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Författare Helena Bönfors och Izabela Snäll Berendahl 
Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 
Sammanfattning Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om elevers 

läsförståelse och hur den kan främjas genom gemensam läsning i ämnet 
svenska, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilken betydelse har 
högläsning med efterföljande textsamtal för elevers läsförståelse, i 
grundskolans tidigare år?  
 
Eleverna i den svenska skolan har under en period haft låga resultat i 
internationella mätningar. Samtidigt ökar kraven på eleverna, både i skolan 
och samhället. Av den anledningen är denna forskning högst angelägen att 
genomföra.  
För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt 
tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om gemensam 
läsning och textsamtal som sker i skolan. 
  
Resultatet visar att gemensam läsning i form av högläsning och efterföljande 
textsamtal främjar elevers läsförståelse. Det är främjande då det hjälper elever 
att associera obekanta ord och meningar till sådant som är bekant för dem 
sedan tidigare. Likaså ger det kollaborativa lärandet också stöd i elevernas 
läsförståelse, då de får ta del av sina kamraters tankar och kunskaper kring det 
lästa.  Studien visar också att det saknas vetenskapliga artiklar med fri tillgång 
kring ämnet och skulle därmed behöva vidare forskning, för att kunna få ett 
mer fruktbart svar med en bredare vetenskaplig grund. Därför skulle det vara 
gynnsamt att vidareutveckla detta område med ytterligare forskning. 
  
Den didaktiska implikationen är följaktligen att lärare och andra verksamma 
personer i skolbranschen behöver arbeta mer med den pedagogiska avsikten 
till högläsning och inte endast läsa böcker för en lugnande och samlande 
effekt.  På så vis har undersökningen bidragit till en öppning för 
yrkesverksamma pedagoger, men också till en öppning för vår framtida 
forskning.    
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Förord 
Under arbetets gång har vi stött på både med- och motgångar. Det har varit intressant, lärorikt och 
roligt, men många gånger också ett hårt arbete som krävt både tid och tålamod. Arbetet med denna 
kunskapsöversikt har gett oss nya insikter vad gäller betydelsen av medvetna val och strategier hos 
pedagoger. Vi har också utvecklat vår förmåga att tänka kritiskt kring pedagogiska metoder och 
även kring det vi identifierat ute på fältet. Vi vill dock understryka att det finns mycket kvar att 
lära, då läraryrket är i ständig förändring. 
 
Arbetsfördelningen har inte varit särskilt uttalad under arbetets gång, vi har båda bidragit med lika 
stor del i alla avsnitt. Sökningar och all bearbetning av text har gjorts gemensamt.  
  
Vi kan inte nog beskriva hur mycket vi själva ser fram emot att arbeta i skolan i framtiden, 
tillsammans med elever och kollegor. Vi ser fram emot att dela med oss av den kunskap som denna 
undersökning genererat i. Läsförståelse är en central del för delaktighet och förståelse för 
demokratiska rättigheter och skyldigheter - som i sin tur är viktig, inte allra minst nu, när 
odemokratiska och främlingsfientliga vindar råder i världen runt om oss. Då behöver elever 
utbildas och rustas för att skapa, delta och bibehålla ett samhälle som är jämställt och öppet för 
värderingar. 
  
Tack för oss och tack till alla som hjälpt oss genomföra denna litteraturöversikt. Tillsammans har 
vi gjort det möjligt. Som ett avslut på vårt förord och en början på din läsning skickar vi med ett 
tänkvärt citat som Albert Einstein en gång ska ha sagt - “Om du vill att ditt barn ska bli intelligent, 

läs för det. Om du vill att det ska bli ännu intelligentare, läs mer för det”. 
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1. Bakgrund 
 

Den gemensamma läsningens betydelse har varit en fråga som vi burit med oss genom vår 
utbildning, då vi under en treårsperiod spenderat många verksamhetsförlagda veckor på skolor i 
södra delen av Sverige. Den gemensamma läsningen syftar till att pedagogen genomför högläsning 
där eleverna bjuds in till samtal kring textens innehåll. Löpande i texten nämns både gemensam 
läsning och högläsning, båda syftar dock till att högläsning sker av läraren och eleverna är aktiva i 
en dialog om textens innehåll. 
 
Frågan uppstod tidigt, redan vid vår första VFU uppmärksammades den gemensamma läsningen 
som en del av ett dagligt arbete i verksamheten. Vi har noterat att högläsningen i dessa skolor 
främst skett när eleverna förväntas få en lugn stund, slappna av eller äta en frukt. Av den 
anledningen har vi intresserat oss för hur gemensam läsning och textsamtal skulle kunna gynna 
elevers läsförståelse. Eftersom vi specifikt vill fördjupa våra kunskaper om läsförståelse kommer 
denna undersökning att genomföras inom ämnet svenska. 
 
Läsförståelse ses i många sammanhang som en avgörande faktor för delaktighet i samhället, lika 
väl poängteras vikten av god läsförståelse för framgång i såväl privat- som arbetsliv 
(Läsdelegationen SOU 2018:57 sid, 23, 2018).  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att förbereda 
eleverna att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). I den inledande 
delen av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs de demokratiska 
normer och värden som är den grund utbildningen ska vila på (Skolverket, sid. 7, 2018). I skolans 
uppdrag indikeras det att språk är en del av vårt identitetsskapande och i den svenska grundskolan 
implementeras läsning tidigt, redan i förskoleklassen ska eleverna stimuleras till att börja läsa.  
 
I en utgåva som handlar om barns och ungas läsning, utgiven av Läsdelegationen SOU 2018:57 
(2018, sid. 23) påpekas också vikten av att kunna läsa och förstå texter, då läsning är en avgörande 
faktor för deltagande i samhället. Läsningen är inte bara en central och viktig del i skolan, utan är 
viktig genom hela livet. Det ställs höga krav på läsförmåga för att kunna bli och vara en del av 
samhället. Det är inte tillräckligt att enbart kunna avkoda en text utan det är minst lika viktigt att 
kunna tolka och uppfatta textens innehåll. Förmågan att förstå en text är viktigt för att navigera sig 
i världen, skaffa ny kunskap och tillägna sig information. Att kunna läsa är en baskunskap, med 
det menas en förmåga som har grundläggande betydelse för hur väl man klarar sig i livet. Även i 
skolan är läsning en grundläggande baskunskap som är avgörande för hur väl eleven klarar övriga 
ämnen (Läsdelegationen SOU 2018:57 2018, sid. 23). Likaså menar Eklöf (2017), i ett av sina 
blogginlägg, att läsning har blivit en samhällsfråga där det råder klyftor mellan familjer med låg 
respektive hög läsförmåga. Hon beskriver förskola och skola som viktiga verksamheter för att 
jämna ut demokratiska skillnader. Läsning är inte enbart ett nöje, utan har flera positiva effekter. 
Eklöf menar att barn som blir lästa för får bättre kommunikationskunskaper, det vill säga att barnen 
lär sig att uttrycka egna känslor och känna igen sig i andras. Genom berättelser skapar barnet en 
förståelse för omvärlden och utvecklar viktiga egenskaper för kommunikation. Böcker som tar upp 
saker som kan vara svåra för barn att hantera kan hjälpa barnet att förklara och förstå sina egna 
känslor. Språkförståelsen hos barnet utvecklas också när barnet möter och hör berättelser eftersom 
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det skapar förståelse för nya ord och abstrakta begrepp. Vidare påpekar Eklöf att förbättrad 
koncentration och minne är några av de positiva effekterna. 

1.1 Centrala begrepp 
Begrepp som förekommer frekvent i denna kunskapsöversikt kommer här att presenteras mer 
precist. Läsförståelse tas upp och används som ett begrepp genomgående i denna undersökning. 
Vår utgångspunkt för begreppet används i likhet med den definitionen som Läsdelegationen (2018, 
sid. 212) uppger som innebär att läsförståelse främst handlar om att tolka och förstå texter, för att 
förstå samband men också för att förstå egna och andras tankar. Vidare kommer också gemensam 

läsning behandlas genomgående och med det avser vi att en pedagog läser högt för eleverna och 
där eleverna sedan bjuds in till aktivitet genom textsamtal.  
 
Textsamtal är vidare också ett begrepp som återkommer genom hela arbetet. I denna studie betyder 
detta begrepp att pedagogen använder en särskild metod för diskussion tillsammans med eleverna 
som pågår före, under och efter läsningen. Det kan bland annat handla om att pedagogen ställer 
frågor om boken till de som lyssnar, eller att hen hjälper till att översätta svåra ord och meningar. 
Det finns dock ett antal olika metoder som pedagogen kan tillämpa vid textsamtal. Dessa metoder 
bör dock varieras, detta menar Skolverket (2018, sid 258). Av den anledningen syftar inte denna 
litteraturöversikt till att enbart undersöka en specifik metod för textsamtal. 

1.2 Svenska elevers resultat i internationella mätningar 
I en rapport utgiven av Skolverket (2012, sid 1-98) beskrivs PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) som en internationell mätning som mäter läsförståelse. PIRLS genomförs 
vart femte år och många länder runt om i världen deltar i studien. Testen avser att mäta elevers 
läsförståelseförmåga. De elever som deltar i undersökningen får ett läsprov som riktar sig mot både 
skönlitterära verk och faktabaserade texter. Utifrån resultaten betecknas elevernas 
läsförståelseförmåga i olika kategorier, där kategorierna är elementär nivå eller lägre, samt 
avancerad nivå av läsning. År 2001 hade svenska elever det högsta medelvärdet av alla länder som 
deltog. I de senare undersökningarna som genomförts av PIRLS har dock medelvärdet sjunkit och 
många elever nådde inte den elementära nivån av läsförståelse. Enligt rapporten utgiven av 
Skolverket (2012) var Sverige under perioden 2001 till 2011 ett av de länder som försämrat sina 
resultat mest markant under tioårsperioden. I den senaste mätningen som genomfördes 2016 tycks 
dock den negativa trenden ha vänt (Skolverket, 2012 sid 1-98). 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en annan internationell 
kunskapsundersökning som genomförs av många elever i många olika länder. Undersökningens 
syfte är att ta reda på hur väl eleverna är rustade inför framtiden. I PISA-undersökningen mäts 
kunskaper i naturvetenskap, matematik, problemlösning och läsförståelse (Skolverket, 2019a). 
Bengtsson (2013) menar att svenska elevers resultat i läsförståelse i PISA-undersökningarna under 
flera år har visat sig sjunka. Testet utgår bland annat från utdrag ur pjäser, tidningsartiklar och korta 
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berättelser. Utifrån det lästa materialet ska eleverna svara på frågor som handlar om vad och hur 
de uppfattat det som de har läst. Sedan sammanfattas svaren och redovisas med en siffra som visar 
läsförståelsen. År 2012 var Sveriges resultat med bland bottenplaceringarna (Bengtsson 2013). 
Skolverket (2019a) redovisar senare resultat från PISA, där det pekar på att resultaten för Sverige 
tenderar att gå uppåt. Även om PISAs undersökningar inte är vetenskapliga så kan de ses som en 
indikation på hur väl svenska elever är rustade för framtiden, detta menar Sjøberg (2014). 

1.3 Styrdokument och kursplan för svenska år F-3 
Syftet i Läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet (2018) handlar i 
mångt och mycket om att inspirera, vägleda och utveckla eleverna inför kommande utbildning. I 
syftestexten kan man läsa att undervisningen ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet att utveckla sin 
språkliga förmåga. Eleverna ska ges möjlighet att lyssna, läsa, samtala och skriva om skönlitteratur 
och andra texter. I det centrala innehållet i ämnet svenska ska eleverna genom undervisningen få 
möjligheter att samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. Undervisningen i svenska 
ska också ge eleverna i förskoleklassen möjlighet att få samtala, lyssna, framföra egna åsikter och 
ställa frågor kring områden som är bekanta för eleverna. Det kan handla om bland annat vardagliga 
händelser eller etiska frågor. Även om förskoleklassen saknar kunskapskrav så ska eleverna 
förberedas för vidare utbildning (Skolverket, 2018). 
  
I timplanen för grundskolan, utgiven av Skolverket (2019b), presenteras de antal 
undervisningstimmar eleverna ska få i respektive ämne. För elever i grundskolans tidigare år består 
ämnet svenska av 680 timmar. Totalt sett över hela grundskolan är det också det ämnet eleverna 
har flest undervisningstimmar i. Enligt Läroplanen (Skolverket, 2018 sid. 258, 259) ska dessa 
undervisningstimmar bland annat syfta till att utveckla elevernas förmåga att läsa och analysera 
skönlitterära texter samt texter med andra syften. I det centrala innehållet i undervisningen i 
svenska ska eleverna också få möjligheten att möta och tränas i olika lässtrategier för att utveckla 
förmågan att förstå och tolka texter, men också för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll. Redan i årskurs ett kommer det första kunskapskravet på elevernas läsförståelseförmåga. 
Eleven ska kunna återberätta någon del av ett innehåll som varit viktigt för eleven. Eleven ska 
också kunna föra enkla resonemang kring texter som hen har lyssnat till och kunna jämföra 
framträdande delar i texten med egna erfarenheter (Skolverket, 2018 sid. 263). Det är dock inte 
enbart i ämnet svenska som eleverna behöver använda sin språkliga förmåga. Westlund (2016) 
menar att läsförståelsen är viktig i alla ämnen och det krävs en god läsförståelse för att lära sig 
tolka andra texter som eleverna möter i sin undervisning. Westlund menar att en text i den 
naturvetenskapliga genren, likväl som andra ämnen, också har ett syfte som eleverna måste lära sig 
tolka och förstå genom att bli bekant med ämnesspecifika begrepp. 
  
Kunskapskravet på läsförståelse betonas vidare i årskurs tre, där det ställs krav på att eleven har en 
grundläggande läsförståelseförmåga. Vilket innebär att eleven i slutet av årskurs tre ska kunna läsa 
och använda en lässtrategi på ett i huvudsak fungerande sätt. För att eleven ska visa en 
grundläggande läsförståelse ska eleven kunna återberätta och kommentera några delar av innehållet 
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som tycks vara viktiga. Vidare ska eleven kunna föra enkla resonemang om tydligt framträdande 
budskap i texterna och kunna relatera dessa budskap eller händelser till egna erfarenheter 
(Skolverket, 2018 sid. 263). I kommentarsmaterialet för ämnet svenska som utgivits av Skolverket 
(2017a sid. 7), betonas vikten av att litteraturen har stor betydelse för undervisning i ämnet. 
Eleverna ska få möta olika skönlitterära texter från olika tider och delar av världen. Genom dessa 
möten ska eleverna få upptäcka glädjen i läsningen, på så sätt ska undervisningen ge möjlighet att 
utveckla läslust och intresse för litteratur. Vidare ska också eleverna få föra diskussioner om 
livsfrågor utifrån litteratur, därmed skapas möjlighet att eleverna utvecklar språk, egen identitet 
och förståelse för omvärlden.  Det påpekas också vara viktigt att eleverna utvecklar en lässtrategi 
eftersom att det i sin tur leder till en fördjupad läsförståelse. En lässtrategi innebär, enligt 
Skolverket, det sättet elever tar sig an texter. Vidare genom utbildningen ska eleverna utmanas och 
vidareutveckla sina strategier för läsning (Skolverket, 2017, sid. 10). 

1.4 Gemensam läsning 
Dominkovic’, Eriksson och Fellenius (2006) beskriver att den gemensamma läsningen kan ha olika 
syften och att den ibland används för att få barn att varva ned. För pedagoger används högläsningen 
inte sällan som ett redskap för att samla barnen. Den gemensamma läsningen riskerar då att bli allt 
annat än gemensam då det istället riskerar att bli en envägskommunikation där eleverna blir passiva 
deltagare. Endast ett fåtal frågor kan ställas under läsningen för att hålla eleverna koncentrerade på 
berättelsen. Här menar författarna att det istället är gynnsamt att ha före- och efter samtal som både 
får ta tid och plats i undervisningen. Även forskning som genomförts i 21 olika skolor av Ledger 
och Merga (2018) visar att elever upplever högläsningen i skolan som en belöning från “vanligt” 
skolarbete. Studien undersökte barns attityd till läsning i hemmet och skolan. Majoriteten av 
eleverna hade en positiv attityd till läsning, men förknippade ofta högläsning i skolan med en paus 
från annat arbete. 
  
Gemensam läsning handlar om att stimulera ett barns ordförråd och språk, samt att ge dem en 
möjlighet till samtal och eftertanke (Heimer, 2016). Den gemensamma läsningen ger således 
bokstäver och meningar liv och betydelse för barnen. De får en inblick i olika världar, sanna som 
fiktiva och de ges en chans att möta många olika äventyr. Genom högläsningen utvecklar också 
barnen förmågan att skapa inre bilder till olika ord och meningar. Detta i sin tur ger barnen 
möjlighet att minnas olika ord och dess innebörd (Heimer, 2016). Westlund (2013) påpekar också 
vikten av att behandla högläsningen som ett pedagogiskt verktyg. Det är viktigt att välja bok med 
omsorg och eftertanke för att boken ska verka inbjudande till diskussion och reflektion. Det är en 
utmaning att hitta den perfekta högläsningsboken menar Westlund, eftersom boken ska vara 
intressant för barnen och lagom utmanande. Vid en för lätt eller en för svår bok förlorar 
högläsningen sin mening, då betydelsen går förlorad (Westlund, 2013). 
  
Körling (2012) lägger också fram argument som väger tungt för att läsning bör göras gemensamt. 
För att få tillgång till den skatt som läsningen ger bör lärare och elever samtala om det som de har 
läst. Högläsningen har också berikande effekter när det gäller grammatiken, uttalen, begrepp, 
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ordförrådets tillväxt samt skriftspråket. Enligt Körling ska eleverna alltså inte lämnas ensamma i 
sin läsning, eftersom det blir mer betydelsefullt på alla plan att läsa gemensamt.  

1.5 Samtal om litterära texter 
För att hjälpa eleverna in i texternas världar menar Heimer (2016) att eleverna kan gynnas genom 
gemensam läsning. Läraren kan då hjälpa eleverna att göra associativa kopplingar till texten. Att 
associera texter med vardagsnära saker handlar om att knyta ihop textens budskap med egna 
erfarenheter, på så sätt hjälper det eleven att tolka och förstå textens sammanhang. För att kunna 
associera till andra saker kan det underlätta att tillsammans diskutera och fundera kring bilder i 
boken. Läraren är också ett stöd om det finns obekanta ord för eleverna i texten, eftersom att läraren 
då kan hjälpa till med att tolka och förstå nya begrepp. Vidare menar Heimer att det i skolan läggs 
stor tid på att läsa och undervisa i läsning, men att enbart kunna läsa är inte nyckeln till framgång. 
Det gäller att kunna tolka och förstå det man läst. Genom hela skolgången är det lärarens ansvar 
att aktivt undervisa eleverna i hur man läser, det vill säga ge eleverna verktyg och strategier för att 
ta sig an texter. Heimer menar också att det är av största vikt att eleverna får stöd i sin 
läsförståelseutveckling redan i tidig ålder, annars riskerar eleverna att utvecklas till läsare som 
enbart läser en text på ytan. Det är dock inte tillräckligt att enbart undervisa enligt en lässtrategi, 
strategierna bör varieras och tydligt förklaras för att eleverna ska erövra dem och göra dem till sina 
egna. 
  
En undervisningsmetod som är central i arbetet med elevers läsförståelse, utveckling av ordförråd 
och läsintresse är att använda sig av boksamtal. Chambers (2011) menar att det är viktigt att elever 
får stöd i läsningen från läraren och det är här boksamtalet blir viktigt. Boksamtalet kan delas in i 
tre olika delar som har stor betydelse för elevens förståelse. Den ena delen berör olika sorters 
frågetecken som uppkommer vid läsning, det kan till exempel vara svåra ord och 
meningsuppbyggnader. Den andra delen behandlar entusiasmen kring boken och den tredje delen 
berör kopplingar till elevens verklighet och livserfarenhet. Chambers nämner också tyngden av 
dialogen mellan lärare och elever. Läraren ska agera som ledare i samtalet, gärna ställa öppna frågor 
så att en diskussion mellan elever och lärare uppstår. 
  
Genom att läsa gemensamt och samtala om innehållet får eleverna möjlighet att tolka och förstå 
innehållet på en djupare nivå. Likaså ökar ordförståelsen, eleverna får se och höra vanligt 
förekommande ord och lär sig bokstävers betydelser, deras ljud och senare också att automatisera 
dessa (Skolverket, 2017b). I Nya språket lyfter (Skolverket, 2017b) tas förmågan att kunna och 
våga delta i olika samtal kring olika ämnen också upp och hur detta i sin tur hjälper eleven att 
vidareutveckla sin läsförmåga. Att låta barn lära av varandra genom samtal och diskussioner kan 
också styrkas genom Säljös (2014) tankar om ett sociokulturellt lärande. Han menar att vi genom 
språket har en förmåga att lära av varandra eftersom vi kan dela erfarenheter mellan oss. Lärandet 
är således inte styrt av det vi själva upplevt i världen. Tack vare språket kan vi förstå och använda 
oss av andras lärdomar som om de vore våra egna. Vårt språk är således en unik och viktig 
komponent för att skapa och kommunicera kunskap mellan människor (Säljö, 2014). 
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1.6 Problemområde 
De tidigare sjunkande resultaten i internationella mätningar i läsförståelse i ämnet svenska ligger 
till grund för varför denna undersökning är viktig. Detta tillsammans med de ökade krav som ställs 
på elever som demokratiska medborgare i läroplan och övriga styrdokument (Skolverket 2012, 
2018). De tidigare sjunkande resultaten och betydelsen i samhället av att vara en god läsare 
överensstämmer inte med varandra. Följaktligen är denna studie relevant för yrkesverksamma 
lärare så att de kan skapa möjligheter för eleverna att utveckla den viktiga läsförståelseförmågan 
med hjälp av gemensam läsning.   

1.7 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att ta reda på vad forskning säger om hur elevers läsförståelse kan utvecklas 
genom textsamtal i ämnet svenska. Den valda frågeställningen som vi utgår från är: Vilken 
betydelse har högläsning med efterföljande textsamtal för elevers läsförståelse, i grundskolans 
tidigare år?  
  

2. Metod 
  
I detta kapitel kommer vi att redovisa och redogöra för valt sätt att samla in empiriskt material på. 
Enligt Bryman (2018) är det avgörande att hitta forskning som redan framtagits inom området för 
att inte dra förhastade slutsatser kring resultatet av frågan. Vidare menar han att en av de främsta 
orsakerna till att grundligt studera tidigare forskning och litteratur är för att hitta gemensamma 
nämnare, som till exempel olika nyckelbegrepp. För att göra en litteraturstudie rekommenderar 
Bryman att först söka efter artiklar skrivna av forskare som är väl belästa i sitt ämne. Utifrån vår 
forskningsfråga har vi med hjälp av sökord och söksträngar genomfört sökningar via databaser.   

2.1 Sökstrategi 
För att hitta material har vi behövt tänka över valet av sökstrategi. Eftersom vi använt databaser 
för att samla in empiri är det extra viktigt att sökord och söksträngar är lämpliga i förhållande till 
studiens syfte. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att det är en konst att 
kunna söka i databaser, man behöver formulera sin forskningsfråga på ett sådant sätt att sökorden 
kan generera träffar i databasen. För att söka och begränsa antalet träffar vid våra sökningar har vi 
sökt kortare meningar och enskilda ord som varit möjliga att koppla till vår forskningsfråga. Vi har 
också använt de så kallade booleska operatorerna “AND, OR och NOT”. Dessa ord gör sökningen 
mer specifik, genom att söka artiklar som innehåller A och B, A eller B samt A men inte B 
(Eriksson Barajas et al. 2013). Sökningar har genomförts både på engelska och svenska, dels för 
att många forskningsstudier publiceras på engelska, även om de genomförs i svenska skolor, dels 
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för att vi vill inkuldera både nationella och internationella studier i dataunderlaget.   
 
I tabellen nedan redovisas de specifika sökord som har genererat urval till denna litteratursökning. 
De engelska sökorden är fler eftersom många av de svenska sökorden inte genererade relevanta 
resultat.  
 

Tabell 1 sökord 
Svenska Engelska 

Högläsning 
Läsförståelse 
Textsamtal 
Förståelse 

Reading literacy 
Reading aloud 
Reading together 
Reading comprehension 
Primary school 
Reading 
Booktalk 
Pupils 
Children 

2.2 Databaser 
Utifrån den formulerade frågeställningen och valda sökord började vi systematiskt att genomföra 
litteratursökningar på olika databaser. ERIC, SwePub och DiVA är de databaser vi har använt mest 
frekvent. 
  
ERIC är en internationell databas som publicerar bland annat vetenskapliga artiklar, 
tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar och innehållet täcker pedagogik och psykologi. 
Sökträffarna som uppstår kan vara skrivna på både svenska och engelska, en del av artiklarna berör 
svenska skolor medan andra berör internationella skolor. SwePub är en nationell databas som har 
gett oss möjlighet att söka bland artiklar och avhandlingar som har publicerats och kritiskt 
granskats. OneSearch är en databas som erbjuds av Halmstad högskolas bibliotek. De artiklar 
biblioteket har i sina hyllor kan man ta del av elektroniskt här. DiVA är ett digitalt vetenskapligt 
arkiv där forskningspublikationer och studentuppsatser från cirka 49 olika lärosäten och 
forskningsinstitutioner laddas upp. Eftersom mycket av det publicerade materialet på DiVA inte är 
vetenskapliga artiklar har vi har främst använt DiVA som ett verktyg för att undersöka 
referenslistor. På det viset har vi sedan på egen hand haft möjligheten att undersöka olika källors 
betydelse för syftet i vår studie. Eriksson Barajas et al (2013) menar att det första man behöver 
göra när man hittar material som berör problemområdet är att studera referenslistor för att spåra 
fler artiklar som berör ämnet. Detta har vi förhållit oss till när vi hittat material som verkat lämpligt, 
dels för att hitta fler artiklar, dels för att söka primärkällor. Vid dessa tillfällen har manuella 
sökningar varit vårt alternativ. 
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I sökhistoriken (se nedan) redovisas databaser, söksträngar, antal träffar samt de urval som har 
kvalificerat sig i denna kunskapsöversikt. De träffar som inte har kvalificerat sig redovisas inte i 
tabellen. 
 

Tabell 2 sökhistorik 
 

Datum Databas Söksträng/sökord Antal 
träffar 

Avgränsningar Urval 

2019-04-
09 

SwePub "reading aloud" AND children AND school NOT parent* 8 Refereegranskat 1 
  

2019-04-
09 

SwePub högläsning AND förståelse 3 Inga 1 

2019-04-
11 

ERIC "reading aloud" AND "reading comprehension" AND 
"primary school" 

5 Peer reviewed 1 

2019-04-
12 

ERIC reading together AND pupils AND reading comprehension 6 Peer reviewed 1 

2019-04-
15 

ERIC 
(manuell sökning) 

“World Connections during School Booktalk“ 1 Peer reviewed 1 

2019-04-
25 

OneSearch (manuell 
sökning) 

reichenberg, Monica AND årskurs 3 2 Peer reviewed 1 

2019-04-
25 

One Search Textsamtal AND läsförståelse 3 Peer reviewed 1 

  

2.3 Urval 
Vi har utgått från Eriksson Barajas et al’s (2013) olika processer i urvalet. Författarna beskriver 
sex olika steg som bör ligga till grund för urvalsprocessen. Det handlar bland annat om att börja 
med en välformulerad frågeställning som genererar i sökord. Sedan väljer man databaser som är 
lämpliga, likaså handlar det om att välja artiklar och texter som är relevanta för området.  Slutligen 
ska artiklarna läsas och därefter genomförs en kvalitetsvärdering av den utvalda litteraturen. 
  
Artiklarna vi har valt till vår undersökning har genomförts genom systematiska och manuella 
sökningar i olika databaser (se tabell 2). Utifrån våra olika söksträngar har vi samlat in 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar som har blivit vår empiri. Det slutliga insamlade materialet 
uppfyller de inklusionskriterier vi valt ut för vårt område, som ska göra det möjligt att besvara den 
frågeställningen arbetet utgår från. Kriterierna avser att begränsa urvalet så att studien inte blir för 
bred. Däremot har inga exklusionskriterier behövts, då söksträngarna har bestått av booelska 
operatorer och därmed har varit specifika. Detta har genererat att sökträffarna har hållit sig inom 
våra inklusionskriterier. Denna litteraturöversikt har för avsikt att undersöka gemensam läsning i 
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skolan, alltså läsning som sker av en pedagog där eleverna får tillfälle att diskutera textens innehåll 
och struktur. Således har artiklar som läsning i hemmet, individuell läsning eller läsning i par inte 
kvalificerat sig för urval. Allt eftersom vi genomförde sökningarna, läste vi abstrakten av de artiklar 
som uppkom. Utifrån innehållet i abstraktet gjorde vi en värdering om artikeln kvalificerade sig 
inom våra referensramar eller inte. Sökningarna gav flera träffar på databaserna och efter vi 
bearbetat abstrakten blev några artiklar bortvalda, trots att sökorden gav träffar i databasen. De 
bortvalda artiklarna redovisas dock inte i söktabellen, eftersom de inte används som underlag i 
denna litteraturöversikt. Inklusionskriterier har varit källor som berört gemensam läsning och 
textsamtal från förskolan och uppåt, detta eftersom att det allt som oftast nämns generella aspekter 
kring textsamtalets betydelse snarare än specifika. Inledningsvis hade vi ett fokusområde kring 
boksamtal, detta fick vi däremot utvidga till textsamtal eftersom vi inte hade specifikt skönlitterära 
verk som utgångspunkt. Vår undersökning gäller all läsning och textsamtal som sker gemensamt, 
oavsett texttyp.                
 
Tabell 3 Inklusionkriterier 

Inklusionskriterier Resonemang 

Litteratur och vetenskapliga artiklar som 
också berör förskolan. 

Vi har valt att samla in artiklar som berör även förskolan. Detta för att vår egna behörighet sträcker 
sig från förskoleklass, men också för att artiklarna behandlar mycket generella saker om 
textsamtalets betydelse. 

Litteratur kring samtal om texter och inte 
endast böcker. 

Vi fick utvidga vårt perspektiv kring samtal om böcker så att det också gällde texter generellt. Detta 
eftersom vår undersökning inte endast gäller skönlitterära böcker utan all högläsning som sker från 
läraren. 

Litteratur och artiklar som härrör läsning i 
skolan. 

Då vår undersökning gäller gemensam läsning i skolan, är det endast den litteratur och artiklar som 
berör detta vi har valt.  

Litteratur och artiklar som berör 
högläsning av lärare.  

Vår undersökning gäller högläsning av lärare samt samtal kring texten efter. Vi har därför endast 
valt att inkludera den litteratur som berör högläsning av lärare. 

 2.4 Analys 
Efter att artiklarna lästs och valts ut genomförde vi en empirisk granskning av dessa, där vi försökte 
upptäcka likheter och eventuella skillnader i resultaten. Metoden vi använt för att komma fram till 
ett resultat till vår fråga har till största del genomförts utifrån en konventionell innehållsanalys. 
Denna metod genererar olika teman och kategorier till vårt resultat. Utifrån materialets resultatdel 
har vi sammanställt data som lett till resultatkategorier (Hsieh & Shannon, 2005).  Eriksson Barajas 
et al (2013) menar att det finns olika analysmetoder för att systematisk kunna ordna och analysera 
insamlad data. Vår metod för analys utgick från en manifest innehållsanalys, som innebär att vi 
systematiskt har identifierat mönster och teman i vår data. Metoden valdes för att upptäcka 
gemensamma faktorer som kunde generera svar på frågeställningen. Eftersom vi undersökte om 
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det fanns specifika delar som kunde gynna läsförståelse sökte vi svar på vad forskning gemensamt 
anser om detta. 
  
Efter att vi genomfört de utarbetade söksträngarna, som tidigare redovisats, kunde vi börja läsa 
artiklarna. Först började vi att läsa de utvalda artiklarna var för sig. När alla artiklar hade lästs så 
studerade vi resultatdelarna i förhållande till varandra. Tillvägagångssätten, alltså de strategierna 
för högläsning forskarna använde, genererade sedan i resultatkategorierna som besvarar 
frågeställningen. Således sattes forskarnas tillvägagångssätt och resultat i förhållande till varandra 
för att vi skulle kunna identifiera på vilket sätt gemensam läsning kunde främja läsförståelse eller 
om studien visade annat resultat. Trots att vår undersökning främst syftade till att upptäcka faktorer 
i gemensam läsning, som hade positiv verkan för läsförståelseförmågan, upptäckte vi även vid 
analysen att gemensam läsning kan ske utifrån andra aspekter än de vi varit ute efter att upptäcka. 
Dock har vi ändå valt att presentera denna kategori i resultatdelen. 
De olika kategorier vi identifierade var: Textsamtal främjar läsförståelsen, associativt lärande, 
kollaborativ lärande samt läsning med annat pedagogiskt syfte. 
 
Tabell 4 Kodningstabell 

Artikel Textsamtal främjar 
läsförståelsen 

Associativt 
lärande  

Kollaborativt 
lärande 

Gemensam läsning med 
annat pedagogiskt syfte 

1. Aronsson & Eriksson 
(2004) 

                 x      x          

2. Brodin & Renblad 
(2018) 

           x       x      x          x 

3. Emanuelsson & 
Reichenberg (2014) 

          
          x 

   

4. Jönsson (2007) 
 

       x     x 
 

5. Mohd. Saufi & Omar 
(2015) 

            
  

            x 

6. Varga (2013)           x 
 

    x 
 

7. Varga (2016)           x 
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3. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras källmaterialet enligt de teman som identifieras och presenteras i tabell 4. 
Textsamtal främjar läsförståelse och används som en övergripande utgångspunkt för både 
kollaborativt och associativt lärande. I det associativa lärandet ger textsamtalet eleverna möjlighet 
att knyta an egna erfarenheter till innehållet i texten. I det kollaborativa lärandet ges eleverna 
möjlighet att knyta an andras erfarenheter och upplevelser och göra dem till sina egna. 
Textsamtalet blir vår övergripande utgångspunkt och fungerar likt ett paraply, utifrån det så redogör 
vi för kollaborativt och associativt lärande. Vad gäller den kategorin som berör gemensam läsning 
med annat pedagogiskt syfte presenteras de artiklarna som har berört gemensam läsning med andra 
utgångspunkter än ur ett läsförståelseperspektiv.  

3.1 Textsamtal främjar läsförståelse 
Textsamtalet, som tidigare definierats, är det tillfälle som sker gemensamt i anslutning till 
pedagogens högläsning. Många av de forskare som ingår i källmaterialet styrker vikten av 
pedagogiska samtal vid läsning för att främja elevers förmåga att tolka och förstå text. Trots att det 
många gånger verkat enbart främjande så finns kritiska aspekter att ta i beaktning. Av den 
anledningen kommer både de positiva och kritiska aspekterna kring textsamtalets betydelse att 
inkluderas i underrubrikerna.  

3.1.1 Lärarens stöttning 
Varga (2013, 2016) har genomfört två olika aktionsforskningar där hon först genomförde en av 
dem med syftet att identifiera kritiska aspekter i elevers läsförståelse. Den andra där hon 
genomförde en studie med syftet att utbilda lärare för att hjälpa dem att genomföra strategier som 
kan stödja eleverna att utveckla sin läsförståelseförmåga. Gemensamt för studierna var att båda 
projekten pågick under fyra år med elever i årskurs 6-9. I båda undersökningarna deltog fyra lärare, 
samt en specialpedagog. Under den första studien (2013) var syftet mer precist att identifiera, 
belysa och analysera kritiska aspekter i samtalet som stödjer eleverna i att utveckla läsförståelse. 
Studien har främst fokuserat på hur lärarna använder språk för att stödja samt utveckla elevernas 
läsförståelse. För att söka svar på studiens frågeställningar analyserades två tillfällen där lärarna 
tillsammans med eleverna samtalar om skönlitterära texter. Under studiens observationer kunde 
forskaren dra slutsatser kring att lärarna erbjuder eleverna stöd i sin läsförståelse genom olika typer 
av talhandlingar och uppmaningar. Bland annat kunde resultatet skönja att elevers 
läsförståelseförmåga kunde utvecklas genom att läraren efterfrågar, instruerar, förklarar och 
exemplifierar texter och lässtrategier. Genom dessa typer av uppmaningar hävdar Varga att elevers 
förmåga att själva identifiera och befästa läsförståelsestrategier, samt utveckla sin förmåga att tolka 
text, nya ord samt händelser kan utvecklas. Samtliga av dessa förmågor ses som viktiga 
komponenter i en mer avancerad läskompetens och är således viktiga för elevens fortsatta studie- 
och yrkesliv. 
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Vargas andra studie (2016) hade som utgångspunkt att undersöka hur eleverna kunde förbättra sin 
metakognitiva förmåga genom lärarledda textdiskussioner. Målet med att utbilda lärarna i 
strategier för samtal var bland annat att eleverna skulle utveckla förmågan att: ställa frågor till 
texten, läsa mellan raderna samt reflektera över läsningsprocessen, det vill säga utveckla 
metakognition, som innebär att eleven skapar en förståelse för sina egna tankar. För att komma 
fram till ett resultat har klassrumsobservationer förekommit och vid varje läsårs slut skedde en 
videoinspelning som sedan analyserades tillsammans med lärare och forskare för att dra slutsatser 
kring elevernas prestationer, således genomförs studien i kvalitativ art. Studiens resultat visade att 
olika strategier för samtal kring texter är ett didaktiskt verktyg för att utveckla elevernas 
metakognition och läsförståelse. Forskningen erbjuder flertalet effektiva metoder, som bland annat 
uppmaningar och talhandlingar, som läraren kan använda när hen planerar, genomför och 
undervisar i läsförståelse. Varga hävdar dock att dessa resultat inte enbart berör årskurs 6-9, även 
om det är i de årskurserna studien genomförts, tvärtom är de beprövade metoderna lämpliga att 
anpassa, utveckla och använda även i yngre åldrar. 

3.1.2 Pedagogiskt syfte med gemensam läsning 
Brodin och Renblad (2018) genomförde under år 2012 och 2013 en undersökning om högläsning 
i yngre åldrar. I studien deltog alla utom två tillfrågade kommunala förskolor i en liten kommun i 
södra Sverige. Sammanlagt deltog 573 barn i ålder 1-5, med varierande språklig bakgrund. Vid två 
tillfällen fick pedagogerna tillsammans i grupper svara på ett webbaserat frågeformulär med ja- 
och nej frågor, med möjlighet att tillägga egna svar. Frågorna berörde pedagogernas vanor vid 
högläsningstillfällen. De två testen jämfördes senare för att mäta skillnaderna mellan första året 
och andra året under studiens gång. Samma pedagoger deltog vid andra tillfället, med undantag för 
sjukdom. Forskarna menar att studien har genomförts med både kvantitativa och kvalitativa 
metoder för att bättre belysa resultaten. Studiens syfte var att mäta och undersöka hur barns 
kommunikativa förmåga och språkmedvetande kunde utvecklas genom högläsning. Pedagogerna 
som deltog i studien uppgav att de ofta läser högt för barnen. I studiens start uppgav pedagogerna 
att högläsning var ett bra sätt att träna barnen på deras koncentrationsförmåga. Samma pedagoger 
uppger dock senare i studien att högläsning är ett viktigt verktyg för barnen att utveckla sin 
språkliga förmåga. Resultaten de kunde urskilja från sin studie var bland annat att barns 
kommunikativa förmåga tenderade att öka i samband med högläsning och efterföljande samtal 
kring texten. Brodin och Renblad menar dock att det förutsätter att samtalet kring texten sker på 
ett välstrukturerat och genomtänkt sätt, där barnen får möjlighet att träna på att uttrycka sina tankar 
och åsikter. Således betyder inte högläsningen i sig att barnen per automatik ökar sin 
läsförståelseförmåga, utan det viktiga ligger i att diskutera, följa upp och reflektera kring innehåll 
och eventuella bilder.  
  
I en interventionsstudie som genomfördes av Emanuelsson och Reichenberg (2014) deltog 71 
elever i årskurs tre. Rekryteringen till studien gjordes från två olika skolor belägna i västra Sverige. 
De fyra lärarna som deltog i studien ställde upp på eget initiativ. Studien utgick från att undersöka 
metoderna RT (Reciprocal Teaching) och QtA (Questioning the Author) som båda är strategier 
som används för att träna elevernas läsförståelse. RT är menat att gynna både individuell läsning 
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och läsförståelseförmågan. För att utveckla läsförståelse genom RT handlar det om att träna på att 
förutspå, ställa frågor och sammanfatta innehållet. QtA-metoden bygger på att texten ifrågasätts av 
läsaren. Läsaren bör bli medveten om att författaren har påverkat textens struktur och innehåll, och 
därmed bör eleven träna på att diskutera kring eventuella omformuleringar och ändringar i texten. 
Det centrala i båda metoderna är samtalet kring text och innehåll och genom det skapas tillfällen 
för att utveckla läsförståelse. De 71 elever som deltog i undersökningen genomförde i studiens start 
ett test där elevernas avkodningsförmåga och läsförståelse prövades. Därefter arbetade eleverna 
med de olika lässtrategierna i grupper, med upp till elva deltagande elever, under en 
åttaveckorsperiod. Eleverna arbetade aktivt med de olika strategierna fyra gånger per vecka. 
Hälften av eleverna arbetade med RT och den andra hälften arbetade med QtA. Vid textsamtalen 
som genomförts har lärare och elever läst högt inför gruppen. Efter de åtta veckor eleverna arbetat 
med textsamtal genomfördes ytterligare ett test. Resultatet av studien presenteras med hjälp av 
tabeller. Forskarna sammanfattar senare sin studie och menar att resultatet kunde visa att båda 
metoderna var lika effektiva och eleverna som deltog i studien förbättrade sin läsförståelse markant 
på åtta veckor, efter att aktivt arbetat med dessa metoder (Emanuelsson & Reichenberg, 2014). 

3.2 Associativt lärande 
En av de viktiga aspekterna i att främja läsförståelse handlar om att eleven ska få möjlighet att 
associera och göra kopplingar mellan text och verklighet. Brodin och Renblad (2018) noterade i 
sin undersökning där 573 barn medverkade, att barnen kunde göra associationer mellan den lästa 
texten och det vardagsnära livet. De kunde lättare associera ord och bilder till sådant som för dem 
var känt sedan tidigare. Detta medförde att läsförståelsen samtidigt ökade, eftersom barnen kunde 
hänga upp nya ord och begrepp på redan befintliga ord och bilder. 

3.2.1 Positiva aspekter 
Jönsson (2003) genomförde en omfattande etnografisk studie i fyra år på en grundskola med 24 
elever som började i förskoleklass. Sju av dessa elever observerades och deltog i intervjuer med 
forskaren. Eleverna som deltog var hennes egen klass och också där hon genomförde sin studie. 
Studien mynnade sedan ut i en doktorsavhandling som diskuterar litteraturarbetets möjligheter. 
Jönsson har samlat in material med hjälp av intervjuer, läraranteckningar, elevtexter samt video- 
och bandinspelningar. I Jönssons forskningsprojekt var syftet att få kunskap om de möjligheter och 
begränsningar som finns i användningen av de pedagogiska redskap som ingår i litteraturarbetet 
för en klass som studerades under årskurs F-3. Likaså ville Jönsson också undersöka 
förutsättningarna för elevers byggande av sina föreställningsvärldar. I det kvalitativa resultatet av 
avhandlingen visade det sig att elevernas aktiva lyssnande tog sig i uttryck på olika sätt. Det 
uppkom i form av associationer mellan text och verklighet, även här uppstod situationer för 
eleverna som medförde att de kunde knyta an till redan bekanta ord och meningar. Likaså gav det 
många elever inspiration att vilja läsa nya böcker eller till och med läsa om böcker som redan lästs 
gemensamt, då samtalen uppmärksammade sådant som eleverna själva inte hade tänkt på från 
början. 
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3.2.2 Kritiska aspekter 
Textsamtalet är en möjlighet för eleverna att koppla egna upplevelser till text och bild, dock menar 
Jönsson (2003) att det finns kritiska aspekter i möjligheten att skapa utrymme för ett associativt 
lärande genom högläsning. Jönsson visar på den komplexitet som sker i gemensam läsning med 
20-30 elever. Hon menar att eleverna utnyttjar högläsningen på olika sätt och att även om en 
välarbetad metod tas emot, uppfattas och uttrycks den av eleverna på olika sätt. Hon uttrycker 
också att det råder viss tveksamhet till samtalets betydelse för alla elever. Samtalet ska enligt 
Jönsson formas så att diskussionen utgår från elevernas närmaste utvecklingzon, det vill säga att 
eleverna får stöttning i sitt lärande utifrån sitt individuella behov. Detta förutsätter att alla elever 
deltar på samma villkor, vilket inte överensstämmer med verkligheten (Jönsson 2003).   
  
Aronsson och Erikssons (2004) studie syftar till att undersöka hur elever kopplar ihop text med 
verkliga händelser genom diskussioner i skolmiljö. Studien genomfördes på en svensk kommunal 
grundskola i årskurserna 4-7. De fem lärarna som deltog i undersökningen använde sig av en metod 
för textsamtal som hade för avsikt att hjälpa eleverna att associera text med verklighet. Metoden 
som lärarna använder sig av handlade om att ställa frågor kring texten som eleverna kunde koppla 
ihop med sitt vardagliga liv. Frågorna uppmuntrade de 40 deltagande eleverna till att sätta sig in i 
texten på olika sätt. Under studiens gång genomfördes observationer medan lärare genomförde 
läsning och samtal kring text. Frågorna som ställdes löpande under samtalet kunde handla om till 
exempel att låta eleverna föreställa sig att de var i samma situation som huvudpersonen och hur de 
då skulle agera. Även frågor kring känslor kopplas samman med verkligheten genom att låta 
eleverna diskutera om husdjur, och hur viktiga djuren varit eller respektive inte varit i elevernas 
liv. Det som dock presenteras i studiens resultat är de dilemman som kan uppstå i en 
gruppdiskussion, där lärarens ambition är att hjälpa eleverna koppla ihop text och 
världar.  Händelser som ses banala för en vuxen kan vara allt för privat eller känsligt för eleverna 
att dela med sig av till resten av de som deltar i diskussionen, vilket kan bli ett problem när läraren 
åberopar elevernas riktiga världar (Aronsson & Eriksson, 2004). Vid ett tillfälle i studien frågar 
läraren eleverna som deltog i diskussionen hur många av dem som hjälper till i hemmet, detta i 
samband med att ha läst en bok där en av huvudkaraktärerna har stort ansvar i hemmet. Det man 
kunde urskilja vid detta tillfälle var att det var ett alltför personligt och känsligt ämne för eleverna 
att dela med varandra. Anledning till detta kan, enligt forskarna, vara en fråga om vad som är socialt 
accepterat inom gruppen, vilka normer som råder och eleverna vill av den anledningen inte riskera 
att dela med sig av saker som kan leda till ett utanförskap i gruppen. Vid detta tillfälle lyckades 
således inte pedagogen att hjälpa eleverna att göra associativa kopplingar till texten genom samtal. 
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3.3 Kollaborativt lärande 
Ett återkommande tema som vi kunnat skönja från vår analys handlar om det kollaborativa lärandet 
som en viktig del av läsförståelse. Med det menas att eleverna får möjligheten att lära tillsammans 
med andra. Genom textsamtal får eleverna ett tillfälle att själv dela med sig av erfarenheter, samt 
få ta del av andras. I ett läsförståelsefrämjande textsamtal är det viktigt att få delta, diskutera och 
lära tillsammans med andra. 
 
3.3.1 Klasskamraters tankar och perspektiv 
Det pedagogiska samtalet kan enligt Aronsson och Eriksson (2004) ha fördelen att styra över vilka 
ämnen som ska diskuteras, samt hur länge de ska diskuteras. De menar att läraren är den absolut 
viktigaste komponenten och den som styr samtalets riktningar, samt ansvarar för att samtalet är 
lämpligt i en lärandemiljö. Brodin och Renblad (2018) kunde också i sin undersökning se att det 
kollaborativa lärandet var till hjälp för barnen i sin läsförståelse. Genom möjligheten att vara 
delaktig i en diskussion med sina klasskamrater och få höra de andras tankar och perspektiv gjorde 
att barnen fick annan förståelse för flera ord och meningar. Utan det kollaborativa lärandetillfället 
hade eventuellt eleverna inte skapat ny förståelse för dessa ord och meningar. Att diskutera böcker 
tillsammans med andra visade sig vara en framgångsfaktor för språkutveckling och 
kommunikationsförmågan. Att som barn få bearbeta händelser i böcker tillsammans med andra kan 
ge förutsättningar att bredda det egna perspektivet (Brodin & Renblad, 2018). 
 
Liksom i Vargas (2013) studie kan det anas att det kollaborativa lärandet är en stor del i 
utvecklingen hos eleverna. Här sker det en dialog mellan lärare och elever, där läraren ger 
uppmaningar och frågor till eleverna och där de får berätta, förklara och exemplifiera vad de har 
uppfattat att texten handlar om. Vidare menar även Jönsson (2003) att samtal med andra väcker 
olika sorters frågor och känslor. En del av eleverna i undersökningen såg ett lärande i att lyssna på 
andra och prata om deras upplevelser och tankar, medan några andra såg möjligheten att bli 
inspirerad att läsa själv och för några blev högläsningen och det efterföljande samtalet helt enkelt 
vägen in i en rikare värld med ökad läsförståelse. Aronsson och Eriksson (2004) lyfter också 
litteratursamtalet som en möjlighet till lärande genom andras erfarenheter. När läraren hjälper 
elever att göra associationer sker det genom samtalet, och det är i samtalet som det ges möjligheter 
för diskussioner där eleverna delar med sig av erfarenheter med varandra. 

3.4 Gemensam läsning med annat pedagogiskt syfte 
Vad gäller strategier för högläsning som utgångspunkt för läsförståelse har Mohd. Saufi och Omar 
(2015) genomfört en studie i årskurs två med avsikt att undersöka vilka metoder tre lärare använder 
sig av vid högläsning. Undersökningen innefattade både klassrumsobservationer och intervjuer 
med de deltagande lärarna. Studien pågick under tre år, där tre olika skolor på Malaysias landsbygd 
deltog. De tre lärarna som deltog i studien valdes på grund av deras egen vilja att delta i studien, 
samt att de arbetade på de geografiska ställen där studien skulle genomföras. Resultaten visade att 
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de tre lärarna använde liknande metoder, som främst utgick från att träna eleverna på att läsa med 
flyt, träna på uttal och intonation. Det gavs således lite tid att lyssna och njuta av texterna. Forskarna 
menar att lärarna istället borde gjort det möjligt för eleverna att delta i textens handling, för att 
utveckla förståelse för textens budskap. Resultaten pekade således på att om högläsning ska gynna 
elevernas språkliga förmåga så bör samtalet kring texten snarare handla om att bearbeta litterära 
frågor som: “Varför, vad tycker du? Hur? Beskriv”. Det tillåter läsarna att undersöka texten mer 
noggrant och i samtal bjuder det också in läsaren att lyssna på andras synpunkter.  Likaså menar 
Aronsson och Eriksson (2004) att det är det litterära samtalet som skapar möjlighet att förstå och 
tolka en text och göra berättelsen till sin egen upplevelse. 
  
I Brodin och Renblads (2018) studie kunde även de notera att det i förskoleväsendet ofta 
förekommer stunder med högläsning, där barn samlas för att gemensamt lyssna till pedagogen som 
läser högt. De tillfrågade lärarna i den aktuella studien beskrev även de att högläsningen är ett bra 
tillfälle att träna barnens koncentrationsförmåga samt ett bra tillfälle att fånga deras 
uppmärksamhet. I studien beskrev majoriteten av de deltagande pedagogerna att högläsning 
förekommer frekvent under det dagliga arbetet. Det pedagogerna dock inte hade reflekterat över 
var vilken betydelse som högläsningen skulle ha för barnens utveckling. Lärarna i studien blev 
under forskningsprojektet allt mer medvetna kring de positiva effekterna som välplanerad 
gemensam läsning kan ge. Allt eftersom studien fortlöpte visade fler pedagoger större engagemang 
för att utveckla barnens språkliga förmåga, det vill säga träna på nya obekanta ord, tolka bilder och 
samtala kring innehållet i texten. Lässtunden blev en viktig del i läs- och språkutveckling, snarare 
än ett tillfälle att träna barnen på koncentration och uppmärksamhet.  

3.5 Sammanfattning 
Som utgångspunkt för läsförståelse är textsamtalet avgörande enligt Varga (2013 & 2016), Brodin 
och Renblad (2018) samt Emanuelsson och Reichenberg (2014). Textsamtalet är ett tillfälle där 
eleverna får möjlighet att uttrycka känslor, åsikter och tankar. Eleverna får tillsammans med läraren 
vägledning i nya obekanta ord. Strategier för högläsningssamtal erbjuder också eleverna att 
ifrågasätta, förändra och fundera kring textens innehåll. Genom samtalet skapas också möjligheten 
för kollaborativt lärande, där elever som deltagit i gruppdiskussioner lär av och med varandra. 
Åsikter, upplevelser och erfarenheter delas med varandra och skapar möjlighet för eleverna att 
bredda det egna perspektivet genom andras upplevelser, detta menar Aronsson och Eriksson 
(2004), Brodin och Renblad (2018) samt Varga (2013). En välarbetad och planerad metod för 
högläsning kan också gynna elever att tolka och förstå texter, eftersom det skapar möjlighet för 
eleverna till associativt lärande. Jönsson (2003), Aronsson och Eriksson (2004), men även Brodin 
och Renblad (2018) menar att eleverna gynnas av att kunna associera text med verklighet. Att göra 
associationer knyter samman vardag med text och ger läsaren större förståelse för textens budskap 
och innehåll, texten får liv och omvandlas och associeras till egna erfarenheter.   
  
Trots att vårt urval visar många positiva effekter på välstrukturerade samtal lyfter både Jönsson 
(2013) och Aronsson och Eriksson (2004) kritiska aspekter. Jönsson (2003) hävdar att det råder 
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stor komplexitet kring högläsningens funktion för alla elever. Med de olika förutsättningar och 
ambitioner eleverna har kan inte högläsningen säkerhetsställa att språkutveckling sker hos alla 
elever. Även Aronsson och Eriksson (2004) menar att det finns dilemman att ta i beaktning vad 
gäller textsamtalets funktion. Om samtalet riskerar att bli för privat, då avstår eleverna hellre från 
att dela med sig av upplevelser eller erfarenheter, därmed utesluts tillfället för eleverna att utbyta 
erfarenheter. Läsningen har också visat sig ha fler funktioner än att främja läsförståelse. Brodin 
och Renblad (2018), Mohd. Saufi och Omar (2015) och Aronsson och Eriksson (2004) har samtliga 
upptäckt i sina undersökningar att högläsning kan ha fler syften än att utveckla läsförståelse. 
Gemensamt pekar de dock på att om högläsningen ska ha utvecklande funktion behöver syftet för 
det vara väl uttalat, annars utvecklas inte läsförståelseförmågan märkbart. 
  

4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 
Vår studie har utgått från att undersöka vilken betydelse gemensam läsning och textsamtal har för 
ökad läsförståelse. Resultatet har visat några faktorer som kan vara avgörande för att utveckla 
läsförståelseförmågan. För att undersöka den frågeställning som har varit ledande i vår 
kunskapsöversikt har vi samlat in, analyserat och diskuterat resultaten av ett antal genomförda och 
publicerade studier. Det insamlade materialet har i sin tur genererat olika svarskategorier till 
frågeställningen.  

4.1.1 Sökstrategier 
Till en början av vårt arbete hade vi en förhållandevis ostrukturerad sökstrategi, där vi sökte enstaka 
ord i kombination med varandra. Sökningarna var således alltför ospecifika och gav oss för brett 
underlag för att kunna göra ett lämpligt urval bland artiklar och avhandlingar. Detta eftersom 
sökningarna kunde uppnå fler än tusen träffar, vilket gjorde att innehållet i artiklarna var allt för 
brett. Vi upptäckte att det inte var en hållbar strategi utan behövde mer noggrant fundera kring 
vilka sökord och söksträngar som skulle kunna matcha vårt syfte och frågeställning. Däremot gav 
de ostrukturerade sökningarna en möjlighet för oss att bekanta oss med databaserna och utveckla 
en förståelse för hur vi skulle använda databasen som verktyg för att samla in material. Efter 
bearbetningen kunde vi anpassa ord och strängar så att sökningarna gav mer begränsade träffar 
som sedan gjorde det enklare för oss att hitta material. Vår insamling har utgått från både svenska 
och internationella artiklar och avhandlingar. 
  
Alla de utvalda artiklarna har därefter lästs och satts i förhållande till de inklusionskriterier vi utgått 
från och tidigare presenterat. Metoden för urval handlade om att hitta söksträngar och sökord som 
kunde generera relevant forskning för vårt valda ämne. Studierna som avhandlas i denna 
undersökning har samtliga varit granskade och godkända för publicering. Resultatet av 
sökningarna blev dock begränsade på grund av bristen på fritt material att tillgå. På grund av det 
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begränsade utbudet av fritt och granskat material så kan vi inte säkerhetsställa att viktig information 
uteblivit. 

4.1.2 Utmaningar och styrkor 
Utmaningarna har främst varit i att hitta lämpliga artiklar för denna kunskapsöversikt. När det 
gäller de artiklar vi har hittat har det varit relativt enkelt att avkoda olika teman till våra 
resultatkategorier. Det som däremot var problematiskt var att endast hitta teman i resultatdelarna 
i artiklarna. Det var mycket som var återkommande i artiklarnas analys men som inte togs upp igen 
i resultatet, vilket vi upplevde var synd för vår undersökning. Det var synd eftersom det fanns en 
del av värde i artiklarna som vi upplevde kunde påverka vårt slutresultat. Vi hittade dock många 
olika sorters begrepp som var relevanta och dessa fick vi försöka hitta passande rubriker till för att 
samla dem under samma kategorier. Vårt valda sätt att samla in empiriskt material har också gett 
studien styrkor som bland annat ett varierat innehåll. Valet av metod och design för enskilda 
forskningar har till stor del också varierat men resultaten av studierna har visat sig vara liknande 
trots att de genomförts med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Likt detta har vi också 
använt studier som inte genomförts i Sverige, men med stöd i svenska forskningar har vi kunnat 
ana att resultaten hade blivit likartade även i Sverige. 

4.1.3 Kritiska aspekter 
I denna litteraturöversikt har vi haft för avsikt att förhålla oss objektiva till vår insamlade data. 
Detta eftersom materialet sedan innan är refereegranskade och godkända. När det dock gäller 
resultatet av vår egen studie finns det vissa kritiska aspekter att ta i beaktning. Vi ställer oss frågan 
om resultatet hade blivit annorlunda om vi hade haft fler kvantitativa studier med i undersökningen. 
När arbetet med denna studie började formulerade vi inklusion- och exklusionskriterier för att 
begränsa urvalet. Efter opponeringstillfället insåg vi att de exklusionskriterier vi utformat snarare 
enbart var motsatsen till våra inklusionskriterier. Hade vi från start varit medvetna om hur vi skulle 
arbetat med exklusionskriterier hade urvalet eventuellt varit ett annat.  Dock arbetade vi noggrant 
med söksträngar och sökorden för att få träffar som innehåll samtliga sökord. Av den anledningen 
lämpade sig de artiklar vi fick fram väl för vårt syfte.  

Vidare finns en kritisk aspekt vad gäller den brist på tillgängligt material vi upplevde. Av den 
anledningen har två artiklar av samma författare kvalificerat sig för urvalet, hade utbudet på 
material varit större hade vi med större sannolikhet haft möjlighet att lyfta in och variera antalet 
forskare. Hade vi också haft tillgång till fler artiklar hade det möjligen genererat bredare spridning 
på såväl geografiska platser som privata eller kommunala skolor. Det hade i sin tur eventuellt 
påverkat vårt resultat för den här studien. Eftersom det skiljer sig åt vad gäller länders olika 
läroplaner, kan det också skilja sig åt vad gäller skolkulturen, lärarens status och de normer som 
råder på andra ställen i världen. Det råder också en kritisk aspekt i hur väl vårt resultat går att 
tillämpa i våra valda åldrar, eftersom att elevernas mognad och kognitiva förmåga förändras 
markant under barnets liv från ett år till sexton år, som man är när man avslutar nian.  
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Vad sedan gäller bearbetning av vårt valda material utgick vi främst från varje studies innehåll för 
att sedan kunna göra jämförelser samt dra paralleller mellan likheter och eventuella skillnader. 
Även om det många gånger var relativt lätt att avkoda och upptäcka mönster, så hade vi också vissa 
svårigheter att tolka något resultat. I några studier var inte resultatet uttalat lika tydligt som i andra. 
Vilket har gjort att vi fått göra vissa inferenser för att förstå och tolka resultatet. Våra tolkningar 
kan således färga resultatet, trots vår vilja att förhålla oss neutrala så är detta något vi ställer oss 
kritiska till. 

 4.1.4 Värdering av kvaliteten i valda källor 
Vad gäller den data som legat till grund för resultatet finns både positiva och negativa aspekter att 
ta i beaktning. De positiva aspekter som vi vill lyfta fram handlar om att både kvantitativa och 
kvalitativa studier har visat liknande resultat. Det som dock är nämnvärt som kritiska aspekter i 
förhållande till de positiva är studiens behov av varierande skolor. Studien hade även gynnats av 
fler nationella forskningar, där lärarna arbetat utifrån den svenska Läroplanen.  Flertalet av 
studierna har också genomförts på kommunala skolor. En intressant aspekt som vi tycker saknas i 
vår litteraturöversikt är om resultaten hade visat sig vara annorlunda i privata skolor, skolor med 
låg respektive hög lärartäthet, eller skolor belägna i storstad respektive landsbygd i svenska 
förhållanden. Vår studie saknar belägg för att uttrycka sig om likheter eller skillnader kring detta, 
för det hade vi behövt samla in mer data med bredare underlag. 
 
Vidare finns det en kritisk aspekt att ta hänsyn till vad gäller kvaliteten på Mohd. och Saufi och 
Omars (2015) studie, där det i resultatet beskrivs att eleverna hade gynnats av få njuta av berättelser 
och texter. De menar att det hade varit framgångsrikt att låta eleverna njuta och diskutera textens 
innehåll, snarare än att träna på uttal och intonation. Därmed har studien inte utgått från att mäta 
likheter och skillnader i huruvida läsförståelseförmågan påverkas av olika tillvägagångssätt. 

4.2 Resultatdiskussion 
Syftet och med denna kunskapsöversikt var att ta reda på vad forskning säger om hur elevers 
läsförståelse kan utvecklas genom textsamtal i ämnet svenska. De artiklar vi har fått fram i våra 
sökningar har varit av varierande art. Något de alla har gemensamt är slutresultaten, nämligen att 
textsamtal är gynnsamt för elevers läsförståelse. Dessa resultat har nåtts genom olika typer av 
undersökningar, åldersgrupper och tillvägagångssätt. Artiklarna har nått en gemensam slutsats och 
det är att textsamtal främjar elevers läsförståelse när förutsättningarna är de rätta. Många har också 
gått djupare där de har sett att dessa textsamtal skapar associativt lärande hos eleverna och likaså 
sker ett kollaborativt lärande när elever får ta del av varandras tankar och erfarenheter. 
  
Vår analys av de olika artiklarna visar således att textsamtal är främjande för elevers läsförståelse 
om förutsättningarna är de rätta, det vill säga lärarens planerade syfte och valet av en text som kan 
utmana alla elever på lagom nivå, likaså lärarens känsla för vad som är diskuterbart i en grupp eller 
inte kan vara avgörande faktorer. En viktig aspekt är att en god läsförståelse förbereder eleverna 
till att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). Likaså lyfter 
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kursplanen för årskurs F-3 vikten av att eleven ska få delta i diskussioner kring texter, föra fram 
argument samt koppla händelser i texten till egna erfarenheter (Skolverket 2018). Här kan vi dra 
tydliga paralleller till vårt eget resultat. Det kollaborativa lärandet är det lärande som sker där 
eleven får delta i diskussion tillsammans med klasskamrater. Det kan råda viss tveksamhet 
huruvida det är ett elev- eller lärarperspektiv som intagits. Dock menar vi att lärarens roll som 
ledare av en diskussion, är något viktigare i de yngre åldrarna. Liksom Aronsson och Eriksson 
(2004) beskriver det kritiska och allt för personliga momentet i diskussionerna, så är det lärarens 
uppgift att vägleda, styra och rikta samtalet så att eleverna vågar och vill dela med sig av 
erfarenheter för att ett lärande ska ske. Läraren kan, trots elevernas delaktighet, till viss mån vara 
ansvarig för att ge eleverna de rätta förutsättningarna att delta i samtalen. 
 
Genom att samtala i grupp sker det olika sorters lärande och det är dessa som leder till en ökad 
förståelse för bland annat läsning, så länge samtalet befinner sig inom rimliga ramar för vad eleven 
kan dela med sig av. Genom att ha förmågan att samtala, lyssna och vara aktiv genererar detta i sin 
tur också möjligheten att bli en aktiv medborgare. Detta till skillnad från om eleven inte hade 
behärskat läsning och förstått innebörden av texten. Elevers läsförståelse är en viktig del för det 
framtida demokratiska livet. Utan denna förmåga så riskerar Eklöfs (2019) uttalande, om läsning 
som en samhällsfråga, att kvarstå även i framtiden. Hon hävdar att läsningen med tillhörande 
textsamtal ger en ökad läsförståelse och kommunikationsförmåga, som i sin tur är viktiga förmågor 
som krävs för att ta sig an samhället på bästa sätt. Även Säljös (2014) sociokulturella perspektiv 
hävdar att språket är en viktig komponent för att kommunicera kunskap mellan människor. 
Kunskap kommuniceras på många sätt, där text är en del av dem. För att dela med sig av den 
kunskapen bör man besitta förmågan att förstå och tolka texters innehåll och budskap. Vårt resultat 
visar att gemensam läsning är ett viktigt verktyg för att uppnå god läsförståelse, och som kan göras 
om alla förutsättningar är på rätt plats. 
 
4.2.1 Gemensam läsning 
Gemensam läsning är ett av de ledande begreppen i vår undersökning och det är just detta som kan 
generera samtal. Heimer (2016) menar att högläsningen handlar om att stimulera elevers ordförråd 
och språk, den ger meningar ett liv och eleverna får inblick i olika fantasivärldar. Enligt vårt resultat 
kan vi ana att båda aspekterna lyfts fram. Högläsning är viktigt och betydelsefullt, men ger i 
kombination med ett samtal en djupare förståelse av det man har läst. De flesta av artiklarna 
behandlar associativt lärande och vi menar att det inte går att associera till vardagsnära saker om 
inte en läsförståelse finns. För att kunna associera till annat, samt lära sig av andra anser vi att det 
krävs en viss läsförståelse som gör att text och innehåll kan kommuniceras och delas. Westlund 
(2013) lägger tyngd vid att behandla högläsningen som ett pedagogiskt verktyg då det vid rätt val 
av bok kan inleda djupa diskussioner och reflektioner som sedan mynnar ut i ny kunskap och 
förståelse. Diskussioner och reflektioner är viktiga aspekter sett ur ett läsförståelseperspektiv. Det 
stämmer också väl överens med Skolverkets (2018, sid. 263) kunskapskrav på läsförståelse, där 
eleven ska kunna återge och berätta delar av texten som varit viktiga för eleven själv. Att gemensam 
läsning ger ett associativt lärande har även visats i tre av artiklarna som vi har analyserat. Aronsson 
& Eriksson (2004) och Jönsson (2007) är alla eniga om att gemensam läsning ger möjlighet för 
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eleverna att koppla textens budskap och innehåll med egna erfarenheter, dock menar de samtidigt 
att det finns kritiska aspekter kring högläsning och efterföljande textsamtal. Dessa aspekter beror 
på att eleverna utnyttjar högläsningen och samtalen på olika vis. Det beror med andra ord också 
mycket på den enskilda individens inlärningsförmåga och på vilka sätt hen lär sig bäst på. Aronsson 
och Eriksson (2004) menar att samtalet i sig kan bli ett kritisk moment, eftersom att 
gruppdynamiken till stor del avgör vad som är tillåtet att dela med sig av och påverkar således 
elever från att dela med sig av erfarenheter och upplevelser som är för privata. 
  
Trots elevers olikheter när det gäller inlärning hävdar Brodin & Renblad (2018) å andra sidan att 
det är givande att samtala kring händelser i diverse texter eftersom det egna perspektivet då kan 
breddas. Detta kan vi generellt se i vårt resultat, att det har en givande och främjande effekt vid rätt 
förutsättningar, men det är samtidigt av stor vikt att läraren tar hänsyn till individualiteten vad 
gäller både kunskap och för eleven personliga delar, i den gemensamma läsningen. 
 
4.2.2 Gemensam läsning med annat pedagogiskt syfte 
Vår studie har främst syftat till att upptäcka faktorer i gemensam läsning och textsamtal som anses 
viktiga för en utvecklad läsförståelse. Analysen av vår kunskapsöversikt har dock visat att läsning 
i skolans värld ofta sker med fler syften är det som varit vårt uttalade fokus. Som nämnt ovan finns 
det många syften till högläsning, i en del fall är det av lugnande och samlande skäl. Det här är 
nödvändigtvis inte fel, elever behöver det också (Heimer, 2016) men utifrån ett 
läsförståelseperspektiv främjar det inte lika mycket utan ett tillhörande textsamtal. Högläsningen 
kan precis som Dominkovic’, Eriksson och Fellenius (2006) beskriver ha olika syften och det gäller 
att ha ett bestämt syfte med läsningen när den genomförs. Att enbart högläsa och inte samtala blir 
enligt Dominkovic´et al en envägskommunikation, det vill säga eleverna blir passiva deltagare och 
det innebär inte direkt en språklig utveckling hos eleven och på så sätt bidrar inte högläsningen 
nämnvärt till utvecklad läsförståelse. Vidare råder också kritiska aspekter i själva textsamtalet, även 
om det i sig kan generera i utvecklad läsförståelse så kan textsamtalet vara ett kritiskt moment där 
eleverna inte vågar dela med sig av erfarenheter eller där eleverna deltar på allt för olika 
förutsättningar vad gäller utvecklingsfaser. Både Jönsson (2003) och Aronsson och Eriksson 
(2004) delar åsikt i vad gäller de kritiska aspekterna som uppstår i textsamtalet. Vidare menar också 
Westlund (2013) att läsförståelse är en komplex förmåga att mäta och förstå. Hon menar att flera 
år av forskning kring läsförståelse inte exakt kan säkerhetsställa vilka pedagogiska metoder som är 
de mest framgångsrika. Läsförståelse tenderar att bero på mycket mer utöver de pedagogiska 
insatser som görs i skolan. Motivation, lärartäthet, resurser i skolan och elevernas socioekonomiska 
bakgrunder är viktiga komponenter i hur väl eleverna utvecklar sin läsförståelseförmåga. 

4.2.3 Kritiska aspekter 
Studierna som har analyserats har använt olika sorters metoder för att undersöka 
forskningsfrågorna. Alla undersökningar är granskade och godkända, vilket innebär att de uppnår 
hög validitet och reliabilitet ur ett enskilt perspektiv. Dessa olika metoder och tillvägagångssätt 
tillsammans kan däremot leda till att reliabiliteten och validiteten inte helt går att säkerställa i vår 
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undersökning. I vissa fall har det varit svårt att tyda hur studierna genomfört sitt urval vad gäller 
deltagande. I bland annat Mohd. Saufi och Omars (2015) studie valdes de deltagande ut tack vare 
eget visat intresse, lämplighet eller geografisk placering i ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta 
kan i sin tur leda till att denna kunskapsöversikt saknar belägg för att uttala sig kring huruvida 
gemensam läsning kan främja läsförståelse i de skolor och geografiska områden som skiljer sig 
markant från de som studierna genomförts i. Detta är också en kritisk aspekt sett utifrån den 
komplexitet som Westlund (2013) beskriver, där socioekonomisk bakgrund, lärartäthet eller 
skolans resurser har stor betydelse för hur väl eleverna utvecklar läsförståelse. Flertalet av våra 
utvalda studier har genomförts med hjälp av observationer och intervjuer vilket således till största 
del genererar i kvalitativa resultat som kan variera i förhållande till den populationen man 
undersöker. Således hade den här undersökningen möjligen gynnats av studier med mer varierade 
förutsättningar än det som framgår av forskarnas urval, metod och resultat.  

5. Slutsats  
Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på forskning säger om hur elevers läsförståelse 
kan utvecklas genom textsamtal i ämnet svenska. Resultatet vi har fått fram är att högläsning sker 
utifrån olika syften, det kan vara av lugnande och samlande skäl eller så kan det finnas en 
pedagogisk tanke om läsförståelse bakom. Oavsett vilket syfte som framhålls är det viktigt att 
högläsning sker då det är gynnsamt på många olika nivåer. Utifrån ett läsförståelseperspektiv är 
det främjande för elever med ett textsamtal då det bidrar till att de gör associationer och gör 
kopplingar mellan det lästa och sådant som för dem redan är känt. Det innebär också ett 
kollaborativt lärande då eleverna lyssnar på varandra och för diskussioner kring det lästa. Även 
detta medför en annan förståelse då eleverna inte blir lika låsta vid sin egen uppfattning utan börjar 
förstå på en bredare basis när de hör varandra prata. 
  

5.1 Didaktisk implikation 
Den didaktiska implikationen är följaktligen att lärare och andra verksamma personer i 
skolbranschen behöver arbeta mer med sitt pedagogiska syfte till högläsning och inte endast läsa 
böcker för en lugnande och samlande effekt. På så vis har det givits en öppning till yrkesverksamma 
pedagoger samt till vårt kommande examensarbete att utveckla detta. Vår studie bidrar till en ökad 
förståelse och medvetenhet för de positiva effekter som gemensam läsning har. De svar och 
slutsatser vi har fått fram gör att vi i vårt kommande yrke kommer använda textsamtal som ett 
pedagogiskt verktyg, då vi efter denna undersökning känner oss övertygade att det faktiskt främjar 
elevers läsförståelse vid de rätta förutsättningarna (Bilaga 1). 
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5.2 Vidare forskning               
I vår studie kan det anas en liten brist på forskning som stödjer textsamtalets betydelse för 
läsförståelsen. Detta eftersom många av artiklarna har varit svåråtkomliga på grund av betalväggar 
och ofullständiga textversioner. Det hade därför varit gynnsamt att vidareutveckla detta område 
med ytterligare forskning för att underlätta åtkomsten av dem, som visar både positiva och negativa 
aspekter samt effekterna av den gemensamma läsningen. Vår studie har tillika varit inriktad på att 
finna ett samband mellan textsamtal och läsförståelse, det hade därmed varit intressant att vidare 
undersöka hur lärare i F-3 arbetar med den gemensamma läsningen utifrån syftet att främja 
läsförståelsen.  
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