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Sammanfattning 
 
Inledning 
I den senaste PISA-studien 2012 framkom det att elevers läsförståelse i Sverige kontinuerligt 
sjunkit sedan den första studien 2000. Studien handlar om läsprocesser och undersöker hur 
elever använder sig av lässtrategier (Skolverket 2012, ss. 3, 4, 106-107). I Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, s. 223) framgår det 
att elever ska få chans att utveckla en kommunikativ förmåga där de lär sig olika lässtrategier 
för att förstå och tolka texter. Enligt forskning är textsamtal ett sätt att arbeta med läsföståelse 
genom att använda sig av olika strategier.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur några lärare ser på textsamtal i deras 
undervisning. 
 

• Vilka möjligheter för textsamtal med sig? 
• Vilka svårigheter för textsamtal med sig? 
• Vad gör lärarna för att stötta eleverna i textsamtalet? 

 
Metod 
Denna studie genomfördes med ostrukturerade intervjuer som metodval. Sammanlagt 
intervjuades sex stycken lärare som är verksamma i årskurs F-3.  
 
Resultat 
I resultatet framgår det vilka faktorer som lärarna finner som möjligheter och svårigheter med 
textsamtal, hur ett bra respektive dåligt textsamtal kan se ut samt hur de stöttar eleverna. En 
möjlighet framför allt är att eleverna kan lära av varandra samt att de får lära sig olika 
strategier. Möjligheter är också att textsamtalen kan vara ämnesöverskridande och behandlar 
olika texttyper. Svårigheter som framkommer är att texter kan överanalyseras samt att 
användning av figurer för strategier kan överdrivas. En annan svårighet är att inkludera alla 
samt att vara tillräckligt förberedd. Vissa strategier som används inom textsamtal ses även 
som en svårighet. Ytterligare en svårighet är tiden. Eleverna stöttas genom modellering av de 
strategier som används för att utveckla läsförståelsen. De stöttas även genom olika 
grupperingar där exempelvis svaga läsare hamnar med goda läsare.   
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Förord 
Jag vill inleda denna uppsats med att tacka följande personer som stöttat mig på vägen. 
 
Linnéa Almroth 
Tack för att du funnits där och stöttat genom arbetet med uppsatsen. Utan dig hade det varit 
svårare att genomföra uppsatsen. 
 
Magnus Levinsson  
Tack för din handledning genom arbetet. Din stöttning, förslag och idéer har hjälpt en lång 
väg i processen. 
 
Lärarna 
Ett stort tack till de lärare som ställt upp på intervjuer och svarat på frågor, utan er hade inte 
arbetet gått att genomföra.  
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1. INLEDNING  
När PISA-undersökning av elevers läsförståelse genomfördes 2012 framkom det att elevers 
läsförståelse kontinuerligt har sjunkit sedan den första studien år 2000. Sverige är det land där 
läsförståelsen försämrats mest bland de deltagande länderna. Studien handlar om läsprocesser, 
hur läsaren tar sig an texter och studien undersöker bland annat hur elever använder sig av 
olika lässtrategier (Skolverket 2012, ss. 3, 4, 106-107). Ett mål i kursplanen för svenska 
(Skolverket 2011, ss. 223-224) är att elever ska ges chans att lära sig olika lässtrategier för hur 
de kan förstå och tolka texter. En möjlighet att utveckla förmågan i att bearbeta texter 
tillsammans med andra ska även ges. Att kunna kommunicera och formulera sig är en stor del 
i undervisningen. 
 
Kursplanen fokuserar mycket på att eleverna ska få chans att utveckla en kommunikativ 
förmåga. Enligt forskning och undervisning vi tagit del av på högskolan är ett sätt att arbeta 
med sin läsförståelse att använda sig av textsamtal kring texter som läses i skolan. Dessa 
textsamtal sker i helklass, halvklass eller mindre grupper. I ett textsamtal används olika 
strategier. I denna studie framkommer tre olika strategier. Questioning the Author är en av 
dessa teorier där syftet är att läsaren ifrågasätter författaren (McKeown, Beck & Worthy 1993, 
ss. 561-562). Strategin Reciprocal Teaching innebär att eleverna använder fyra aktiviteter 
under samtalet som innebär att de får sammanfatta, ställa frågor, klargöra och förutspå texten 
(Palinscar & Brown 1984, s. 120-121). Den sista strategin är Inferensträning som innebär att 
som läsare läser man mellan och bortom raderna i en text för att förstå vad författaren menar 
(Reichenberg 2014b, ss. 61-62). 
 
I denna studie vill jag undersöka vad verksamma lärare ser som möjligheter och svårigheter 
med textsamtal. Jag vill även ta reda på vad de använder för stöttning i sin undervisning för 
att eleverna ska utvecklas.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur några lärare ser på textsamtal i deras 
undervisning. 
 

• Vilka möjligheter för textsamtal med sig? 
• Vilka svårigheter för textsamtal med sig? 
• Vad gör lärarna för att stötta eleverna i textsamtalet? 
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras bakgrunden för denna studie. Under den första rubriken Textsamtal 
i skolan beskrivs bakgrund för textsamtal. Under den andra rubriken Tidigare forskning 
beskrivs den tidigare forskningen för denna studie. 
 

2.1 Textsamtal i skolan  
I detta avsnitt presenteras bakgrund för textsamtal. Avsnittet har fem underrubriker. Under 
den första underrubriken PISA-studien 2012 beskrivs PISA-studiens resultat. Under Belägg 
från läroplanen för textsamtal skildras syfte och mål från läroplanen för textsamtal. Under Att 
vara en aktiv läsare framställs vad en aktiv läsare är. Under Läsning och textsamtalet lyfts 
information om textsamtalet och under Olika strategier inom textsamtalet benämns olika 
strategier som används under textsamtal. 
 

2.1.1 PISA-studien 2012 
2012 genomfördes en PISA-undersökning på bland annat 15-åriga elevers läsförståelse. PISA, 
Programme for International Assessment, jämför internationell kvalitet, likvärdighet och 
effektivitet hos utbildningssystem i många länder. Genom prov och enkäter undersöks elevers 
attityder till och förmågor i exempelvis läsförståelse. Resultaten i läsförståelse har 
kontinuerligt sjunkit sedan den första PISA-studien år 2000. Bland de deltagande länderna har 
resultaten försämrats mest i Sverige. Syftet med PISA är att undersöka om elever fått 
tillräckligt med kunskap för framtiden. Begreppet reading literacy används inom PISA men i 
de svenska rapporterna används begreppet läsförståelse. Utöver hur elever kan avkoda ord och 
tolka innehåll innefattar undersökningen även hur eleverna skapar förståelse för texten genom 
att exempelvis använda sig av olika lässtrategier. En huvuddimension inom PISA-studien 
handlar om läsprocesser vilket syftar på hur läsaren tar sig an texter genom exempelvis hur de 
söker och hämtar information i en text och hur de tolkar det lästa och reflekterar över 
innehållet i relation till egen erfarenhet (Skolverket 2012, ss. 3, 4, 106-107 ). PISA-resultaten 
kan kopplas till användning av textsamtal i den svenska skolan eftersom samtalet är en 
läsprocess där eleverna i samspel tolkar lästa texter och använder sig av olika lässtrategier.  
 

2.1.2 Belägg från läroplanen för textsamtal 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011, ss.223-224) 
beskrivs att syftet med svenskundervisningen är att eleverna ska få möjlighet till att utveckla 
förmågan med att bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges chans 
att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal samt att läsa och analysera 
olika typer av texter. Undervisningen ska även bidra till en möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur de kan formulera egna åsikter och tankar. Ett av de centrala innehållen i kursplanen 
för svenska är att eleverna ska ges möjligheter att lära sig olika lässtrategier för hur de kan 
förstå och tolka olika texter. Genom textsamtal får eleverna arbeta med dessa förmågor och 
mål eftersom de arbetar med texter i samspel med varandra. Genom textsamtal ges 
möjligheten till att lära sig olika lässtrategier. Eleverna får kommunicera om innehållet vilket 
ger möjlighet till exempelvis att delge åsikter och tankar. 
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2.1.3 Att vara en aktiv läsare 
Reichenberg (2014b, ss. 56-61) skriver att som läsare kan man vara passiv läsare beroende på 
olika orsaker som exempelvis koncentrationssvårigheter eller svårigheter att läsa texter av 
längre sort. Elever med dessa svårigheter kan ha svårt att rikta tankar, uppmärksamhet och 
känslor mot uppgifter. Passiv läsning kan delvis bero på att de sällan läser. Ett annat begrepp 
som lyfts är bekvämlighetsläsare som innebär att man som läsare läser en text som håller sig 
inom den komfortnivån man har. Som läsare utmanar man sig inte med en text som erbjuder 
ett läsmotstånd. En text i en bok som följer samma mönster erbjuder ingen utveckling inom 
läsningen. En text bör ligga på gränsen till sin förmåga för att ens läsförmåga ska få möjlighet 
att utvecklas. En god läsare behöver inte förstå allt de läser men de har lösningar till hur de 
ska gå tillväga för att förstå genom att använda sig av olika lässtrategier. En god läsare vet att 
för att de ska kunna förstå en text behöver de anstränga sig. Läsaren är även medveten om att 
den kan behöva inferera vilket betyder att de exempelvis läser mellan raderna. En aktiv läsare 
förutspår vad som ska komma i texten samt är medveten om att det bakom varje text finns en 
författare som läsaren kan ifrågasätta om frågetecken uppstår. Att vara en aktiv läsare kan 
kopplas till textsamtal genom att eleverna i samspel med varandra får träna på att bli aktiva 
läsare genom de strategier de lär sig.  
 

2.1.4 Läsning och textsamtalet 
Chambers (2014, ss. 21, 23, 135-140) menar att genom läsning får människan en reaktion som 
skapar en önskan att samtala om boken. Det finns två typer av samtal om böcker. Det ena är 
det samtalet som sker mellan exempelvis vänner, det informella vardagspratet. Det andra är 
det mer formella och strukturerade boksamtalet. Ett strukturerat boksamtal sker i klassrummet 
genom diskussioner. Ett samtal får läsaren att fundera och prata om det lästa. Det i sin tur 
väcker en medvetenhet om vad som sker med läsaren under tiden och läsarens världsbild 
ändras. Vidare anser författaren att ett samtal har tre ingredienser. En av dessa ingredienser är 
att utbyta entusiasm med varandra. När läsare utbyter entusiasm delar de med sig av de 
upplevelser läsningen har gett, vad läsaren gillade respektive inte gillade i texten. Den andra 
ingrediensen är att läsaren utbyter frågor kring texten, exempelvis något den uppfattar som 
svårt i texten som läsaren inte förstår. Problemet kan lösas gemensamt i samtalet. Det tredje 
steget är att utbyta kopplingar och upptäcka mönster i texten. Kopplingar kan vara text-till-
själv, text-till-världen och text-till-text kopplingar som bygger på minnen från vårt eget liv 
och förförståelse. 
 

2.1.5 Olika strategier inom textsamtalet 
Det finns olika strategier att använda sig av inom textsamtal. I det här avsnittet beskrivs 
Reciprocal Teaching (RT), Questioning the Author (QtA) och inferensträning (IT). Dessa 
strategier framkommer i den tidigare forskningen.  
 
Reciprocal Teaching 
I Palinscar och Browns (1984, ss. 120-121, 123) studie beskriver de strategin Reciprocal 
Teaching, RT. RT har fyra aktiviteter som används under samtalet till texten: att sammanfatta, 
ställa frågor, klargöra och att förutspå. När en elev använder sig av dessa fyra aktiviteter 
aktiverar eleven sin förförståelse som är relevant för texten. De fyra aktiviteterna i strategin 
kan öka elevers förståelse. Används strategin på rätt sätt är den förståelsefrämjande och även 
förståelsegranskande. Genom att elever ställer frågor som klargör, tolkar texten och förutspår 
kan deras förståelse förbättras. Eleverna får även chans genom denna strategi att granska den 
egna förståelsen. Författarna menar även att eleverna lär sig strategin i samspel med varandra 
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innan de får använda sig av den individuellt eftersom det sociala samspelet stödjer den 
individuella insatsen. De lär från exempelvis läraren som lär ut en modell. Oczkus (2010, s. 
29) skriver att RT lärs ut via stöttning. Läraren modellerar hur strategierna fungerar. 
Modellering och stöttning är betydelsefulla steg inom RT. Inom RT liknas de fyra 
aktiviteterna med olika figurer och karaktärer vilket är en stöttning för eleverna. Westlund 
(2012, s. 79) har försvenskat Oczkus elevvänliga figurer av de fyra aktiviteterna till 
Spågumman Julia som förutspår, Nicke Nyfiken som ställer frågor, Fröken Detektiv som 
klargör och Cowboy-Jim med lasso som sammanfattar.  
 
Questioning the Author 
McKeown, Beck och Worthy (1993, ss. 561-562) beskriver i sin studie att Questioning the 
Author, QtA, är en strategi där eleverna ges möjlighet sätta sig in i texten och föra en dialog 
med författaren som skrivit texten. Syftet med strategin är att ifrågasätta författaren av texten. 
En författare är ofullkomlig, alla böcker är inte välskrivna. Författaren kan missa att skriva 
delar i en text. Genom QtA skuldbeläggs inte eleverna om de inte förstår på grund av att fokus 
flyttas till författaren. Frågor som exempelvis ”Vad försöker författaren säga dig?”, ”Varför 
skriver författaren det?” och ”Är det skrivet tydligt?” används och eleverna får försöka leta 
svar. Eleverna får samtala om vad de tror att författaren vill förmedla. 
 
Inferensträning 
En strategi att använda sig av under textsamtal är inferensträning. Reichenberg (2014b, ss. 61-
62) skriver att som läsare behöver man göra inferenser för att förstå en text. Att inferera 
betyder att man som läsare läser mellan raderna och bortom raderna. För att förstå vad 
författaren menar men kanske inte nämner i texten använder man som läsare ledtrådar från 
texten som kopplas till förförståelsen om ämnet i texten. Förförståelsen hos läsaren är viktigt 
när den ska inferera.  
 

2.2 Tidigare forskning 
I den här delen behandlas tidigare forskning inom området textsamtal. Möjligheter och 
svårigheter med textsamtalet lyfts utifrån forskningen. I de studier som utgör den tidigare 
forskningen nämns undervisningsmetoder och strategier som QtA (Questioning the Author), 
RT (Reciprocal Teaching) och IT (Inferensträning) som används inom textsamtal 
(Reichenberg 2005, 2014a, Reichenberg & Emanuelsson 2014, Hallesson 2015).  
 

2.2.1 Möjligheter med textsamtalet 
Textsamtalet kan beroende på hur det genomförs föra med sig en rad möjligheter. I tidigare 
forskning uppmärksammas ett flertal olika textsamtalsmodeller som har visat sig vara positiva 
för eleverna. I Reichenberg (2005) studie får eleverna arbeta med strategin QtA. Genom 
denna strategi ställs frågor till författaren vilket gör att en eventuell ”skuldfråga” flyttas över 
till författaren istället för eleverna, vilket gör att eleven inte skuldbeläggs ifall den inte förstår 
något.  
 
Genom textsamtal får eleverna lära sig en rad olika strategier som ger eleverna en chans att 
öka deras läsförståelse. Eleverna i Reichenbergs (2005) studie uttrycker själva att de ansåg att 
deras läsförståelse ökade genom textsamtal och QtA. Genom att samtala om texten kände 
eleverna att de utvecklades och samtidigt blev undervisningen roligare. I Reichenberg och 
Emanuelsson (2014) studie hjälpte RT och QtA eleverna att utveckla deras läsförståelse vilket 
Reichenberg (2014a) även konstaterar i sin studie där elever med någon sorts 
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utvecklingsstörning fick ökad läsförståelse genom både RT och IT. Dessa strategier hjälpte 
även eleverna till ökad lyssningsförmåga och begreppsförståelse.  
 
Genom textsamtal ansåg sig eleverna i Reichenbergs (2005) studie att de fick chans att skapa 
mening av innehållet i texten tillsammans med de andra eleverna i gruppen. Författaren 
uppmärksammar vidare att både goda och svaga läsare kan hjälpa varandra. Lärarna i studien 
upplevde även att de tystare eleverna fick chans att uttrycka sig genom textsamtal. Stöttning 
är en annan möjlighet som textsamtal för med sig i undervisningen. Även Visén (2015) 
bevisar i sin studie att lärarna använder sig av stöttning för eleverna i form av exempelvis 
högläsning för att stödja exempelvis de elever som är svaga läsare. Lärarna i studien berättar 
att det är viktigt att vara förberedd för textsamtalen. Genom förberedelser kan textsamtalen 
läggas upp så de är stöttande för eleverna. 
 
Textsamtal kan även bidra till att elever får chans att utveckla en bättre begreppsförmåga. När 
eleverna undervisades i de strategier som används inom textsamtal benämns strategierna med 
deras riktiga begrepp vilket stödjer och utvecklar eleverna samtidigt som 
läsförståelsestrategierna blir synliggjorda (Reichenberg 2014a; Reichenberg & Emanuelsson 
2014; Varga 2013). Även Visén (2015) uppmärksammar i sin studie att läraren får möjlighet 
att utveckla ett fackspråk hos eleverna. Hallesson (2015) visar i sin studie att en lärare stöttar 
sina elever med oklarheter genom att formulera om och förtydliga exempelvis textinnehåll 
och uppgiftsfrågor. Dock ger läraren oftast själv svaret så eleven själv inte får dra en slutsats 
vilket i sin tur blir ett hinder för elevens utveckling. 
  
Genom textsamtal kan läraren dessutom få struktur på sin undervisning. Detta sker genom 
strukturerade samtal (Reichenberg 2005). Reichenberg (2014a) uppmärksammar i en annan 
studie att strukturen i textsamtal är viktig för elever med någon sorts utvecklingsstörning. I 
detta fall kan strukturen vara viktigare än exempelvis själva strategierna RT och IT. Även 
Reichenberg och Emanuelsson (2014) visar i sin studie att lärarledda strukturerade samtal är 
en möjlighet för att öka elevers läsförståelse inom både RT och QtA. En annan möjlighet är 
även att lärarna får förklara och modellera i undervisningen. Varga (2013) tar också upp 
fördelen med att lärare får modellera lässtrategier för eleverna vilket ger stöd i att identifiera 
och tillämpa strategierna.  
 
Textsamtal kan användas med andra texttyper än skönlitteratur vilket Varga (2015) nämner 
som möjlighet med att textsamtal. Läraren kan använda sig av textsamtal kring andra genrer 
och texttyper.  
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att det finns en rad möjligheter med 
textsamtal i klassrummet. Att samtala om texten som lästs kan utveckla elevernas 
begreppskunskaper och läsförståelseförmåga. Eleverna får lära sig läsförståelsestrategier av 
läraren som modellerar hur de fungerar för eleverna. Textsamtal kan användas med fördel för 
både goda och svaga läsare och fungerar väl för elever med någon utvecklingsstörning. I 
textsamtalet kan de tystare eleverna få talutrymme. Det kan även bidra till en mer strukturerad 
undervisning, ibland är strukturen viktigare än själva strategin som används. Studier visar 
dessutom att textsamtal kan användas med fördel inom fler genrer och texttyper än 
skönlitteratur och det är viktigt att som lärare vara förberedd för att kunna stötta elever.  
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2.2.2 Svårigheter med textsamtalet 
På lärarnivå kan ett textsamtal innebära en del svårigheter. En svårighet med textsamtal är 
tiden. De lärare som deltar i Reichenbergs (2005) studie menar att tiden ofta är en orsak till att 
det är svårt att hålla i textsamtal. En lärare i studien tycker att det är svårt att få tid till att 
hjälpa de eleverna som inte når resultaten i exempelvis svenska när det kommer till att läsa 
texter och förstå. En annan lärare i studien anser dock att tidsbrist inte får vara en ursäkt utan 
anser att som lärare måste man ta den tid det tar för att ens elever ska bli aktiva läsare. Det 
framkommer i studien att lärarna anser att det lärarstyrda klassrummet är mer tidseffektivt.  
 
En svårighet med textsamtal kan också vara att lärare inte anser sig vara tillräckligt 
förberedda för denna typ av undervisning. I Viséns (2015) studie menar lärarna som deltar att 
förberedelser för textsamtalet är viktigt. Känslan av att dra eleverna någonstans de inte vet 
vart kan framkomma om samtalet inte är tillräckligt förberett berättar en lärare i studien. 
 
Att ställa rätt sorts frågor i textsamtal kan vara en svårighet. Fel sorts frågor kan orsaka att 
textsamtalet inte utvecklas. Visén (2015) framställer i sin studie att inom textrörlighet ställer 
lärarna isolerade frågor vilket innebär att frågorna inte följs upp av följdfrågor. Detta leder i 
sin tur till svar som är isolerade och inte utvecklas. Även Hallesson (2015) nämner i sin studie 
att frågor som får samtalet att bli som ett förhör framkommer under ett av samtalen. Ett samtal 
som berör ytan av texten kan bli ett kontrollerande samtal där läraren kontrollerar vad 
eleverna läst istället för att stötta deras förståelse. Ett samtal som berör ytan kan orsaka att 
vissa begrepps bortfaller och att bara enstaka lyfts. Forskaren menar att den sortens samtal 
inte är stöttande för läsningen.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en del svårigheter med att använda sig 
av textsamtal. Dels kan tiden orsaka svårigheter genom att det tar tid att hjälpa elever och att 
textsamtal tar tid. En annan svårighet kan vara att som lärare att förbereda sig. Att ställa rätt 
sorts frågor i textsamtalet kan också vara en svårighet. Genom att ställa fel sorts frågor 
utvecklar inte textsamtalet förståelse utan det kan ta formen som ett förhör av elevernas 
kunskaper till texten de läst. Genom fel sorts frågor stöttar inte textsamtalet eleverna i deras 
utveckling. 
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3. TEORETISK RAM  
I detta kapitel presenteras studiens utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och 
begreppet scaffolding beskrivs. Dess relevans till studien lyfts i det sista avsnittet. 
 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet är grundat av den ryske filosofen och pedagogen Lev 
Semenovich Vygotskij. Vygotskij intresserade sig för människans utveckling ur ett 
sociokulturellt och ett biologiskt perspektiv. Ur dessa perspektiv ville han fastställa hur de 
fungerade gemensamt. Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor 
approprierar, alltså hur de tar till sig, kunskap. I det sociokulturella perspektivet framkommer 
tre centrala begrepp: mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen. 
Mediering innebär att verktyg och redskaps används för att människan ska förstå sin omvärld. 
Appropriering är ett begrepp som används för att förstå och beskriva lärande. Språket är 
människans viktigaste redskap och det är genom kommunikation i samspel med andra 
människor som vi uttrycker oss. Människan utvecklas ständigt. Ett centralt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen.  Det innebär att när vi lärt oss 
en färdighet eller ett begrepp så befinner vi oss nära nästa zon för att bemästra något nytt, ny 
kunskap inom räckhåll. Genom att befinna sig med någon i den proximala utvecklingszonen, 
exempelvis en kamrat eller lärare, kan en elev exempelvis få vägledning till nästa 
utvecklingszon (Säljö 2012, ss. 185-187, 189, 192-194). Samspelet mellan lärare och elev ser 
Vygotskij (2001, s. 254) som ett viktigt moment. Genom en inlärningsprocess utvecklas det 
samhällsvetenskapliga begreppet. Det sker genom ett systematiskt samspel mellan eleven och 
läraren där elevens högre psykologiska funktioner utvecklas genom läraren. De kunskaper 
läraren besitter förs över till eleven genom samspelet vilket är centralt i inlärningsprocessen. 
Här nedan presenteras begreppet scaffolding. 
 

3.2 Begreppet scaffolding  
Begreppet scaffolding kallas på svenska: ställning eller stöttning. Läraren förser dess elever 
med stöttning. Den mer kunnige bygger en ställning som den lärande kan ta hjälp av för att ta 
sig vidare. En elev är exempelvis mer beroende av stöd av en lärare inledningsvis. Ju längre 
den lärande tar sig i en process desto mindre stöd behöver den. Scaffolding kan kopplas till 
det sociokulturella perspektivet eftersom att det bygger på lärande och samspel genom att den 
lärande kan appropriera kunskaper från en annan person i nästa utvecklingszon. Läraren ska 
dock inte gå så långt som att ta över arbetet och lösa problem åt eleverna. Jerome Bruner 
förde fram begreppet (Säljö 2012, s. 194). Bruner (1970, ss. 46, 58, 102-103, 105) menar att 
läraren har en roll som hjälpmedel för eleverna i undervisningsprocessen. För att en lärare ska 
kunna förmedla kunskap är det viktigt att läraren själv förstår kunskaperna som ska 
förmedlas. För de mindre barnen är läraren en förebild samtidigt som läraren förmedlar 
kunskaper.  Genom att använda sig av olika hjälpmedel som hjälper eleverna att utvidga deras 
erfarenheter har läraren som uppgift att förmedla kunskaper. För att skapa intresse för ett 
ämne hos eleverna är det bra om läraren kan få eleverna att se att den kunskap de lärt sig kan 
användas i fler situationer än den situation där de lärde sig kunskapen. Elever kan förstå 
begrepp genom att de studeras med hjälp av material som eleverna kan hantera. 
Fortsättningsvis används begreppet stöttning. 
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3.3 Relevans för studien 
I denna studie är den teoretiska utgångspunkten det sociokulturella perspektivet och begreppet 
scaffolding. Syftet är att ta reda på hur några lärare ser på textsamtal i deras undervisning. 
Frågeställningen behandlar vad lärarna ser för möjligheter eller svårigheter med textsamtal 
och vad de ger sina elever för stöttning. Det sociokulturella perspektivet är relevant för denna 
studie eftersom textsamtal är en undervisningsform som innebär att elever oftast arbetar 
gemensamt med sina kamrater och lärare. Den proximala utvecklingszonen är en grund inom 
det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen kräver det sociala 
samspelet. Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen med sociala samspel finns 
att hitta i dagens skola. Ett textsamtal sker i samspel med varandra. Att stötta elever grundar 
sig i det sociokulturella perspektivet och är relevant för denna studie eftersom man kan få syn 
på hur läraren stöttar eleverna på olika sätt i textsamtalet. Som den tidigare forskningen och 
bakgrunden visar på modellerar läraren hur de olika strategierna fungerar för eleverna och 
bygger stöd för eleverna. I tidigare studier där textsamtal används har begreppet stöttning 
använts framgångsrikt. 
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4. METOD  
I det här avsnittet presenteras och motiveras den metod som använts till studien, nämligen den 
kvalitativa metoden. Urval och genomförande förklaras samt de forskningsetiska principerna 
som tagits hänsyn till beskrivs. Begreppen validitet och reliabilitet presenteras i förhållande 
till denna studie. Avslutningsvis behandlas hur resultaten har bearbetats och analyserats. 

4.1 Kvalitativa metoder 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur några lärare ser på textsamtal i deras 
undervisning. Denna inriktning gör den kvalitativa undersökningsmetoden intervju till en 
passande metod. Genom till exempelvis en enkät kan inte samma djup fås i svaren eftersom 
jag som forskare inte kan ställa följdfrågor. En kvalitativ studie är en studie som riktar sig mot 
subjektiva upplevelser där målet med studien är att förstå någonting (Løkken 1995, s. 30). 
Kvalitativ forskning innebär att en forskare med hjälp av ”orddata” beskriver verkligheten. 
Orddata kan vara inspelningar av intervjuer som i sin tur analyseras (Fejes & Thornberg 2009, 
ss. 18-19).  
 
Genom intervju kan jag få möjlighet att närma mig respondenternas perspektiv eftersom 
intervjuer kan ge djupare svar där jag som intervjuare kan ställa följdfrågor när svar behöver 
utvecklas. En intervju innebär att intervjuaren ställer frågor till en respondent som i sin tur 
svarar på frågorna. Genom intervju som metod kan insikt i en annan människas inre 
verklighet nås. Det finns olika typer av intervjuer och i denna undersökning används en 
ostrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju är en intervju där frågor inte kommer i en 
viss ordning samt att frågorna inte är utformade i förväg. Med den sorts intervju kan forskaren 
fånga kärnan i det tema som undersöks. Det viktigaste är att få kunskap om den referensram 
respondenten har. Under den ostrukturerade intervjun måste den som intervjuar lyssna aktivt 
(Løkken 1995, s. 94, 97-98). Jag anser att en ostrukturerad intervju är rätt metod för denna 
studie eftersom tillfället blir mer av ett samtal där frågorna följer samtalet och möjlighet till 
följdfrågor kan bli enklare. Lantz (2013, s. 21) beskriver en intervju som ett samspel mellan 
två personer som har olika roller, den ene frågar och den andre svarar. Respondenten deltar 
frivilligt i en intervju. Intervjuns kommunikation är det som skapar grunden för analys. 
 

4.1.1 Urvalsgrupp 
I den här undersökningen var det relevant att respondenterna är verksamma lärare inom 
grundskolan, helst förskoleklass upp till trean, som använder sig av textsamtal i deras 
undervisning. Via kontakter på VFU-platser valdes lärare ut för intervju. Sex stycken lärare 
valdes ut som respondenter eftersom jag eftersträvar en viss variation bland respondenternas 
uppfattningar för att få tag på kvalitativa utsagor. Urvalet av respondenter kallas för 
bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011, ss. 194-195) beskriver är när en forskare använder 
sig av personer för urval som vid tillfället finns tillgängliga. Bekvämlighetsurval kan vara 
positivt för forskaren eftersom det kan skapa en utgångspunkt för en fortsatt forskning. En 
kort presentation av de lärare som intervjuats i studien kommer nedan för att ge en kortfattad 
överblick av deras utbildningar. 
 
Klara har en grundskoleutbildning för matematik, NO och engelska i årskurs 1-7. Det innebär 
även att hon är behörig i alla ämnen upp till årskurs 4. Klara har även kompletterat så hon är 
behörig i matematik till årskurs 9. Sara är en utbildad F-6 lärare där hon har utbildning inom 
svenska, NO, SO, matematik och teknik. Marie har en utbildning inom lek, rörelse, idrott och 
hälsa med matematik, svenska och även en specialpedagogiksdel i som var tre och ett halvt år 



 

11 
 

lång. Hon har även F-6 och fritids inbakat i sin utbildning. Lisa har utbildning i svenska för de 
tidiga åldrarna. Hon har 60 poäng svenska samt att hon har läst 30 poäng matematik och 30 
poäng SO. Ann har lågstadielärarutbildningen som hon gick från 1987-89 med inriktning 
matematik och NO i årskurs 1-6 samt idrott i samma årskurser. Linnéa har en treårig 
förskollärarutbildning samt en påbyggnadsutbildning på två år för grundlärare så hon är 
behörig i fler ämnen upp till årskurs 6.  
 

4.1.2 Genomförande av intervjuer 
Insamlingen av data till detta arbete har skett via ostrukturerade samtal där verksamma lärare 
intervjuats. Eftersom jag aldrig genomfört ett ostrukturerat samtal tidigare fanns frågor kring 
de olika samtalsämnena utskrivna ifall samtalet skulle stanna upp. Den intervjuguide jag 
använde innehöll förbestämda samtalsämnen eller ingångar till samtal som eleven, läraren 
själv, svårigheter med textsamtal, möjligheter med textsamtal, stöttning till textsamtal, bra 
respektive dåligt textsamtal, texttyper och ämnen samt strategier (se bilaga 1). Grunden till 
intervjuguiden skapades tillsammans med övriga deltagare i handledningsgruppen och min 
handledare. Utifrån grunden bearbetades guiden ytterligare till de ämnen som lyfts ovan. 
Guiden fungerade som stöd under intervjun genom att jag hade de ämnen jag ville fråga om 
nedskrivna som en tankekarta. Utifall att det ostrukturerade samtalet inte skulle fungera hade 
jag skrivit ned några frågor till varje ämne jag kunde ställa (se bilaga 2). Det slutade med i de 
första tre intervjuerna var semiostrukturerade eftersom jag använde mig mer av frågorna jag 
skrivit ned på grund av osäkerhet. Under de tre sista använde jag mig inte av frågorna utan 
endast intervjuguiden. De tre första intervjuerna gav lika mycket empiri som de tre sista 
intervjuerna. Empirin påverkades inte av användandet av intervjufrågorna utan det var endast 
min egen säkerhet för intervju som påverkades. Min första intervju genomfördes som en 
pilotstudie där jag testade att genomföra ett ostrukturerat samtal. Genom pilotstudien ändrades 
några frågor för att skapa mer djup i svaren eftersom de tidigare frågorna inte gav djupa svar 
om svårigheter med textsamtal. Med de nya frågorna fick respondenterna beskriva mer hur 
situationer kan se ut. Bryman (2011, ss. 258-259) lyfter att en pilotstudie brukar användas i 
syfte av att säkerställa hur de frågor som skapats fungerar i praktiken. Leder inte frågorna 
någonvart kan de behöva formuleras om eller utvecklas.  
 
Alla intervjuer genomfördes när eleverna hade gått hem för dagen med lärare i ett enskilt rum 
där intervjun kunde äga rum ostört. Intervjuerna genomfördes i rum där vi satt på stolar mitt 
emot varandra. För att respondenterna skulle känna sig bekväma och avslappnade valde de 
rummet där intervjun genomfördes. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter att genomföra. 
Efter samtycke spelades intervjuerna in med hjälp av mobiltelefon. Bryman (2011, s. 428) 
lyfter att när en intervju genomförs är det viktigt att spela in. Genom att spela in och 
transkribera kan forskaren återvända till källan för att inte göra omedvetna tolkningar av 
respondenternas svar vilket i sin tur underlättar analysarbetet eftersom forskaren kan gå 
igenom svaren flera gånger. 
 
De sex genomförda intervjuerna transkriberades i olika dokument. Att transkribera är ett 
tidskrävande moment där flera faktorer som exempelvis att man kan höra fel eller bli trött på 
att lyssna kan förekomma. Det kan i sin tur påverka att det blir fel med transkriberingarna 
(Bryman 2011, s. 430). Transkriberingen genomfördes genom att intervjuerna lyssnades på 
fler gånger för att det inte skulle bli fel med något innehåll. 
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4.2 Validitet och reliabilitet 
Lantz (2013, s. 15) skriver att begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva 
intervjuns värde. De resultat en intervju ger måste kunna användas. Eftersom denna studie är 
baserad på intervjuer är det viktigt att den håller hög kvalité på validitet. Thornberg och Fejes 
(2015, ss. 257-258) beskriver begreppet validitet med betydelsen giltighet. Inom forskning 
används begreppet för att beskriva kvalitet och om forskningen undersöker det syftet pekar 
på. En pilotstudie kan exempelvis användas för att säkra giltighet. I denna studie användes en 
pilotstudie som tidigare nämnts i form av den första intervjun för att bidra till validitet på 
intervjufrågorna. Samtal i handledningsgruppen har bidragit till bättre intervjufrågor som 
svarat mot studiens syfte. Thornberg och Fejes (2015, ss. 257-258) skildrar ett flertal frågor 
som berör resultatet, analysen och insamlingen av data som kan hjälpa med att säkerställa 
giltighet. En fråga som kan ställas är ”Framkommer det tydligt vilka som är resultatets 
centrala aspekter?”. Ger frågorna negativa svar har inte undersökningen lyckats med det 
forskaren avsåg med sin studie.  
 
För studiens reliabilitet spelades intervjuerna in och transkriberades. Intervjuerna lyssnades på 
ett flertal gånger så att ingen information missades. Under studiens gång har reflektioner över 
metodval, tillvägagångssätt, den teoretiska utgångspunkten ägt rum. Detta har skett delvis 
tillsammans med handledare och övriga medlemmar i handledningsgruppen samt 
självständigt. Den teoretiska utgångspunkten har ändrats två gånger. Från början utgick den 
från det sociokulturella perspektivet men ändrades till fenomenografi eftersom vi i 
handledargruppen diskuterade att fenomenografin skulle fungera för att analysera resultatet. 
Den teoretiska utgångspunkten ändrades åter tillbaka till det sociokulturella perspektivet i 
samråd med handledare eftersom vi ansåg att det fungerade bäst till studien. Thornberg och 
Fejes (2015, s. 257) lyfter att en viktig del i kvalitativ forskning är att återkommande 
reflektera över exempelvis metodval, tillvägagångssätt, teoretiska utgångspunkter och egna 
värderingar för att studien ska vara tillförlitlig.  
 

4.3 Etik 
De deltagande respondenterna fick E-post med information om intervjuerna och beslutet om 
att inte skicka ut ett missivbrev togs eftersom respondenterna var bekanta och medvetna om 
min studie. De respondenter som deltog blev informerade om de etiska regler som gäller i 
vetenskapliga sammanhang. Respondenterna är avidentifierade i studien vilket innebär att 
personuppgifter och namn på respondenterna inte finns med (Hermerén 2011, s.68). I studien 
har respondenterna tilldelats fingerade namn, dels för att underlätta för läsaren men även för 
att säkerställa att respondenterna förblir avidentifierade. Informationskravet samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har tagits hänsyn till i studien. 
Informationskravet innebar att syftet med studien meddelades till respondenterna. 
Respondenterna deltog frivilligt och fick avbryta när de ville. Samtyckeskravet innebar att 
respondenterna väljer själva om de vill eller inte vill delta. Konfidentialitetskravet innebar att 
uppgifter om respondenterna gavs konfidentialitet och obehöriga har ingen möjlighet att ta del 
av uppgifterna. Nyttjandekravet innebar att det endast är för forskningsmål som uppgifter om 
personer används (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). Respondenterna meddelades om de etiska 
reglerna i början av intervjuerna muntligt utifall att de skulle ha frågor. 
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4.4 Analys och bearbetning 
Transkriberingsarbetet av intervjuerna påbörjades efter att den sista intervjun genomförts. I 
arbetet med att transkribera lyssnades de genomförda intervjuerna igenom flera gånger för att 
inget viktigt skulle missas. Flera gånger lästes sedan transkriptionerna samtidigt som 
uppfattningar och begrepp markerades. En datareduktion genomfördes vilket Lantz (2013, s. 
145) förklarar innebär att de relevanta data för studiens syfte och för den fortsatt analysen 
valdes ut av forskaren samtidigt som irrelevant data valdes bort. De begrepp och 
uppfattningar som framkom i intervjuerna som jag ansåg viktiga i relation till studiens syfte 
och frågor plockades ut för att sedan kategoriseras in i områden som datan berörde. 
Exempelvis på områden är möjligheter och svårigheter med textsamtal och stöttning. Lantz 
(2013, s. 148) lyfter att innehållet blir mer överskådligt med en kategorisering. 
 
Det sociokulturella perspektivet har använts i en vidare analys av resultaten. Framför allt har 
begreppet scaffolding använts i diskussionen för att få syn på hur lärarna i studien stöttar 
eleverna på olika sätt i textsamtalet och för att på så vis också kunna jämföra mot den tidigare 
forskning som uppmärksammar betydelsen av stöttning. Det sociokulturella perspektivet har 
jämförts med resultaten från de intervjuer som genomförts. Det sociokulturella perspektivet 
handlar om lärande i samspel därför har resultatdelen analyserats ur detta perspektiv. Jag har 
letat efter hur respondenterna lär ur ett sociokulturellt perspektiv och hur de själva ser att de 
förmedlar undervisningen ur detta perspektiv. 
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5. RESULTAT 
De resultat som framkommit under intervjuerna presenteras i det här avsnittet. Resultatet är 
grupperat i fyra stycken underrubriker som svarar mot studiens forskningsfrågor. Den första 
underrubriken är Möjligheter med textsamtal, sedan kommer Svårigheter med textsamtal, 
därefter kommer Hur kan ett bra respektive dåligt textsamtal se ut? Den sista underrubriken 
är Stöttning inom textsamtalen. 
 

5.1 Möjligheter med textsamtal 
Detta avsnitt beskriver möjligheter från resultatet och är uppdelat i tre underkategorier. Den 
första är Eleverna lär av varandra, den andra är Förmedling av lässtrategier och den sista är 
Textsamtal används för olika ämnen och texttyper. 
 

5.1.1 Eleverna lär av varandra 
Under intervjuerna framkom det att alla sex lärarna ser textsamtal som en möjlighet eftersom 
eleverna får chans att lära från varandra. Ann säger att för det mesta när de arbetar med 
textsamtal så arbetar de gemensamt eller i mindre grupper. Eftersom det finns elever i klassen 
som har vissa svårigheter ser hon alltid till att det finns någon i gruppen som isåfall kan läsa. 
Även Marie och Lisa arbetar med hela grupper, eleverna arbetar inte med textsamtal själva. 
Sara bedriver också sina textsamtal i klassen så de får arbeta gemensamt. Sara uttrycker att de 
är bra eftersom eleverna hjälper varandra. De som inte förstår eller har svårt för något får 
hjälp av sina kamrater. Även Klara använder sig av textsamtal gemensamt med alla eleverna 
eller i mindre grupper, men de arbetar tillsammans. De skriver även gemensamma texter 
utifrån samtalen.  
 
 En del barn ser ju de sakerna och andra ser ju det inte. Så då får de visa varandra. (Linnéa) 
 
Linnéa menar att genom textsamtalen kan eleverna få chans att lära av varandra vilket hon ser 
som en fördel. Vissa elever ser saker som inte andra ser vilket gör att de hjälper varandra i de 
gemensamma samtalen. Vidare nämner Linnéa att hade eleverna gjort det självständigt hade 
eleverna inte kunnat visa varandra vad de ser i texterna.  
 

5.1.2 Förmedling av lässtrategier 
En möjlighet till bra samtal är om de olika strategierna introduceras en åt gången. De 
använder sig av de olika lässtrategierna som är baserade på RT men även av IT, att läsa på, 
mellan och bortom raderna. Det är viktigt att lässtrategierna benämns med de riktiga 
begreppen. Lärarna påpekar att strategierna används under textens gång, men att det fungerar 
bäst med en strategi åt gången för att det inte ska bli rörigt. 
 

Jag börjar med spågumman. Att titta på boken. Vad är det här för slags bok? Och vad kan vi se 
på titeln? Vad kan vi se på… ah! Vem författaren är. Att man läser baksidan och ja, tittar på 
bilder och sådär. Och sedan också under textens gång. Och så blir ju mycket detektiven att man 
förklarar ord och svåra fraser och sådär. (Linnéa) 

 
Lärarna uttrycker att de använder sig mest om spågumman som är strategin att förutspå. Att 
klargöra är även en välanvänd strategi eftersom texterna alltid innehåller ord eleverna finner 
svåra.  
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5.1.3 Textsamtal används för olika ämnen och texttyper 
I samtliga intervjuer uttryckte lärarna att textsamtalen används för olika ämnen och texttyper. 
Linnéa lyfter att hon använder textsamtal inom flera texttyper som exempelvis dikter där de 
då samtalar mycket om hur dikter kan vara uppbyggda. Flera av de andra lärarna lyfter också 
att när det kommer till textsamtal inom olika texttyper handlar det mycket om att samtala om 
hur de är uppbyggda och vad som kännetecknar den typen av texter. Det ger en möjlighet till 
att samtala om just texters uppbyggnad och kännetecken. Ann berättar att hon använder sig av 
textsamtal mycket inom matematikundervisningen. Tre av de sex lärarna går Läslyftet och 
delger att genom Läslyftet har de börjat använda textsamtal inom olika texttyper och i fler 
ämnen. Klara säger att textsamtalen ska in i alla ämnen, att det passar eftersom det dyker upp 
ord elever inte förstår. 
 

För oftast man läser en NO-text eller SO-text i historia eller någonting så dyker det upp ord 
som eleverna inte förstår. Och då är ju han framme och måste ta reda på vad orden betyder. 
(Klara) 

 
Klara menar att inom olika texttyper som NO- och SO-texter så används strategin att klargöra 
mest. Att förutspå används även för att samtala om vad de tror att det kan vara för att förutspå 
vad det kan vara för sorts text genom exempelvis att höra titeln.  
 

5.2 Svårigheter med textsamtalet 
Detta avsnitt beskriver svårigheter från resultatet och är uppdelat i fem underkategorier. Den 
första är Textsamtal kan överanvändas, den andra är Svårt att inkludera alla elever och den 
tredje är Det är svårt att vara förberedd. Den fjärde underkategorin är Svårt att gå på djupet 
och den sista är Textsamtalet tar tid. 
 

5.2.1 Textsamtal kan överanvändas 
En svårighet framför några av de intervjuade lärarna är att det inte får bli så att alla texter 
överanalyseras och hackas sönder. Linnéa uttrycker att man inte ska behöva stanna upp och 
fundera och reflektera hela tiden utan att man bara måste få läsa för att det ska vara roligt att 
läsa. Ann säger samma sak, att man inte får hacka sönder allt man läser.  
 

Ibland tänker jag såhär att man måste njuta av texter också. Eh… som en liksom bara 
upplevelse. Så man inte bara tänker att det alltid är ett samtal kring det du läser eller jobbar 
kring. Utan att man kanske hittar rätt sammanhang då man gör det lite mer. Så att det finns 
både och. (Ann) 

 
Utöver att överarbeta texter framgår det även att strategierna kan överarbetas. Linnéa lyfter 
även att användningen av figurerna för de olika strategierna inte får överdrivas. Det får inte 
bli en plojgrej. Det är viktigt att lyfta de riktiga begreppen eftersom elever kan ta ord bildligt 
och tro att en spågumma kommer hoppande. Man får inte fastna vid figurerna utan lära 
eleverna att man har de som hjälp för att förstå strategierna. Lisa håller med och säger att man 
inte får bli för fast vid gubbarna.  
 

Det jag kan se är att man blir för fast vid de här gubbarna. Ehm… att det till slut inte handlar 
om lässtrategier längre utan att det bara handlar om några gubbar som de fokuserar på. (Lisa) 

 
Genom att överarbeta textsamtal menar lärarna att läslusten hos eleverna kan försvinna. 
Njutningen av att läsa behöver kvarstå. Att överarbeta användandet av figurerna kan också 
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skapa en svårighet eftersom eleverna kan ta det bildligt. De riktiga begreppen är viktiga att 
lära eleverna med hjälp av figurerna som stöd. 
 

5.2.2 Svårt att inkludera alla elever 
En svårighet flera av lärarna ser med textsamtal är att få alla elever att säga något. Klara säger 
att i början tyckte hennes elever att det var jobbigt att dela med sig av sina tankar men att det 
fortfarande förekommer tillfällen då elever inte vill säga något. Sara uttrycker att vissa elever 
med språksvårigheter kan vara långsammare än de andra som bara skriker ut och att det är 
svårt att få dem att prata. Ibland är deras tankeprocess så lång. Men det är hon som lärare som 
måste arbeta med att de eleverna som inte säger något får något sagt i klassrummet. Hon 
uttrycker att det ibland hade behövts en extra resurs så att de eleverna kunde få sitta i mindre 
grupp och ha ett eget textsamtal men att skolan inte har råd till det.  
 

Vi har ju haft no hands up. Att man tar ett namn, att man liksom inte måste visa här och nu att 
jag räcker upp handen för jag kan det här. Utan här drar någon ens namn eller att man har en 
talsten. Så att när man får stenen är det min tur så att man inte bara kastar ut sig. För det är 
svårt. För när man har elever som har lätt för att bara kasta ur sig svaren då backar de här 
barnen som inte vågar säga någonting. (Marie) 

 
Marie uttrycker också att det är svårt att få alla att prata och våga dela sina tankar. De elever 
som inte alltid vågar blir hindrade av att vissa elever kastar ur sig svaren. 
 

5.2.3 Det är svårt att vara förberedd 
Några av lärarna berättar att en svårighet i att ibland inte vara tillräckligt förberedd för ett 
textsamtal. En anledning kan vara att det är ett svårt ämne eller en svår text att hålla 
textsamtal i. Louise lyfter exempelvis att det inte blir bra samtal om man inte förberett sig 
själv eller eleverna för det. Även Ann menar på att det är svårt att hålla ett bra textsamtal om 
hon inte förberett sig tillräckligt. Är det svåra uppgifter tycker hon att det är svårt att 
förbereda sig. 
 

Så jag tänker att det kan också ha en inverkan i det att när man själv är mer befäst med det då 
kommer jag tror jag… kommer det bli lättare för barnen. Så det handlar mycket om ens egen 
förberedelse och hur man liksom och att det är viktigt att vara förberedd för samtalet och att 
man har läst texterna noga innan själv. (Ann) 

 
Hon berättar att det hänt ett flertal gånger i undervisningen då samtalen inte gått bra, speciellt 
vissa uppgifter från Läslyftet. Många av de uppgifter i Läslyftet är svåra eftersom de handlar 
om sådant hon inte känner sig hemma i. Många saker är svåra att diskutera med yngre barn 
som exempelvis invandring, makt och genus. Då är det viktigt att förbereda sig väl vilket Ann 
uttrycker är svårt. 
 

5.2.4 Svårt att gå på djupet 
En annan svårighet som de alla uttrycker är att få eleverna att gå på djupet när de läser och gör 
inferenser, alltså att läsa mellan och bortom raderna. Eleverna har lätt för att läsa på raderna 
eftersom svaret står i texten men att läsa mellan och bortom är svårt. Ann uttrycker att det är 
svårt att läsa mellan raderna eftersom det krävs resonemang och sammanhang kring texten 
från elevernas håll. Att skapa inre bilder är även något som Sara uttrycker att hennes elever 
har svårt för.  
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Däremot så har vi elever som har svårt att få inre bilder. De säger att jag ser ingenting. Och… 
det jag har förstått är att jag måste förklara för barnen att… eh… hur man skapar inre bilder. 
Du måste gå tillbaka till saker som du upplevt själv. Eh… det här egen erfarenhet. (Sara) 

 
I resultatet framgår att ett flertal elever har svårt med de inre bilderna eftersom de kanske inte 
har den förförståelsen som behövs för den text samtalet handlar om. Sara berättade att det 
oftast drabbar de elever med svårigheter. 
 

5.2.5 Textsamtalet tar tid 
Flera av de intervjuade lärarna uttrycker att en annan svårighet är tiden. Ett textsamtal tar tid 
och det är inte alla elever som klarar av att sitta länge. Vissa elever kan även behöva längre tid 
än andra i en tankeprocess under textsamtal medan vissa elever ropar svaret rakt ut. Sara säger 
att det är svårt att få vissa elever att svara på grund av att de behöver längre tankeprocess än 
de andra eleverna. Då hinner de andra eleverna ropa ut svaret innan de hunnit tänka färdigt.  
 

Om barn till exempel har svårt för att lyssna och sitta still i en samling då är ju det här extra 
svårt för det kräver ju lite att man… sätter sig in i texterna. Eh och det finns ju barn som har 
jättesvårt för det. Och då blir ju det en svårighet för dem. (Ann) 

 
Klara, Marie, Lisa och Ann lyfter att textsamtal kan bli en svårighet för de elever som har 
svårt att sitta stilla. För de elever som inte orkar sitta still blir det svårt eftersom de kanske inte 
orkar delta under hela samtalet. Ett samtal tar en längre tid att genomföra. Det framgår att det 
ibland kunde underlättat med extra resurser i klassrummet. Då kan de elever som behöver 
lämna samtalet eller ha kortare samtal få hjälp av den extra resursen. 
 

5.3 Hur kan ett bra respektive dåligt textsamtal se ut? 
Tre lärare delger att ett bra textsamtal är när alla elever deltar i samtalet. Ann säger att ett bra 
och intressant samtal hon hade var när hon tillsammans med eleverna jämförde tre olika texter 
om elefanter. En text var mer barnvänlig, någon mittemellan och den sista en svårare text. 
Samtalet skedde gemensamt vilket de alla lyfter är bra i ett textsamtal. Sara lyfter att ett bra 
textsamtal skulle kunna vara ett som eleverna leder själva i klassen där läraren finns med som 
stöd. Eleverna skulle även kunna hålla textsamtal för andra klasser så de leder samtalet. Klara 
lyfter att ett bra samtal är när alla elever hänger med i samtalet och delger av sina tankar. Det 
idealiska samtalet säger hon skulle vara där alla deltar, har tankar, tycker och tänker, och där 
alla eleverna är intresserade. I det samtalet har man en text som engagerar. Linnéa delger att 
hon tycker att ett bra textsamtal är där alla eleverna förstår innehållet av texten.  
 

Ett bra textsamtal är väl till exempel att man läser ett avsnitt i en bok och det är någonting… 
alltså om man tänker på den Edward Tulane så är det väldigt mycket underliggande betydelse i 
den boken. Att vad tror ni hände nu egentligen? Det kan till exempel vara, det är ett avsnitt där, 
det händer en massa grejer men man förstår egentligen mellan raderna att kaninen drömmer 
det. Ett bra textsamtal med den boken då är ju om barnen förstår så utan att jag säger det. 
(Linnéa) 

 
Ett dåligt samtal delger Linnéa kan vara ett samtal där hon får försöka krysta fram något. Det 
kan vara en situation där hon inser att det var längesedan hon undervisade i exempelvis 
faktatexter så gör hon en lektion i textsamtal med det. Men det landar kanske inte så väl hos 
eleverna eftersom hon inte byggt upp så mycket innan eftersom det handlar mycket om 
elevernas förförståelse. Slängs ett textsamtal in på det sättet är varken eleverna eller läraren 
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själv förberedd och då blir det inte bra. Sen menar hon att ett textsamtal som exempelvis är 
från En läsande klass kanske inte alltid blir så bra om man tar någon annans koncept rakt av.  
 

Ett mindre bra textsamtal… ja men det kanske mer har när klimatet inte är så tillåtande. Att 
man inte får säga rätt eller fel, alltså fel. När det blir… styrt på det sättet. Att de inte vågar, 
tänka och tycka. Då är, det blir nog ett dåligt textsamtal. Ehm… ja. (Klara) 

 
Klara menar på att ett mindre bra textsamtal är när det inte är ett tillåtande klimat i 
klassrummet. Det är viktigt att lärare och elever bidrar till tryggt klassrumsklimat. De alla 
berättar också att ett mindre bra textsamtal är när man som lärare inte får med alla elever på 
tåget. Sara lyfter att ett dåligt textsamtal är när en lärare matar elever med frågor och svar. Det 
är inte givande för varken elever eller lärare.  
 

5.4 Stöttning inom textsamtalen 
Detta avsnitt beskriver den stöttning som framkommer i resultatet och är uppdelat i två 
underkategorier. Den första är Vertikal stöttning som beskriver ”lärare-elev”-stöttning och den 
andra är Horisontell stöttning som beskriver ”elev-elev”-stöttning. 
 

5.4.1 Vertikal stöttning 
Samtliga lärare berättar att de modellerar de olika strategierna för eleverna under varje 
textsamtal för att tydliggöra hur de använder sig av strategin. Sara lyfter exempelvis att hon 
försöker modellera hur hon tänker kring texten när hon använder sig av någon strategi. Hon 
visar eleverna hur hon själv använder sig av strategin. Även Ann visar hur hon använder sig 
av de olika strategierna när hon har små modell-lektioner kring varje strategi.  
 

Men det är ju inte alltid det blir så utan det är ju det som man har kommit fram till med 
läsförståelsestrategierna att vi vi måste ju faktiskt visa dem. Och vi måste ju, det är därför vi 
ska ha, vi ska modellera och visa hur man ska göra för att läsa texter. Och ibland kan barnen 
visa varandra om du kan ha tur. Och ibland så blir det ju du som får visa dem. (Linnéa) 

 
Linnéa beskriver vikten av att modellera för eleverna för att de ska förstå hur strategierna 
används. En stöttning för de elever som har svårt att sitta still nämner exempelvis Klara är att 
man behöver vara två vuxna i klassrummet så att en kan gå med den elev som inte kan delta 
längre.  
 

För de eleverna behöver ju också textsamtal men de behöver kortare, de behöver ha ett litet 
minitextsamtal på den nivån de orkar. Kanske man kan dela redan från början så att man inte 
behöver utsätta eleven för att den ska misslyckas och vara kvar. Det tror jag, det är väl ett sånt 
hinder. (Klara) 

 
Att ha en extra resurs i klassrummet menar Klara och även några av de andra lärarna hade 
varit en fördel. Dels kan den extra resursen gå med de elever som inte klarar att delta länge. 
Den extra resursen kan även användas för att ha ett kortare, mindre samtal med en mindre 
grupp elever som inte klarar att sitta längre. 
 

5.4.2 Horisontell stöttning 
Flera lärare nämner att de har olika sorters grupperingar för att stötta de elever som behöver 
på grund av exempelvis språksvårigheter. Dock uttrycker Sara och Ann att fler resurser skulle 
underlättat när det kommer till de elever som inte klarar av att sitta länge, men de försöker så 
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gott de kan inkludera eleverna. Linnéa lyfter att hon låter sina elever ha små textsamtal i 
läsgrupper kring deras läsläxa. Sara genomför de flesta av sina textsamtal i halvklass och hon 
har även delat upp elever efter läsförmåga där de sitter i mindre grupper där hon och en till 
lärare kan gå mellan grupperna. Även Klara låter sina elever arbeta i mindre grupper. Ann 
berättar att hon ordnar upp grupper, eleverna får aldrig välja, och hon ordnar grupperna så att 
de svaga läsarna är tillsammans med de goda läsarna för att få stöttning.  
 

Ja om jag tänker då så nummer ett kan ju vara det att det mesta bygger på att jag läser texten 
till exempel eller att skulle det vara så att man ska läsa den själva att man kanske sitter i en 
grupp och att det finns barn då som är lite starkare läsare och att de då inte behöver läsa. (Ann) 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis visar resultatet på en del möjligheter men även en del svårigheter med 
textsamtal. Möjligheter med textsamtal kan vara att eleverna lär av varandra i samspel och att 
lässtrategier förmedlas från läraren. En annan möjlighet som framkommer är även att 
textsamtal kan ske ämnesöverskridande samt med olika texttyper. De svårigheter som 
framkommer i resultatet är att textsamtal kan överanvändas och texter kan då överanalyseras 
och hackas sönder. Det kan vara svårt att inkludera alla elever med tanke på att vissa har 
längre tankeprocess än andra. Lärarna uttrycker att det blir en svårighet om de inte är 
tillräckligt förberedda för textsamtalen men det är även svårt att gå på djupet genom att göra 
inferenser. Textsamtalet tar tid vilket kan exempelvis vara en svårighet för elever som har 
svårt att sitta still länge. Tre lärare uttrycker att ett bra textsamtal är ett textsamtal där alla 
elever deltar i samtalet men det kan även vara ett där eleverna håller i samtalet för exempelvis 
andra. Ett dåligt samtal där läraren försöker krysta fram ett samtal eller där klassrumsklimatet 
inte är tillåtande. Resultatet visar även på att vertikal stöttning i form av att läraren modellerar 
för eleverna. Horisontell stöttning i form av grupperingar där svaga läsare kan få stöd av goda 
läsare framkommer också. 
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6. DISKUSSION 
I detta avsnitt bedrivs en diskussion av intervjuernas resultat i förhållande till den tidigare 
forskning som benämnts tidigare i studien. Den teoretiska utgångspunkten behandlas även i 
förhållande till dessa. De resultat som visar möjligheter med textsamtal diskuteras först. 
Svårigheter med textsamtal diskuteras sedan och därefter diskuteras bra respektive dåliga 
textsamtal. Därefter förs en diskussion kring stöttning i textsamtal. Metod diskuteras även i ett 
avsnitt och slutligen beskrivs didaktiska konsekvenser. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen framkommer under fyra rubriker som bygger på föreliggande studies 
forskningsfrågor. Den första rubriken är Möjligheter med textsamtal, den andra är Svårigheter 
med textsamtal, den tredje rubriken är Stöttning under textsamtal och den sista rubriken är 
Slutsats. Under dessa rubriker diskuteras resultatet i ljuset av tidigare forskning och studiens 
teoretiska utgångspunkter. En slutsats behandlas där ett förslag för fortsatt forskning beskrivs. 
 

6.1.1 Möjligheter med textsamtal 
I resultatet framgår det att alla sex lärare ser textsamtal som en möjlighet genom att eleverna 
får lära sig av varandra. Alla lärare bedriver den mesta undervisningen med textsamtal i 
helklass, halvklass eller mindre grupper. De svagare eleverna kan få hjälp av de andra 
eleverna. Detta kan relateras till tidigare forskning där exempelvis Reichenberg (2005) 
beskriver att elevernas chans att skapa mening och innehåll i texten ökas genom gemensamt 
arbete. Att arbeta tillsammans och lära i samspel kan kopplas till det sociokulturella 
perspektivet som Vygotskij grundade. Att lära i samspel med varandra innebär att det finns 
någon som befinner sig i nästa zon för utveckling, eleverna får vägledning av någon i nästa 
zon vilket kan vara en kamrat eller deras lärare (Säljö 2012, ss. 185-187, 192-194). Även 
samspelet mellan elev och lärare är viktigt (Vygotskij 2001, s.254). 
 
Samtliga lärare använder sig av strategier i samtalen. De enas om att det är med fördel att 
introducera en strategi åt gången. Lärarna använder exempelvis läsfixarna, som är baserade på 
RT aktiviteterna, och IT, att läsa på, mellan och bortom raderna. Som framgår i den tidigare 
forskningen menar Reichenberg (2005, 2014a) samt Reichenberg och Emanuelsson (2014) att 
en rad olika strategier kan hjälpa elevernas läsförståelse att öka. De elever som deltog i deras 
studier uppfattade att deras läsförståelse förbättrades. Genom att använda sig av olika 
strategier kan eleverna, som Reichenberg (2014b, ss. 56-61) beskriver, bli aktiva läsare. De 
olika strategierna bidrar med lösningar på hur eleverna kan gå tillväga med att förstå en text. 
Som Oczkus (2010, s. 29) skildrar lärs strategierna ut via stöttning. Bruner (1970, ss. 46, 58, 
102-103, 105) menar att läraren har en viktig roll när det gäller att tillhandahålla eleverna 
olika hjälpmedel. Läraren förmedlar kunskap till de mindre barnen genom att använda sig av 
hjälpmedel, som exempelvis strategier, för att utvidga elevernas kunskap. Som framgår i 
PISA-studien har elevers läsförståelse sjunkit de senaste åren. PISA-studien undersöker bland 
annat hur elever kan använda sig av olika lässtrategier (Skolverket 2012, ss. 3, 4, 106-107).  
 
Ytterligare en möjlighet som framgår i resultatet är att textsamtal kan användas 
ämnesöverskridande. Det går också att använda för olika texttyper. När ett textsamtal används 
för andra texttyper kan det exempelvis vara för att samtala om textens uppbyggnad. Tre av 
sex lärare går Läslyftet. De får genom Läslyftet använda textsamtal för olika texttyper och 
inom andra ämnen vilket de kanske inte hade gjort annars. Varga (2015) förespråkar i sin 
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studie att textsamtal kan användas på fler sätt och inte bara inom skönlitteratur. Genom 
textsamtal om olika texttyper och genom att arbeta ämnesöverskridande sker lärandet i 
samspel. Jag anser att det kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Att samtala om 
exempelvis en texts uppbyggnad skapar ett viktigt samspel mellan elev och lärare vilket 
Vygotskij (2001, s. 254) ansåg vara viktigt. När undervisningen handlar om en texttyps 
uppbyggnad behöver eleverna stöttning, vilket Bruner (1970, ss. 46, 58, 102-103, 105) 
beskriver är lärarens roll att bidra med för att eleverna ska få utveckla deras kunskaper.  
 

6.1.2 Svårigheter med textsamtal 
En svårighet som framkommer är tiden. Textsamtal tar tid och alla elever klarar inte av att 
sitta länge. Vissa elever kan ropa svaret rakt ut medan andra behöver längre tankeprocess. En 
lärare uttrycker att det är svårt att få de elever med längre tankeprocess att svara, de hinner 
inte tänka färdigt. Reichenberg (2005) hävdar i sin studie att tid ofta är en svårighet med 
textsamtal. I studien menar en lärare att det är svårt att få tid till att hjälpa alla elever att nå 
resultat. Det framkommer dock att en annan lärare i studien anser att tidsbrist inte får bli en 
ursäkt utan det får ta den tid det tar. Det framkommer i hennes studie att det lärarstyrda 
klassrummet är mer tidseffektivt. I LGR11 (Skolverket 2011, ss. 223-224) beskrivs det att 
eleverna ska få en chans att utveckla sina förmågor att exempelvis formulera sig och 
kommunicera i tal. De elever som exempelvis har längre tankeprocess kan få svårigheter med 
att utveckla sina förmågor med att formulera sig och kommunicera som undervisningen ska 
ge möjlighet till. 
 
Att inte vara tillräckligt förberedd för att hålla textsamtal framkommer som en annan 
svårighet. Två anledningar som framkommer är att det är ett svårt ämne eller en svår text. En 
lärare lyfter att samtalet varken blir bra för eleverna eller lärarna ifall läraren inte är 
förberedd. En av lärarna som deltar i Läslyftet antyder att det ingår svåra uppgifter som hon 
inte känner sig hemma i vilket orsakar att hon inte är förberedd. Visén (2015) menar att 
förberedelser för textsamtal är viktigt. En lärare i studien beskriver att det känns som eleverna 
dras åt fel håll när hon inte förberett tillräckligt för ett textsamtal. Känslan beskrivs också att 
eleverna inte vet vart textsamtalet ska leda. I den teoretiska utgångspunkten beskriver Bruner 
(1970, ss. 102-103) att det är viktigt att man som lärare förstår kunskaperna som ska 
förmedlas till eleverna. Jag tolkar det som att det är viktigt att vara förberedd som lärare, att 
det finns insikt och kunskap om det som ska läras ut. 
 
Slutligen är en svårighet som framkommer att figurerna kan överdrivas. Elever kan ta 
figurerna bildligt vilket resulterar i att de inte lär sig de riktiga begreppen, som att förutspå, 
klargöra svårigheter, ställa frågor samt att sammanfatta, för strategierna. Resultatet kan bli att 
eleverna inte förstår begreppens innebörd ifall figurerna används till överdrift. Det 
framkommer att lärarna försöker lära eleverna de riktiga begreppen. Att använda figurerna 
kan ses som en svårighet genom att de överdrivs och eleverna inte utvecklar en 
begreppsförmåga kan de även ses som en möjlighet. Används figurerna tillsammans med 
begreppen kan de yngre eleverna få stöttning för att utveckla begreppsförståelsen. I den 
tidigare forskningen lyfts begreppsförmågan som en möjlighet framför en svårighet. 
Reichenberg (2014a), Reichenberg och Emanuelsson (2014) och Varga (2013, 2015) 
beskriver att benämning av strategier med riktiga begrepp stödjer och utvecklar eleverna. Som 
lärare synliggör man läsförståelsestrategierna. Visén (2015) menar att ett fackspråk hos 
eleverna utvecklas genom att strategierna benämns. Som det framkommer i intervjuerna anser 
även jag att det är viktigt att benämna strategierna vid dess riktiga begrepp. Då kan eleverna 
utveckla en begreppsförståelse. Jag anser dock att när läraren kallar förutspå för spågumman 
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varje gång så ger detta inte eleverna en begreppsförståelse. De kan ta det bildligt och 
föreställa sig en figur som hoppar fram. 
 

6.1.3 Stöttning under textsamtal 
Resultatet visar en vertikal stöttning där lärarna modellerar för sina elever för att ge stöttning 
under textsamtalen. Genom att visa och modellera tydliggör de hur strategierna används. 
Reichenberg och Emanuelsson (2014) samt Varga (2013) beskriver i deras studier att 
modellera och förklara är en möjlighet och stöttning i textsamtal. När en lärare modellerar hur 
lässtrategierna fungerar för eleverna får de stöd att identifiera och tillämpa strategierna. Ett 
mål från läroplanen (Skolverket 2011, ss. 223-224) är att elever ska ges möjlighet att lära sig 
olika lässtrategier. Som Oczkus (2010, s. 29) menar lärs strategier som RT ut via stöttning där 
läraren modellerar strategin. Att modellera är alltså värdefulla steg i undervisningen. Säljö 
(2012, s. 185-187, 192-194) menar att genom stöttning förser läraren eleverna med 
hjälpmedel att komma vidare. Enligt det sociokulturella perspektivet stöttas elever genom att 
läraren ger eleverna vägledning att ta sig in i nästa zon som läraren befinner sig i. 
 
En horisontell stöttning framkommer också i resultatet där elever grupperas för att stötta 
varandra, exempelvis elever med språksvårigheter. Genom olika grupperingar kan de svagare 
läsarna få stöttning av de som är goda läsare. Fler resurser kunde underlättat denna stöttning. 
Reichenberg (2005) beskriver att genom textsamtal kan goda och svaga läsare hjälpa 
varandra. Visén (2015) menar också i sin studie att exempel högläsning kan stödja svaga 
läsare. Genom att arbeta i samspel med varandra får de elever som behöver stöttning som kan 
kopplas till det sociokulturella perspektivet där de svaga läsarna får stöttning av de goda 
läsarna, de goda läsarna befinner sig i nästa zon (Säljö 2012, ss. 185-187, 189, 192-194).  
 

6.1.4 Slutsats 
Denna studie visar på att textsamtal för med sig en rad fördelar för elevers utveckling. Att 
elever lär av varandra har framkommit i tidigare forskning vilket även belyses i denna studie 
vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Denna studie och tidigare forskning 
bekräftar på att textsamtal ger elever möjlighet till att utvecklas genom strategier- och 
begreppsundervisning.  Dock belyser denna studie på att textsamtal inte bör överanvändas. 
Används samtal om alla texter kan det orsaka till att elever inte finner läsning som roligt utan 
det blir mer en börda. Detta har inte framgått i tidigare forskning. Däremot bekräftar både den 
tidigare forskningen och denna studie att det är viktigt att elevernas begreppsförmåga 
utvecklas genom att de olika strategierna benämns med dess riktiga begrepp. De olika 
figurerna kan användas för att förtydliga begreppen. Denna studie bidrar med att de lärare 
som deltagit berättar att det är svårt att få alla elever inkluderade i textsamtal vilket jag inte 
funnit i den tidigare forskning jag läst.  
 
För framtida studier anser jag att det varit intressant att forska hur alla elever kan inkluderas i 
textsamtal. Det hade då varit intressant att intervjua både lärare och elever. Observationer 
hade också kunnat vara aktuellt. Några frågor som kan besvaras kan vara: 

• Hur inkluderas elever som behöver längre tid på sig i samtalen? 
• Hur inkluderas elever med språksvårigheter?  
• Hur kan ett textsamtal struktureras för att inkludera elever? 
• Vilka redskap kan användas för att underlätta textsamtalen? 
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6.2 Metoddiskussion 
Intervju som metod I denna studie har gett svar på det syfte och den frågeställning studien har. 
Syftet var att ta reda på vad några lärares uppfattningar av svårigheter och möjligheter med 
textsamtal och jag anser att jag fått reda på det genom att intervjua. Genom exempelvis 
observationer eller enkäter skulle jag inte kunna få samma djupa svar som intervjuerna gav. 
Genom att intervjua kunde jag ställa följdfrågor och be respondenterna att utveckla svaren.  
Varken enkät eller observation hade kunnat ge ett resultat där lärarna delger sina upplevelser. 
Genom observation hade jag endast kunnat se hur textsamtalen går till. Dock hade resultatet 
kunnat bli djupare om studien genomförts under en lång period med exempelvis både intervju 
och observationer. Men för denna studie fungerade inte det eftersom den tiden inte fanns till 
förfogande.   
 
Genom att den första intervjun genomfördes som pilotstudie utvecklades och ändrades några 
frågor som användes utifrån att den ostrukturerade intervjun skulle stanna upp. Med tanke på 
osäkerhet att genomföra intervju blev en ostrukturerad intervju rätt metod eftersom det 
underlättade att följa samtalet. Hade en strukturerad intervju används hade det kanske 
resulterat i att jag haft svårare att ställa följdfrågor. Kanske också på grund av att jag upplever 
intervjuer som svårt. Beslutet till en ostrukturerad intervju togs efter förslag och tips från min 
handledare och de andra medlemmarna i handledningsgruppen. Den ostrukturerade intervjun 
gav olika samtalsämnen och riktningar vilket gav insikt i respondenternas olika uppfattningar. 
Jag upplevde först att intervjuerna gav mest resultat vad det gällde textsamtalets möjligheter 
men efter analysen insåg jag att jag fått mer material kring svårigheter än jag trott. Att spela in 
intervjuerna underlättade transkriberingen och analysen. Hade jag inte spelat in utan bara 
antecknat hade jag missat mycket av det som sades under intervjuerna.  
 

6.3 Didaktiska konsekvenser 
Utifrån denna studie tolkar jag att textsamtal för med sig både möjligheter och svårigheter. 
Det är viktigt att som lärare förbereda sin undervisning för att ge sina elever och sig själv bäst 
förutsättningar för att det ska vara givande och utvecklande textsamtal. Planeringstiden för sin 
undervisning är då viktig. Används planeringstiden väl kan man som lärare förbereda sig 
tillräckligt för undervisningen. Tre av lärarna som är respondenter går Läslyftet. Genom 
Läslyftet får de arbeta med olika textsamtal och olika texttyper. Genom att exempelvis gå 
Läslyftet får man som lärare en kompetensutveckling. På högskolan har vi fått undervisning 
om olika läsförståelsestrategier samt textsamtal. Som lärare är det viktigt att ledningen 
erbjuder en kompetensutveckling för att följa med i utvecklingen eftersom det hela tiden 
kommer ny forskning. 
 
Begreppsförståelse är viktigt för eleverna. Begreppsförståelse är viktigt när vissa elever kan 
tolka saker bildligt. Används strategin RT med exempelvis figurerna skulle dessa elever 
kunna tro att en spågumma hoppar fram. Att använda sig av figurerna kan underlätta för de 
yngre barnen att förstå hur strategin fungerar men det är viktigt att inte glömma bort att 
benämna de begrepp figurerna står för. Modellering är också viktig när eleverna får 
undervisning om dessa strategier men även för undervisning över huvud taget. Jag har upplevt 
att modelleringen är viktig under mina VFU-perioder när jag haft textsamtal med eleverna. 
När jag inte modellerat tillräckligt har eleverna haft svårt för att förstå vad de ska göra. 
 
Avslutningsvis tror jag att textsamtal är viktigt för att göra mina framtida elever till aktiva 
läsare. Genom att ha textsamtal i klassen får eleverna lära sig av varandra när det gäller att 
tolka texter. Dock anser jag att textsamtal inte ska användas till alla texter som läses. Eleverna 
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behöver läsa och ha högläsning där de bara får njuta av texten också för att läsning inte ska bli 
tråkig. 
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BILAGOR 
Här presenteras de bilagor som tillhör studien. 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Samtalsämnen 
 
Eleven 
 
Sig själv 
 
Textsamtalet 
 
Stöttning 
 
Ämnesöverskridande/texttyper  
 
Strategier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 - intervjufrågor 
Elever 
Hur använder sig eleverna av textsamtal? 
Vad tycker eleverna är svårt med textsamtal? 
Vad tycker eleverna är bra med textsamtal? 
För vilka elever blir textsamtal ett hinder för läsföståelsen? 
Hur blir det ett hinder? 
Vad har eleverna för stöd vid exempelvis läs och skrivsvårigheter under textsamtal? 
Hur jobbar du för att alla ska bli inkluderade i textsamtalet? 
 
Kollegor 
Hur använder sig dina kollegor av textsamtal? 
Hur har dina kollegor uttryckt att textsamtal kan bli en svårighet respektive möjlighet? 
Hur inkluderar de alla elever i textsamtalet? 
 
Själv 
Hur använder du dig av textsamtal i din undervisning? 
Förklara hur ett tillfälle kan se ut? 
Vad ser du för svårigheter/möjligheter? 
Kan du ge exempel på bra textsamtal? 
Kan du ge exempel på dåliga textsamtal? 
Hur skulle det idealiska textsamtalet se ut? 
Hur har du lärt dig att hålla i textsamtal? (kompetensutvecklingar?) 
 
Strategier/arbetsformer 
Vilka strategier och modeller använder du dig av i textsamtal? 
Hur lär du eleverna strategierna? 
På vilket sätt ger du dem stöd? Förklara mer. 
Hur skulle de strategierna du använder dig av bli en svårighet?  
Förklara hur du tänker? 
Hur kan ett textsamtal ses som en möjlighet för läsförståelsen? 
Hur arbetar du för att det ska bli en möjlighet? 
Hur inkluderar du alla dina elever i klassrummet? 
 
Material/stöd 
Vad erbjuder ni eleverna för material under textsamtal? 
Finner du materialet som tillräckligt eller skapar de svårigheter? (Förklara mer. Hur hade du 
hellre velat ha det?) 
 
Texttyper/ämnesöverskridande 
Vilken sorts texter använder du dig av i textsamtal?  
(berätta mer, varför bara skönlitteratur om det är endast inom det? Kan du tänka dig att ha 
textsamtal inom flera genrer?) 
Har du använt dig av textsamtal med faktatexter? (Varför inte? Hur var det? Osv) 
Vad finner du för svårigheter med att använda dig av textsamtal inom olika texttyper?  
Hur använder du dig av textsamtal ämnesöverskridande?  
Hur ser du det som en tillgång/svårighet att använda dig av textsamtal inom olika ämnen?  
 
Fasta följdfrågor för att få dem att berätta mer. 
Hur gjorde du då? Hur tänkte du då? Hur kände du då? osv 
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