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Förord
Ämnesvalet till vårt examensarbete gick fort, och vi var snabbt eniga om att vi ville skriva vårt
arbete inom ämnet svenska och läsförståelse. Vi hade båda upplevt att mycket tid lades på läs- och
skrivinlärningen i de tidigare åldrarna och mindre på läsförståelsen, därav föll det sig naturligt att
vi ville utforska ämnet mera. Frågorna vi hade var många, Vad finns det för metoder för
läsförståelse? I vilka åldrar används dessa? Vad har textsamtal för effekt på läsförståelsen? Vi
började läsa in oss på ämnet och fann forskning mellan årskurs F-9 som var intressant.
Under nästan hela produktionen av vårt examensarbete har vi suttit tillsammans och skrivit och
läst, och endast få tillfällen har lagts för läsning av artiklar på egen hand. Vi har båda upplevt att
skriva och spåna tillsammans har lett vårt arbete framåt. Vi skapade ett dokument online som båda
kunde sitta och skriva i för att få en bra överblick över den skrivna texten. De tillfällen då vi suttit
var och en för sig har vi varit noga med att vara väl insatta i det den andra har skrivit, diskuterat
innehållet och därefter gett synpunkter på den andras text.
Vi anser att vårt val av ämne har gett oss själva en stor fördel som kommande lärare och en viktig
kunskap rikare. Förhoppningen är att denna studie kommer ge både verksamma lärare och övrig
personal inom skola en inblick i hur stor betydelse textsamtalet har för läsförståelsen, samt vilka
metoder som kan användas för att utveckla samtalet.
Vi vill passa på att tacka våra handledare Annette Johnsson och Björn Sjödén för stöd under vårt
examensarbete, samt våra kurskamrater som gett respons på vårt arbete och bidragit med givande
diskussioner.

Högskolan i Halmstad, 3 juni 2019
Emma Edenlind och Maria Westerberg
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1 Bakgrund
I bakgrunden kommer vi att presentera varför vi har valt att genomföra en litteraturstudie om
textsamtalets betydelse för elevers läsförståelse. I det inledande stycket presenteras våra egna
personliga erfarenheter som fick oss intresserade av ämnet. Sedan belyser vi styrdokumentens delar
som lärare ska förhålla sig till gällande läsförståelse och samtal. Därefter ger vi argument för att
textsamtalet har en positiv inverkan på elevers läsförståelse. I bakgrunden kommer de centrala
begreppen- läsförståelse, textsamtal samt motivation att förklaras.

1.1 Inledning
Läsförståelsen är en viktig del inte bara inom ämnet svenska utan genomgående i alla ämnen, och
därför vilar ett ansvar på samtliga lärare (PIRLS, 2008, s. 3). I läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) ska skolan förbereda eleverna för att kunna delta i
samhället. Skolan ska ge de kunskaper som eleverna behöver för att ta del av samhällets information
och texter. En central del för att bemästra ovan nämnda är att utveckla elevernas språk och
kommunikationsförmåga (Skolverket, 2017, s. 9).
Westlund (2009, s. 69–70) skriver att förutsättningar för läsförståelse är färdigheter, strategier,
förkunskaper samt drivkraft. Syftet med läsningen är att läsaren ska interagera med texten för att
skapa mening. Vikt läggs på ett aktivt deltagande och för att kontrollera läsförståelse i skolan bör
lärare låta eleverna samtala och diskutera om det lästa.
I PISA-rapporten (Skolverket, 2016, s. 10) översätts läsförståelse till “reading literacy”, med
definitionen:
Reading literacy är en individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera
sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för
att delta i samhället. Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning
och reflektion samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet. (Skolverket,
2016, s. 10)
Utifrån bådas upplevelser av ämnet svenska och läsförståelse är vi samstämmiga om att vi uppfattar
att en del elevers förståelse av texter är begränsade. Upplevelsen av elevers svårigheter i att
återberätta och förstå en text har vi sett på flera skolor och i alla årskurser vi besökt. Vi har även
noterat att fokus ofta hamnar på att ”knäcka” läs- och skrivkoden och mindre tid på att förstå
innehållet i det eleverna läst vilket framgår i en av Skolverkets rapporter (PIRLS, 2008, s. 12).
Phillips & Soltis (2014, s. 91–94) skriver att lärande alltid sker tillsammans med och av varandra.
En viktig aspekt av lärandet är att det bygger på att imitera och iaktta andra så som lärare och
kamrater gör i sociala sammanhang. Enligt en rapport från Skolverket kan man se ett samband
mellan svenska elevers ökade resultat i PIRLS undersökningar och att lärare använder mer
lässtrategier i sin undervisning än tidigare (Skolverket, 2017, s. 10).

6

Rosén och Gustafsson (2006, s. 35–37) skriver att PIRLS läsprovsuppgifter testar fyra olika
processer som är inblandade i den tidiga läsförståelsen. Första processen är att eleverna ska
uppmärksamma och återge specifik information från texten. Den andra processen innebär att
eleverna ska kunna dra enkla slutsatser genom att koppla ihop och relatera två idéer för att sedan
återge vad som binder ihop dem. I tredje processen ska eleverna tolka texten, vilket kan innefatta
att de måste blanda in egna kunskaper och erfarenheter. Fjärde steget är att eleverna ska visa sin
kunskap om olika textgenrer och textstrukturer för att kunna bedöma innehåll och språk. Eleverna
svarar skriftligt men bedömningen görs utefter elevernas läsförståelse, inte på deras
skrivfärdigheter. Författarna skriver även att elevers läsförståelse är svår att bedöma eftersom
läsning i de flesta fall är en tyst aktivitet. Ett sätt att göra en bedömning är att titta på hur elever
utför relaterbara handlingar till texten. Ett exempel på när detta kan göras är vid textsamtal, vilka
kan innehålla både svar på frågor om texten samt högläsning där elevernas intonation kan avslöja
läsarens förståelse av texten. Detta är ännu ett skäl för att genomföra vår studie då bedömning är
en stor del av lärares arbete i dagens skola.
Läsförmågan hos svenska elever i grundskolan är god, dock stöttar inte skolan elevers vidare
utveckling gällande mer avancerade förmågor. Med anledning av att eleverna brister i de mer
avancerade momenten inom läsförståelse finns det anledning att diskutera vilka stödstrukturer som
kan gynna eleverna i deras läsförståelseutveckling. Även om i stort sett alla elever klarar kraven så
har resultaten för de starka och mycket starka eleverna minskat de senaste åren. Förmågorna som
man ser att svenska elever på grundskolan brister i är att kunna dra slutsatser, läsa mellan raderna,
resonera sig fram samt förstå ett mer avancerat språk (PIRLS, 2008, s. 12–13). Ovanstående
nämnda brister inom läsförståelsen hos svenska elever är ett argument för oss att genomföra vår
litteraturstudie.
Det finns flera textsamtalsmodeller, två av dem är Questioning The Author (QtA) och Reciprocal
Teaching (RT). QtA är en modell för strukturerade textsamtal som tagits fram av Isabel Beck och
hennes forskningskollegor. Modellen bygger på att eleverna ifrågasätter författarens texter
(Skolverket, 2015a s 11). Metoden RT utvecklades av Anne Marie Sullivan Palincsar. I RT tränas
fyra strategier: föregripa, ställa egna frågor, reda ut oklarheter samt sammanfatta texten. En central
del är att läraren modellerar hur strategierna ska användas (Skolverket, 2015b s 1–2, 7).

1.2 Styrdokumenten
I Lgr11:s (Skolverket, 2018) kursplan för svenska framgår det att syftet för elever i årskurs F-9 är
att läraren ska forma undervisningen så att eleverna inspireras till att läsa och skriva. Dessutom står
det att texter ska läsas och analyseras och eleverna ska kunna arbeta vidare med texter både enskilt
och tillsammans med andra.
I det centrala innehållet för ämnet svenska gällande förskoleklassen samt årskurs 1–3 står det att
ett fokus i undervisningen är att arbeta med budskap och innehåll genom bland annat skönlitterära
texter, eleverna ska även kunna återge och lyssna till olika samtal (Skolverket, 2018, s. 258–259).
Ovan nämnt innehåll från läroplanen ska leda till att eleverna uppnår kunskapskravet för slutet av
årskurs 3 ”Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett
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enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang
om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” (Skolverket,
2018, s. 263)
I det centrala innehållet för ämnet svenska gällande årskurs 4–6 står det att eleverna ska ges redskap
för att träna sig på att förstå texter både på och mellan raderna. De ska även kunna behärska texters
budskap och innehåll såsom miljö- och personbeskrivningar (Skolverket, 2018, s. 259–260).
Kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6 säger att eleverna ska använda sig av strategier
för läsning av skönlitterära texter. Eleverna ska även kunna sammanfatta texten enkelt, så att det
framgår att eleverna förstått texten, vilket visar på en grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2018,
s. 263-264).
I det centrala innehållet för ämnet svenska gällande årskurs 7–9 står det att eleverna ska ges
möjlighet att förstå innebörden av texters budskap, sammanhang och syften. Eleverna ska även
träna sig på texterna på ett djupare plan (Skolverket, 2018, s. 261–262). I kunskapskraven för
betyget E i slutet av årskurs 9 står det att eleverna ska välja och använda passande lässtrategier
beroende på vilken text som läses. De ska även kunna se kopplingar som orsak och verkan bland
annat genom egna erfarenheter (Skolverket, 2018, s. 266).
En röd tråd kan ses i kunskapskraven genom hela grundskolan, där en tydlig progression ses i
kraven gällande läsförståelse och strategier inom ämnet svenska och bland annat skönlitterära
texter. Anledningen till att vi valt att ta med centralt innehåll och kunskapskrav från årskurs 4–6
och årskurs 7–9 är att många artiklar som skrivits inom ämnet behandlar hela grundskolan.
Dessutom anser vi att de valda metoderna som beskrivs för de högre årskurserna även går att
tillämpa i de lägre åldrarna.

1.3 Effekter av textsamtal
Nyberg (2016, s 2) menar att ett textsamtal är ett samtal som grundas på en noggrann läsning av en
text, där man oftast befinner sig i en process. Tengberg (2016, s 41) skriver i sin bok att man sett
en positiv korrelation i studier mellan läsförståelse och elever som deltagit i samtal med öppna och
utmanande frågor. Även Chambers menar att alla elever har något att tillföra, ingen vet allt, men
alla vet något. Eleverna kan sedan ta med sin del av kunskapen in i den gemensamma diskussionen
och på så sätt kan de utforska mer tillsammans än om de suttit själva med texten (Chambers, 2003,
s 29). Westlund (2009, s 95) beskriver i sin bok tre forskningsmodeller inom läsförståelse som alla
har gemensamt att eleverna är aktiva och skapar förståelse i möte och dialog med andra läsare. Som
det nämndes ovan rekommenderas lärare att arbeta med stödstrukturer i undervisningen för att
öka elevers läsförståelse, därför har vi valt att undersöka vilken betydelse lärarledda textsamtal har
för elevers läsförståelse. Effekterna vi har med i arbetet är icke mätbara, och grundar sig på våra
valda artiklar som alla är kvalitativa.
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1.3.1 Motivation
Giota (2006) menar att motivation är ett svårdefinierat begrepp och att bedöma om motivation har
uppstått är svårt då motivation är en inre process. Motivation går inte att observera utan eleven
måste uttrycka det eller visa det i sitt beteende. Westlund (2009 s 24–25, 28–29) menar att
motivation ses som en viktig faktor för utveckling av läsförståelsen. De positiva effekterna av att
eleverna känner motivation för läsningen är att de känner vilja att lära sig och anstränga sig mera.
Om eleverna känner en inre motivation blir eleverna nyfikna och anstränger sig för att förstå. Drivs
eleverna av en yttre motivation är eleven beroende av yttre belöningar och känner läsningen som
en påtvingad uppgift. Därför bör lärare i så hög grad som möjligt försöka få eleverna att känna en
inre motivation.
Hultgren (2017, s 3) skriver att textvalet har stor betydelse för att stimulera elevers läsintresse. Då
elever inte visar intresse för läsning bör läraren extra noga tänka igenom sina textval och de
argument som framförs för att läsa texten samt intressera sig för elevernas läsning. Hultgren lägger
även stor vikt vid att vuxna bör visa eleverna att de själva läser, att de visar att de är läsande
individer, så kallade läsande förebilder. Även elever kan agera läsande förebilder för varandra.

1.3.2 Metakognition
Metakognition är förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt lärande och
bli medveten om hur man lär sig på bästa sätt (Dysthe, 2003). Varga (2013 s 508) skriver att
metakognition är ett komplext ord och innefattas av en tanke och lärandeprocess som innehåller
både språkliga och kognitiva aktiviteter. Hon skriver om vikten av ett metaspråk för att kunna
samtala om texten. Detta möjliggör för eleverna att få en fördjupad läsförmåga och att
kommunicera sin läsupplevelse. Varga skriver även om hur lärare kan stötta eleverna på flera sätt
för att utveckla metakognition. Flera av dessa sätt innefattar delar som hjälper eleverna i deras
läsförståelseprocess och som kan tränas i textsamtal.

1.4 Problemområde
Vi delar uppfattningen om att en del elever har brister gällande läsförståelsen, och att för lite fokus
läggs på läsförståelse och lässtrategier ute på skolorna, de här tankarna ligger till grund för vår
litteraturstudie. Att lära tillsammans och att imitera lärare är viktiga faktorer för att ett lärande ska
ske (Phillips & Soltis, 2014, s 91–94). Även om läsförmågan hos svenska elever är god brister många
i att kunna dra slutsatser, läsa mellan raderna, resonera sig fram samt förstå ett mer avancerat språk
(PIRLS, 2006, s 12–13). Det framgår i Lgr11 att lärare ska arbeta med läsförståelse och
kunskapskravet för årskurs F-3 säger “Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga
delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven
föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera dessa till egna
erfarenheter.” (Skolverket, 2018, s 263). Ovan nämnda argument ligger till grund för vårt syfte och
frågeställning.
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Positiva framgångsfaktorer har setts mellan läsförståelse och textsamtal, och fördelar med att
diskutera innehållet tillsammans med andra (Chambers, 2003, s. 29; Tengberg, 2016, s. 4; Westlund,
2009, s. 95). Ytterligare en positiv effekt är att motivationen ökar, och det är elevernas inre
motivationen som lärare bör sträva efter att skapa (Westlund, 2009, s 25, 28–29). Dessutom
utvecklas elevernas metaspråk (Varga, 2013 s 508). Dessa argument visar på att denna
litteraturstudie är genomförbar, då många studier finns inom ämnet och de visar positiva effekter
av textsamtal.

1.5 Syfte och frågeställning
Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva vad forskning säger om hur lärare med hjälp av
textsamtal kan utveckla grundskoleelevers förståelse för texters innehåll.
Mer precist vill vi besvara frågeställningen: Hur kan lärare arbeta med textsamtal och vilken effekt
har lärarledda textsamtal på elevers förståelse av texter?
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2 Metod
I metoddelen kommer litteraturstudiens urval att presenteras. Därefter beskrivs det hur
insamlandet av publikationer gjorts med hjälp av systematiska samt manuella sökningar och
slutligen hur valet av de utvalda publikationerna tagits fram.

2.1 Bearbetning och analys
Konventionell innehållsanalys anses som en flexibel metod för att analysera data. Den går ut på att
dela upp en stor mängd text i kategorier, och målet med en innehållsanalys är att ge kunskap och
förståelse för fenomenet som studeras. (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277–1278; Eriksson Barajas,
Forsberg & Wengström, 2013, s. 147).
Då de utvalda artiklarna lästes fördes anteckningar om texten och centrala begrepp. Därefter kunde
vi se gemensamma teman från artiklarna som ledde fram till två kategorier. Den första kom att
kallas modeller som främjar elevers läsförståelse, det vill säga hur lärare kan arbeta med textsamtal. Den
andra fick benämningen effekter av textsamtalet, vilket innebär vilka följder textsamtalen ger. Under
arbetets gång tillkom underkategorier till de ovan nämnda kategorierna.

2.2 Avgränsningar
För att avgränsa litteraturstudien upprättades inklusionskriterier och exklusionskriterier, vilket
ledde fram till studiens avgränsningar. I litteraturstudien valde vi att ha med granskade artiklar, för
att garantera deras kvalitet. Artiklarna innefattar elever från årskurs F-9. Vi valde således att
exkludera elever från förskolan, gymnasiet samt vuxenskolor. Urvalet gjordes utifrån vilka artiklar
vi fann inom vårt valda område, och där artiklarnas resultat visade relevans och möjlighet att
användas i alla grundskolans årskurser mellan F-9.
Ett annat inklusionskrav var att där artikeln handlar om textsamtal skulle textsamtalen vara styrda
och ledas av läraren. Det skulle finnas en tydlig struktur på samtalet och det skulle utgå från en
specifik modell. Vi valde textsamtalsmodellerna QtA och RT samt frågor som ingår i olika
textsamtalsmodeller. Valet av modeller uppkom eftersom det var de här modellerna och frågorna
som fanns med i våra valda artiklar. QtA, RT och olika frågor kan ses som underrubriker, dock
redovisas de under en gemensam rubrik då vi ville kunna jämföra de olika modellerna och frågorna,
och ställa dem mot varandra. Avgränsningar gjordes också senare till artiklar som handlar om de
effekter av modellerna som vi valde att ta med i vår litteraturstudie. Här tillkom underrubriker
såsom motivation, metakognition, från lärarlett till mer självständig samt kritik mot textsamtal.
Första urvalet av publikationer gjordes utifrån publikationernas titlar och abstrakt. Därefter lästes
hela resultatet, till sist lästes hela texterna och därefter gjordes det slutliga urvalet av publikationer
som skulle komma att ingå i studien.
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Tabell 1: Inklusionskriterier
Inklusionskriterier

Resonemang

Årskurs F-9

Elever i årskurs F-9 är fokus för den här litteraturstudien.

Lärarlett textsamtal

Textsamtalen som sker ska vara styrda och ledas av en lärare.

Tabell 2: Exklusionskriterier
Exklusionskriterier

Resonemang

Elever med särskilda behov

Vi har valt bort de artiklar som fokuserar enbart på elever med särskilda behov.

2.3 Insamlandet
Insamlandet av artiklarna gjordes med två typer av sökningar: systematiska och manuella. Nedan
kommer vi beskriva de val som gjordes. Sammanlagt valdes 17 artiklar ut, vilka presenteras i en
artikelöversikt (Bilaga A).

2.3.1 Systematiska sökningar
De systematiska sökningarna gjordes framförallt i databaserna SWEPUB (swepub.kb.se) och ERIC
(eric.ed.gov) för insamling av empirin. SWEPUB är en svensk sökmotor där man bland annat hittar
artiklar och avhandlingar som publicerats vid myndigheter och svenska lärosäten, medan ERIC är
en internationell databas. Vi ansåg att det inte spelade någon roll från vilket land forskningen vi läst
kom ifrån eftersom läsförståelse och textsamtal inte är bundet till det svenska språket. Vi valde att
kryssa i refereegranskat/peer reviewed vid våra sökningar för att litteraturstudien bara skulle
komma att innehålla relevanta forskningsstudier.
Utifrån vårt syfte och vår frågeställning tog vi fram sökord för att hitta publikationer till vår
litteraturstudie. Dessutom fick vi, efter att ha läst artiklar inom vårt valda område samt andra
studenters litteraturstudie, inspiration till våra sökord och söksträngar samt tips på vanligt
förekommande begrepp och ord. Anledning till att inte RT är ett sökord är att beskrivning av
modellen har hittats i en annan av de valda artiklarna. De svenska sökord vi använde oss av var:
läsförståelse, litteratursamtal, textsamtal, lässtrategier och elevmotivation. Sökord på engelska var:
reading comprehension, text talk, questioning the author och student motivation.
Vid sökningar i databaser som SWEPUB och ERIC kan man använda sig av de så kallade booleska
operatorerna “AND”, “OR”, och “NOT”. Operatorn “AND” används för att begränsa en sökning
och ge ett smalare resultat, medan “OR” används för att ge ett bredare resultat i sin sökning.
“NOT” används då man inte vill att ett specifikt ord ska finnas med i texten. Man kan även använda
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sig av trunkeringar för att täcka in olika varianter av begreppet, en trunkering markeras med en
asterisk (*) (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 78–79). Vi använde oss av AND, OR och * för att
förtydliga våra sökningar. Dessutom nyttjade vi citationstecken, vilket förtydligar att ord ska stå
intill varandra och inte som två separata ord.
Nedan presenteras en tabell som visar vilka sökord som användes i vilken databas och vad resultatet
blev vid respektive sökning.

Tabell 3: Sökningar
Databas

Sökord

Antal
träffar

Valda
källor

SWEPUB

läsförståelse AND (litteratursamtal OR textsamtal)

3

1

SWEPUB

lässtrategi*

14

4

SWEPUB

Litteratursamtal

10

3

SWEPUB

“reading comprehension” AND "text talk*"

9

4

ERIC

“reading comprehension” AND "text talk*"

7

1

SWEPUB

“Questioning the author”

21

1

ERIC

“Questioning the author”

1247

0

ERIC

“student motivation” AND “reading comprehension” AND relationship

23

1

2

0

Avgränsning: elementary school student
SWEPUB

elevmotivation

2.3.2 Manuella sökningar
Efter att ha sökt systematiskt i databaserna SWEPUB och ERIC valde vi att göra en rad manuella
sökningar i dessa databaser efter fler publikationer. Under sökningens gång och efter att ha blivit
mer bekanta inom det valda ämnet, fick vi kännedom om en rad författare som forskat mycket
inom ämnet. Vi tittade även i artiklars referenslistor för att få tips på ytterligare artiklar inom ämnet
som Eriksson Barajas et al. (2013 s 74) menar är det första steget att ta då man hittar en artikel som
berör problemområdet. De manuella sökningarna gav fyra träffar på artiklar som vi kom att
använda i vårt arbete.
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Två av artiklarna som vi fann via manuella sökningar, Reichenberg och Emanuelsson (2014) och
Reichenberg och Wadbring (2008), hittade vi i SWEPUB. De två andra studierna fanns med i
ERIC, Beck och Mckeown (2002) och Wigfields, Guthrie, Tonks och Perencevich (2004), men
söksträngen QtA gav 1247 sökträffar, vilket innebar att artiklarna var svåra att hitta. Vi testade
ytterligare avgränsningar för att få ner antalet träffar men utan framgång. Vi är fortfarande frågande
till om vi hade kunnat använda andra sökord för att få fram artiklarna med färre träffar genom
systematiska sökningar.
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3 Resultat
Varga (2017, s. 103) skriver att en god utvecklad förmåga att läsa innebär att kritiskt granska,
analysera och tolka olika typer av texter. Detta är en viktig grund för vidare studier samt ett
fungerande liv i samhället. Det ämnesrelaterade språket är en av de viktiga förmågorna som
individen ska bemästra för att klara de krav som dagens samhälle ställer (Varga, 2014, s. 12, 16). I
resultatet kommer modeller, inslag i textsamtal samt olika effekter av textsamtalet att presenteras.

3.1 Modeller som främjar elevers läsförståelse
I RT tränas fyra strategier som innefattar att eleverna bland annat ska förutspå med hjälp av till
exempel bilder och rubriker, ställa egna frågor före, under och efter läsningen, reda ut svåra ord
samt sammanfatta texten med egna ord. I QtA sker ett lärarlett samtal där läraren delat upp texten
i mindre avsnitt där läsningen avbryts för frågor och följs av en diskussion. Tanken är även att
eleverna ska ifrågasätta textförfattaren (Beck & Mckeown, 2002, s. 2–3).
Reichenberg och Emanuelsson (2014, s 3–4, 8–14) genomförde en kvalitativ interventionsstudie
för att utvärdera de två läsförståelsemetoderna RT och QtA. I studien deltog fyra lärare samt 71
elever i årskurs 3 under åtta veckor. Före studien hade eleverna genomgått tester gällande
avkodning och läsförståelse. Författarna har utifrån studiens resultat kommit fram till att både RT
och QtA gett positiva resultat för elevernas läsförståelse. Enligt författarna beror resultatet på att
de två metoderna har stora likheter. Det gemensamma är att båda bygger på strukturerade
lärarledda samtal. Resultatet av elevernas avkodningstester visade att läshastigheten hade ökat mest
för de elever som tränat efter QtA-metoden. En anledning till detta kan ha varit att dessa elever
och lärare läste texterna högt vid flera tillfällen. Ytterligare framgångar för modellen QtA har visat
sig i en studie av Reichenberg och Wadbring (2008, s 8–10). Studien visar att både elever och lärare
ändrade sitt sätt att ta sig an en text då de arbetade efter metoden QtA. Undersökningen visar att
det går att använda QtA metoden för att förbättra elevers läsförståelse. Resultatet pekar också på
värdet av att prata med lärare om läsförståelsestrategier. Eleverna uppmuntrades även av sina lärare
att ställa frågor om det var något de inte förstod, vilket eleverna upplevde som positivt. Författarna
genomförde en kvalitativ interventionsstudie med syfte att undersöka till hur stor del QtA ändrade
lärares och elevers interaktion med texter i nyhetstidningar. Studien genomfördes med fyra lärare
och 24 elever i årskurs 5, där hälften ingick i en kontrollgrupp och andra halvan i en
experimentgrupp.
Tidigare nämnda studier om QtA genomfördes under kortare perioder, medan kommande studie
om QtA genomförts under tre år, vilket visar att man dessutom kan se de positiva vinningarna av
att använda QtA under lång tid. Studien (Reichenberg, 2008 s 161–162, 174-175) om QtAs
påverkan på elevers läsförståelse visade att frågorna eleverna utsattes för under de tre åren,
ändrades från rena faktafrågor till mer öppna frågor och frågor gällande texten mellan raderna samt
mer specifika frågor om textens fakta. Efterhand som lärarnas strategier och frågor ändrades så
förändrades även elevernas svar och strategier. Författarna såg flera positiva effekter hos eleverna.
De var mer aktiva när de läste och kunde nu dra slutsatser av texten genom att använda sina tidigare
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kunskaper och koppla ihop kunskaperna med det de läst. Elevernas medverkan i samtalet visade
på att de hade strategier att diskutera svåra frågor samt ifrågasätta författarens arbete. I studien
hade man både experimentgrupper och kontrollgrupper och studien omfattade sex lärare och 36
elever i årskurs 4. I kontrollgruppen såg man att eleverna inte utsattes för frågor kring texten såsom
inferensfrågor men vid de få tillfällen de fick sådana frågor var de ivriga att svara på dessa frågor.
Reichenberg och Löfgrens studie (2014) visar att RT utvecklar elevers läsförståelse märkbart
positivt. Enligt författarna är en framgång i RT att eleverna får leda textsamtalen och konstruera
frågor. Författarna genomförde en 12 veckor lång kvalitativ interventionsstudie med 30 elever i
årskurs 3 samt tre lärare, där studiens syfte var att undersöka vilken effekt RT har på elevers
läsförståelse. Elevernas läsförståelse testades före, direkt efter samt tre månader efter
interventionsstudien.

3.1.1 Inslag i textsamtal
Ingemansson (2018, s. 1–3) har gjort en kvalitativ studie med elever i årskurs 1–8, där syftet var att
diskutera hur elever med olika lässtrategier kan få förmåga att djupläsa en text med maximal
förståelse. Författaren nämner fasbaserade frågor som en del av ett textsamtal. De fasbaserade
frågorna är indelade i fem faser - orienteringsfasen, förståelsefasen, återkopplingsfasen,
överblicksfasen, och kreativitetsfasen, och till varje fas finns tillhörande frågor att använda sig av
vid textsamtalet. Resultatet visade att en effektiv lässtrategi är djupläsning genom fasbaserade
frågor. Både skriftliga och muntliga fasbaserade frågor ledde till att innehållet blev noga diskuterat
i textsamtalen med både lärare och elever. I textsamtalet användes läsmarkeringar för att
grundligare ta sig an texten. Att textsamtalet får ta tid är en nyckelfaktor för en framgångsrik
djupläsning.
Ingemansson har noterat flera faktorer som är positiva för läsförståelse och läsprocessen. Först
och främst nämner hon att eleverna behöver läsarförebilder, att lärare ska berätta om sin egen
läsning. Det är sedan viktigt att läraren väljer ut texter som möjliggör för alla elever att ta del av
texten, men även att eleverna får vara med i valet av text. Eleverna behöver mycket stöttning från
läraren i början av texten då eleverna befinner sig i orienteringsfasen. Under elevernas år i skolan
ska de få ta del av ett flertal lässtrategier för att de ska börja all textläsning med inledande frågor.
Då eleverna fått dessa möjligheter nämner Ingemansson tre framgångsfaktorer för att djupläsning
ska ske: tid, textsamtal och omläsning (Ingemansson, 2018, s. 12).
Varga har gjort en stor studie vars empiri har använts till hennes samtliga artiklar i vår
litteraturstudie. Denna studie har mynnat ut i fyra artiklar (Varga 2014, 2015, 2016, 2017). Tre av
artiklarna (Varga 2014, 2015, 2016) är kvalitativa studier där två klasser, fyra lärare samt en
specialpedagog medverkade. Studiens empiri utgår från videoobservationer och är insamlad från
textsamtal kring skönlitteratur från årskurs sex till nio. I den fjärde artikeln (Varga, 2017) observeras
27 elever.
Varga (2015, s. 56–57) skriver att även om hennes studie har gjorts i årskurs sex till nio skulle
arbetssättet även kunna användas i andra årskurser. Hon skriver dessutom att strategierna kan
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tillämpas även inom andra textgenrer och andra ämnen än svenska. Strategierna Varga beskriver
kan användas av lärare för att planera och genomföra undervisningen.
Syftet med undersökningen (Varga, 2016, s. 26) är att undersöka hur frågeställandet i textsamtal
kan stödja eleverna i deras läsförståelse. I studien har fyra kategorier av frågor tillämpats. Första
kategorin är textbaserade frågor som innefattar på-raderna-frågor samt mellan-raderna-frågor.
Utifrån de textbaserade frågorna kan läraren ställa analysfrågor för att stödja eleverna att
tillsammans förstå det skrivna samt tolka, dra slutsatser och sammanfatta texten. Genom att läraren
använder begreppen under samtalet görs eleverna medvetna om vilka läsförståelsestrategier de
använder samt lär sig begreppen. Även Varga (2014, s. 12, 16) skriver om vikten av att internalisera
ett ämnesrelaterat språk, och det görs genom att läraren använder relevanta begrepp, genom att
bekräfta vilka strategier eleverna använder.
Andra kategorin frågor är de relationella frågorna som fokuserar på relationen mellan text och
kontext. En typ av fråga som ingår i relationella frågor är text-till-själv-frågor, de innebär att läsaren
själv ska fundera över hur hen hade reagerat och handlat i berättelsens situationer. Den andra typen
av relationell fråga är text-till-text-frågor där läsaren drar paralleller till andra texter som lästs (Varga,
2016, s. 33–36). Ytterligare en relationell fråga är text-till-världen-frågor som innebär att man
involverar sina kunskaper om världen i sin tolkning av texten. Här räcker det inte att eleverna kan
tolka texten på eller mellan raderna utan måste ta med sina tidigare kunskaper i tolkningsprocessen
(Varga, 2016, s. 33–36). Detta skriver även Tengberg (2009 s 371) om i sin pilotstudie. I studien
ingår en åttondeklass och deras lärare, där empirin består av videoobservationer av samtal mellan
lärare och elever där texten de läst diskuteras. Han skriver att eleverna använder tidigare
erfarenheter som en resurs för att diskutera och närma sig texten.
Den tredje kategorin är interaktiva frågor som fokuserar på den egna tankeverksamheten. Första
frågan är berättartekniska frågor som bland annat behandlar textens struktur, syfte samt budskap.
Här får eleverna tänka igenom vad författaren vill förmedla med sin text. Den andra frågan är den
sokratiska frågan som innebär att eleverna ska tolka och sen reflektera över sin tolkning. Oftast
används de sokratiska frågorna som följdfrågor för att utveckla sin tanke, och genom frågorna får
eleverna stöd att sätta ord på deras tankar och de strategier de använder (Varga, 2016, s 36–38).
Tengberg (2011, s 275, 279) har gjort en doktorsavhandling med en kvalitativ studie, med fyra lärare
och tio klasser i årskurs 8–9. Studien innefattar observationer, videoinspelningar samt intervjuer
med lärarna och eleverna. Syftet med studien är att jämföra elevernas tankar både före och efter
textsamtalet. Han såg att det gemensamma samtalet ledde till att eleverna byggde vidare på
varandras tolkningar i textsamtalet. Även eleverna själva uttryckte att det känns givande att samtala
i grupp och få höra sina klasskamraters åsikter och tolkningar. Eleverna uttryckte att då de fick
höra andra elevers och lärares tolkningar kunde de förstå och uttrycka sin egen läsupplevelse.
Vargas (2016, s 38–41) sista kategori är Jag-undrar-frågor som används av läsaren för att skapa egna
frågeställningar. Genom frågeställningarna ska eleverna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur
textens uppbyggnad påverkar läsarens egen läsupplevelse. Ett sätt att skapa frågor är att eleverna
skriver ner tankar och frågor om texten som sedan tas med till nästa textsamtalstillfälle för att knyta
an till föregående lektion. Detta möjliggör att läraren hunnit läsa elevernas frågor och kan på så sätt
förbereda sin nästkommande lektion utifrån elevernas tankar. Med de här frågorna kan läraren
modellera och ställa frågor, för att sedan låta eleverna arbeta i små grupper tillsammans med texten.
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Under samtalet lyssnar läraren av elevernas samtal för att sedan återsamlas i helklass där läraren
återigen styr samtalet. Att läraren modellerar nämns dessutom i Varga (2014, s 15–16). Stöttningen
stödjer eleverna att själva tillämpa den modellerade strategin, för att textsamtalet ska utvecklas från
att vara lärarlett till att eleverna själva samtalar om texten (Varga, 2016, s 41–42).
Med ovan nämnda kategorier och frågor kan eleverna utveckla sin textrörlighet. Med begreppet
textrörlighet menar Varga att fokus är på interaktionen mellan text och läsare, det vill säga förmågan
att interagera med texten och genom att använda olika läsförståelsestrategier erhålla en förståelse
av texten. Dock menar Varga att läsförmågan är något som utvecklas över tid och detta måste ske
systematiskt och kontinuerligt för att eleverna ska kunna använda läsförståelsestrategier för att
utveckla deras textrörlighet. I studien har textsamtal studerats men samtalen bör kombineras med
andra stödstrukturer och undervisningsstrategier (Varga, 2016, s 41–42). Varga (2015, s 52) skriver
även om vikten av att kombinera stöd, såsom att skriva på tavlan samt identifiera strategierna i
helklass, för att utveckla elevernas kunskaper på många olika sätt. Frågorna Varga använder i sin
studie går att tillämpa både i strukturerade samtal, såsom QtA och RT, men även andra typer av
samtal där text diskuteras (Varga, 2016, s. 42).
Tengberg (2011, s 102) menar att illustrationen kan påverka den skrivna texten på tre olika sätt. En
funktion av bilden är att läsarens egna tolkningar, så kallade inre bilder går förlorade. Men bilden
kan även hjälpa läsaren att tolka texten. Bilderna kan dessutom fylla en dekorativ funktion. Jönsson
(2007, s 26, 33) har gjort en doktorsavhandling med syfte att se på möjligheter och begränsningar
i användningen av litteraturpedagogiska redskap i årskurs F–3. 24 elever och en lärare (forskaren
själv) ingick i studien som gjordes under fyra år, från det att eleverna började förskoleklass till de
slutade trean. Med hjälp av intervjuer, video- och bandinspelningar samt analyser av elevernas
texter genomfördes studien med syfte att få kunskap om några redskap som ingår i litteraturarbete
med elever i lågstadiet. I textens resultat visar Jönsson (2007, s 149) på ett exempel där en elev
uttrycker att hen använder kontrastverkan mellan text och bild, hen kan med hjälp av bilden dra
slutsatsen av hur pojken i berättelsen mår. Resultatet visar även vid en jämförelse mellan två
grupper som läst olika texter att den gruppen som läst en kortare text med fler bilder visar på en
djupare förståelse för detaljer än gruppen som läst en längre text utan bilder. Dock visar även
resultatet att bilder kan låsa eleverna i deras tankar och att de då tolkar boken konkret.

3.2 Effekter av textsamtalet

3.2.1 Motivation
Kuşdemir och Bulut (2018, s 99, 106–107) har gjort en studie med 119 elever i årskurs 4. Syftet
med studien är att undersöka förhållandet mellan läsförståelse och elevernas motivation. Två
sorters test användes, Close test och open-ended questions. Resultatet visar på att det finns en
tydlig koppling mellan motivation och bättre läsförståelse. Författarna menar också att det läggs
för mycket tid på tester av läsförståelse och fokus borde istället vara på lärande som stimulerar
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elevernas nyfikenhet. Lärarna bör också uppmuntra eleverna att förutspå i det lästa. Resultatet visar
även att de elever som tycker om att läsa, läser mer frekvent och därmed blir de också bättre läsare.
Ingemansson (2018, s 1) har gjort en aktionsforskning med elever i åldrarna 7–13 år där syftet är
att studera hur elever med hjälp av olika strategier kan få maximal förmåga att djupläsa en text med
maximal förståelse. Ingemansson (2018, s. 10) menar att det sociala samspelet mellan både lärare
och elever är den mest motivationshöjande faktorn, tillsammans med att eleverna får direkt respons
på sin tolkning. Gambrell (2011, s. 175–176) har gjort en metastudie där hon sammanställt sju
regler för att stärka elevers läsmotivation. En av hennes regler handlar om vikten av social
interaktion med andra om den lästa texten. Ett konkret förslag för hur man kan arbeta socialt med
texten är att när eleverna har läst själva i tre till fyra minuter ska de vända sig om till grannen och
dela med sig av vad de precis har läst.
En effekt av att eleverna lyckas ta sig an svårare texter är att motivationen ökar. Det nya lärandet
samt förståelsen av texten genererar både läsglädje och motivation. En upptäckt effekt av att
eleverna förstår textens innehåll är att detta leder till motivation och vilja att ta sig an nya texter
(Ingemansson, 2018, s 10). Även Gambrell (2011, s 175–176) menar att eleverna vill känna sig
utmanade och föreslår att läraren bör kategorisera böckerna som svår-svårare-svårast istället för
lätt-mellan-svår eftersom eleverna hellre väljer en bok som kategoriserats som svår istället för lätt.
Wigfield, Guthrie, Tonks och Perencevich (2004, s. 299, 302) har genomfört en kvalitativ studie
med cirka 350 elever i årskurs tre, med syfte att studera vilka effekter två olika modeller har för
läsförståelse och motivation. Även de elever med störst kognitiva färdigheter kan riskera att läsa
lite om de inte känner sig motiverade (Wigfield et.al, 2004, s. 299). Även Gambrell (2011 s 172)
skriver att motivationen har en så stor betydelse att den kompenserar för elevernas sociokulturella
bakgrund, när det kommer till läsförståelse.
En av Wigfields et.al, (2004 s 302, 306–307) modeller är Concept Oriented Reading Instruction
(CORI) som är en undervisningsmetod som kombinerar läsning, skrivning och kunskapsinlärning.
Metoden går ut på att eleverna tillsammans genom läsning ska finna svar på frågor till texten.
Läraren ska genom att låta eleverna välja texter, göra aktiviteter och samarbeta ges möjlighet att få
motivation för läsningen. Studien visar att de elever som fick ta del av undervisningsmetoden CORI
gavs positiva effekter på den inre motivationen och den egna förmågan.

3.2.2 Metakognition
I en av Vargas studier (Varga, 2015, s. 44, 51) är syftet att få syn på kritiska aspekter i textsamtalen
som stöttar eleverna i att utveckla metakognition. När textsamtal och lässtrategier implementerats
i undervisningen kan lärarna börja arbeta med elevernas metakognition. Metakognition innebär att
man har förmåga att problematisera och kommunicera, och på så sätt påverka den egna
läsförståelse- och tolkningsprocessen genom att man aktivt väljer lästförståelsestrategier. Varga
skriver om vikten av att utöver vardagsspråket använda ett metaspråk. Genom att läraren använder
ett metaspråk bygger eleverna upp ett ämnesrelaterat ordförråd.
Lärare kan använda sig av de tre lingvistiska undervisningsstrategierna frågeställandet, utpekandet
samt benämnandet. Genom dessa strategier stöds eleverna att titta på den egna kunskapsprocessen.
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Frågeställandet innebär att läraren ställer följdfrågor då en elev gjort en tolkning av den diskuterade
texten. Detta leder till att eleven får fundera kring hur hen tänkt för att komma fram till tolkningen,
hen får då syn på sin tolkningsprocess. Frågeställandet är den mest förekommande strategin (Varga,
2105, s. 55). Även Tenberg (2009, s. 371) skriver om vikten av att läraren med hjälp av sina frågor
styr eleverna att förhålla sig till texten på olika sätt. Utpekandet innebär att läraren efterfrågar vilken
strategi eleven använt sig av eller vilken strategi som är tänkt att användas. Varga (2015, s. 49)
nämner även vikten av de emotionella aspekterna för den metakognitiva betydelsen. Detta innebär
att den som läser sätter ord på den egna känslan samt hur texten är uppbyggd och vilka effekter
den har på läsaren. Genom hela textsamtalet benämner lärarna strategierna för att bygga upp ett
ämnesrelaterat ordförråd. De tre undervisningsstrategierna leder till att eleverna utvecklar ett
metaspråk samt en metakognition på läsprocessen (Varga, 2015, s. 55). Även Varga (2014, s. 16)
skriver att om läraren stöttar eleverna genom att ge uppmaningar, påståenden och åtaganden ges
eleverna själva bland annat möjlighet att förstå och använda olika läsförståelsestrategier, samt
utveckla metakognition. Tengberg (2011, s. 224) skriver att elevernas metakognition syns då de
talar om de inre bilder de har fått genom tolkning av texten.

3.2.3 Från lärarlett till mer självständigt
I en av Vargas studier (2017, s 106) var syftet att studera hur elevers färdigheter i årskurs 9 kan
relateras till tidigare undervisning inom området. Till skillnad från Vargas tidigare studier vill hon
nu titta på elevers progression från årskurs sex till årskurs nio, där textsamtalen gått från lärarledda
samtal till textsamtal utan lärare, där eleverna sitter själva i små grupper. Resultatet visar på att
eleverna nu kan tillämpa strategier, att de är medvetna om strategierna samt att de kan benämna
strategierna. Detta visar på att eleverna har antagit ett metaperspektiv på sin tolkning. Varga har
även sett i sin studie att eleverna har anammat sättet att arbeta på, genom att eleverna förklarar sina
tolkningar utan lärarens uppmaningar. Vid samtalen såg eleverna till att hålla samma struktur som
de haft vid de lärarledda samtalen. Ytterligare en vinning med att ha textsamtal är att samtalet blir
ett socialt och språkligt tillfälle för eleverna att samtala och stötta varandra i samtalet kring texten.
Således visar studien att lärares fleråriga stöttning är en faktor som har lett till elevernas utveckling
av läs och samtalsförmåga. Även Tengberg (2009, s 3729) skriver att eleverna gynnas av lärarens
förkunskaper och läserfarenhet.
Tengberg (2011, s. 120, 273, 164–165) har både genom observation och intervjuer med lärarna sett
att genom att lärarna styr samtalet och ställer frågor bekräftas eleverna kontinuerligt och kommer
vidare i samtalet med lärarens ledning. Lärarna är samstämmiga om att textsamtalet har stor
betydelse på elevers förståelse av den lästa texten. De upplever även att eleverna blev stärkta av att
få bekräftelse av sina klasskamrater då de uttrycker något om texten. Läraren ska vara försiktig med
att styra elevernas tolkningar, däremot ska de gå in och leda samtalet och fördela frågorna.
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3.2.4 Kritik mot textsamtal
Lärare i Reichenberg & Löfgrens (2014, s. 129) studie upplevde att textsamtalen var tidskrävande.
Reichenberg (2008, s. 175) skriver att textsamtal kan vara tidskrävande, men att de förhoppningsvis
leder till att eleverna så småningom kan klara av textsamtalen mer självständigt. Lärarna behöver
träna sig på olika strategier, till exempel textsamtal, för att lära ut läsförståelse. Reichenberg (2014,
s. 18) menar att QtA kräver träning under lång tid, för att lärare ska känna sig bekväma i samtalen.
Ytterligare en aspekt som kan ses som negativ kan vara då eleverna leder samtalen själva. Risken är
då att fokus läggs på strategin istället för på textinnehållet (Reichenberg & Löfgrens, 2014, s. 129).
Lärare behöver träning och utbildning i hur de ska lära ut läsförståelse. Det är därför viktigt att
läsförståelsestrategier samt metakognitiva strategier ingår i lärarutbildningen. Reichenberg (2014, s.
2) anser att en källa till elevers försämrade läsförståelse kan vara bristen på en likvärdig
lärarutbildning, då bland annat läs- och skrivutveckling tidigare har funnits som en valbar kurs på
högskolornas lärarutbildningar.

3.3 Sammanfattning av resultat
Reciprocal Teaching (RT) och Questioning the Author (QtA) är två modeller som både studerats
enskilt och ställts mot varandra (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 3–4). Vid användning av
modellen RT visade elevernas resultat att de fick bättre läsförståelse (Reichenberg & Löfgren, 2014
s 129). Vid användandet av modellen QtA visade det sig att både elever och lärare ändrade sitt sätt
att ta sig an en text, samt att modellen förbättrade elevers läsförståelse (Reichenberg & Wadbring,
2008 s 8–10). Ytterligare framgångar för modellen QtA har visat sig i en studie av Reichenberg och
Wadbring (2008, s. 8–10). Studien visar att både elever och lärare ändrade sitt sätt att ta sig an en
text då de arbetade efter metoden QtA. Undersökningen visar att det går att använda QtA-metoden
för att förbättra elevers läsförståelse. Resultatet pekar också på värdet av att prata med lärare om
läsförståelsestrategier. Eleverna uppmuntrades även av sina lärare att ställa frågor om det var något
de inte förstod, vilket eleverna upplevde som positivt. En längre studie (Reichenberg, 2008 s 161–
162, 174-175) än de ovanstående som gjordes om QtAs påverkan på elevers läsförståelse, visade
att frågorna eleverna utsattes för under de tre åren ändrades från rena faktafrågor till mer öppna
frågor och frågor gällande texten mellan raderna samt mer specifika frågor om textens fakta.
Efterhand som lärarnas strategier och frågor ändrades förändrades även elevernas svar och
strategier. Författarna såg flera positiva effekter hos eleverna. De var mer aktiva när de läste och
kunde nu dra slutsatser av texten genom att använda sina tidigare kunskaper och koppla ihop
kunskaperna med det de läst. Elevernas medverkan i samtalet visade på att de hade strategier att
diskutera svåra frågor samt ifrågasätta författarens arbete. Vid en jämförelse av de två modellerna
i Reichenberg & Emanuelssons studie (2014, s. 12) visades att QtA gav något bättre resultat än RT
då det gäller läshastigheten. En anledning till detta tros vara att texterna lästes högt för eleverna.
Ingemansson, (2018 s 1–3, 12) förespråkar fasbaserade frågor som är indelade i fem olika faser som
passar till textsamtal. Hon pratar även allmänt om positiva inslag i textsamtalen så som
läsförebilder, vikten av bra texter, stöttning av eleverna i processen, att låta eleverna välja texter
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samt att eleverna ska få ta del av flera olika lässtrategier. Varga (2016 s 26) beskriver fyra kategorier
av frågor som kan användas som stöd för läraren vid textsamtal. Utifrån dessa frågor ska eleverna
lära sig att tolka, dra slutsatser och sammanfatta text. Varga (2014 12, 16, 2016 s 26) menar att det
även är viktigt för läraren att sätta ord på ämnesspecifika begrepp för att medvetandegöra begrepp
och modeller för eleverna. Både Tengberg (2011 s 102) och Jönsson (2007 s 26, 33) skriver om
illustrationers del i textsamtal både som positiva och negativa. Bilder kan dels hjälpa eleverna att
tolka texten och gör texten estetiskt tilltalande. Dock kan bilderna låsa eleverna i deras tankar och
göra att eleverna tolkar texten väldigt konkret.
Ingemansson (2018 s 10) beskriver motivation som en effekt av textsamtalet. Hon menar att det
sociala samspelet samt den direkta återkopplingen på samtalet är den mest motivationshöjande
faktorn. Varga (2105 s 44, 49) skriver om vikten av ett metaspråk, genom metaspråket bygger
eleverna upp ett ämnesspecifikt ordförråd samt lär sig att benämna de olika strategierna för
eleverna. I förlängningen kan detta leda till att eleverna själva förstår och kan använda de olika
lässtrategierna (Varga, 2104 s 16). Bekräftelse på detta fick Varga (2017 s 106) då eleverna visade
vid egna textsamtal att de använde samma strategier som läraren tillämpat under de lärarledda
samtalen. Kritiken som riktats mot textsamtal är att de är tidskrävande (Reichenberg & Löfgren,
2014 s 129; Reichenberg, 2008 s 175).
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4 Diskussion
Diskussionen är indelad i de tre rubrikerna metoddiskussion, resultatdiskussion samt slutsatser och
implikationer. I metoddiskussionen diskuteras hur vi gått tillväga med sökningar, val av artiklar
samt skapande av kategorier. Vidare kommer vi i resultatdiskussionen diskutera litteraturstudiens
bakgrund samt resultat och titta på studiernas likheter och skillnader. Slutligen presenteras
slutsatser och implikationer, där vi visar hur vårt resultat kan komma till nytta för skolans
verksamhet och lärare samt fortsatt forskning.

4.1 Metoddiskussion
Vår intention var från början att enbart titta på forskning som berör vår utbildnings åldrar, F-3.
Dock noterade vi efter ett tags sökande att forskning inom vår åldersgrupp är begränsad. Därför
valde vi att utöka åldersspannet till årskurs F-9, med motivation att metoderna och modellerna vi
valt att skriva om går lika bra att använda i de låga åldrarna som på mellan och högstadiet. Varga
(2015, s. 56–57) styrker denna tanke genom att i sin studie uttrycka att modellen går att använda i
andra åldrar.
Vi fick många sökträffar på ämnet “läsförståelse”, men då vi smalnat av vårt område till olika
metoder för samtal och framförallt lärarledda samtal blev träffarna färre och vårt fokusområde blev
smalare och därmed mer hanterbart gällande antal sökträffar. Av de forskningsartiklar och
doktorsavhandlingar som använts i litteraturstudien är majoriteten ett resultat av systematiska
sökningar. Då dessa publikationer lästs hittades resten av publikationerna med hjälp av manuella
sökningar. De manuella sökningarna gjordes utifrån forskarnas namn samt publikationer de
refererat till och som varit relevanta för vår litteraturstudie.
Sammanlagt har 17 vetenskapliga publikationer valts ut till vår litteraturöversikt, där vi valt att
inkludera både nationell och internationell forskning. Samtliga av de studier som ligger till grund
för litteraturstudien är kvalitativa studier, medan studien i bakgrunden är kvantitativ (Skolverket,
2017 s 9). Samtliga studier i resultatet är kvalitativa och det kan tyckas missvisande, men lämpar sig
bäst för vår uppsats eftersom vi ville undersöka hur lärare arbetar med textsamtal och läsförståelse.
Efter att ha läst de utvalda artiklarna kom vi fram till två huvudkategorier. En kategori blev modeller
som läraren använder för att främjar elevers läsförståelse. Nästa kategori blev vilka effekter som de
ovanstående metoderna leder till. Modeller för samtal och läsförståelse finns det gott om, slutligen
valde vi dock att ta med de modeller som vi hittade i de granskade artiklarna. Underrubrikerna kom
till efterhand för att strukturera texten och få en bättre översikt och flyt i läsningen. En svårighet
vi upptäckte efter att ha läst artiklarna var att identifiera vilken metod författaren använt sig av då
de gjorde studierna. Detta framgick inte tydligt i alla studier vi har med i vår litteraturstudie, men
vi ansåg att de artiklarnas resultat och diskussioner var intressanta och därför valde vi att ändå ha
med dem.
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4.2 Resultatdiskussion

4.2.1 Publikationernas omfattning och metoder
Vi har haft svårigheter att hitta större studier inom ämnet, därför är det svårt att dra generella
slutsatser. Dock ser vi en samstämmighet bland de mindre studiernas resultat, nämligen att
textsamtal är positivt för att öka elevers läsförståelse. Även de större studierna som vi har valt att
ta med i vår studie pekar på samma resultat som de små studierna kommit fram till, detta är
ytterligare en faktor som styrker trovärdigheten i vårt resultat trots många små studier. Tre forskare
är dominerande i litteraturstudiens resultat, vilket påverkar vår litteraturstudie. Det är svenska
forskare som utfört relevant forskning för det valda området. Anledningen till att vi har valt fyra
publikationer skrivna av Varga (2014, 2015, 2016, 2017) är att hon har gjort en fyra år lång studie
som är grunden till de fyra publikationer vi använt. Reichenberg som också är involverad i fyra
artiklar (Reichenberg, 2008; Reichenberg & Wadbring, 2008; Reichenberg, 2014; Reichenberg &
Löfgren, 2014) fann vi genom systematiska sökningar som därefter ledde till manuella sökningar
på hennes namn då vi såg att hon utfört forskning inom vårt område. Tengberg är den tredje
forskaren som fått en betydande plats i litteraturstudien. Två av hans granskade artiklar (Tengberg,
2009; Tengberg, 2011) finns med i resultatet samt ett icke granskat bokkapitel (Tengberg, 2016) i
bakgrunden. Vi är medvetna om att många av våra valda artiklar är skrivna av samma författare,
dock visar alla studier på relevanta resultat för vår studie.
Alla våra artiklar har innefattat någon form av observation, och samtliga av våra valda artiklar
innefattar en kvasi-experimentell undersökning vilket alltid innehåller någon form av
interventionsstudier, och ofta förekommer någon form av jämförelse och en kontrollgrupp
(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 88–89). Artiklarna med liknande metoder visar på samstämmiga
resultat, oavsett vilken metod som använts. Dock hade det varit intressant att ha med någon annan
form av undersökning för att ha sett en variation i olika typer av studier. Vi valde aktivt att ta bort
rena intervjustudier. Dock har vi med en studie av Jönsson (2007) där läraren själv har genomfört
studien, och genomfört intervjuer med sina elever. Även Tengbergs doktorsavhandling (2011)
innehåller intervjumoment i studien men då som ett komplement till observationerna.

4.2.2 Modeller och effekter av textsamtal
Det finns en rad olika frågor och modeller att utgå ifrån i ett textsamtal. Frågorna och modellerna
skiljer sig åt, men det gemensamma är fortfarande att alla modeller utgår från ett lärarlett samtal
där läraren fördelar ordet och stöttar eleverna i samtalet. Vid användning av QtA ökade elevernas
läshastighet mest i jämförelse med RT. En anledning till detta kan ha varit att dessa elever och
lärare läste texterna högt vid flera tillfällen (Reichenberg & Emanuelsson 2014, s. 14).
Högläsningens betydelse för läsförståelsen är en aspekt som vi ser i efterhand att vi kunde tagit
hänsyn till i vårt arbete. Ytterligare en viktig del av textsamtalet är att eleverna ska lära sig
tillsammans och av varandra.
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Varga (2014, s. 12,16) skriver om vikten av att internalisera ett ämnesrelaterat språk hos eleverna,
detta görs genom att läraren använder relevanta begrepp, genom att bekräfta vilka strategier
eleverna använder. Varga (2015, s. 51) skriver om vikten av att utöver vardagsspråket används ett
metaspråk. Genom att läraren använder ett metaspråk bygger eleverna upp ett ämnesrelaterat
ordförråd, och läraren gör eleverna medvetna om vilka strategier de använder och hjälper eleverna
att bygga upp ett ämnesspråk och ett bredare ordförråd. Elevers ordförråd och vilka förkunskaper
eleverna har med sig in i skolans värld varierar mycket, vilket är en faktor till vilka förutsättningar
eleverna har för läsförståelsen.

4.2.3 Resultatets koppling till bakgrunden
Under denna rubrik kommer vi diskutera studiens resultat i förhållande till bakgrundens argument
samt vårt syfte och frågeställning.
Samtliga publikationer som studerats har haft gemensamt att de fokuserar på samlärande, vilket
även behandlas i litteraturstudiens bakgrund. Forskarna har ett sociokulturellt synsätt som ligger
till grund för de samtal och aktiviteter de forskat om. Tengberg (2011, s 279) skriver om
gruppinteraktionens kapacitet vilket kan jämföras med Vygotskijs sociokulturella perspektiv. I två
av artiklarna (Varga, 2014, 2017) beskrivs vikten av att individen kritiskt kan granska, analysera och
tolka olika typer av texter samt att bemästra ett ämnesrelaterat språk för att klara av de krav som
dagens samhälle ställer. Detta styrks av Lgr11 som säger att skolan ska ge de kunskaper som
eleverna behöver för att ta del av samhällets information och texter. För att bemästra ovan nämnda
krävs ett utvecklat språk samt kommunikationsförmåga (Skolverket, 2017, s. 9). I enlighet med
resultatet visar även bakgrunden på att textsamtal leder till goda resultat på elevernas läsförståelse.
I modellen QtA (Reichenberg & Emanuelsson, 2104, s. 8–10) är en av fyra strategier att titta på
bilderna för att skapa sig en uppfattning av vad texten handlar om. Att använda bilder som ett
hjälpmedel för att samtala om en text är till stor nytta för läraren vid undervisning av de lägre
åldrarna, då eleverna inte än knäckt läskoden. Vi, liksom Varga (2015, s. 56, 57) anser att
textsamtalen och olika modeller för samtal går att använda i andra åldrar än på hög- och
mellanstadiet.
Varga (2015, s. 56–57) skriver att läsförståelsestrategierna kan tillämpas i olika typer av textgenrer.
Själv har hon skrivit artiklar om textsamtal kring skönlitteratur (Varga, 2014, 2015, 2016, 2017)
medan Reichenberg & Wadbring (2008) behandlar textsamtal kring texter i nyhetsartiklar. Varga
(2015, s. 56–57) skriver även att strategierna kan användas i andra ämnen än svenska. Detta nämns
även i PIRLS (2017, s. 3) där det står att läsförståelse är en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenska,
och därför vilar ett ansvar på alla lärare att utveckla elevernas läsförståelse.
Några artiklar som vi tagit med i vår litteraturstudie berör lågstadiets åldrar och visar på vikten av
att bygga upp elevernas motivation för att vilja läsa och utveckla läsförståelsen (Ingemansson, 2018,
s. 10; Wigfield et.al, 2004, s. 299,302) Motivationen för läsning är en viktig faktor för att bygga upp
en grund för fortsatt läsintresse och drivet att vilja ta sig an fler och mer avancerade texter i ett steg
att utveckla elevers läsförståelse. En rapport från PIRLS visar på att det är just de mer avancerade
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texterna som svenska elever tenderar att misslyckas med, och att goda resultat har setts där lärare
använder lässtrategier i sin undervisning (Skolverket, 2017, s. 10).
Reichenberg (2014, s. 2) anser att en källa till elevers försämrade läsförståelse kan vara bristen på
en likvärdig lärarutbildning, då bland annat läs- och skrivutveckling har funnits som en valbar kurs
vid en del högskolor. Vi anser att läs- och skrivinlärning är en central och viktig del för de yngsta
eleverna och ska självklart vara en obligatorisk del av lärarutbildningen på samtliga högskolor. Vi
anser även att lärarutbildningen bör anamma textsamtalets möjligheter även i andra ämnen än
svenska.
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad forskning säger om hur lärare med hjälp av
textsamtal kan utveckla grundskoleelevers läsförståelse. Utifrån syftet formulerades
frågeställningen: Hur kan lärare arbeta med textsamtal och vilken effekt har lärarledda textsamtal?
Frågeställningen innehåller två frågor som kan sammanfattas med hur och varför lärare använder
sig av lärarledda textsamtal.
På frågan hur lärarna använder sig av lärarledda textsamtal har vi presenterat några utvalda modeller
samt frågor som kan användas vid textsamtalen. Det finns många fler modeller och frågor som
lärare kan använda sig av. De som presenterats är dock de som studerats i de artiklar vi valt att
analysera. Vi är även medvetna om att en del modeller och frågor har studerats då de använts för
en specifik ålderskategori men att dessa kan anpassas av läraren för att lämpa sig till den för tillfället
rådande åldersgruppen. Effekterna som presenterats svarar på frågan varför lärare använder sig av
lärarledda textsamtal. De använda modellerna och frågorna har visat på en rad positiva effekter.
Förutom det direkta positiva resultatet på elevernas läsförståelse vid användning av modellerna och
frågorna såg vi en rad andra positiva effekter. Vi, i likhet med Bulut och Kuşdemir (2018) samt
Ingemansson (2018), anser att motivationen är den mest positiva effekten då den leder till en positiv
spiral. Textsamtalen leder till elevens förbättrade läsförståelse, vilket leder till en ökad motivation
att ta sig an nya och svårare texter, vilket i sin tur kan leda till en ytterligare fördjupad förståelse av
texter.
Ett bra textsamtal leder till att eleverna utvecklar metakognition. Då läraren sätter ord på
ämnesspecifika ord och modellernas namn anammar eleverna detta språk. En effekt av lärarens
modellande av modeller samt tillvägagångssätt är att eleverna så småningom själva kan ta sig an
textsamtalen på egen hand samt automatiserar användandet av strategierna. Ytterligare vinningar
av textsamtalen är att det gemensamma samtalet sker i ett socialt samspel där eleverna arbetar
tillsammans samt lär och stöttar varandra (Phillips & Soltis, 2014, s. 91-94). De får lyssna på
varandra och vänta på sin tur, formulera frågor samt svar och träna sig på att uttrycka sina åsikter
samt tolkningar. Dessa ytterligare vinningar av textsamtalet är förmågor man har nytta av i skolans
alla ämnen samt i livet i stort.
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5 Slutsats och implikationer
5.1 Slutsats
Resultaten visar att textsamtal är en framgångsfaktor för elevers läsförståelse. Samtliga modeller vi
har studerat visar på positiva resultat trots att modellerna innefattar olika frågor läraren ställer till
eleverna samt textsamtalens olika strukturer. En av de viktigaste bitarna med textsamtal är enligt
både lärare och elever att man lär tillsammans i ett socialt sammanhang. Vår studie visar också på
att metoderna och textsamtalen går lika bra att använda på lågstadiet som på mellan- och högstadiet,
så länge frågor och innehåll anpassas till den aktuella åldersgruppen, samt att det arbete med
textsamtalen som görs redan i tidiga åldrar ger goda förutsättningar för bra resultat i senare
årskurser.
Effekterna av textsamtal är motivation, en utvecklad metakognition samt i ett längre perspektiv att
eleverna kan samtala om texter mer och mer självständigt. Kritiken vi läst om är att textsamtal ofta
är tidskrävande. Lärare bör dock låta textsamtalen ta tid i undervisningen för att de ska utvecklas
från lärarledda till mer elevledda samtal.

5.2 Implikationer
Resultatet av den här litteraturstudien kan framförallt verka som en inspirationskälla till
undervisning av unga elever. Många lärare anser att textsamtal är allt för tidskrävande men i de
analyserade studiernas resultat ser man ett samband mellan textsamtal och positiva effekter för
elevernas framtida skolgång. Effekten av en bra läsförståelse visar sig i många av skolans ämnen
(PIRLS, 2008, s. 3). Därför bör lärare använda sig av textsamtalets struktur i flera ämnen och
eleverna blir då fortare självständiga i arbetets gång. Detta gynnar alla elever, lärares planering, men
framförallt de elever som är i behov av en tydlig mall och struktur. Steget från det lärarledda
samtalet till att eleverna blir mer självständiga kan ske tidigare, om läraren implementerar
modellerna och lässtrategierna redan i lågstadiet.
Textsamtal bör ingå i samtliga lärarutbildningar för att försäkra sig om att lärare får vetskap om
modeller samt textsamtalets betydelse för att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Då
lärarna ser vinningen i användandet av modellerna och använder dem kommer det bidra till en
effektivisering av lärarens planering i flera ämnen samtidigt som eleverna utvecklas.
Vi kan se att det finns en forskningslucka inom vårt valda ämne och lågstadiets åldrar, forskning
inom ämnet finns främst på mellan- och högstadiet. Det skulle vara intressant att titta närmare på
samtalsmodellerna och anpassa upplägg och frågor till unga elever, detta hade vi kunnat arbeta
vidare med till UVK 6 samt examensarbete 2. Vad hade hänt om vi börjat med strategierna redan
i förskoleklassen? Det hade varit intressant att se vilken betydelse elevers ordförråd har för deras
läsförståelse samt samtalets betydelse för ordförrådet.
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