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Abstract: Tidigare forskning indikerar att det är många elever idag som kan läsa en 

text utan några större svårigheter, men när det kommer till elevernas 

förståelse för textens innehåll finns det ofta brister. Elever i dagens skola 

ges enligt skolinspektionen för lite tid till att utveckla sina kunskaper kring 

att reflektera och bearbeta texter. Syftet med studien är att se hur elever 

bearbetar och diskuterar texter i grupp när de får möjlighet att delta i 

textsamtal i svenskundervisningen. Detta görs genom att ta reda på hur 

samtal förs i grupp utifrån frågor i strukturerade textsamtal samt vilka typer 

av frågor som ställs av lärare och elever när eleverna samtalar om texter. 

Resultatet redogör för att eleverna i studien använder sig av vägledande 

frågor, utforskande frågor samt öppna och slutna frågor när de för ett 

textsamtal i grupp. Resultatet belyser betydelsen av att använda frågor 

under textsamtal för att få ett kunskapsutbytande samtal. Vidare indikerar 

resultatet att en betydelsefull faktor är den typ av frågor som ställs och hur 

samtalet byggs vidare utifrån dem. Studiens slutsats är att det förekom 

vägledande, utforskande och öppna samt slutna frågor i de genomförda 

textsamtalen och att de har olika betydelse för samtalets djup. Det vi tar 

med oss från studien är betydelsen av textsamtal för att gynna elevernas 

läsförståelse där vi som framtida lärare vill visa betydelsen av textsamtal 

som undervisningsform och bidra med de kunskaper vi tagit till oss.  
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Förord 

Vårt intresse för svenska och textsamtal växte fram under vår tid på lärarutbildningen. Av den 

anledning har vi sett det som självklart att fördjupa oss närmare inom området. Kunskap kring 

att samtala om en text ser vi som en ytterst viktig del att utveckla i skolan. Hos eleverna i de 

yngre åren finner vi att det är viktigt att lägga en bra grund där de får med sig ett reflekterande 

förhållningssätt till texten och lär sig att alla kan tolka en text olika. Utifrån tidigare 

genomförd litteraturstudie fann vi intressant forskning och där nya frågor kring 

textsamtalsundervisningen väcktes.  

 

Arbetet har skrivits i par där vi mestadels skrivit tillsammans. Vi har sökt och bearbetat 

litteratur samt samlat in och reflekterat kring dokumenterad empiri. Vid ett fåtal tillfällen har 

arbetet skett på vardera håll men där den slutliga texten granskats gemensamt. I studien 

kommer vi fokusera på vilka frågor som ställs och hur textsamtalet förs utifrån dessa frågor. 

Vi fann ett stort utbyte av att kunna diskutera, reflektera och analysera med varandra utifrån 

olika synvinklar. Tack vare våra olika åsikter har detta utmynnat i att våra personliga tankar 

och idéer har utmanats och problematiserats, vilket vi anser gett en intressant studie. Vi vill 

slutligen även ta tillfället i akt och tacka våra kurskamrater och handledare för stöttning och 

hjälp under arbetets gång.  
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1.Inledning 
För att kunna vara en aktiv människa i samhället krävs det att varje enskild individ besitter en 

god läsförmåga och kan förstå olika slags texter som ständigt finns runt omkring oss (Ohlin-

Scheller, 2014, s. 10). Eftersom läsförståelse är en förutsättning för att kunna delta aktivt i 

samhället beskriver Taube, Fredriksson och Olofsson (2015, s.111) att det är problematiskt att 

läsförståelsen idag är ett område som är mindre utvecklat inom ämnet svenska. Säljö (2013, 

s.33) belyser att en viktig arena för lärande överlag är, och kommer alltid att vara, genom det 

sociala samspel som samtal erbjuder. Han hävdar att människan är en social och historisk 

varelse som utvecklas genom samspel med sin omgivning. Att använda det talade språket som 

kommunikationsverktyg ger oss möjlighet till samspel mellan människor vilket lägger grund 

för lärande men också till utveckling då vi lär oss av omständigheter som sker i vår 

omgivning. Detta stöds även av Skolverket (2017) som i läroplanen beskriver skolans uppdrag 

att låta varje enskild elev få utveckla och få tilltro till sin egen språkliga förmåga för att på så 

sätt kunna kommunicera med andra och utveckla sig själv.  

 

Ett sätt att kommunicera i undervisningen för att utveckla läsförståelsen är genom textsamtal 

(Chambers, 2011). Textsamtal som metod används för att samtala om och bearbeta en läst text 

där fokus ligger på att eleverna ska få en djupare förståelse för det som de läser. Det kan bland 

annat ingå miljöbeskrivningar samt handlings- och personbeskrivningar. Syftet bakom 

textsamtal är att låta eleverna bearbeta och resonera sina egna erfarenheter med stöttning av 

läraren men också av varandra. Vanligtvis utgår textsamtal från ett mindre antal tänkta frågor 

där det till en början kan handla om vad eleverna tyckte om texten, vad som var bra samt 

mindre bra med den. Här har läraren en roll att föra samtalet vidare men även att be eleverna 

att utveckla och berätta sina tankar och svar. Frågorna som ställs under textsamtal ska gärna 

vara öppna där kommentarer som “berätta gärna mer” kan leda eleverna till ett djupare 

samtal (Chambers, 2011).  

 

Varga (2013) lyfter att textsamtal hjälper elever att bearbeta och ta till sig innehållet av det 

lästa. Vidare förklarar hon att utbytet av kunskap sker när läraren ställer frågor till texten och 

på så sätt skapas förutsättningar för elevernas utveckling. Även Bergöö (2009, s. 15) belyser 

att samtalen gör att eleverna får möjlighet att säga sin mening samtidigt som de utbyter 

erfarenheter. Detta gör att de gemensamt utvecklar sina kunskaper och lärdomar. Med det i 

åtanke menar Bergöö att det är av vikt att dagens lärare möjliggör undervisning där socialt 

samspel mellan elever är en återkommande del. I läroplanen gällande ämnet svenska 

(Skolverket, 2017), står det att syftet med ämnet är att eleverna bland annat ska lära sig att 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Det står även att undervisningen ska syfta till 

att eleverna utvecklar förmåga att bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.  

  

Det är viktigt att kunna läsa en text med olika färdigheter för att få en förståelse för textens 

innehåll belyser Taube (2013, s.62). Hon förklarar att du ska kunna läsa på, mellan och 

bortom raderna för att förstå och tolka den information som indirekt står skriven i texten. Du 
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bör vara kompetent nog att dra slutsatser, kunna lägga till och dra ifrån information från 

texten samt ifrågasätta texten utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter. Ett sätt att lära sig 

detta är genom att ställa frågor till texten (Taube, 2013, s.62). Detta lyfter även Skolverket 

(2017) där de skriver att en viktig del av arbetet med läsförståelsestrategier är just att barnen 

ska våga, ha viljan och kunna ställa frågor till en text. Eckeskog (2013, s.92) hävdar att 

läraren har en viktig roll i att vara en förebild. Visar och betonar läraren vikten av att ställa 

frågor, leder detta till att eleverna också ställer fler frågor till den text som läses. 

2.Problemområde 

Skolinspektionen (2016, s.5) lyfter i sin granskningsrapport att det finns ett utvecklingsbehov 

att i ämnet svenska ge eleverna större möjligheter till att bearbeta olika texter genom 

samtalssituationer. Rapporten belyser att elever i för låg grad ges förutsättningar och 

möjlighet till att reflektera och bearbeta texter som stöds eller leds av lärare. Reichenberg och 

Emanuelsson (2014, s, 2) hävdar att dagens läsförståelseundervisning snarare består av 

recensionsskrivande och ostrukturerade upplevelseläsning, än undervisning som bygger på 

uttänkta strategier. Vårt problemområde grundar sig därmed i forskning som belyser att 

textsamtal utvecklar elevers läsförståelse, men att det inte är vanligt förekommande i 

undervisningen. 

 

Varga (2015, s. 44) belyser att det fattas mer detaljerade studier som särskilt fokuserar på 

undervisning genom textsamtal för att utveckla elevernas tänkande på en metanivå. Varga 

åskådliggör att mer forskning kring ämnet är nödvändigt för att kunna erbjuda pedagoger 

olika verktyg för att de själva ska kunna bedriva undervisning som ger eleverna utmaning och 

stöttning till att utveckla metatänkandet vid läsförståelse (ibid.). Problemområdet utmynnar 

till syftet och forskningsfrågorna i studien.  

 

2.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se hur elever bearbetar och diskuterar texter i grupp när de får 

möjlighet att delta i textsamtal i svenskundervisningen. Studien berör skönlitterära berättelser 

i grundskolans första år. De forskningsfrågor vi ställer oss är: 

 Hur förs samtal i grupp utifrån frågor i strukturerade textsamtal? 

 Vilka typer av frågor ställs av lärare och elever när eleverna samtalar om texter? 

3. Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som den empiriska studien tar avstamp i, 

samt de analytiska begrepp som används för att analysera och tolka resultatet. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är relevant för studien då det framhåller det sociala 

samspelets påverkan på kunskap och lärande. Enligt Vygotskij är interaktion och 

kommunikation med andra människor grundläggande utgångspunkter och det är då som 
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lärandeprocesser skapas (Säljö, 2013 s.33). Ett viktigt verktyg för att kommunicera med andra 

människor och möjliggöra ett kunskapsutbyte där vi kan lära oss av varandra, är genom 

språket. Vygotskijs teori utgår från att kunskap inte är medfött utan att det skapas i samspel 

med andra individer (Philips & Soltis, 2014, s.91-94).  

 

Jakobsson (2012, s. 152-153) belyser att det är viktigt att vara medveten om att det 

sociokulturella perspektivet är en benämning av flera närbesläktade teorier med gemensamma 

drag och likheter. Det är alltså inte en enhetlig och gemensam teori som utgör hela 

sociokulturella perspektivet. Grunden i Vygotskijs (1999, s.331) arbete är att barn som får 

samarbeta med andra tar till sig mer kunskaper än de hade gjort om de arbetat själva. Säljö 

(2000, s.34-35) har byggt vidare på Vygotskijs tankar och förklarar att tack vare utvecklingen 

av olika system och redskap för att samverka med andra, har det gjort att det är möjlig för oss 

att påverka vår omvärld. Vidare förklarar Säljö att vi genom vår omvärld kan dela med oss av 

vår kunskap till varandra där den mest framträdande faktorn är språket. Säljö (2000, s.37) 

redogör också för de kommunikativa processernas påverkan på det mänskliga lärandet och 

lyfter att det är genom kommunikation som den enskilde individen kan ta del av kunskaper 

och olika färdigheter.  

 

Den empiriska studien tar ansats i det sociokulturella perspektivet där individen lär av andra 

genom att befinna sig i sociala kontexter som textsamtal. Utifrån detta valdes två begrepp som 

är relevanta inom det sociokulturella perspektivet för att analysera och tolka resultatet från vår 

empiri. Begreppen har en förankring i hur eleverna använder sig av varandra under textsamtal 

och hur detta påverkar deras samtal.  

3.1.1 Stöttning 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar enligt Pinter (2006) på varje individs olikheter och 

att den möjliga individuella utvecklingen är av intresse. Säljö (2000) beskriver en process som 

Vygotskij myntat som kallas “Den proximala utvecklingszonen” och som innebär avståndet 

mellan vad en individ kan göra utan stöttning i lärandeprocessen, och vad den kan göra med 

stöttning av andra. Enligt Vygotskij (1999, s.328-330) kan inte undervisningen enbart utgå 

från barnets utvecklingsnivå utan hänsyn måste även tas till vad barnet klarar i den närmaste 

utvecklingszonen. Säljö (2000) förklarar Vygotskijs teorier ytterligare och belyser att det 

finns olika nivåer i elevers kunskapsutveckling. Den ena nivån är där eleven befinner sig just 

nu och den nivån ovanför är utvecklingszonen som befinner sig strax över elevens kunskaper. 

Sista nivån är elevens mål och dit hen ska nå. Allt detta ska ske med stöttning av och 

samarbete med dem som redan besitter kunskapen.  

 

Det som elever först klarar av med hjälp av stöttning och handledning, kan eleven snart göra 

på egen hand (Vygotskij, 1999, s. 328-330). Vygotskij förklarar att teorin bör ha en stor roll 

gällande hur undervisningen i skolan utformas. Om lärare utgår från resultat av tester för att 

utforma en särskild form av undervisning till elever, kommer det endast att resultera i en 

undervisning inriktad på att lära eleverna det som de redan kan. Därför borde lärare istället 

utgå efter elevernas närmaste utvecklingszon när de planerar sina lektioner (Vygotskij, 1999, 

s. 328-330). Jakobsson (2012, s.159) förklarar att det inte enbart är den mindre erfarna som 
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gynnas av denna teori, utan även de mer erfarna eleverna. Genom att den erfarna eleven får 

chans att presentera, förklara, argumentera, omformulera sig men även att ibland behöva 

tänka om, leder det till nya kunskaper och kompetenser.  

3.2.2. Mediering 

Det sociokulturella perspektivet innehåller även begreppet mediering. Enligt Säljö (2000) 

beskrivs begreppet som att samverka mellan individer och artefakter, det vill säga hur 

människan samspelar med externa redskap och därigenom skapar förståelse och kunskap om 

världen. Melander (2013, s.63) förklarar begreppet mediering som att den kan ta form genom 

användande av artefakter som exempelvis en bok, penna osv. men att det sker framförallt 

genom en språklig dimension. Vidare förklarar Melander att mediering i skolan kan ske i form 

av sociala aktiviteter där kommunikation är i fokus. 

 

Säljö (2000) förklarar vidare att fysiska redskap samt intellektuella redskap där språkliga 

redskap ingår, medierar verkligheten till människor. Säljö (2013) belyser att kommunikation i 

form av ord och språkliga uttryck skapar förutsättningar för att delge varandra kunskaper och 

insikter, vilket skapar möjlighet till fortsatt utveckling. Partanen (2007) beskriver att språket 

kan ses som tänkandets sociala verktyg och i ett medierat lärande så förväntas eleverna att 

utveckla kunskaper och självständiga resonemang som eleven kunnat ta till sig genom den 

yttre dialog som förts. Säljö (2000, s.66) förklarar att vi föds in i en viss kultur där vi påverkas 

av omgivningens förståelse som redan finns där och börjar då använda oss av samma 

medierande redskap vilket leder till att vi kommer uppfatta världen på ett visst sätt. Vidare 

hävdar Säljö (2005, s.29) att mediering innebär att våra kunskaper om, och vår förståelse av 

verkligheten, är någonting som förts vidare genom generationer via de redskap som finns i en 

viss verklighet. Detta kommer då att påverka den uppfattning vi har om vår omvärld och 

kommer därmed vara beroende av den kultur vi verkar och lever i. Det sätt vi förhåller oss 

och interagerar med omvärlden kan se helt olika ut i en annan kultur som förhåller sig till 

andra sociokulturella redskap. 

3.2.3 Sammanfattning 

De teoretiska begrepp som används i denna studie står i förhållande till att besvara våra 

frågeställningar. Med stöttning menas i denna studie hur eleverna tar sig vidare och framåt 

med hjälp av vägledning av övriga samtalsdeltagare. Begreppet mediering innebär att språket 

är ett redskap som låter eleverna delge varandra kunskaper och insikter för fortsatt utveckling. 

Exempelvis kan det ses i vår studie när eleverna bygger vidare på varandras frågor. Då 

synliggörs det att språket är det redskap som gör det möjligt. 
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4. Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras bestående av vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar som är relevanta för studien. Den enskilda studiens syfte, metod och 

resultat kommer att presenteras för att sedan jämföras.  

4.1 Gruppens utformning 

Eftersom textsamtal vanligtvis förekommer i olika gruppkonstellationer finner vi att det är 

betydande att förklara vad forskning belyser om gruppers utformning och sammansättningar. 

Thornberg (2006, s.16) har utformat en studie vars syfte är att utforska den värdepedagogik 

som sker i de vardagliga interaktionerna mellan lärare och elever i skolan. Studien gjordes på 

två skolor i Sverige och i sammanlagt sex klasser. Resultatet belyser att vi som människor 

ingår i olika grupper. Även om vi inte uppfattar oss som medlemmar så finns det olika 

grupperingar som vi medvetet eller inte är en del av. Vidare belyser resultatet att vissa 

grupper är mer opersonliga, abstrakta och formella i sin utformning medan andra grupper 

snarare kännetecknas av intimitet, värme och närhet. Vissa grupper är långvariga medan andra 

kan vara kortvariga. Thornberg hävdar att det finns många olika definitioner av begreppet 

grupp, men oavsett hur man väljer att benämna det så kommer man som lärare dagligen arbeta 

med elever som är sammansatta i olika grupper. Därför lyfter Thornberg att det är av vikt att 

lärare har kunskaper kring hur grupper fungerar och hur eleverna, men också läraren själv, 

påverkas av de grupper som de tillhör eller möter. I sin studie ger Thornberg flera exempel på 

definitioner av begreppet grupp, vi kommer i vår studie förhålla oss till hans förklaring där 

han beskriver begreppet som “två eller flera ömsesidigt beroende individer som påverkar 

varandra i ett socialt samspel” (Thornberg, 2006, s.17). 

 

Sjödin (1991, s.8-9) utförde även han en studie i Sverige där syftet var att studera 

interaktionen utifrån olika stora gruppkonstellationer, olika sammansättningar och olika 

gruppnormer. Tre klassrumsstudier genomfördes i årskurs fyra och fem där 1146 elever deltog 

och resultaten han fann tyder på att gruppstorlekarna var av betydande faktor för gruppens 

förmåga att lyckas med sin uppgift i grupparbeten. Sjödin fann även i sitt resultat att hur 

gruppen sammansattes också påverkade hur framgångsrikt arbetet i gruppen blev. Här 

påverkade faktorer så som tidigare erfarenheter, ålder och status. Kön och sociala 

grupperingar är dock de faktorer som spelar mest in och som bör tas i beaktning vid 

utformande av grupper (Sjödin, 1991, s.8-9).  

 

Jakobsson (2001) har studerat elevers samspel i undervisningen. Studiens syfte var att 

undersöka vilka faktorer som påverkade elevernas kunskapsutveckling i grupparbete. Studien 

inkluderade 20 elever och genomfördes i Sverige under en 4 veckorsperiod där 

dokumentationen utfördes i form av videoinspelning, observationer och intervjuer. Resultatet 

av studien åskådliggjorde att diskussioner inte alltid leder till en omedelbar förståelse för alla i 

gruppen vilket därmed kan leda till att gruppmedlemmar blir medvetna om sina egna 

begränsade kunskaper gentemot övriga deltagare.  
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4.2 Samtal som kunskapsutbyte 
Vuorenpää (2016) beskriver i sin avhandling att i klassrum har lärare och elever vanligtvis 

olika roller. Studien utfördes på tre F-3 skolor i Sverige och syftet var att studera hur samtal 

uppstår i och kring skrivundervisning. Resultatet av studien åskådliggör att eleverna i studien 

varken rättar eller värderar det som läraren påstår eller säger. Läraren ses som en 

kontrollerande funktion som ska fördela ordet, ha rätt att inleda och avsluta alla samtal samt 

att inleda typiska klassrumssamtal som att fråga och att svara. Att läraren vanligtvis öppnar 

upp för samtal som kan leda till kunskapsutbyte är kanske därför det mest vanliga. Vuorenpää 

fann att det krävs väldigt envisa och målmedvetna elever för att lyckas bryta igenom 

“lärarmonologen” och få utrymme att tala i helklass. Vidare beskriver Vourenpää i sitt resultat 

att elever ofta hamnar i en sekundär talarroll och deltar mest genom instick i samtalet. Om 

eleverna tillåts arbeta i smågrupper så öppnar det upp för andra samtalsmönster där eleverna 

också skiftar roller i större utsträckning och där eleverna kan komma till tals och utbyta 

kunskaper sinsemellan (Vuorenpää, 2016). 

 

Reichenberg och Löfgren (2014, s.125) har genomfört en studie i en svensk skola bestående 

av 30 elever i en årskurs tre med tre klasslärare i ämnet svenska. Syftet med deras studie var 

att undersöka metoden Reciprocal teaching och huruvida den ökar elevernas läsförståelse 

genom textsamtal. Detta dokumenterades med hjälp av videoinspelning och transkribering av 

textsamtalen. Resultatet av studien belyser att de samtal som utfördes blev en 

meningsskapande process för eleverna genom att läraren ställde frågor på textens innehåll. De 

kunde då ta till sig upplevelser från de andra eleverna i samtalet för att läsförståelsen skulle 

utvecklas. En undersökning gjord av Barone och Barone (2014, s. 79-80), vars syfte var att se 

om textsamtal kunde bidra till en utveckling av läsförståelsen, lyfte betydelsen av samtal. 

Undersökningen ägde rum i USA där 263 elever i årskurs fem deltog. Forskarna intervjuade 

eleverna som fick beskriva sina upplevelser av att samtala tillsammans med andra elever om 

skönlitterära texter. Resultatet av studien indikerar att samtalen skapade en djupare förståelse 

för texten och blev meningsfull för eleverna när de fick samtala om den. Att samtala om 

texten ökade också elevernas förståelse för strukturen och genren genom diskussionen om 

textens innehåll (Barone & Barone, 2014, s.79-80).  

  

En viktig förutsättning för att samtal mellan elever ska vara gynnande är gruppkonstellationer 

(Löfgren, Schoultz, Johnsson & Östergaard, 2014, s. 143). Författarna har genomfört en 

studie där syftet var att undersöka produktiva naturvetenskapliga samtal och hur eleverna 

engageras i dem. Detta gjordes i två mellanstadieklasser i Sverige och Danmark med elever 

som var omkring tolv år gamla. Resultatet av studien indikerar att en förutsättning för att ett 

kunskapsutbyte mellan elever kan ske i ett samtal är att kunskapsnivån hos eleverna är 

varierade. Genom att använda sig av varierade gruppkonstellationer kan eleverna dra nytta av 

varandras kunskaper på ett annat sätt än de hade gjort om de alla låg på samma nivå (ibid.). 

 

Precis som Löfgren et al. (2014) så utförde Coiro, Sekeres, Castek och Guzniczaks (2014, s.1) 

en studie där de undersökte hur elever förde samtal i grupper. Coiros et al. studie utfördes i 

USA på elever mellan årskurserna tre till fem, och syftade till att undersöka sociala och 

kognitiva interaktionsmönster hos elever som läste och svarade på frågor till en text 
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gemensamt. Totalt deltog 24 elever där grupperna blev slumpmässigt ihopsatta där även 

årskurserna blandades. Resultatet belyser i likhet med Löfgrens et al. resultat att produktiva 

samtal uppstod när eleverna tillsammans sammanfattar, tolkar och utvärderar det som har 

lästs. Författarna åskådliggör att de par som uttryckte idéer utifrån det lästa också fick en 

djupare förståelse och tankar över textens innehåll. Resultaten från båda studierna redovisar 

att samtalen som utfördes i grupp har en inverkan på kunskaperna kring texten (Coiro et al., 

2014, s. 10; Löfgren et al., 2014, s.143).  

4.3 Textsamtal  
Att samtal och kommunikation har en stor betydelse för vårt lärande har uppmärksammats av 

flertalet forskare. Detta belyser författaren Jönsson (2007, s.134) som beskriver att det är 

samspel och kommunikation med andra som bidrar till att förståelse skapas. Jönssons 

avhandling utgick från en undersökning som genomfördes i hennes egen klass i Sverige med 

24 elever där hon själv var lärare. Studien utgick ifrån deras arbete kring skönlitterära texter 

under fyra års tid. Avhandlingens syfte var att få kunskaper kring användandet av olika 

litteraturpedagogiska redskap som ingår i arbetet med litteratur i årskurs F-3. Syftet var också 

att ge en bild av hur elevers läsning av skönlitteratur i skolan (2007, s. 23-26). Jönsson lyfter 

att då lärande är kommunikation måste man kommunicera för att lära. Visén (2015, s.15) 

åskådliggör att textsamtal är en undervisningsmetod som kan vara både strukturerade och 

informella. Studien hon utförde utgick ifrån en klass i Sverige och syftade till att studera 

samtal som fördes utifrån fackspråklig karaktärsämneslitteratur och skönlitterära texter för att 

stötta läsförståelsearbetet. Hon fann i resultatet av studien att textsamtal kan genomföras 

gynnsamt på många olika sätt, exempelvis före, under eller efter läsning av en text. Beroende 

på vad som ska uppnås och vad som är bäst för stunden kan det utformas olika men det som 

alla textsamtal har gemensamt är att det sker ett samtal gemensamt utifrån en text, oavsett 

vilken typ av text det är. Resultatet pekar även på att elever som aktivt deltar och arbetar med 

textsamtal under en längre tid, får en ökad lust för aktivt läsande (ibid.).  

 

Att textsamtal leder till ökad förståelse och mening för texters innehåll är någonting Jönsson 

(2007, s.23-26) fann i sitt resultat. Författaren åskådliggör att samtalen hjälper eleverna till ett 

fortsatt lärande då de ger utmaning när nya frågor väcks, vilket skapar ett intresse för texten. 

Murphy, Wilkinson, Sotor, Hennessey och Alexander (2009) delar Jönssons mening. De 

beskriver att det finns flera tillvägagångssätt att använda sig av under textsamtal som är 

effektiva för att främja elevernas förståelse av texten. Murphy et al. utförde sin studie genom 

en meta-analys av sitt insamlade empiriska material på elever i årskurserna fyra till sex i 

USA. Syftet med deras studie var att undersöka effekterna av textsamtal och hur elevernas 

kritiska tänkande, förståelse och deras förmåga att resonera utvecklades i och med samtalet. 

Jönsson (2007, s.233-238) resultat lägger dessutom tyngd på att textsamtal är någonting som 

sker i en gemenskap vilket leder till att eleverna kan använda varandra som stöd och klara 

saker de kanske inte hade gjort på egen hand. 

 

Maine (2013, s.155) genomförde en studie i England som undersökte hur språket under 

textsamtal fördes och konstruerades hos 16 elever. Resultatet belyser att gemensamma samtal 

kring texter gör att eleverna får möjlighet att förstå att det ständigt finns olika tolkningar och 
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åsikter kring en och samma text. Författaren belyser att eleverna därigenom lär sig att det inte 

finns ett rätt svar utan att förståelse och mening skapas tillsammans, och att alla tolkar en text 

olika. Beck och Mckeown (2001, s.19) som utförde en studie i USA på barn i förskola och i 

årskurs ett, fann i sitt resultat att nyckeln till ett lyckat textsamtal är att ta fasta i de viktiga 

tankar som lyfts. Läraren får sedan tolka de svar eleverna ger för att därefter hjälpa dem att 

formulera sig, för att på så sätt skapa meningsfullhet i textsamtalet. Syftet med studien var att 

öka små barns språkliga förmåga och läsförståelse genom att samtala om texter som lästs högt 

för dem.  

 

Textsamtalen i vår studie har som mål att eleverna ska få förståelse för textens innehåll, kunna 

tolka och dra slutsatser, ifrågasätta texter samt se bortom raderna. Utifrån att Visén (2015, 

s.15) nämner förekomsten av informella och strukturerade textsamtal, kommer denna studie 

att utgå från strukturerade samtal, alltså att ha en uttänkt samtalsstrategi. Fortsättningsvis 

kommer denna definition vara så vi ser på textsamtal.  

4.4 Ställa frågor 
En teknik som var vanligt förekommande under textsamtal var enligt Stokke Olaussen (2016, 

s.2600) att lärarna ofta använde sig av olika slags frågor. Hennes studie bestod av en 

undersökning med två norska lärare i första klass där videoinspelning användes vid 

observationer. Syftet med forskarens studie var att undersöka vad lärarna sa och gjorde för att 

främja ett djupare samtal under textsamtal. Resultatet belyser att lärarna gärna använde sig av 

upprepningar av elevernas frågor men också svar, detta för att försöka involvera fler elever i 

textsamtalet samt fånga deras nyfikenhet. Lärarna använde sig även av upprepningar av sina 

egna frågor för att vara tydliga och intresseväckande. Även Maine (2013, s.155) lyfter precis 

som Stokke Olaussen vikten av att ställa frågor för att sedan diskutera dem i samtal kring 

texter. Maine fann i sin studie att frågor leder till att eleverna vågar utforska texten ytterligare, 

främst kring de ämnen de finner intressanta. Maine belyser att när ämnen som är intressanta 

för eleven bearbetas ställs således fler frågor vilket även leder till fler svar och därtill en 

möjlighet till en fördjupad kunskap och förståelse för texten.  

 

I Varga (2016)  studie indikerade även resultatet att frågeställandet under textsamtal var av 

stor vikt. Hon har likt Stokke Olaussen (2016) och Maine (2013) sett i sin forskning att 

användandet av frågeställande under textsamtal ger positiva möjligheter till att utveckla sin 

läsförmåga. Tillskillnad från Maine och Stokke Olaussen belyser däremot Varga att det är så 

länge som frågorna används som komplement till även andra strategier. Syftet med Vargas 

studie var att synliggöra hur frågeställandet kan tillvaratas i textsamtal kring skönlitteratur för 

att stödja eleverna i att utveckla läsförmågan. Varga studerade boksamtal i två klasser i 

Sverige, en årskurs sex och en årskurs sju, och hur de använde sig av begreppet textrörlighet 

för att beskriva förmågan att interagera mer med texten och på så sätt öka sin förståelse. 

Resultatet av studien belyser att det finns ett behov av ett systematisk och kontinuerligt 

användande av frågeställande som ett didaktiskt verktyg. Det vill säga att ett lyckat textsamtal 

inte enbart kan byggas genom att ställa frågor till texten, utan att det är användbart även om 

andra strategier används som exempelvis att använda sig av skriftligt stöd. Vidare redovisar 
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hon i sitt resultat att det är viktigt för eleverna att själva skriva ner sina frågor så att de kan 

fungera som stöd och minneslappar under textsamtalen (ibid.).  

 

En studie som utförts i Sverige kring barns kommunikativa möten är gjord av Björklund 

(2008). Hon har skrivit en avhandling vars syfte var att få kunskap om hur litteracitet erövras 

och uttrycks. Björklund förklarar begreppet litteracitet som förmågan att skapa olika former 

av texter som går att förstås och tolkas. Syftet var också att undersöka hur barns litteracitet 

kan förstås i olika kontexter. Studiens resultat belyser att små barns tidiga deltagande i samtal 

och konversationer leder till att eleven får träna på att vara en aktiv samtalsdeltagare. En 

förutsättning för detta är att barnet får många frågor och att samtalet sker kring ett ämne som 

intresserar dem och att utrymme lämnas för elevernas möjliga svar. Resultatet är i likhet med 

det som även Maine (2013) fann i sin studie, vilket var att samtal och frågor kring elevernas 

intressen genererar en fördjupad kunskap. Björklund (2008) hävdar att den tidiga 

kommunikationen ökar efter hand och frågor samt svar uppstår genom omgivningens 

medverkan. 

 

En annan forskare fokuserade i sin studie på vilka frågor som är viktiga att ställa till sig själv. 

Tjernberg (2013, s. 48) belyser i sin doktorsavhandling vars syfte är att analysera 

framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisningen, att vissa frågor är viktigare än andra. 

Studien gjordes i form av intervjuer med lärare och elever, analys av läs- och 

skrivutredningar, samt pedagogisk dokumentation som ägde rum i Sverige under elevernas 

skolgång mellan årskurs ett till fem. Resultatet belyser att det finns ett behov i att lärare 

behöver ha ett medvetet synsätt för att ett lärande i undervisningen ska ge fortsatt utveckling. 

Författaren redovisar att en grund i detta är de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem 

och att det är dessa som ger förutsättningar för en lyckad språkutveckling. Lärarna bör således 

bli medvetna om vad det är som ska göras, hur detta ska göras, varför det ska göras samt vem 

det är som ska lära sig. Detta är alltså frågor som läraren ska ha i åtanke och ställa till sig själv 

för att ett effektivt lärande ska ske i språkutvecklande sammanhang (Tjernberg, 2013, s.48).  

5. Metod 
Nedan presenteras vilken typ av metod som studien grundar sig i, vilka urval som gjorts, vilka 

etiska principer som tagits i beaktning, hur studien har genomförts, hur datan har samlats in 

samt hur den har bearbetats och analyserats.  

5.1 Urval 

Empirin för studien samlades in under en femveckorsperiod på vår gemensamma praktikskola 

tidigare under vårterminen. När urvalet kring vilka som skulle delta i studien gjordes så 

utfördes ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) förklarar är när man väljer 

respondenter som är lättillgängliga. Det skedde också ett strategiskt urval som Bryman 

beskriver är när respondenterna som valdes är relevanta för studien. I detta fall elever som 

tidigare inte arbetat mycket med textsamtal fick nu möjlighet att öva på detta. VFU-skolan är 

en stadsskola i en mellanstor kommun i södra Sverige där empirin samlades in i en årskurs ett 

och i en årskurs två. Empirin består av material utifrån sammanlagt trettioåtta elever och på 
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grund av vårdnadshavares icke medgivande var det sex elever som ej deltog i insamlandet av 

empiri. Trots att dessa elever inte finns representerade i empirin, deltog de i undervisningen 

precis som vanligt. Vår planering ändrades inte trots detta bortfall. Vår empiri har tidigare 

bearbetats i ett utvecklingsarbete där fokus var att eleverna skulle sammanfatta texter. Vi 

hävdar att vi trots det kan använda och bearbeta empirin då den ställs inför nytt syfte, 

forskningsfrågor och andra teoretiska utgångspunkter. 

5.2 Etiska principer 
I forskningsstudier är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. I vår studie 

har vi utgått ifrån de forskningsetiska principerna vetenskapsrådet har gett ut. De etiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har principerna behandlats utifrån en 

etikblankett där vårdnadshavare av de elever som deltagit i vår observerade klass fått 

godkänna om deras barn fått medverka i dokumentationen eller inte. Här informerades det 

också om de etiska principerna. Det framkom också forskningens syfte och hur materialet 

skulle samlas in och behandlas vilket följer vetenskapsrådets informationskrav. Det framkom 

också hur dokumentationen skulle komma att behandlas. Eleverna informerades att deras 

medverkan var frivillig där de själva alltid hade möjlighet att välja om de ville medverka i 

dokumentationen vilket följer samtyckeskravet.  

 

En del elever valde att inte medverka men de var ändå aktiva under de aktioner som ligger till 

grund för vår studie men dokumenterades då inte. I enlighet med konfidentialitetskravet är 

alla personerna i forskningen avidentifierade även skola och klass har avidentifierats. Den 

dokumentation som samlades in förvarades säkert där inga obehöriga kunde komma åt 

materialet. Dokumentationen valdes att överföras till en låst hårddisk som endast vi hade 

tillgång till men raderades efter genomförd transkribering. Delar av materialet transkriberades 

där alla namn är fiktiva och kan därmed inte identifierats. Uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål vilket följer vetenskapsrådets (2002) 

nyttjandekrav. 

 

5.3 Genomförande 

Tillsammans med våra handledare diskuterade vi kring vår tidigare gjorda litteraturöversikt 

gällande textsamtal och kom gemensamt fram till att fortsätta inom samma ämne. Från det 

utvecklingsbehov som kunde utläsas i skolans kvalitetsredovisning fann vi även stöd i att 

eleverna skulle utveckla ett språkutvecklande arbetssätt. Vi fick därmed utrymme att 

genomföra många varierade textsamtal i de klasser vi befann oss i. 

 

Arbetet tog sin början i att introducera textsamtal som metod för att bearbeta en text och 

förstå den bättre. Vi utförde fyra genomgångar i helklass där högläsning av en berättelse lästes 

av läraren vilket inledde textsamtalet som sedan fortsatte genom gemensamma samtal och 

diskussioner utifrån texten. Textsamtalen utgick inledningsvis från fyra olika strategier vilka 

var; att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Syftet med att 

arbeta i helklass var att finnas där som stöttning för eleverna då de inte var vana vid 
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arbetssättet och det nya området. Undervisning utformades därefter i grupper bestående av 

fyra-fem elever för att få eleverna involverade och aktiva. Dessa grupper skapades utifrån 

bland annat slumpmässiga urval såsom hur de satt, lottning och räkning. Vi lät också eleverna 

påverka gruppsammansättningen vid ett fåtal tillfällen. Vi som lärare valde dock att vid vissa 

tillfällen utforma gruppkonstellationer utifrån tidigare erfarenheter av eleverna. Sammanlagt 

utfördes elva samtal där eleverna arbetade i grupper. Dessa genomfördes av både lärarledda 

och elevledda textsamtal där de själva fick diskutera och samtala om texter. Under dessa 

lektioner fick eleverna både läsa själva men också lyssna på texter lästa av läraren. Detta 

varierade beroende på texttyp och grupp. Här individanpassades uppläsningsformen efter 

vilka elever som befann sig i samtalet och elevernas läskunskaper. De texter som lästes var 

varierande. När textsamtal skedde i mindre grupper bestämdes texterna av oss men där 

eleverna hade möjlighet att önska berättelse. Detta för att få ett visst inflytande. I slutändan 

var det dock vi som bestämde vilka texter som var relevanta för samtalet. 

 

Tio textsamtal utfördes sedan med två elever i taget, vilket även utgör en del av vår empiri. 

Dessa samtal kom tillsammans med tidigare lektioner att synliggöra elevernas resonemang 

och strategier kring att samtala om texter och det blev oerhört tydligt vilka kunskaper de 

besatt och vilka de behövde träna på. Eleverna fick särskilt träna på att sammanfatta texter 

under den empiriska insamlingen men där alla strategier (att förutspå, att ställa frågor, att reda 

ut oklarheter och att sammanfatta) kom att användas för att nå dit. Vårt empiriska underlag 

består sammanlagt av elva gruppsamtal och tio parsamtal som videofilmats. När textsamtalen 

genomfördes i par fick eleverna välja texter utifrån tre stycken alternativ som redan valts ut av 

oss. 

5.4 Insamlingsmetod 
Den insamlade empirin har dokumenterats med hjälp av videoinspelning som skett genom 

VFU-skolans surfplattor. Med hjälp av videoinspelning kunde dokumentation av elevernas 

samtal med varandra enkelt ske. Vi valde att inte filma i helklassituationer då det fanns elever 

som inte fick medverka i dokumentationen, vilket innebär att vi endast har inspelat material 

från gruppsamtal. Filmning av samtalen mellan eleverna gjordes både av oss lärare och av 

eleverna själva. Lindgren (2012) förklarar att dokumentation i form av videoinspelningar ger 

oss möjlighet att se många fler detaljer som inte fångas upp av endast ljud. Orsaken till att 

eleverna själva filmade var av dels praktiska skäl där vi inte kunde vara överallt samtidigt, 

men också för att vi som observatörer inte skulle påverka samtalet genom vår närvaro. Totalt 

dokumenterades 21 samtal bestående av lektioner i halvklass och mindre grupper. 

 

Genom valet att använda oss av videoinspelning som dokumentationsverktyg ger det en 

möjlighet att gå tillbaka och analysera de samtal som genomfördes flera gånger. Detta skapar 

förutsättningar för att få med så mycket innehåll av samtalen som möjligt till analysen. 

Bjørndal (2005, s.74) lyfter dock vikten av att det som fångas på film inte fångar verkligheten 

utan bara en representation av den och upplyser om att det är viktig att vara medveten om och 

reflektera kring detta. Författaren förklarar även att det finns en risk med att använda sig av 

videdokumentation som metod om eleverna inte är vana vid att bli filmade. Bjørndal belyser 

att de då kan känna sig obekväma och yttra sig med att vara tystare än vad de vanligtvis är. 
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5.5 Databearbetning 
Vår empiri granskades genom vårt analysredskap bestående av de teoretiska begreppen, 

stöttning och mediering, för att sortera upp materialet. De teoretiska begreppen användes för 

att göra ett urval i vår insamlade dokumentation för att hitta det som är relevant att granska för 

vår studie. Här valde vi att främst ta med de delar där vi kunde se mediering och stöttning 

men vi tog också med några få delar för att visa på situationer där ingen mediering och 

stöttning skedde. Utifrån de teoretiska begreppen kunde vi sedan med hjälp av sorteringen se 

olika mönster. De mönster vi kunde urskilja var olika frågor som vi transkriberade och dessa 

delar blev de kategorier resultatet utmynnade i.  

 

Färgkodning användes för att strukturera upp och använda det som stöd för att särskilja de 

olika frågorna. Vi såg att en del typer av frågor var relevant att diskutera tillsammans och 

därav sattes de i samma kategori. Enligt Bjørndal (2005) innebär en transkription att man 

överför utsagor från en form till en annan. I vår studie utfördes detta från videoinspelat till 

skriftspråk. Genom transkriberingen var det enklare att se detaljer i vårt material och 

därigenom få en överblick över helheten. Malmqvist (2007, s.122) hävdar att en överblick av 

ens material är viktigt för forskare eftersom den ger kännedom i vad som behöver reduceras 

och sorteras. Tack vare transkriberingen och vår överblick av materialet kunde vi precis som 

Malmqvist belyser, reducera mängden av vårt material till det mest väsentliga för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor. 

6. Resultat och analys 
För att besvara studiens forskningsfrågor presenteras resultatet genom följande tre kategorier; 

Vägledande frågor, utforskande frågor, öppna och slutna frågor.  

 

Vägledande frågor definierar vi som frågor som styr samtalet och håller det ämnesrelevant. I 

denna kategori berörs även uppmuntrande frågor vilket i vår studie är frågor som exempelvis 

“kommer du inte ihåg det här?”. Vi anser att uppmuntrande frågor var en del av de 

vägledande frågorna då de ofta används tillsammans med vägledande frågor. Uppmuntrande 

frågor var inte heller särskilt vanligt förekommande och därav skapades en gemensam 

kategori.  

 

Den andra kategorin benämns som “utforskande frågor” vilket vi i vår studie definierar som 

frågor om hur eleven har tänkt och gjort för att komma fram till svaret. Utforskande frågor är 

inte intresserade av att få det rätta svaret utan mer tankeprocessen hos eleven. Ett exempel på 

en utforskande fråga är “Hur kom du fram till detta?”.   

 

Öppna frågor definierar vi som frågor som inte har ett givet svar. Öppna frågor leder till 

större och öppnare svar där mer tankeutrymme finns för eleverna om själva svaret och alltså 

inte tankeprocessen dit. Ett exempel är “Hur tror du huvudpersonen kände?”. Slutna frågor är 

frågor som ger korta och koncisa svar och används ofta för att få snabba svar. Exempel på 

detta är “Var texten svår?”. 
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6.1 Vägledande frågor 
Något som framkommit i analysen är att eleverna får vägledning framåt under samtalen av 

läraren men också av övriga elever. Att vägledas under samtalen, innebär att eleverna får 

input och styrs i rätt riktning av någon med större erfarenhet och kunskap än dem själva, 

vilket de teoretiska begreppen förklarar som en form av stöttning. Med hjälp av detta 

tillvägagångssätt ges eleverna möjlighet att på så vis komma längre i sin kunskapsutveckling 

än om de hade arbetat själva. I analysen kan man se att detta tema fanns med i stor del av vår 

empiri och var därmed en kategori som framkom tydligt.  

 

I nedanstående transkribering (Observation, 1a) synliggörs ett samtal där läraren vägleder ett 

textsamtal framåt. Hon för samtalet tillsammans med en grupp elever där tillvägagångssättet 

hon använder, medvetet eller inte, är att stötta och leda gruppen i rätt riktning. Vägledningen 

sker i samband med det förhållningssätt som vi benämnt som stöttning. Det innebär att en 

människa med hjälp av samarbete och stöttning av någon mer kunnig, lyckas nå till nästa 

utvecklingszon. Även begreppet mediering är det förhållningssätt som vi har med oss in i 

studien. Alltså att människan samspelar med externa redskap som i sin tur kan leda till ett 

större kunnande. I detta fall är språket det redskap som används för att delge varandra 

kunskaper. Utifrån dessa begrepp kan vi enklare tolka nedanstående interaktion mellan läraren 

och eleverna och lärarens mål med det samtal som förs.  

 

Läraren: Varför tror ni Lasse gick tillbaks till huset? 

Pelle: Jag tror han ville kissa (fniss). 

Läraren: Jaaa, Pelle nu får du fokusera och sluta tramsa. 

Läraren: Varför tror ni Lasse gick tillbaks till huset? Fanns det någon särskild 

anledning till det? Vad vet vi sen tidigare? 

Hanna: Vi vet att Lasse ville hitta spöket och ta tillbaks smyckeskrinet.  

Greta: Mm, fast han var egentligen rädd för spöket. 

Läraren: Just det, bra! Tidigare i berättelsen fick vi veta att spöket hade stulit ett 

smyckeskrin och att Lasse inte tyckte att det var snällt.  

Pelle: Men jag tror spöket är snällt ändå! 

Läraren: Ja, det kanske han är. Varför tror ni nu då Lasse gick tillbaks till huset?  

Hanna: Jag tror att han skulle prata med spöket och be honom ge tillbaks smyckena 

och inte göra om det igen. 

 

I situationen går det att utläsa att läraren verkar vilja stötta eleverna till att få förståelse för 

texten genom att fungera som en vägledande roll. Analysen av transkriberingen åskådliggör 

att läraren uppmuntrar eleverna när de är på rätt väg och vägleder dem på så vis framåt. 

Samtalssekvensen tydliggör även ett medierat lärande, där språket är det verktyg som används 

för att nå högre kunskap och där kommunikation är till för att skapa förutsättningar för att 

delge varandra kunskaper och insikter. Genom att återkomma till samma fråga flera gånger 

får eleverna chans till att fundera och reflektera över vad som kan stämma. Läraren godtar 

inte vilka svar som helst utan förutsätter att svaren är genomtänkta och väl övervägda.  
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Vera: Vad tror du hände med prinsessan sen? 

Rasmus: Att hon träffade ett monster och dog, haha...  

Vera: Men hallå, skärp dig! Det finns inte ens ett monster med i berättelsen..  

Rasmus: Men hon kanske träffade ett ändå? 

Vera: Men tror du att prinsessan åkte hem till prinsen eller tillbaks till häxorna? 

Rasmus: Hmm, kanske till prinsen? Hon ville ju inte att häxorna skulle övertala henne 

att stanna.. 

 

I samtalssekvensen ovan (Observation, 1b) ser vi ett tydligt exempel på när en elev vägleder 

en annan elev. Vera stöttar Rasmus genom att föra honom tillbaka till berättelsens handling 

med hjälp av tillsägelser och upprepning av frågor. Hon lyckas därigenom fånga Rasmus 

fokus och de kan återigen ha ett produktivt samtal. Resultatet för kategorin redogör därmed att 

en strategi som lärare och elever använder sig av är att vägleda varandra. För att kunna utföra 

en stöttning använder sig deltagarna av språket som redskap vilket innebär att de medierar en 

verklighet. Språket gav eleverna förutsättningar för att delge varandra lärdomar och insikter 

och den som besatt större kunskap vägledde i stor grad övriga deltagare exempelvis när Vera 

vill ge ett kunskapsutbyte till Rasmus. Det innebar även att det utfördes en bearbetning av 

texten mellan deltagarna. 

 

Lärare: Var det Ylva som var huvudkaraktär i boken? 

Olle: Jaa... 

 

I sekvensen ovan (Observation, 1c) kan vi se att läraren istället för vägledande frågor, snarare 

ger ledande frågor. Läraren ställer en fråga som innehåller det svar hon önskar, vilket gör att 

eleven styrs av lärarens ledande fråga och är därmed påverkad av lärarens tankar. De 

vägledande frågorna har en mer uppmuntrande karaktär till att låta eleven själv finna rätt svar. 

Trots att vi såg ledande frågor förekomma i de textsamtal vi dokumentera, fann vi att de inte 

var dominerande eller förekom särskilt ofta.  

6.1.1 Sammanfattning 

Resultatet åskådliggör att genom stöttning av olika former, exempelvis återupprepning och 

ihärdighet av frågor, så kunde vi se att samtalen blev djupare och diskussionen mer givande. 

Stöttning kan också visas genom uppmuntrande kommentarer och frågor. Vi kunde även se 

utifrån vår analys av resultatet att den som tog den förklarande och ledande roll är betydande 

för att i ett samtal styra det i rätt riktning och hålla samtalets ämnesrelevans. Detta leder till att 

stöttning används som ett verktyg för att kunna utföra ett medierat lärande. 

6.2 Utforskande frågor 

När vi granskade vår insamlade data kunde vi se hur både lärare och elever använder frågor 

under samtalen som en strategi för att skapa förståelse. I och med att frågeställande var ett sätt 

som vi förklarade att man kunde bearbeta texter genom, förväntade vi oss också att se det. Vi 

kunde se att i de samtal där läraren var delaktig arbetade hon med att kontinuerligt ställa 

frågor som exempelvis “varför tror du det?”, “vad är det som får dig att tänka så?” osv. Dessa 

frågor ställdes i anknytning till att en elev just kommit med ett tolkningsförslag från textens 
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innehåll och läraren bad eleven utveckla sina tankar via utforskande frågor. Dessa frågor 

hjälper eleverna till att reflektera på en metanivå.  

 

Vi kunde se att eleverna blev mer bekväma genom att de vågade ta mer plats i samtalen. Det 

fanns också situationer i samtalen där eleven inte kunde besvara frågor och kunde därmed inte 

följa med i samtalen på samma sätt. Vid dessa situationer valde eleven att i många fall ställa 

frågor där de förmedlade att de inte förstod som exempelvis “Jag förstår inte, kan ni förklara 

hur ni tänker?”. Genom att eleverna ställde dessa typer av frågor kunde de också tillskansa 

sig förståelse från de andra eleverna trots att de från början hade svårt att ta till sig något. När 

detta sker kan vi se att eleverna stöttar varandra. Med hjälp av stöttningen från de övriga 

samtalspartnerna sker ett samarbete och tack vare de övrigas kunskaper stöttar de eleven att 

följa med i samtalet och ta till sig olika kunskaper vilket kan skapa ett medierat lärande.  

 

I interaktionen genom frågor i samtalen kunde eleverna framställa sina funderingar och tankar 

för att föra samtalet framåt. Språket blir elevernas sociala verktyg vilket i ett medierat lärande 

bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper och självständiga resonemang som den kunnat ta 

till sig i samtalet genom den yttre dialog som förts. Följande transkribering (Observation, 1d) 

är ett utdrag från ett samtal mellan en lärare och en elev där de diskuterar innehållet i texten 

Sagan om den lille farbrorn.  

 

Läraren: Johan, vad tror du?  

Johan: Eeh… För att de inte hade något annat att göra kanske? Eller?... (osäker) 

Läraren: Hm, okej! Du tror mer att de inte hade någonting att göra alltså. Vad är det 

som får dig att tänka så? 

Johan: De satt ju bara där. 

Läraren: Ja det är sant. Men om du försöker tänka tillbaka till vad som hände när den 

lille farbrorn gick, varför gick han?  

Johan: Han var ju lite ledsen att den lilla flickan tagit hunden ifrån honom. 

Läraren: Ja precis! Fortsätt, vad tänker du mer? Förklara gärna vidare. 

Johan: … Det den lilla flickan sa om att hon ville att alla skulle leka tillsammans. Jag 

tror inte farbrorn förstod det. 

Johan fortsätter att reflektera sina tankar. 

 

Johan redovisar hur han tänker och det gör han genom att fokusera på den strategi läraren 

väljer att använda genom att ställa frågor som låter Johan tänka ytterligare ett steg. Med stöd 

av frågorna redovisar Johan följande “Eeh… För att de inte hade något annat att göra 

kanske? Eller?...”  Läraren fortsätter med att ställa en fråga kring vad det är som får Johan att 

tänka så, en utforskande fråga som låter Johan fortsätta utveckla sitt svar vilket han också gör. 

I detta läget blir lärarens sätt att ställa frågor stöttning till Johans utveckling. Med hjälp av de 

konkreta frågor läraren ställer stöds Johan i att reflektera i ett metaperspektiv på den egna 

tolkningen, kritiskt reflektera den samt att synliggöra och motivera sina tolkningar muntligt.  

 

I nästa situation (Observation, 1e) redovisas en diskussion kring en annan text där eleverna 

samtalar kring stödfrågor de fått efter att läst halva texten. I situationen som beskrivs nedan 
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tar en elev initiativ till att ställa en utforskande fråga till de övriga samtalspartnerna, vilket 

öppnar upp för en diskussion.  

 

Emil: Varför tror ni det? 

Klara: För att jag tror att de kommer bli vänner igen... Eller så kanske de blir... 

Jonas: (Avbryter Klara) Jag tror att de vill leka med varandra. 

Emil: Ja det tror jag också för i början av texten var de ju kompisar men sedan började 

de bråka så de kanske blir vänner igen.  

 

I samtalet väljer Emil att med hjälp av de stödfrågor de fått till hjälp, skapa en egen fråga 

“varför tror ni det?”. Klara och Jonas bygger vidare på den fråga Emil ställde och kan 

därmed utveckla sina tankar och funderingar kring textens innehåll. Med hjälp av den typ av 

fråga Emil ställde skapas en öppen diskussion där det inte finns något rätt svar. Genom att 

Emil väljer att ställa en utforskande fråga öppnar det upp för eleverna att bearbeta, samtala 

om och dekonstruera den lästa textens innehåll. Genom diskussionen utvecklar eleverna sina 

kunskaper och resonemang vilket leder till att eleverna medierar de kunskaper de tagit till sig 

när de läst en text och svarar på Emils fråga.  

6.2.1 Sammanfattning 

Resultatet indikerar att utforskande frågor ger eleverna förutsättningar till vidare förståelse för 

texten. Vi såg i resultatet att eleverna utifrån varandras svar på de utforskande frågorna kunde 

bygga vidare på sin argumentation eller reflektion på en metanivå. Resultatet indikerar även 

detta när eleverna förmedlade att de inte förstod eller hängde med i samtalet. Tack vare att de 

utforskande frågorna lyftes kunde eleverna ta till sig av varandras kunskaper med hjälp av de 

övriga deltagarnas vilja att stötta. 

  

6.3 Öppna och slutna frågor 

Vid analys av empirin kunde vi se att beroende på hur gruppen var sammansatt så ser vi olika 

resultat i samarbetet och frågorna som ställdes i samtalen. Vi kunde se stora skillnader på om 

gruppen bestod av två personer eller fyra till fem personer. När samtalen utfördes i par kunde 

vi se att frågor inte i lika stor utsträckning var en del av samtalet. Vi såg tydligt att samtalen i 

stort flöt på sämre när det endast var två samtalsdeltagare med, och detta resulterade också i 

färre ställda frågor. Analysen belyser att eleverna fann det svårare att diskutera kring en text 

där det endast fanns en annan att utbyta reflektioner med. Vi kunde även se att frågorna som 

faktiskt ställdes av eleverna var av en annan typ än vid samtal i större grupp. Slutna frågor 

uttrycktes oftare än öppna i dessa fall. Nedan kommer ett exempel på ett samtal två elever 

emellan (Observation, 1f). 

 

Maja: Jag tror inte att grodan ville bli prins. Tror inte du också det va så?  

Erik: Joo… 

Maja: Och han ville ju ha kronan ändå. Eller hur Erik? 

Erik: Jaa… 
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Vi kan se i exemplet ovan att Maja ställer slutna frågor till Erik vilket inte ger honom särskilt 

många svarsalternativ. Detta gör att frågorna inte blir utmanande för Erik, och det leder heller 

inte samtalet framåt. I utdraget kan vi se att det medierande lärandet därmed sker från Maja 

till Erik men Erik delar inte med sig av några nya kunskaper vilket gör att det medierande 

lärandet vad vi kan se, endast sker åt ett håll. Den kunskap som utbyts inom textsamtal har 

som mål i denna studien att eleverna ska få förståelse för textens innehåll, kunna tolka och dra 

slutsatser, ifrågasätta texter samt se bortom raderna. Genom Eriks korta svar sker inte heller 

någon större stöttning från hans sida till Maja. Erik ges ingen möjlighet genom de slutna 

frågorna att stötta Maja, men Maja får heller ingen hjälp av Erik att komma vidare och nå nya 

kunskaper. Detta leder i sin tur till att inte heller Erik får någon stöttning av sin samtalspartner 

för att utvecklas. Slutna frågor kunde vi ofta se användas i parsamtal. Vi såg ett behov av 

stöttning av andra former vid de samtal där de inte lyckades stötta varandra framåt. Vid dessa 

tillfällen gavs eleverna möjlighet till stöttning via hjälpfrågor för att nå till nästa 

utvecklingszon. Även lärarledd stöttning fick ibland tas som hjälp för dessa parsamtal. 

 

I gruppsamtalen om fyra till fem personer såg vi att öppna frågor var mer vanligt 

förekommande. Analysen belyser att frågor såsom “Vad tycker ni?” och “Vad tror ni?” 

ställdes till övriga deltagare. Detta ledde till att många av de större grupperna fick bra 

diskussioner där många tankar lyftes utifrån de ställda frågorna till varandra. I och med att 

frågorna var av den öppna karaktären kunde eleverna tillskansa sig kunskaper för att sedan 

ställa ytterligare frågor. Istället för att få frågor där det finns ett enkelt svar, fick nu eleverna 

istället mer utmanande frågor att bearbeta. I samtal om fyra till fem personer kunde eleverna i 

större grad stötta varandra framåt då gruppen hade en större kunskapsbredd som kunde 

besvara och ställa utmanande frågor, än om de hade arbetat i par. Vi kan även se att ett 

medierat lärande skedde i högre grad i grupper bestående av fler deltagare än två då samtalen 

lyftes tack vare gruppen yttrade mer kunskaper tillsammans.  

 

Simon: Vad tror ni skulle hända om han inte tog äpplet? 

Fanny: Jag tror att han skulle ångra sig. Han hade ju gått runt och varit hungrig, vad 

tror ni? Det kanske inte var så? 

Johannes: Ja han hade nog varit hungrig men var det inte så att han tog det för att ge 

det till sin syster så han är ju ändå hungrig. 

Fanny: Juste! Det hade jag glömt. Men varför tog han inte två då? Så han kunde tagit 

ett själv.  

Thomas: Jag tror han bara tänkte på sin syster. 

Karin: Det tror jag med. 

 

Här i utdraget (Observation, 1g) från ett längre samtal ser vi att eleverna bygger vidare sina 

svar och frågor från tidigare ställda frågor. Fanny utgår ifrån Simons fråga men bygger vidare 

sina svar genom att uttrycka egna tankar men också fortsätta med att ställa öppna frågor för 

att få svar på sina funderingar. I och med att Simon och Fanny ställer öppna frågor förmedlar 

de också sina tankar och uppmuntrar de andra till att utveckla sina egna tankar. Detta leder till 

ett möjligt medierat lärande då öppna frågor ger förutsättningar till en rikare diskussion, vilket 

i sin tur ger större chans till att kunskap tillskansas. 
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6.3.1 Sammanfattning 

Vid flera tillfällen fann vi att öppna frågor hade inverkan på samtalen som gav eleverna 

möjlighet till att vidareutveckla tankar och resonemang. De öppna frågorna infann sig främst 

vid grupper om fyra till fem personer där det förekom stöttning av fler samtalsdeltagare. 

Diskussionerna i de större grupperna fann vi som mer reflekterande i val av ställda frågor. Vi 

kunde däremot se att när grupperna endast bestod av två personer så flöt samtalen på sämre, 

vilket ledde till färre ställda frågor och av annan frågetyp. Vidare fann vi att det fanns ett 

behov av mer stöttning för dessa par.  

7. Diskussion 
Följande kapitel innehåller en del där vi diskuterar kring vår metoddiskussion där vi beskriver 

vårt tillvägagångssätt under studiens gång. Det kommer även att innehålla en 

resultatdiskussion där vår insamlade empiri kommer att diskuteras och ställas mot tidigare 

forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer studiens metod att diskuteras och vi kommer reflektera över de 

metodval som gjorts. Vi redogör för eventuella svårigheter i vårt genomförande för att 

granska metoden och få syn på möjliga påverkningar där metodens utförande kan ha spelat 

roll för studiens resultat. Metoddiskussionen kommer utgå ifrån val av metod, hur 

textsamtalen genomfördes, etiska överväganden och hur vi tillämpat de analytiska redskapen.  

 

Största delen av den insamlade datan består av videoinspelningar då vi fann att det var den 

metod som var mest lämpad för dokumentation av textsamtal. Videoinspelningen blev därmed 

en viktig faktor för att kunna granska de resonemang eleverna använde sig av, vilka 

tillvägagångssätt de använde. Den gav oss också möjlighet att gå igenom materialet och 

analysera det obegränsat antal gånger vilket också ökade reliabiliteten i studien då vi kunde se 

mönster i upprepade tillfällen. Kihlström (2007 s.164) beskriver att reliabiliteten är hög om en 

annan person undersöker resultatet och får fram samma resultat. Då vi är två personer i denna 

studie som analyserat och granskat det empiriska materialet flera gånger, kan vi nå en viss 

grad av reliabilitet. Eftersom två personer bearbetade materialet minskas även risken att missa 

viktiga och betydelsefulla delar, vilket därmed antyder att en ytterligare analys skulle gett 

liknande resultat som vårt. Olsson & Sörensen (2007, s.76) definierar begreppet validitet som 

ett mätinstruments hållbarhet för att mäta det som sägs ska mätas. Vilket enkelt förklarat 

handlar om att forskaren studerar det som är avsikten att studeras för studien. Detta är något vi 

har förhållit oss till under hela studien. Dock tyckte vi att det var svårt då vi fann annat 

insamlat material som hade varit intressant att studera men inte var relevant.  

 

Bjørndal (2005) belyser vikten av att alltid ställa sig frågan om dokumentationer vid 

observationer påverkar de som deltar. Detta var något vi var medvetna om innan vi började 

med videoinspelningen. Vi reflekterade kring kamerans närvaro och hur den påverkade 



Louise Olsson & Malin Rönnbäck 

19 
 

observationerna och blev medvetna om att eleverna som observerades kan ha påverkats av 

den och att det därmed måste mottas med en viss aktsamhet.  

 

Bjørndal (2005, s.74) lyfter dock att vi måste vara medvetna om att det som vi fångade på 

film inte fångar verkligheten utan endast en representation av den vilket är viktigt att vara 

medveten om och reflektera kring. Bjørndal åskådliggör därmed att det finns en stor risk i att 

endast använda videodokumentationen som metod om eleverna inte är vana med filmning och 

kan bli obekväma och uppträda tystare än vad de vanligtvis hade varit. Då videoinspelningen 

gjordes av oss lärare men också av eleverna själva, gjorde vi ett aktivt val då vi ibland inte 

ville påverka samtalet genom vår närvaro. Vi anser därmed att valet av att använda 

videoinspelning som metod var den som var mest lämpad för studien. 

 

När det kommer till genomförandet av textsamtalen kan vi ha haft en påverkan på studiens 

resultat genom vårt deltagande som forskare men också som lärare då vi präglat situationerna. 

Vi valde att ge eleverna olika strategier att utgå ifrån för att till en början göra det tydligt för 

oss vilka kunskaper de besatt. Dessa strategier har påverkat studiens resultat genom att de 

format textsamtalen och därmed diskussionerna. Även valen av gruppkonstellationerna för vår 

studie har påverkat resultatet. Valet om vilka elever som skulle samtala med vilka gjordes 

bland annat utifrån ett slumpmässigt urval. Vi tog också elevernas egna tankar och önskemål i 

beaktning för att se om det påverkade samtalen. Om vi endast hade valt att använda oss av 

slumpmässigt urval eller ett urval där vi utgick ifrån elevernas egna önskemål, hade vi 

troligen fått fram annat material och resultatet hade därmed sett annorlunda ut. Varje samtal är 

unikt och ett ämne kommer aldrig att samtalas om på exakt samma sätt igen. Därav spelar 

gruppkonstellationen och samtalspartnerna roll då alla påverkar diskussionen med sitt 

individuella deltagande. 

 

Det som kunde ha påverkat den enskilde eleven i hur grupperna samtalade var om de kände 

sig bekväma och säkra i sin grupp vilket då skulle ha påverkat hur de interagerade och 

samtalade i textsamtalen. På grund av att vi gjort en variation av gruppsammansättningen tror 

vi att en del elever kan ha känt sig säkra i vissa situationer men att andra situationer kan ha 

sett annorlunda ut. Det är också på detta sätt klasserna var vana att arbeta, i varierande 

grupper. Vi ville göra textsamtalen så naturliga för eleverna som möjligt för att skapa en 

rättvis bild av hur den generella interaktionen eleverna emellan gick till. 

 

Det teoretiska ramverket är det förhållningssätt den empiriska studien grundar sig i. Utifrån de 

teoretiska ramverken såg vi begrepp som vi fann relevanta för vår studie vilket utmynnade i 

de analytiska begrepp som kom att användas för att analysera och tolka resultatet. Detta 

användes sedan för att synliggöra innehållen i de textsamtal vi dokumenterat. Valet av att 

använda det sociokulturella perspektivet som teoretiskt ramverk kom av att det framhåller det 

sociala samspelets påverkan på kunskap och lärande. Detta kunde vi koppla till tidigare 

erfarenheter av textsamtal och därav gick vi in med den ansatsen innan arbetets gång. Vi 

ställer oss dock kritiska till att endast blint följa en teori då synen på lärande har ändrats med 

tiden. Det som idag ses som positivt kan i framtiden utifrån ny forskning ses som något 

negativt. Trots att det sociokulturella perspektivet är ett förhållningssätt som vi sett mycket av 
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är det ändå viktigt att ställa sig kritiskt till hur man ska använda och förhålla sig till det och 

vara öppen för andra teorier och arbetssätt. 

 

Gällande de analytiska begrepp som studien förhåller sig till kan man också ställa sig kritiskt 

till om vi verkligen kan se att eleverna tar till sig kunskap och att ett medierat lärande sker. Vi 

frågar oss samma sak när det kommer till stöttning. Vi kunde tydligt se att de med hjälp av 

stöttning av lärare och samtalspartner kunde ta sig vidare i samtalet men vi vet inte om de 

verkligen lärde sig någonting på djupet som de kommer ta med sig vidare eller om det var 

någonting som fanns i stunden. Vi gav dock eleverna möjlighet och förutsättningar till att 

utveckla en djupare kunskap genom textsamtalen vilket inte är säkert att de fått om detta inte 

genomförts.  

 

I en kvalitativ studie belyser Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.100) att 

forskare ska utgå från den enskilda individens uppfattningar och erfarenheter av olika 

situationer. För att i en kvalitativ studie kunna generalisera resultatet måste deltagarna 

representera hela befolkningen. Då vi i studien endast utgått ifrån två klasser med sammanlagt 

38 deltagande elever från samma skola och samma arbetsspår, gör det de svårt att dra några 

vidare slutsatser om resultatet är generaliserbart för övriga skolor då de inte kan representera 

alla elever i Sverige. 

7.2 Resultatdiskussion  
I följande stycke kommer studiens resultat att diskuteras i relation till vårt syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning. Syftet med studien är att se hur elever bearbetar och 

diskuterar texter i grupp när de får möjlighet att delta i textsamtal i svenskundervisningen. 

Utifrån syftet ställdes frågorna: “Hur förs samtal i grupp utifrån frågor i strukturerade 

textsamtal?” och följdfrågan “Vilka typer av frågor ställs av lärare och elever när eleverna 

samtalar om texter?”. Studiens resultat är att eleverna utbyter kunskaper för texten med 

varandra genom samtal som påverkas av tre olika typer av teman såsom vägledande frågor, 

utforskande frågor och öppna och slutna frågor. Vi vill i detta kapitel fördjupa oss och få en 

bättre förståelse för vad vår studie funnit och där vi även kan reflektera med ett kritiskt 

förhållningssätt på vårt resultat. 

 

Vårt resultat visade det faktum att stötta eleverna genom frågor under textsamtalen var 

gynnande för samtalet. Studier har funnit att frågor som ställs under samtal kan leda till att 

eleverna vågar utforska texten ytterligare särskilt om frågorna som ställs rör ämnen som är 

intressanta för eleven (Björklund, 2008; Maine, 2013). Att ställa frågor som handlade om 

elevernas intresse var inget vi hade i åtanke under den empiriska insamlingen och kan därmed 

ha påverkat dessa samtal negativt. Vi hade kunnat anpassa våra frågor bättre för att lyckas nå 

eleverna bättre genom att samtala om deras intressen i större grad. Om två elever var särskilt 

intresserade av sport skulle vi kunnat ha berättelser som rörde detta ämnet, så att frågorna som 

ställdes till dem var relevanta och på deras nivå. Olsson & Sörensen (2007, s.76) definierar 

begreppet validitet som ett mätinstruments hållbarhet för att mäta det som sägs ska mätas. 

Vilket enkelt förklarat handlar om att forskaren studerar det som är avsikten att studeras för 

studien. Vi är också medvetna om att läraren påverkar samtalen med sin närvaro och 
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delaktighet vilket kan ha styrt samtalen i en särskild riktning. Dock finner vi det ändå relevant 

att läraren ibland är med och vägleder samtalen eftersom eleverna endast går i årskurs ett och 

två. Tack vare att läraren för samtalet kan det styras i rätt riktning med hjälp av någon med 

större erfarenhet. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga i och med att 

läraren besitter en större kunskap vilket vi upplever ger eleverna förutsättningar till att nå en 

högre utvecklingszon.  

 

Till skillnad från både Björklund (2008) och Maine (2013) påpekar Varga (2016) att frågorna 

endast ger positiva möjligheter till utvecklad läsförmåga om de används som komplement 

tillsammans med andra strategier. Varga framför därmed ett mer kritiskt förhållningssätt mot 

textsamtal på så sätt att hon inte menar att alla oberoende delar av textsamtalet ger positiva 

effekter. Utifrån det resultat vi fann kan vi instämma i att det inte räcker att ställa några frågor 

och tro att textsamtalet därmed är gynnande för eleverna. Vi såg att det var många olika 

faktorer som påverkade om samtalet skulle falla väl ut, exempelvis beroende på vilka som 

ingick i samtalsgruppen och hur de utformades. Även Sjödin (1991) belyser att 

gruppstorlekarna påverkar gruppens arbete men också själva sammansättningen av gruppen 

där faktorer såsom tidigare erfarenheter, kön och social status spelar in. I vår studie visade 

resultatet att de grupper bestående av endast två personer hade svårare att få samtalet att flyta 

på bra. Att färre frågor ställdes kan vara en anledning till att samtalet flöt på dåligt eller en 

konsekvens av det. Vi kunde se att andra slags frågor också ställdes där slutna frågor 

dominerade. Resultatet indikerar även att slutna frågor har svårare att leda till ett medierat 

lärande då det finns begränsat antal svar som är svåra att utveckla. Löfgren et al. (2014, s. 

143) påpekar i sin forskning vikten av varierande gruppkonstellationer, och att eleverna kan 

dra nytta av varandras kunskaper på ett annat sätt när de kan ta del av varandras olika 

förmågor. Utifrån detta resultat ser vi det betydelsefulla i att blanda eleverna i olika grupper, 

så att inte samma elever alltid får vara i små eller stora grupper. Detta är viktigt då vi 

reflekterar kring elever som redan har förståelse för texten sällan hamnar i utvecklingszonen 

då resultatet har visat att de ofta får förklara för sina kamrater. Vi finner att det är betydande 

att blanda grupper så att även de får möjlighet att arbeta med utmanande klasskamrater. Dock 

bör man även ta i beaktning det som Jakobsson (2012, s.159) belyser med att det inte enbart är 

den mindre erfarna som gynnas utan även de mer erfarna eleverna då de får chans att 

presentera, förklara, argumentera, omformulera sig men även att ibland behöva tänka om, 

vilket leder till nya kunskaper och kompetenser även hos denna. 

 

Vårt resultat belyser att eleverna medierar kunskaper genom sitt språk, vilket vi kan se 

påverkar elevers lärande på så sätt att det möjliggör att eleverna blir aktiva läsare som utifrån 

textsamtal blir medvetna om hur de ska bearbeta en text för att förstå innehållet. Visén (2015) 

fann i sin studie att elever som aktivt deltar i textsamtal under en längre tid, får en ökad lust 

för aktivt läsande. Studiens resultat indikerar att olika former av stöttning av någon mer 

kunnig ger djupare samtal och en mer givande diskussion. Analysen av resultatet åskådliggör 

att den som besitter högre kunskaper är betydande för att i ett samtal styra samtalet i rätt 

riktning och hålla det relevant. Både Jönssons (2007, s.233-238) forskning och vårt resultat 

belyser att textsamtal är någonting som sker i en gemenskap vilket leder till att eleverna kan 

använda varandra som stöd och klara saker de kanske inte hade gjort på egen hand. Av den 
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forskning som Jönsson lyfter (2007) styrker det stöttning som ett positivt verktyg för givande 

samtal. Vi ser att om eleverna får möjlighet att befinna sig i den närmaste utvecklingszonen är 

beroende på vilken stöttning de får i det samtal som förs med läraren och övriga elever. Utan 

stöttning bestående av exempelvis öppna följdfrågor, blir det svårare för eleverna att nå den 

närmaste utvecklingszonen tillsammans. Beroende på vilka förkunskaper eleverna har om 

textens innehåll och elevernas förmåga att föra ett samtal framåt, avgör hur väl eleverna 

medierar kunskap till varandra. 

 

Trots att stöttning av en mer kunnig person är positivt för att lyckas nå nästa utvecklingszon 

ser vi vissa kritiska aspekter av det. En lärare som aktivt stöttar eleverna till att nå nästa 

utvecklingszon genom att ställa frågor och uppmuntra eleverna till vidare resonemang och 

tankesätt, kan lätt inleda ett samtal där ledande frågor istället ställs. Med det anses vi frågor 

där läraren leder eleverna fram till ett visst svar, exempelvis “Var det Ylva som var 

huvudkaraktär i boken” istället för “Vem var det som var huvudkaraktär i boken?”. Ledande 

frågor ser vi inte har samma positiva inverkan på textsamtalet som uppmuntrande, 

vägledande, utforskande eller öppna frågor har. Beck och Mckeown beskriver att läraren 

istället bör tolka de svar eleverna ger för att därefter hjälpa dem att formulera sig, för att på så 

sätt skapa meningsfullhet i textsamtalet och nå ny kunskap (2001, s.19). Det finns också ett 

behov för att lärare att ha ett mer medvetet synsätt för hur ett lärande i undervisningen ska ske 

och ge fortsatt utveckling (Tjernberg, 2013, s.48). Ledande frågor förekom men var inte 

systematiserat och var inte heller något som vi såg förekomma ofta eller hade en större 

inverkan på vårt resultat.  

8. Avslutande reflektioner och slutsats 

I följande kapitel kommer studien att sammanfattas med en slutsats utifrån syftet och 

frågeställningar. Den empiriska studien grundar sig i ett problemområde där skolinspektionen 

belyste att det finns ett behov av att utveckla ämnet svenska genom att arbeta med texter 

utifrån samtal. Detta eftersom det fanns för lite undervisning som syftar till att bearbeta texter 

där läraren fungerar som stöd. Studien grundar sig även i forskning som belyser att 

recensionsskivande och en ostrukturerad upplevelseläsning har varit dominerande i dagens 

skola istället för läsförståelseundervisning som bygger på uttänkta strategier. Utifrån detta 

problemområde skapades studiens frågeställningar “Hur förs samtal i grupp utifrån frågor i 

strukturerade textsamtal?” och “Vilka typer av frågor ställs av lärare och elever när eleverna 

samtalar om texter?”. 

 

Efter att vi granskat och analyserat de videoinspelningar som det empiriska materialet till 

största del bestod av kom vi fram till studiens resultat. Resultatet av denna studie är att 

eleverna utbyter kunskap med varandra genom samtal som påverkas av olika frågor såsom 

vägledande frågor, utforskande frågor och öppna samt slutna frågor. Utifrån detta resultat 

besvaras också studiens frågeställningar. Resultatet indikerar betydelsen av att använda frågor 

för att få ett kunskapsutbytande samtal. En betydelsefull faktor är den typ av frågor som ställs 

och hur samtalet byggs vidare utifrån dem. Vi kunde se att öppna, vägledande, utforskande 
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och uppmuntrande frågor gav positiva effekter på samtalens djup, medan de slutna frågorna 

inte utvecklade diskussionerna lika mycket.  

 

Då vi endast har utfört studien i två klasser är resultatet i sammanhanget inte generaliserbart 

för hur det ser ut i den fullskaliga populationen men vi finner ändå att studien är relevant för 

yrkesverksamheten då den ger en bild av hur eleverna använder sig av frågor i textsamtal och 

i ett socialt samspel. Vi hoppas att studien ska bidra till att verksamma lärare men även 

studenter funderar över och ser kritiskt på den egna undervisningen i syfte till att reflektera 

och ta beslut som bäst gynnar elevernas lärande. Utifrån vårt första examensarbete och 

utvecklingsarbete tar vi med oss betydelsen av textsamtal för att gynna elevernas läsförståelse 

och där vi som framtida lärare vill implementera textsamtal som undervisningsform och bidra 

med de kunskaper vi tagit till oss. För fortsatt forskning hade det varit intressant att undersöka 

hur enskilda lärare använder och reflekterar kring textsamtal som metod i sin egna 

undervisning. Detta var något som vår studie inte innehöll men det är något som hade varit 

intressant och ett komplement till vårt arbete.  

 

Studiens slutsats är att det förekom vägledande, utforskande och öppna samt slutna frågor i de 

genomförda textsamtalen och att de har olika betydelse för samtalets djup.  
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Bilaga A - Informations- och samtyckesbrev 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 

studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2018 

kommer “student” som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod 

i klassen. “Student” kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med 

klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett utvecklingsarbete. Arbetet handlar 

om att gagna elevernas läsförståelse genom att utföra gemensamma textsamtal. Fokus läggs på att 

lära eleverna att sammanfatta det viktigaste ur texten.  

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 

materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel innebär 

att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för utveckling och 

utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs 

i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera sina 

uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande. 

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (kursansvarig) 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

□   NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

 Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga B - Utdrag av transkribering och analystabell av textsamtal  

 

Öppna frågor 

slutna frågor 

Vägledande frågor 

Uppmuntrande frågor 

Utforskande frågor 

 

Utdrag 1: 

Följande sekvens är ett textsamtal mellan fyra elever och en pedagog.  

 

Lärare: Vilka tror ni är huvudpersonerna?  

Mimmi: Det vet jag! Det var solen och molnet. 

Svante: Men det var en gammal gubbe med också? Är inte han huvudperson då? 

Mimmi: Men det handlade ju om vem som var starkast av solen och molnet så jag tycker att 

det är mest de som är huvudpersonerna! 

Svante: Men varför är inte gubben en huvudperson? 

Adam: Men alla kan ju inte vara huvudpersoner… Nu bestämmer vi att gubben inte är det. 

Lärare: Hur tror ni att huvudpersonerna kände när de tävlade? 

Adam: De ville nog bara vinna. 

Emma: Jag vet inte hur de kände… 

Lärare: Men om ni tänker på hur ni själva hade känt om ni var solen eller molnet, hur hade ni 

känt då?  

Mimmi: hmmm… 

Emma: Om jag hade varit molnet hade jag nog känt att jag skulle vinna. Precis som han 

gjorde i texten. 

Mimmi: Ja, jag hade nog också känt så. 

Lärare: Om ni var solen då? 

Svante: Jag hade nog varit lite sur på molnet. 

Emma: Varför tror du det? 

Svante: För att molnet inte trodde att solen kunde vinna.  

Mimmi: Aha! 

 

Utdrag 2:  

I följande sekvens är det ett textsamtal med fyra elever som förs. 

 

Daniel: Varför tror ni att Prinsen inte dök upp på bröllopet?  

Hanna: Det var ju grodan som sa det till han väl..? 

Klara: Hur kom du fram till det? 

Stina: Neeej! kommer du inte ihåg att det var häxan som sa det till han? Varför skulle prinsen 

vara rädd för grodan för? 

Hanna: Just det! Men varför lyssnade han på häxan då? 

Klara: Jag kommer ihåg! Häxan sa ju att prinsessan kommer dö om han kommer till bröllopet 

Stina: Häxan skulle liksom döda prinsessan då! Undra varför hon hade gjort det? 
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Hanna: Tror ni inte att det var för att hon själv ville bli prinsessa? 

Daniel: Det hade jag aldrig velat bli! 

Stina: Men det hade jag och Klara velat. Eller hur klara? 

Klara: Jaa, och visst levde dom lyckliga i alla sina dagar!? 

Stina: Jaa, det gjorde dom!  

 

Utdrag 3: 

I följande sekvens är det ett textsamtal med fyra elever och en lärare som förs. 

 

Lärare: Varför tror ni att skogstomten besökte just deras hus? 

Ida: Kanske för att de hade varit snälla. Och kanske gett honom gröt? 

Lärare: Tänker du på tomten som kommer på julafton nu Ida?  

Ida: Mmm (Tveksam) 

Lärare: För denna tomten var ju en annan slags tomte, kommer du ihåg det? Vad var det som 

var så speciellt med honom? 

Saga: Han kunde väl trolla?  

Matilda: Ja just det, eller önskningar var det väl? 

Lärare: Bra! Att han kunde ge bort önskningar var det som var speciellt med honom. Hur hade 

han fått den gåvan då? 

Lärare: Ingen som kommer ihåg? Viktor, du ser ut att komma ihåg? 

Viktor: (Skakar på huvudet) 

Lärare: Var det en fe som gett honom gåvan? 

Ida: Ja, just det. 

Läraren: Bra! Hur kom du fram till det nu då? 

 

Utdrag 4: 

I följade sekvens är det ett textsamtal med två elever och en lärare där endast en elev deltar i 

detta utdrag.  

 

Läraren: Johan, vad tror du?  

Johan: Eeh… För att de inte hade något annat att göra kanske? Eller?.... (osäker) 

Läraren: Hm, okej! Du tror mer att de inte hade någonting att göra alltså. Vad är det som får 

dig att tänka så? 

Johan: De satt ju bara där. 

Läraren: Ja det är sant. Men om du försöker tänka tillbaka till vad som hände när den lille 

farbrorn gick, varför gick han?  

Johan: Han var ju lite ledsen att den lilla flickan tagit hunden ifrån honom. 

Läraren: Ja precis! Fortsätt, vad tänker du mer? Förklara gärna vidare. 

Johan: … Det den lilla flickan sa om att hon ville att alla skulle leka tillsammans. Jag tror inte 

farbrorn förstod det. Johan fortsätter att reflektera sina tankar. 

 

Utdrag 5: 

I följande sekvens är det ett textsamtal med två elever som förs. 

 



Louise Olsson & Malin Rönnbäck 

32 
 

Bella: Var Snövit rädd när hon rymde från häxan? 

Kajsa: Ja, det tror jag. 

Bella: Mmm, jag med. Hon blev nog glad när hon kom till dvärgarna, tror du inte det? 

Kajsa: Jo, det hade jag blivit i alla fall. 

Bella: Jaa, och hon dansade ju en massa med dom. Så dom var ju glada att ha henne där 

också, eller hur? 

Kajsa: Ja, det är ju kul att dansa. 
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