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Sammanfattning 

Denna uppsats syftade till att observera och undersöka processer kring läsförståelse i klassrum 

där lärare och elever gemensamt skapar mening kring texter. Studien sökte svar på vilka 

textrörlighetsdiskurser som kan identifieras i gemensamma textsamtal och hur samtal kring 

läsförståelsestrategier initieras och utvecklas i dialoger. Undersökningen omfattade observationer 

och ljudinspelningar av gemensamma textsamtal vid sex lektionstillfällen. Två klasser vid två olika 

skolor observerades. En i årskurs 4 och en i årskurs 5. Klassernas gemensamma textsamtal 

observerades under skolämnena naturorientering, samhällsorientering och svenska. För att 

identifiera textrörlighetsdiskurserna användes af Geijerstams modell för textrörlighet som 

analysverktyg. Därefter analyserades utvalda delar av ljudinspelningarna med hjälp av 

samtalsanalys för att besvara frågan hur samtal kring läsförståelsestrategier initieras och utvecklas. 

Studien visade att textsamtalen i de observerade klasserna ofta präglades av en textbaserad 

rörlighetsdiskurs. De gemensamma textsamtalen tenderade att fokusera på en eller två 

läsförståelsestrategier i taget. Många elever använde sig av olika läsförståelsestrategier som stöd 

för andra sådana, något som lärarna sällan bekräftade. De observerade samtalen saknade en 

metakognitiv dimension, då läsförståelsestrategiernas närvaro och funktion aldrig nämndes 

explicit.  

Nyckelord: Didaktik, grundskola, textsamtal, observation, samtalsanalys, läsförståelse, 

läsförståelsestrategier, textrörlighet 
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Inledning 

Hur gör man för att förstå vad man läser? Och hur vet man vad man ska göra när man inte 

förstår? Frågor kring läsförståelse har varit föremål för diskussioner under tiden vi studerat på 

lärarutbildningen. Denna kurs avslutar vår näst sista termin, där vi båda studerar med inriktningen 

grundskolans tidiga år. Vi har läst inriktningen språk och matematik, där denna uppsats på 

avancerad nivå är vår möjlighet att fördjupa oss i ett visst ämnesområde.  

En av orsakerna till att vi valde att studera läsförståelse är att vi har upplevt detta som utmanande 

under våra studier. Det beror på flera faktorer, framförallt att forskningen är begränsad inom 

detta ämne. Parallellt med vår studietid har läsförståelse varit i samhällsdebattens centrum. 

Sveriges elever har dalat i internationell rankning i PISA, som är en kunskapsutvärdering i 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse hos 15-åriga elever i OECD-länderna. Här har 

läsförståelse kommunicerats som nyckeln för att lyckas i andra ämnen, något vi även fått 

bekräftat under våra akademiska studier inom området.  

Ett annat perspektiv som var avgörande för uppsatsens fokusområde är de lässvårigheter som 

upptäcks kring många elever vid övergången mellan låg- och mellanstadiet. Dessa svårigheter, 

även kallade ”fourth grade slump”, går att härröra till denna övergång då läsningen skiftar till att 

bli ett verktyg för att lära. Kortfattat kan man beskriva detta som att elever under skolans första 

år läser för att lära sig att läsa, medan de i skolans mellanår börjar läsa för att lära. Denna 

övergång innebär många nya begrepp, långa och komplicerade ord och meningsbyggnader och 

krav på ökad läsförståelse. De nya texterna upplevs ofta som svåra och tunga av eleverna som 

inte är förberedda för denna förändring (Bråten, 2008, s. 257f). Av denna anledning är 

mellanstadiet ett intressant fält för att närmare undersöka processer kring läsförståelse. 

Den här uppsatsen är skriven av oss, men producerad av så många fler. Vi vill tacka de elever och 

lärare om öppnade sina klassrum för oss. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Ni vet 

vilka ni är, tack! 

Vi vill även tacka vår handledare Niklas Norén, som med sin noggranna blick och känsla för 

detaljer hjälpt två nybörjare att producera en akademisk uppsats på avancerad nivå. Tack för det!  
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Arbetsfördelning  

Denna uppsats har genomförts genom såväl gemensamt som enskilt arbete. Analysavsnittet har 

till största del har varit uppdelat. Författarna har då tillsammans kommit fram till vad avsnitten 

om respektive lektion och textsamtal generellt ska innehålla, varpå den ansvariga har skrivit den 

aktuella texten. Därefter har texterna varit föremål för en gemensam diskussion och eventuell 

revidering. Övriga delar i uppsatsen har planerats och författats tillsammans. Detta har skett både 

genom att författarna antingen har suttit tillsammans rent fysiskt eller samarbetat via ett 

webbaserat dokument. På så sätt har båda författarna varit involverade i samtliga delar av 

uppsatsen.  

Vid dessa delar av analysen har en enskild författare haft ett övergripande ansvar: 

 

Analysens olika delar  Ansvarig 

____________________________________________ 

NO tätort   Katharina 

NO glesbygd   Katharina 

SO tätort   Katharina 

SO glesbygd   Eva 

SV tätort   Eva 

SV glesbygd   Eva 
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Bakgrund 

Den tredje december 2013 sände skolverket ett pressmeddelande med rubriken “Kraftig försämring i 

PISA”. Pressmeddelandet innehöll bland annat följande formuleringar: 

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att 

försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten försämrats 

ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar 

svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap. 

(Skolverket, 2014) 

Såväl regering som opposition kallade till presskonferenser, olika förklaringsmodeller 

presenterades och syndabockar pekades ut. Sammanfattningsvis kan det konstateras att skolan 

präglade den politiska debatten under vintern 2013/2014.  

Nästan ett år tidigare, den andra januari 2013, gjordes ett annat utspel kring läsförmåga. Under 

rubriken “Våra studenter kan inte svenska” slog åtta historiker larm om svenska studenters 

bristande läs- och skrivkompetens. I debattartikeln som publicerades i Uppsala Nya Tidning 

avslutade skribenterna med en direkt uppmaning: 

Vi vädjar till landets beslutsfattare att tilldela svenskundervisningen de resurser som behövs. 

Dagens skolungdomar måste få ett fungerande språk. Vi som undervisar på universitetsnivå har 

inga möjligheter att täcka upp för de brister som uppstått redan i grund- och gymnasieskolan. Som 

läget är nu har vi stora svårigheter att ens åstadkomma en acceptabel kunskapsnivå i vårt eget ämne 

hos våra studenter - alltför många av dem förstår helt enkelt inte vad vi säger. (Enefalk m.fl., 2013) 

I likhet med resultatet i PISA fick denna artikel ett stort genomslag i svensk dagsmedia. 

Debattartikeln visar tydligt vilken snöbollseffekt brister i de tidigare skolåren kan generera för 

samhället i stort. I detta exempel påverkas delar av landets universitet, vars företrädare hävdar att 

utbildningsnivån vid svenska lärosäten sänks. 

Som en röd tråd genom dessa mediala exempel löper läsförmågan. Denna förmåga kan beskrivas 

som en kombination av avkodning och läsförståelse, vilken Höien och Lundberg (1999, s. 41) 

benämner som en algoritm: läsförmåga = automatiserad avkodning x läsförståelse. 

Multiplikationstecknet mellan avkodning och läsförståelse visar vikten av att båda delarna är 

välutvecklade för att läsförmågan ska anses som god. Medan mycket forskning framgångsrikt 

bedrivits kring avkodning är forskningen kring läsförståelse av mindre omfattning och präglas 

ofta av kvalitetsbrister (Myrberg, 2001, s. 28). Myrberg konstaterar även att det ännu inte råder 

någon samsyn bland forskare kring strategier för att förbättra läsförståelse (Ibid., s. 32). 
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Vikten av att undervisa elever i metakognitiva strategier kring läsning betonas av Liberg och 

Eklund: 

Värdet av att själv kunna medvetandegöra sig om hur man gör när man läser och skriver och varför 

man gör så, kan inte nog betonas. Det brukar benämnas med att ha en metakognitiv förmåga. Inom 

många områden, alltså inte bara inom läs- och skrivområdet, visar detta i sig vara en viktig faktor 

för en god utvecklingsprognos. (Liberg & Eklund, 2005, s. 17) 

Sammantaget argumenterar detta för att vidare utforska strategier kring och undervisning om 

läsförståelse. Detta är ett utvecklingsområde till gagn för såväl enskilda elever och lärare som för 

kunskapsnationen Sverige som helhet. Denna studies avsikt är att på ett lokalt och avskilt plan 

undersöka processer och strategier som verkar i klassrum där man tillsammans skapar mening 

och förståelse kring texter. 
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Litteraturöversikt 

Detta avsnitt beskriver tidigare forskning kring läsförståelse ur olika perspektiv. Därefter följer en 

presentation av studiens teoretiska utgångspunkter.  

Tidigare forskning  

Översikten av tidigare forskning belyser läsförståelse utifrån två olika teman: 

läsförståelsestrategier och olika skolämnens texttyper. 

Starka och svaga läsares strategier 

I en jämförande studie kring läsförståelsestrategier hos starka och svaga kinesiska läsare i 12-

årsåldern fann Lau (2006, s. 383ff) betydelsefulla skillnader mellan de olika gruppernas aktiviteter 

före läsningen. Experimentet genomfördes genom att åtta elever, av vilka fyra ansågs som starka 

och fyra som svaga läsare, löste uppgifter kopplade till texter samtidigt som de berättade om hur 

de tänkte och varför. Lau kallar denna metod ”think aloud”, eller på svenska: ”tänka högt”. 

Studien fann att de starka läsarna i större utsträckning använde strategier som att undersöka 

rubriker och huvudteman på texterna. Denna grupp hade även ett större inslag av metakognitiva 

strategier vid sin läsning, exempelvis att repetera textavsnitt som upplevdes svåra att förstå eller 

använda sin egen förkunskap för att identifiera ett okänt ord. Starka och svaga läsares 

läsprocesser skilde sig även åt, främst då de starka läsarna i stor utsträckning utvecklade 

inferenser (de drog slutsatser kring frågor och samband som inte var explicit uttalat i texten, eller 

”läste mellan raderna”). De svaga läsarna tenderade att läsa ett ord i taget utan några synliga 

strategier. Lau (Ibid.) konstaterade även att de starka läsarna ofta var omedvetna om många av de 

strategierna de använde, till skillnad från de svaga läsarna som inte alltid nyttjade alla strategier de 

hävdade sig använda.  

Botsas och Padeliadus (2003) undersökning av metakognitiva läsförståelsestrategier hos 122 

grekiska elever där hälften av eleverna hade stark eller svag läsförståelse visar på ett liknande 

resultat som Lau (2006). Eleverna fick, likt ovan nämnda studie, läsa texter och svara på uppgifter 

med hjälp av ”think aloud”-metoden. Studien visade att metakognitiva läsförståelsestrategier 

användes i signifikant större omfattning hos de starka läsarna än hos gruppen med svag 

läsförståelse. Med metakognitiva läsförståelser menar författarna olika aktiviteter som att kunna 

planera och övervaka sin läsning och förståelse för texter, verbalisera sina strategier eller bedöma 

texter utifrån rubrik eller titel (Botsas & Padeliadu, 2003, s. 477ff). 

Flera undersökningar kring starka och svaga elevers inferensförmåga har pekat på sambandet 

mellan starka läsare och en stark förmåga att ställa inferensfrågor (Cain & Oakhill, 1999; Cain 

m.fl., 2001; Cain m.fl., 2004). Även om såväl starka som svaga läsare visade jämna resultat i att 

integrera information från olika delar i texter, hade de svaga läsarna en mindre utvecklad förmåga 

att integrera den egna eller gruppens förkunskaper för att skapa mening kring texten (Cain och 
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Oakhill 1999). Utifrån dessa resultat drar Cain och Oakhill (1999) och Cain m.fl. (2004) slutsatsen 

att nyckeln till stark läsförståelse kan kopplas till utvecklade läsförståelsestrategier och förmåga att 

frammana lämplig strategi vid lämpligt tillfälle.  

Elevers benägenhet att formulera inferenser och ”mobilisera” sina förkunskaper påverkas också 

av textens ämnesområde och utformning.  Hallessons studie (2011, s. 111) visade att elever 

tenderade att mobiliserad fler läsförståelsestrategier i takt med att texterna upplevdes som svårare. 

Reichenbergs studie om elevers läsförståelse kring olika texter berör en annan problematik inom 

samma område, där elevers ordförråd i stor utsträckning påverkade deras förmåga att förstå 

samhällsorienterande texter (Reichenberg, 2005, s. 155f). 

Olika ämnen - olika texter 

Inom ramen för forskningsprojektet ”Elevers möte med skolans textvärldar” har Folkeryd, af 

Geijerstam och Edling (2006) undersökt elevers textrörlighet i skolåren 5 och 8. Textrörlighet kan 

kortfattat beskrivas som ett levande förhållningssätt till texter och förmågan att närma sig dem 

och skapa förståelse ur olika vinklar och djup. En beskrivning av textrörlighet som begrepp och 

analysmodell återfinns i uppsatsens teoriavsnitt (Folkeryd m.fl., 2006, s. 169). Forskarna 

identifierade att eleverna var mer textrörliga inom skolämnet svenska än i samhällsorienterande 

och naturorienterande ämnen. Klyftan mellan de hög- och lågpresterande eleverna var även 

större i skolår 8 än i skolår 5 (Ibid., s. 180f). 

I avhandlingen kring skrivande i naturorienterande ämnen problematiserar och analyserar af 

Geijerstam (2006, s. 15f) mötet mellan elever och texter i den kontext där dessa möter eller 

producerar naturvetenskapliga texter i svensk skola. Forskaren undersökte de texter som 

skapades och lästes i den kontext där detta skedde genom att både belysa lärprocesserna i sig och 

elevernas aktivitet i dessa. I studien konstateras att lärare och elever sällan reflekterar och 

diskuterar kring texter. Detta trots att texter av olika slag produceras kontinuerligt i anslutning till 

undervisningen i ämnena. En förklaring till detta är att den naturorienterande diskursen präglas 

av ett krångligt språk med invecklad grammatisk form (Ibid). Undervisning kopplad till 

naturorienterande läromedelstexter problematiseras även av Edling (2006, s. 189), vars 

avhandling bland annat funnit att dessa tillsammans med samhällsorienterande texter ofta 

präglades av en monologisk undervisning med fokus på kunskapsreproduktion. 

Olika texters inverkan på läsförståelse har studerats av Langer (1986, s. 258f) som testat 

hypotesen att textens genre påverkar elevernas möjlighet att skapa mening och förståelse. Studien 

genomfördes genom att 67 högpresterande elever i årskurs tre, sex och nio läste och skrev en 

berättande text och en beskrivande sådan. Hälften av eleverna fick i uppgift att beskriva sina 

tankar och strategier under den aktuella läsningen och skrivandet, medan den resterande hälften 

fick beskriva detta i efterhand. Resultatet visade att barns strategier för att skapa mening kring 

texter är både komplexa och varierande. Vilka strategier barnen använde i studien var beroende 
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av textens svårighetsgrad och förändrades över tid. Strategierna skiljde sig även åt mellan 

domänerna läsning och skrivning snarare än beroende av genre. På så sätt föll forskarens hypotes 

kring genre som dominerande faktor till förmån för domän, ålder och svårighetsgrad. 

Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie grundas på ett sociokulturellt och dialogistiskt perspektiv på lärande och kunskap. 

Utifrån dessa perspektiv analyseras läsförståelse i olika diskurser kopplade till teorier kring 

textrörlighet. Begreppen sociokulturellt perspektiv, dialogism, textrörlighet och diskurs beskrivs 

och definieras i avsnittet nedan. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap 

Den ryske psykologen Lev S. Vygotskij formulerade under 1930-talet teorier som kom att kallas 

för ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vygotskij menade att lärande alltid sker i ett 

sammanhang och att individer utvecklas genom samspel och interaktion med andra (Säljö, 2000, 

s. 66). Genom att barn leker och iakttar andra barn och vuxna utvecklas de inom sina, som 

Vygotskij kallar det, närmsta utvecklingszoner. Dessa zoner utgör det som barnet ännu inte klarar 

på egen hand, men med hjälp från andra. Denna hjälp, som sker inom den närmsta 

utvecklingszonen, kallas ”scaffolding”. Genom ”scaffolding” och eventuell imitation kan barnet 

på sikt lära sig att klara uppgifterna på egenhand (Forsell, 2005, s. 122). Eftersom det 

sociokulturella perspektivet lägger en stor vikt på det sociala samspelet ses språket som det 

viktigaste redskapet för lärande. Språket utgör länken mellan barnen och samhället och är därmed 

nyckel till utvecklingen (Säljö, 2000, s. 67; Vygotskij 2007, s. 473f). 

Medvetandet avspeglas i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig till 

medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som 

atomen till kosmos. Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det 

mänskliga medvetandets mikrokosmos (Vygotskij 2007, s. 474) 

Eftersom denna studie fokuserar på att undersöka processerna då elever och lärare kollektivt 

skapar mening kring texter är det gemensamma samspelet personer emellan i fokus.  Det 

sociokulturella perspektivet med sitt fokus på interaktion och språk utgör därför basen för denna 

studies teoretiska ramverk. 

Dialogiska perspektiv på meningsskapande i klassrumsinteraktion 

Dialogism är ett begrepp och en teori som myntats av Bakhtin. I likhet med det sociokulturella 

perspektivet utgår dialogism från att mening endast kan skapas i samverkan mellan människor. 

Meningsskapande är en aktiv och kreativ handling som sker i dialoger där olika röster möts, 

samspelar och konfronteras (Bachtin, 1986, s.141ff; Dysthe, 1996, s. 228ff). 
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Bakhtin menade att språk är dialogiska på så sätt att alla språkliga handlingar bygger på varandra. 

Varje yttrande i ett samtal påverkas och är beroende av både föregående och efterkommande 

yttranden (Dysthe, 1996, s. 66; Dysthe, 2003, s. 97).  

Bakhtin skiljde mellan två olika sorters yttranden: det auktoritativa ordet och det inre övertygande 

ordet. Det auktoritativa ordet förväntas bli accepterat av mottagaren och ger inget utrymme för 

frågor eller alternativa åsikter och tankar. Det inre övertygande ordet uppmuntrar däremot till 

egna tankar och idéer. Det ger en möjlighet för mottagaren att pröva ordet för att kunna hitta sin 

egen version av det (Bachtin, 1981, s. 342ff; Dysthe, 1996, s. 70f). 

Dialogism utgår, som ovan sagts, från att förståelse beror på att yttranden bemöts och får 

reaktioner och responser (Bachtin, 1981, s. 282; Dysthe, 1996, s. 66). Därför skapar det inre 

övertygande ordet, som uppmuntrar till ett sådant bemötande, en möjlighet till det som Bakhtin 

kallade aktiv förståelse. En sådan förståelse innebär att det som har hörts assimileras in i de egna 

föreställningarna (Dysthe, 1996, s. 71; Igland & Dysthe, 2003, s. 105f). Det auktoritativa ordet 

leder däremot till att det som har hörts på sin höjd reproduceras och därmed inte påverkar 

mottagarens föreställningar och kunskaper. Detta kallade Bakhtin för passiv förståelse (Bachtin, 

1981, s. 281; Dysthe, 1996, s. 71; Igland & Dysthe, 2003, s. 105). 

Dysthe reflekterar kring dialogismen i relation till undervisning. Utifrån Bakhtins tankar kring det 

inre övertygande ordet och den aktiva förståelsen anser Dysthe att elever måste ges tillfälle att 

reflektera kring det stoff som presenteras i undervisningen. Dysthe menar även att den dialogiskt 

organiserade undervisningen är en bra utgångspunkt för skapandet av aktiv förståelse. Detta då 

dess form tillåter eleverna att med egna och andras ord pröva olika påståenden för att hitta sin 

egen version av dem. Här får flera tankar komma fram, mötas, delas och brytas mot varandra. På 

detta sätt bygger undervisningen på en omvandling och assimilering av kunskaper istället för en 

överföring av dem. Dysthe betonar också vikten av att lärarna är medvetna om dialogens 

betydelse för elevernas utveckling och undviker att bli den som äger ordet i undervisningen 

(Dysthe, 1996, s. 49ff; Igland & Dysthe, 2003, s. 103f). 

Dysthe reflekterar även kring den monologiska undervisningsmodellen som har dominerat 

genom historien. Modellen, som även kan kallas överföringsmodellen, innebär att innebörden i 

lärarens yttranden övertas av eleverna (Dysthe, 2003, s. 66). Inom denna modell ses kunskapen 

som given, som färdiga sanningar som överförs från läraren till eleverna utan att dessa anknyts till 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Överföringsmodellen tonar ner betydelsen av 

elevernas egna frågor eller alternativa tankar. Därmed läggs liten vikt vid den enligt Bakhtin så 

viktiga dialogen (Dysthe, 1996, s. 220ff). Som exempel på detta nämner Dysthe (1996, s. 67) den 

traditionella undervisningsformen med fråga-svar, där läraren byter ämne då ett svar har getts och 

värderats som korrekt. Läraren går inte djupare in på elevernas svar då syftet med frågan endast 

är att testa elevernas kunskaper. Dysthe menar att denna undervisningsform inte är särskild 
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dialogisk. Detta kan relateras till Bakhtins tankar om det auktoritativa ordet och den passiva 

förståelsen.  

Dysthe påpekar dock att uppdelningen i monologisk och dialogisk undervisningen inte är helt 

oproblematisk utifrån Bakhtins teorier (Dysthe, 1996, s. 222). Som ovan nämnts menade Bakhtin 

att alla yttranden är i dialog med varandra, varför uppdelningen i monologisk respektive dialogisk 

undervisning ses som en förenkling av verkligheten. Dysthe (1996, s. 69; Ibid., s. 222) hävdar att 

det inte finns någon absolut motsats mellan de två modellerna eftersom det kommuniceras i alla 

klassrum. Därför ligger den avgörande skillnaden mellan dialogisk och monologisk undervisning i 

vilken utsträckning som den dialogiska potentialen används för att underlätta elevernas aktiva 

inlärning. Modellerna ska därför ses som en förlängning av Bakhtins tankar om det auktoritativa 

respektive inre övertygande ordet för att kunna beskriva den pedagogiska vardagen.  

Bakhtins teorier om det auktoritativa ordet respektive inre övertygande ordet och de tillhörande 

begreppen passiv respektive aktiv förståelse har varit av intresse för denna studie. Genom de 

observerade textsamtalen undersöktes hur klasserna inom ramen för olika diskurser skapade 

mening och förståelse kring texter. Ur detta perspektiv är samtalen och deras inbördes strukturer 

och yttranden i fokus. Det är också den förenklade modellen av den monologiska respektive 

dialogiska undervisningen och dess påverkan på elevernas lärande, i detta fall deras utveckling 

och användning av olika läsförståelsestrategier, som har inspirerat denna studie. 

Textrörlighet 
Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006, s. 169f) introducerar begreppet textrörlighet som ett 

alternativ till ordet textförståelse. Detta för att ge ett större perspektiv där hänsyn tas till elevernas 

hela förhållningssätt till texter. Textrörligheten grundar sig i hur eleverna talar om texter och 

bygger på tanken om att det finns olika sätt att förhålla sig till texter på. Forskarna delar upp 

textrörligheten i tre olika kategorier: textbaserad rörlighet, utåtriktad rörlighet och interaktiv 

rörlighet. Den textbaserade rörligheten delas i sin tur upp i ytlig rörlighet och djup rörlighet. 

Elever som endast har en ytlig textbaserad rörlighet får en grund förståelse för texten. De kan 

endast göra korta nedslag i den och fokuserar på att memorera och plocka ut fakta och enstaka 

ord. Elever som däremot besitter en djup textbaserad rörlighet får en mer utvecklad förståelse för 

textens innehåll. Dessa elever utmärker sig genom att de har ett helhetgrepp om texten och kan 

göra inferenser och tolkningar kring dess innehåll. De funderar över karaktärerna, känslor och 

relationer i texten och ifrågasätter både innehåll och struktur (Folkeryd m. fl., 2006, s. 172ff). Den 

utåtriktade textrörligheten innebär att eleverna associerar till egna erfarenheter. Det kan innebära 

allt ifrån vardagliga reflektioner till associationer till tidigare hämtade skolkunskaper. Eleverna 

använder sig av egna tidigare erfarenheter och kunskaper för att förstå texten (Folkeryd m. fl., 

2006, s. 175ff). Den interaktiva textrörligheten innefattar elevernas medvetenhet om textens 
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funktion i ett större sammanhang. Elever med denna sorts textrörlighet kan distansera sig från 

texten, förstår dess syfte och kan diskutera detta i relation till textens struktur och innehåll. 

Forskarna påpekar att denna förmåga att förstå textens syfte kan öka elevernas motivation genom 

att de förstår varför de ska arbeta med den (Folkeryd m. fl., 2006, s.177ff). De olika 

textrörlighetstyperna konkretiseras genom läsförståelsestrategierna som visas i tabell 1.  

Tabell 1. Textrörlighet utifrån af Geijerstam 2006, s. 129 

 

Folkeryd m. fl. (2006, s. 171) påpekar att dessa olika typer av textrörlighet behövs i olika 

sammanhang och att det därför inte går att värdera dem olika högt. 

Modellen för textrörlighet som visas i tabell 1 med den tydliga uppdelningen, differentieringen 

och konkretiseringen av olika läsförståelsestrategier lämpar sig väl för att analysera studiens första 

forskningsfråga. Av denna anledning kommer modellen för textrörlighet att ligga till grund som 

ett analysverktyg för studien. 

Diskurs  

Ett enkelt, inledande sätt att definiera begreppet diskurs kan vara ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Författarna 

beskriver att olika sätt att angripa diskursbegreppet och dess innebörd innebär olika sätt att se på 

den spännvidd som diskursen omfattar. Ett exempel på en sådan skillnad kan vara huruvida 

diskurser påverkar sociala mekanismer i samhället eller om de snarare speglar dem (Ibid., s. 25f). 

En av dessa teoretiska utgångspunkter är att diskurser befinner sig i ett dialektiskt förhållningssätt 

till andra sociala dimensioner; de formas av dem, speglar dem och bidrar till att omforma dem 

(Ibid., s. 67f).  
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Utifrån det dialektiska perspektivet tolkas diskurser i studien som etablerade sätt kommunicera 

kring ett visst ämne som inkluderar såväl tal som text och andra kommunikativa uttrycksformer. 

Etableratingen har skett över tid genom språkbruk i specifika sammanhang, verksamheter och 

traditioner. I denna uppsats studeras skolklassers gemensamt etablerade samtal inom de tre 

huvudtyperna av textrörlighet, vilka här benämns som textrörlighetsdiskurser. Genom att samtala 

om eller på annat sätt beröra enskilda läsförståelsestrategier rör sig deltagarna inom de mer 

övergripande textrörlighetsdiskurserna. Textrörlighetsdiskurserna kategoriseras enligt af 

Geijerstams modell för textrörlighet och innefattar textbaserad, utåtriktad och interaktiv 

textrörlighetsdiskurs.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att observera och undersöka processer kring läsförståelse som skapas i 

klassrum där gemensamma samtal kring texter pågår. Ur syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

1. Vilka diskurser kring läsförståelsestrategier kopplade till olika sorters textrörlighet kan 

identifieras i de observerade textsamtalen? 

 

2. Hur initieras, uttrycks och utvecklas samtal kring de läsförståelsestrategier som präglar de 

observerade textsamtalen?  
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Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som användes i studien för att belysa processer kring 

läsförståelse i skolan. Metoden beskrivs här genom underrubriker som kategoriserar innehållet. I 

anslutning till dessa underrubriker återfinns även författarnas egna reflektioner kring olika 

aspekter av arbetet. 

Datainsamlingsmetod 

Med hänsyn till studiens syfte genomfördes denna undersöknings datainsamling som en icke-

deltagande öppen observation med kvalitativ ansats. Bjørndal (2005, s. 23) beskriver att den 

kvalitativa ansatsen nyttjas då målet är en djupare förståelse av det som studeras. Här används ett 

mindre urval av forskningsobjekt vilket möjliggör noggrannare beskrivningar.  

Urval 

Observationerna genomfördes på två kommunala skolor. Klasserna valdes utifrån ett selektivt 

urval grundat på tidigare etablerade kontakter.  På varje skola observerades en klass under en 

lektion i tre olika ämnen: naturorientering (NO), samhällsorientering (SO) och svenska (SV). 

Denna spridning valdes för att ge en inblick eventuella i skillnader och likheter mellan diskurserna 

vid gemensamma textsamtal i olika ämnen.  

Valet att undersöka samtalen som fördes i klassrum tillkom ur denna studies sociokulturella 

perspektiv på lärande där kunskap skapas gemensamt. Den initiala ingången var att observera 

samtliga samtal som fördes kring texter under en lektion. Detta visade sig vara praktiskt omöjligt 

på grund av återkommande inslag av par- och gruppsamtal. Det faktum att det endast fanns två 

diktafoner att tillgå omöjliggjorde att sådana samtal skulle kunna spelas in. På så sätt kom studien 

att fokusera på de gemensamma textsamtalen, även om dessa ses i sina sammanhang som 

omfattar lektionerna som helhet.  

Presentation av empirin 

På den ena skolan, belägen i centrala delarna av en större svensk stad, observerades en klass 

årskurs fem. Klassen bestod av 14 elever varav 6 var flickor och 8 pojkar, vilka undervisades av 

två olika lärare vid de observerade lektionerna. Denna klass kommer framöver att benämnas 

tätortsklassen. Skolans upptagningsområde och elevsammansättning präglas av en heterogen 

grupp vad gäller etnisk och socioekonomisk bakgrund.  

Den andra skolan ligger i ett samhälle utanför ovan nämnda stad, där en klass i årskurs fyra 

observerades. Klassen bestod av 28 elever varav 13 var flickor och 15 pojkar, vilka undervisades 

av samma lärare i alla tre ämnen. Denna klass kommer framöver att benämnas landklassen. 

Skolans upptagningsområde och elevsammansättning präglas i likhet med stadskolan av en 
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heterogen blandning, dock är andelen elever med utomeuropeisk bakgrund mindre i omfattning 

än i tätortsskolan. 

De observerade lektionstillfällena har den gemensamma nämnaren att klasserna samtalade kring 

en text. Dessa texter analyseras inte, men finns som bilagor till denna uppsats. 

Analyserna fokuserar på de gemensamma textsamtal som pågick under dessa lektioner. Totalt 

observerades och spelades in 4 timmar och 35 minuter, varav 2 timmar och 32 minuter bestod av 

gemensamma textsamtal. 

I anslutning till lektionerna genomfördes korta informella samtal med lärarna för att få en 

övergripande bakgrund till klassen, lärarna och hur de tidigare har arbetat med läsförståelse. 

Informationen från huvuddragen av dessa samtal antecknades. 

Lärarna i de observerade klasserna deltar i en kompetensutvecklande kurs i genrepedagogik. 

Under innevarande läsår arbetar de aktivt med texterna i samtliga ämnen. 

Genomförande 

Observationerna genomfördes vid sex olika lektionstillfällen varav samtliga bestämdes av lärarna 

och ägde rum på förmiddagar. Eleverna och lärarna informerades i förväg om att observationer 

och audioinspelningar skulle ske, men inte exakt vad som skulle observeras. Vid alla lektioner 

med undantag av landskolans NO-lektion, deltog två observatörer. Observationerna var av första 

ordningen, vilket enligt Bjørndal (2005, s. 43) innebär att observatörerna inte deltar i själva 

lektionen. Eftersom eleverna och lärarna hade informerats om att observationer skulle ske och 

ungefär vad de skulle handla om fanns en relativt hög grad av öppenhet. 

Denna höga grad av öppenhet valdes på grund av etiska skäl. Risken med en sådan öppenhet är 

att det kan påverka de observerades beteende (Bjørndal, 2005, s. 44). Framför allt lärarnas 

lektionsplanering och undervisning kan ha påverkats. Trots denna risk ansågs de etiska 

aspekterna överordnade. En låg grad av öppenhet kunde dessutom ha medfört att de observerade 

blivit osäkra då de inte hade vetat vad observatörerna gjorde. 

Vid varje observation användes två diktafoner. Ljudinspelningarna var en viktig del av empirin då 

de kunde ge en detaljerad bild av textsamtalen och diskurserna i dessa. Anledningen till att två 

diktafoner användes var att ljudupptagningen blev bättre då det fanns en diktafon på två olika 

sidor i klassrummet för att fånga upp alla röster. Som komplement till audioinspelningarna gjorde 

observatörerna skriftliga anteckningar. Denna kombination av metoder valdes för att generera en 

så bred och detaljerad empiri som möjligt. 

Under observationerna visade det sig att beslutet om två diktafoner var positivt för studiens 

resultat. Vid analyser har det varit möjligt att växla mellan inspelningarna för att få fram vad som 

sagts, då det stundvis hade varit svårt att höra från endast en ljudinspelning.  
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Båda observatörerna deltog vid majoriteten av observationerna. Detta val medförde en större risk 

att de observerade skulle påverkas. Det vägdes emot en eventuell vinst av en gemensam 

referensram då observationerna skulle analyseras. På så sätt kunde analysarbetet inledas relativt 

omgående efter observationerna. 

Databearbetning och analysmetod  

Studien syftar till att observera och undersöka processerna kring läsförståelse i skolklassers 

gemensamma textsamtal. Nedan beskrivs de analysverktyg som använts för att undersöka dessa 

processer, samt reflektioner kring genomförandet av analysen.   

För att undersöka vilka diskurser kring läsförståelsestrategier kopplade till olika sorters textrörlighet som kan 

identifieras i de olika ämnena användes Folkeryds (m.fl., 2006) begrepp textrörlighet. Begreppet har 

beskrivits i ovanstående teoretiska utgångspunkter. af Geijerstams modell för textrörlighet i tabell 

1 fungerade som ett analysverktyg för att undersöka vilka läsförståelsestrategier och därmed 

textrörlighetsdiskurser som kunde identifieras i textsamtalen. Läsförståelsestrategierna användes 

därmed för att identifiera de tre olika textrörlighetsdiskurserna. 

Modellen användes genom att läsförståelsestrategier identifierades i ljudinspelningarna från 

samtliga observerade lektionstillfällen. De identifierade läsförståelsestrategierna kategoriserades 

och kvantifierades i diagram som sedan kopplades till varje lektion i avsnittet för resultat och 

analys. På sätt möjliggjordes en övergripande bild av de tre textrörlighetsdiskursernas 

(textbaserad, utåtriktad och interaktiv) närvaro i de observerade textsamtalen. 

Tabell 1. Textrörlighet utifrån af Geijerstam 2006, s. 129 

 

Som beskrivits i avsnittet om urval, fokuserar analysen på de gemensamma samtal som förts 

kring en text. En risk som uppmärksammades under analysarbetes gång var att diagrammen lätt 

kan tolkas som en översikt över hela lektionen i stället för det gemensamma textsamtalet. 
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Eftersom studien strävar mot att ta hänsyn till lektionen som textsamtalets kontext är 

analysdelens avsnitt organiserade med en inledande sammanfattning av den totala lektionen 

baserat på fältanteckningar. Därefter visas diagrammet med en tillhörande analys som innefattar 

både textsamtalets diagram och dess relation till lektionen i sin helhet. 

En annan aspekt av diagrammen som uppdagats under analysarbetets gång är risken att dessa ses 

som en tidsenlig översikt av läsförståelsestrategiernas andel i textsamtalen. Det ska här poängteras 

att diagrammen endast visat de antal gånger läsförståelsestrategierna kunde identifieras i 

textsamtalen. Anledningen till att diagrammen inte visar en tidsenlig översikt över 

läsförståelsestrategiernas användning vid textsamtalen beror bland annat på att olika strategier tar 

olika lång tid att uttrycka eller använda. 

I avsnittet kring teoretiska utgångspunkter berörs diskurs som begrepp. För att undersöka hur 

samtal kring de läsförståelsestrategier som präglar de observerade textsamtalen introduceras och utvecklas har en 

samtalsanalytisk metod använts. Denna analys beskrivs av Norrby som en del inom den bredare 

diskursanalysen (Norrby, 2004, s. 30). Inom denna studie används Norrbys modell för 

samtalsanalys för ämnesetablering, vilken kan användas vid undersökningar kring hur och vem 

som introducerar och utvecklar ett ämne (Norrby, 2004, s. 164f). Studiens utgångspunkt är att 

ämnen som introduceras och utvecklas i samtal kring texter ofta är ett verktyg för att mobilisera 

och konkretisera en läsförståelsestrategi. Här undersöks ämnena i samtalen för att synliggöra 

processerna som verkar kring utveckling av läsförståelse.  

Vid denna analys krävdes mycket diskussioner och reflektioner kring analysverktyget kopplat till 

de faktiska ljudinspelningarna. Utmaningen var att konkretisera ämnet i relation till själva 

läsförståelsestrategierna. Som nämnts ovan resulterade detta i en utgångspunkt i att de ämnen 

som analyseras ses som verktyg för att arbeta med läsförståelsestrategier. Utifrån detta perspektiv 

fick samtalsanalysen mening för studien i allmänhet och dess andra frågeställning i synnerhet. 

Inom den samtalsanalytiska modellen för analys av ämnesorganisation i samtal har Norrby 

identifierat olika handlingar och/eller deltagarroller som utförs och intas då ämnen introduceras 

eller utvecklas. För att undersöka textsamtalen används följande ämnesorganiserande 

handlingar/roller som presenteras i Norrby (2004, s. 164f): 

 Ämnesframkallare – en handling som initierar ett ämne men lämnar ett stort utrymme för 
samtalspartnern att styra ämnesinriktningen.  
Ett exempel på ämnesframkallning kan vara: “Vad tänker du på?”.  
I denna studies analys har lärarens val av text för det gemensamma textsamtalet tolkats 
som den ämnesframkallande handlingen. Eftersom detta sker redan innan samtalet 
kommer denna roll inte att identifieras i analyserna av de transkriberade exemplen på 
samtalssekvenserna. Den deltagare som utför handlingen intar rollen som 
ämnesframkallare. 
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 Ämnesnominering – en handling som initierar ett ämne, dock mer specificerat än 
ämnesframkallaren. Samtalspartnern “erbjuds” på så sätt att tala om det introducerade 
ämnet.  
Ett exempel på ämnesnominering kan vara: “Vad läser du för bok?”. 
Den deltagare som utför handlingen intar deltagarrollen ämnesnominerare. 
 

 Ämnesinledare – en handling som “hakar på” det som ämnesframkallaren eller 
ämnesnomineraren har initierat genom att tala/respondera inom det initierade ämnet. 
Ett exempel på ämnesinledning kan vara: “Jag läser en självbiografi av Barack Obama.”. 
Den deltagare som utför handlingen intar deltagarrollen ämnesinledare. 
 

 Topikaliserare – en handling som uppmuntrar utveckling av det inledda eller initierade 
samtalsämnet, dock utan att själv bidra med något nytt inom ämnet.  
Ett exempel på topikalisering kan vara: “Jaha, det låter spännande.”. 
Den deltagare som utför handlingen intar deltagarrollen topikaliserare. 
 

 Återanvändare – en handling som återanvänder en samtalspartners tidigare uttalande för att 
försöka tvinga/locka/få fram en utveckling av detta uttalande 
Ett exempel på återanvändning kan vara: “Jasså, du tycker inte det?” när samtalspartner 
innan har sagt “Nä, jag tycker inte det.”.  
Den deltagare som utför handlingen intar deltagarrollen återanvändare. 

 

De samtalssekvenser som presenteras vid analysen är transkriberade på ett sådant sätt att de 

saknar prosodiska drag. Sekvenserna är skriftspråksanpassade för att enklare redovisa vad som 

har sagts vid samtalen. Det beror på att analysen inte innefattar den detaljerade nivån av hur 

yttrandena framförs utan snarare vem som säger vad i relation till samtalsämnets utveckling.  

Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Inom forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att definiera en studies kvalitet. 

Validitet kan kortfattat beskrivas som huruvida studien mäter det som avses att mätas, medan 

reliabilitet snarare fokuserar på tillförligheten i studien. Den kvalitativa metod som denna studie 

vilar på syftade till att fånga processerna då skolklasser gemensamt skapade mening och förståelse 

kring texter. Utifrån att kombinera en kvantifiering av textrörlighetsdiskursernas förekomster i 

relation till lektionen som helhet med en djupare samtalsanalys av representativa delar ur samtalen 

fångades läsförståelseprocesser ur ett såväl makro- som mikroperspektiv. Därför kan denna 

studies begrepps- och resultatvaliditet ses som god (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57ff). 

Reliabiliteten kan, som vid övriga kvalitativa studier, diskuteras. Den första frågeställningens svar 

som skapats genom att de identifierade textrörlighetsdiskurserna kvantifierades och presenteras i 

diagramform har en relativt god reliabilitet. Den höga begreppsvaliditeten kopplat till 

analysverktyget medförde en mer tillförlitlig analys. Självklart består identifieringen av subjektiva 

antaganden kopplat till detta, men det faktum att analysen även genomfördes under diskussion 

och argumentation mellan båda författarna stärkte interbedömarreliabiliteten, även om den inte 

har testats formellt. Vid den andra frågeställningen som har besvarats med hjälp av samtalsanalys 
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kan reliabilitet diskuteras ur två infallsvinklar; urval och analys.  Urvalet av de samtalssekvenser 

som analyseras har skett utifrån två steg. Först är diagrammen med kombinerade fältanteckningar 

vägledande för att identifiera det som kan anses representativt för textsamtalet i sin helhet. I ett 

andra steg har en sekvens valts ut för att exemplifiera just detta. Detta steg vilar på subjektiva 

antaganden kring vilka samtalssekvenser som är lämpliga inom ramen för det som anses vara 

representativt utifrån urvalets första steg. Dessa steg har varit föremål för samtal och reflektion 

författarna sinsemellan. Samtliga urval har gjorts i samförstånd. Vad gäller själva samtalsanalysen 

kan reliabiliteten diskuteras utifrån samma perspektiv som identifieringen av 

textrörlighetsdiskurser. De subjektiva antaganden som analysen vilar på sker inom ett 

analysverktyg med hög begreppsvaliditet under gemensam reflektion och diskussion. Utifrån 

dessa perspektiv har studien strävat mot att uppnå en god informell interbedömarreliabilitet.  

Då denna studie endast omfattar sex lektioner i två skolklasser, är generaliserbarheten relativt låg. 

Däremot belyser studien olika aspekter kring läsförståelseprocesser som i sig kan fungera som en 

inspirationskälla för framtida studier i allmänhet och ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete i 

synnerhet.  

Etiska aspekter  

Arbetet under denna studie har gjorts i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) redogör för fyra krav på forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I denna studie har eleverna själva 

valt att medverka, vilket deras vårdnadshavare även godkänt. Såväl eleverna som vårdnadshavare 

är förtrogna med studiens syfte, då de i samband med underskrift för samtycke även fick skriftlig 

information. Observationerna har spelats in och transkriberats. För att säkerställa 

konfidentialiteten har skolornas, klassernas, lärarnas och elevernas namn fingerats. Slutligen har 

samtliga inblandade försäkrats om att empirin endast används till denna studie, samt att 

ljudinspelningarna och de transkriberade texterna förstörs då uppsatsen är klar. På detta sätt har 

studien tillmötesgått Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten och analysen från studiens observationer. Avsnittet är 

upplagt så att varje lektion analyseras för sig.  

Varje analys inleds med en kort presentation och sammanfattning av det övergripande arbetet 

under lektionen. Sedan följer ett diagram som redogör för de under textsamtalet identifierade 

läsförståelsestrategierna och därmed textrörlighetsdiskurserna. I anslutning till diagrammet finns 

en tillhörande analys som dessutom kopplar textsamtalets diagram till resten av lektionen. 

Diagrammet och analysen ska tillsammans ge en bild över resultaten för den första 

frågeställningen. 

Efter diagrammet och den tillhörande analysen följer en eller två transkriberade sekvenser ur 

lektionens gemensamma textsamtal som visar på en eller flera för samtalet representativa 

läsförståelsestrategianvändningar. Dessa sekvenser analyseras sedan med hjälp av samtalsanalys 

för att ge svar på studiens andra frågeställning.  

På så sätt knyts de olika delarna ihop och får ett sammanhang. De olika läsförståelsestrategierna 

med konkreta exempel på diskurserna kring dessa presenteras och analyseras inom ramen för 

varje lektionstillfälle.  

Kapitlet mynnar ut i en gemensam analys och sammanfattning kring samtliga observerade 

lektioner. Detta möjliggör i sin tur ett helhetsperspektiv för att nå studiens syfte att belysa de 

processer som pågår då skolklasser tillsammans skapar mening kring texter. 

NO: Läsning och associationer om luft i tätortsklassen 

Lektionen börjar med att läraren uppmanar eleverna att ta upp kemi- och fysikboken och slå upp 

en särskild sida. På den sidan och de efterföljande finns textstycken och bilder kring temat luft. 

Läraren berättar att denna ”läslektion” hänger ihop med det klassen har arbetat med tidigare 

kring temat luft.  

Därefter läser läraren högt för klassen. Lektionen följer samma procedur som upprepas om och 

om igen. Proceduren innebär att läraren läser ett stycke bestående av fem till sex meningar. 

Därefter ställer hon frågor kring varje mening i det lästa stycket. Ordet delas upp mellan dem 

som räcker upp handen. Flera gånger knyter läraren an textens innehåll och elevernas svar till 

deras vardags- och skolkunskaper. 

I följande figur (1) har läsförståelsestrategier i textsamtalet under NO-lektionen i tätortsklassen 

kategoriserats i termer av textrörlighetsdiskurser enligt den modell som presenterats ovan. De 

centrala textrörlighetsdiskurserna är textbaserade, utåtriktade respektive interaktiva, vilka är angivna 
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med lodrät text. Inom dessa övergripande kategorier finns läsförståelsestrategier som 

underkategorier angivna med vågrät text. Till höger i figuren anges utfallet.  

 

Figur 1. Textrörligheter utifrån antal gånger respektive läsförståelsestrategi identifierats - NO, 

tätort  

Figur 1 visar att många olika läsförståelsestrategier användes under det gemensamma textsamtalet 

i denna NO-lektion. Det dominerande antalet berörda lässtrategidiskurser bestod av att dra ut 

huvudpunkter och röra sig på textens yta och att associera till vardagskunskaper respektive skolkunskaper. 

Också strategin att generalisera och abstrahera utifrån textens innehåll berördes relativt många gånger.  

Även om diagrammet endast visar antalet gånger läsförståelsestrategierna identifierades, stämmer 

det för detta textsamtal också bra överens med den tidsenliga fördelningen av dem. 

Sammanfattningsvis präglades lektionens textsamtal av både textbaserade (60,2 %) och utåtriktade 

textrörlighetsdiskurser (39,8 %). 

Följande sekvens (1) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel på hur den 

utåtriktade textrörlighetsdiskursen och dess läsförståelsestrategi att koppla texten till 

vardagskunskaper användes under textsamtalet. 

Sekvens 1 

Läraren har läst upp följande textstycke som finns bredvid en bild av en skidåkare: 
”När luften bromsar för mycket, finns det knep att ta till för att minska motståndet.” 

1 Lärare  

 

Hur gör man när man cyklar? Om man vill minska det här liksom motståndet. 
Hiu, motvinden, det är så jobbigt! Jag vill komma fram. Vad gör man då? 
Säkert utan att tänka. Jag cyklar rak i ryggen och det är jobbigt. Hur gör jag? 
Hannes? 
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2 Hannes Eh, cyklar på ännu hårdare. 

3 Lärare 

 

Aa, fast, det är ju så jobbigt. Jag gör nånting faktiskt, för att minska den härra 
motvinden. Anton? 

4 Anton Man hukar sig. 

5 Lärare 

 

Hukar sig. Jag försöker ju göra mig mindre. För allt de här som möter vinden 
det blir liksom en motvind. Det blir jobbigt. Och då krymper jag ihop på 
cykeln. Jag böjer mig fram, för att minska luftmotståndet. Precis som den här 
skidåkaren. Om ni sett när de åker störtlopp eller så. De är ju nere. Här. För 
att de ska bli mindre. Det bir mindre luftmotstånd då och då går det mycket, 
mycket snabbare. För skulle de stå upp, såhär, och dessutom kanske ha tyg 
mellan benen och armarna, då skulle det vara jättemycket som möts av luften, 
ett stort motstånd. Så då krymper dom ihop istället. Erik? 

6 Erik Så kan man göra när man åker skridskor också. 

7 Lärare 

 

Så kan man göra när man åker skridskor också. Och det är ju som… nej nu 
har vi inga konståkare här… När man ska snurra, när man snurrar och vill få 
till en riktigt, riktigt snabb snurr, har ni sett det? Och då krymper de ju ihop, 
och då snurrar, snurrar och sen när dom ska stanna av snurren, då reser ju de 
sig upp. Så att det ska bli mer motstånd, så att de ska minska hastigheten då. 

8 John Och så hoppar man, diing! 

9 Lärare Hannes! 

10 Hannes De kan ju åka (ohörbart) blir de inte yra? 

11 Lärare 

 

De övar på det där och koncentrerar sig på nån punkt eller nått. Jag kan inte. 
Jag kan inte ens åka karusell.  

Ok! Nu är vi på ”Vad är luft?” Är ni med?  

Läraren börjar läsa nästa textstycke. 

Läraren initierar läsförståelsestrategin att koppla texten till vardagskunskaper genom att nominera 

ämnet ”hur man gör när man cyklar i motvind”. Därmed påbörjar läraren en utåtriktad 

textrörelsediskurs. Hannes agerar i tur 2 som en tänkbar ämnesinledare då han ger respons på 

lärarens ämnesnominering. Läraren antar dock inte Hannes ämnesinledning och återgår till sin 

nominering. När Anton svarar ”man hukar sig” i tur 4 antar han rollen som ämnesinledare. 

Läraren accepterar Antons svar och därmed ämnesinledning, återanvänder svaret och utvecklar 

hans ämne ”att huka sig”.  Som en respons på detta utvecklar Erik på rad 6 ämnet ytterligare 

genom att koppla ”att huka sig” till att ”åka skridskor”. Läraren i sin tur återanvänder hans 

påstående och bekräftar och accepterar det på så sätt. Sedan utvecklar hon Eriks kommentar 

vilket leder till att John också agerar som ämnesinledare genom att ”koppla hukning vid 

skridskoåkning” till ”hoppning”. Läraren ignorerar dock Johns ämnesinledning och ger istället 

ordet till Hannes som inleder ett nytt ämne ”att bli yr när man snurrar”. Läraren bekräftar och 

utvecklar detta kort för att sedan avsluta ämnet och därmed samtalet kring lässtrategin att koppla 

texten till vardagskunskaper genom att gå vidare till nästa textstycke och börja läsa. 
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Sammanfattningsvis är det läraren som intar den ämnesnominerande rollen och därmed initierar 

tal om de enskilda läsförståelsestrategierna. Eleverna deltar i samtalet om läsförståelsestrategin 

genom att agera som tänkbara ämnesinledare. Det är sedan läraren som avgör om dessa 

ämnesinledningar ska tas upp och utvecklas ytterligare eller inte. Det är också läraren som 

avslutar ämnet och därmed talet om den aktuella läsförståelsestrategin. Denna fördelning av roller 

och därmed processerna kring hur samtalet kring läsförståelsestrategin introduceras, utvecklas 

och avslutas är utmärkande också för lektionen som helhet. 

NO: Läsning och samtal om celler i glesbygdsklassen  

Efter en kort samling delar läraren ut lappar till eleverna med frågeställningar kring celler som de 

ska söka svar på. Till sin hjälp har eleverna klasskamraterna, vilket innebär att de går runt i 

klassrummet och intervjuar varandra. Sedan följer ett gemensamt samtal där eleverna får berätta 

vilken klasskamrat som kunde hjälpa till med vilka frågor och vad deras svar innefattade.  

Därefter undersöker klassen under lärarens ledning strukturen på deras NO-bok. De samtalar 

kring faktarutor, olika färgsättningar och rubriker kopplat till vilken funktion de har i boken. Den 

för lektionen aktuella texten i NO-boken handlar om cellernas funktion i kroppen. Läraren läser 

en mening högt för klassen, varpå hon ställer en fråga kring meningen och eleverna ger svar. 

Detta upprepas tills hela textavsnittet har arbetats igenom. Då börjar läraren på nytt med texten. 

Återigen läses varje mening för sig, men istället för att ställa frågor om meningarna uppmanar 

läraren en elev i taget att förklara meningen med egna ord. På detta sätt arbetas halva textstycket 

åter igenom, varpå eleverna uppmanas att arbeta vidare med denna sammanfattande metod 

tillsammans med en bänkkamrat.  

I följande figur (2) har läsförståelsestrategier i textsamtalet under NO-lektionen i glesbygdsklassen 

kategoriserats i termer av textrörlighetsdiskurser enligt den modell som presenterats ovan. 

Utförligare information om hur denna figur ska läsas finns i anslutning till figur 1.  
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Figur 2. Textrörligheter utifrån antal gånger respektive läsförståelsestrategi identifierats – NO, 

glesbygd 

Figur 2 visar en spridning bland de olika läsförståelsestrategierna och textrörlighetsdiskurserna. 

Här måste dock påminnas om att diagrammet endast visar antalet gånger strategierna användes 

under det gemensamma textsamtalet. Eftersom de olika strategierna tar olika lång tid visar 

diagrammet inte en tidsmässig spridning över samtalet. Det gemensamma textsamtalets första del 

präglades huvudsakligen av strategin att dra ut huvudpunkter ur texten och kan ses som en 

förberedelse för samtalets andra, sammanfattande del och resterande lektions pararbete. Under 

detta textsamtal iscensattes alla tre textrörlighetsdiskurser. Den textbaserade rörlighetsdiskursen (50 

%) var dominerande och det relativt breda bruket av olika läsförståelsestrategier inom den 

interaktiva textrörlighetsdikursen (27,8 %) var utmärkande för just denna lektion. 

Följande sekvens (2.1) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel på hur den för 

denna lektion typiska textbaserade rörlighetsdiskursen användes genom läsförståelsestrategin att 

dra ut huvudpunkter från texten. 

Sekvens 2.1  

Läraren läser följande mening ”Hudcellerna bygger till exempel upp huden, medan muskelcellerna bygger 
upp musklerna.” 

1 Lärare Finns det nån grupp med celler här? Andrea? 

2 Andrea Eh, hudceller och muskelceller. 

3 Lärare Hudceller och muskelceller. Så att hudcellerna är en grupp. Vad har den för 
uppgift? Niklas? 

4 Niklas Att bygga upp huden. 
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5 Lärare Att bygga upp huden. Och så har vi den andra gruppen. Vad var det för 
någonting då? Arvid? 

6 Arvid Bygger upp muskler. 

7 Lärare Ja, och vad kallas gruppen? Vad kallas gruppen som bygger upp muskler? 
Lina? 

8 Lina Muskelceller. 

Läraren fortsätter med att börja läsa nästa mening i texten. 

I denna del av textsamtalet börjar läraren med att genom sin fråga i tur 1 nominera ämnet 

”grupper med celler”. På detta sätt initierar hon den ena för textsamtalet typiska 

läsförståelsestrategin att dra ut huvudpunkter från texten och påbörjar därmed en textbaserad 

rörlighetsdiskurs. Andrea fungerar sedan som ämnesinledare då hon preciserar ämnet genom att 

svara ”hudceller och muskelceller”. Läraren återanvänder sedan Andreas svar på ett bekräftande 

sätt och avslutar så läsförståelsestrategin. Sedan utvecklar läraren ämnet till ”cellernas uppgifter” 

genom att ställa en ny, mer specifik fråga kring ena cellgruppens uppgifter. Därigenom initierar 

hon på nytt läsförståelsestrategin att dra ut huvudpunkter från texten och en textbaserad rörlighetsdiskurs. 

Precis som med Andrea återanvänder läraren sedan i tur 5 Niklas svar för att bekräfta det och 

avsluta läsförståelsestrategin. Återigen följer en ny initiering av läsförståelsestrategin att dra ut 

huvudpunkter från texten då läraren fortsätter med frågor på ämnet ”cellernas uppgifter”, men denna 

gång om den andra gruppen celler. Läraren, Arvid och Lina hjälps sedan åt att svara på frågorna 

varpå läraren återigen avslutar samtalet om läsförståelsestrategin, denna gång genom att börja läsa 

nästa mening i texten. 

Denna del av samtalet och det sätt som läsförståelsestrategin att dra ut huvudpunkter från texten och 

därmed även den textbaserade rörlighetsdiskursen initieras, används och avslutas är representativ för 

hela det gemensamma textsamtalet i denna lektion. Det är läraren som genom sina frågor både 

står för ämnesnomineringen och -inledningen och därigenom ämnesutvecklingen. Det är också 

med dessa frågor som hon initierar och avslutar användningarna av läsförståelsestrategin och 

textrörlighetsdiskursen. Som exemplet visar är användningen av denna strategi mycket snabb, 

vilket beror på att eleverna uppmanas att dra ut mycket precisa och korta huvudpunkter. På så 

sätt används strategin ofta flera gånger på kort tid. Den används då på olika sätt, men med 

samma kommunikativa syfte. 

Följande sekvens (2.2) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel på hur den för 

denna lektion typiska textbaserade rörlighetsdiskursen användes genom läsförståelsestrategin att 

sammanfatta texten med egna ord. 

Sekvens 2.2 

1 Lärare Om vi tittar i början på det där stycket nu. Du är miljarder celler. Då står första 
meningen såhär: ”Du består av miljarder små, små celler.” Vad betyder det? 
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Kan du förklara det med lite andra ord? Vad betyder det? Emil? 

2 Emil Att eh att cellerna liksom bygger upp kroppen, de är det som kroppen är gjord 
av. 

3 Lärare Ok. ”Du består av miljarder små, små celler.” Kan vi få ytterligare en 
förklaring? Vad betyder det? Andrea? 

4 Andrea Att du byggs upp av små, små celler. 

5 Lärare En gång till? 

6 Andrea Du byggs, du byggs upp av små, små celler. 

7 Lärare Okej. Om jag säger såhär att ni tänker ytterligare ett steg. Mycket mer. Ta bara 
själva meningen. ”Du består av miljarder små, små celler.” Jo, det betyder att i 
dig så finns det massor, otroligt, oräkneliga antal celler. Så.  

Läraren börjar läsa nästa mening i texten. 

Ämnet både nomineras och inleds i denna sekvens (2.2) av att läraren läser upp den aktuella 

meningen i texten. Ämnet är ”människan består av miljarder små celler”. Därefter initierar läraren 

läsförståelsestrategin att sammanfatta med egna ord genom att uppmana Emil att förklara meningen 

med ”lite andra ord” (slutet av tur 1). Därmed påbörjar läraren den textbaserade rörlighetsdiskursen. 

Emil i sin tur använder i tur 2 läsförståelsestrategin genom att utveckla ämnet något till att 

”cellerna bygger upp kroppen”. Emils svar kan tolkas som ett försök att använda strategin att 

sammanfatta med egna ord. Läraren bekräftar Emils försök med en minimal respons ”ok”, och ber 

direkt en annan elev att också göra ett försök. I tur 4 och 6 använder även Andrea strategin 

genom att utveckla ämnet något, precis som Emil gjorde. Läraren ger inte heller här någon större 

respons till elevens svar, utan påpekar att eleverna tänker för långt och ger ett exempel på ett 

enligt henne korrekt svar. Hon ger därmed exempel på hur strategin ska gå till. Sedan börjar hon 

läsa nästa mening i texten och avslutar därmed både ämnet och användningen av 

läsförståelsestrategin att sammanfatta texten med egna ord.    

Under resten av textsamtalet används strategin att sammanfatta med egna ord på liknande sätt som 

ovan. Det är läraren som nominerar ämnet och genom sin fråga initierar läsförståelsestrategin, 

samt det sätt på vilket den bör genomföras. Läraren avgör också om elevernas svar accepteras 

eller inte och är därmed den som avslutar strategin. 

SO: Läsning om drottning Kristina i tätortsklassen 

Lektionen i historia inleds med att läraren knyter ihop det textstycke som ska behandlas med 

klassens tidigare arbete kring historia. Eleverna hjälps åt att minnas vilket århundrade de har 

arbetat med, vilken kung (Gustav II Adolf) och vilka stora skeenden de senast berört. Läraren 

delar därefter ut papper med text och bild om drottning Kristina. Utan att på förhand läsa texten, 

vare sig enskilt eller tillsammans, ställer läraren frågor kring varje mening. Alla svar kopplas 

samman med särskilda ord i texten som eleverna uppmanas att stryka under med en färgpenna. 
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När hela texten har gåtts igenom på detta sätt skriver eleverna ner de understrukna orden i form 

av en tabell i sina skrivböcker.  

Efter detta gemensamma arbete delas eleverna upp i par med uppgiften att gemensamt författa en 

faktatext om drottning Kristina. Till sin hjälp har de nu endast stödorden i skrivböckerna. 

Eleverna ska även i anslutning till sina egenskrivna faktatexter argumentera för en egen 

ståndpunkt kopplad till texten de läst.  

I följande figur (3) har läsförståelsestrategier i textsamtalet under SO-lektionen i tätortsklassen 

kategoriserats i termer av textrörlighetsdiskurser enligt den modell som presenterats ovan. 

Utförligare information om hur denna figur ska läsas finns i anslutning till figur 1. 

 

Figur 3. Textrörligheter utifrån antal gånger respektive läsförståelsestrategi identifierats – SO, 

tätort 

Under denna lektions textsamtal dominerade läsförståelsestrategin att dra ut huvudpunkter och röra 

sig på textens yta när det gäller antalet gånger strategierna identifierades, vilket tydligt syns i figur 3. 

Att denna strategi användes så många gånger under textsamtalet kan ses som beroende på att 

eleverna behövde ta ut relevant kunskap ur texten för att sedan under resten av lektionen kunna 

göra en egen faktatext utifrån de understrukna orden. Eftersom denna strategi dock tar relativt 

kort tid att använda, medan de andra identifierade strategierna kan ta längre tid att bearbeta, 

stämmer diagrammet för detta samtal inte överens med den tidsenliga aspekten. 

Ljudupptagningen och anteckningarna visar till exempel att även strategin att associera texten till 

skolkunskaper utgjorde en större del av lektionen varför denna strategi också har valts att visas 

närmre i ett transkriberat exempel nedan. Sammanfattningsvis präglas detta textsamtal av både en 

textbaserad (74,3 %) och en utåtriktad textförståelsediskurs (25,7 %). 
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Följande sekvens (3.1) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel på hur den för 

denna lektion typiska utåtriktade textrörlighetsdiskursen användes genom läsförståelsestrategin att 

associera texten till tidigare skolkunskaper. 

Sekvens 3.1 

Klassen har utifrån texten konstaterat att Axel Oxenstierna styrde Sverige då drottning Kristina 
fortfarande var för ung. 

1 Lärare Axel Oxenstierna. Kommer ni ihåg Axel Oxenstierna? Honom har ni ju 
träffat på ganska nyligen. 

2 Elev Har vi träffat honom? 

3 Lärare Aa men, vi har pratat om honom och tittat på honom på film. Kommer ni 
ihåg vem det var? 

4 Elev Nej 

5 Elev Ja 

6 Lärare Vem var det då? 

7 Elev Han var, vad heter det, jag kommer inte ihåg. 

8 Lärare Han var rikskansler. Han var rikskansler. Så han var kungens närmsta 
man. Han var Gustav den andre Adolfs närmsta man. Så då fick han vara 
som hennes förmyndare och bestämma över Sverige medan hon blev, 
uppfostrades och växte upp. 

Aa, och sen så i resten av det här stycket så står det jättemycket om vad 
hon fick lära sig. Vad fick hon lära sig då då?  

Läraren börjar i denna del av samtalet med att nominera ämnet ”Axel Oxenstierna”.  Genom sin 

fråga om eleverna kommer ihåg Axel Oxenstierna initierar hon läsförståelsestrategin att koppla 

texten till tidigare skolkunskaper och påbörjar en utåtriktad textrörlighetsdiskurs.  I tur 3 säger läraren till 

eleverna att klassen tidigare har pratat om honom och sett honom på film. Sedan följer några 

turer där eleverna försöker att inleda och utveckla ämnet men inte lyckas med det. I tur 8 tar 

läraren därför över ansvaret för ämnesinledningen och påminner eleverna om vem Axel 

Oxenstierna var och vad han gjorde. Sedan avslutar läraren både ämnet, läsförståelsestrategin och 

den utåtriktade textrörlighetsdiskursen genom att gå vidare i texten. 

Denna sekvens (3.1) ur samtalet ger ett exempel på hur läraren under det gemensamma 

textsamtalet kopplade texten till elevernas tidigare skolkunskaper. Även i resten av textsamtalet var det 

huvudsakligen läraren som initierade denna läsförståelsestrategi. Sedan hjälptes läraren och 

eleverna oftast åt att använda strategin genom att tillsammans komma ihåg den tidigare 

skolkunskapen och koppla den till texten. Användningen av strategin möjliggjorde en aktivering 

av elevernas förkunskaper. 
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Följande sekvens (3.2) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel på hur den för 

denna lektion typiska textbaserade textrörlighetsdiskursen användes genom både 

läsförståelsestrategin att dra ut huvudpunkter ur texten och strategin att fylla tomrum.  

Sekvens 3.2 

Klassen har utifrån texten konstaterat att drottning Kristina abdikerade.  

1 Lärare Så hon valde alltså att sluta regera. Varför dårå? Vad gjorde hon när 
hon hade slutat regera? Vad gjorde hon då? Elsa? 

2 Elsa Hon bytte religion 

3 Lärare Hon bytte religion. Precis. Till vilken religion då? Elsa? 

4 Elsa katolism 

5 Lärare Ja till katolicism. Och vilken religion var det som var i Sverige dårå? 
Vad var det hon bytte ifrån? Elvira? 

6 Elvira Protestantism. 

7 Lärare Från protestantism precis. Så ni kan stryka under bytte religion och 
katolicism. Hittar ni de orden? 

Läraren leder in samtalet på att Kristina flyttade till Rom. 

Detta avsnitt ur det gemensamma samtalet börjar med att läraren genom sin fråga nominerar ett 

nytt ämne ”vad Kristina gjorde när hon hade slutat regera”.  Lärarens fråga initierar också 

läsförståelsestrategin att dra ut huvudpunkter ur texten och därmed den textbaserade 

textrörlighetsdiskursen. När Elsa svarar har hon använt strategin och agerar som ämnesinledare för 

ämnet drottning Kristinas byte av religion.  Läraren återanvänder i tur 3 Elsas svar för att 

bekräfta det och avsluta strategin. Hon inleder sedan ämnet genom sin nästa fråga om till vilken 

religion Kristina bytte. På så sätt har läraren på nytt initierat samma läsförståelsestrategi, men 

denna gång baserad på det svar som eleven gav i föregående tur. Återigen svarar Elsa. Läraren 

återanvänder denna gång svaret både för att bekräfta det och avsluta läsförståelsestrategin. 

Därefter inleder och utvecklar läraren ämnet ytterligare genom att fråga vilken religion Kristina 

bytte ifrån. Eftersom denna information inte finns i texten initierar läraren strategin att fylla 

tomrum i texten och därmed en textbaserad rörlighetsdiskurs. Denna strategi och ämnet avslutas sedan 

när läraren i tur 7 återanvänder Elviras svar på ett bekräftande sätt och sedan efter några 

instruktioner till eleverna går vidare till nästa del i texten. 

Sammanfattningsvis är det i detta avsnitt läraren som nominerar och inleder både ämnet och 

läsförståelsestrategierna. Läraren återanvänder elevernas svar för att bekräfta dem och avsluta 

läsförståelsestrategierna. Sekvens 3.2 visar tydligt hur en strategi kan initieras med utgångspunkt i 

ett samtal om en annan. Strategin att fylla tomrum initieras utifrån det tidigare samtalet om strategin 

att dra ut huvudpunkter från texten. På så sätt bygger strategierna vidare på varandra. Exemplet 

visar att även om en läsförståelsestrategi kan vara dominerande för att arbeta med förståelsen ett 
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specifikt textstycke så krävs också andra strategier för en djupare förståelse. Detta sätt att initiera 

och utveckla strategierna kan ses som representativt även för resten av det gemensamma 

textsamtalet i denna lektion. 

SO: En översikt av Skåne i glesbygdsklassen 

Lektionen i svensk geografi börjar med att eleverna uppmanas slå upp en särskild sida i SO-

boken. Sidan innefattar en kort faktatext om Skåne med tillhörande bild. Läraren uppmanar en 

elev i taget att läsa en mening i texten och direkt därefter ställer hon en fråga kring den. Läraren 

fördelar ordet oberoende av huruvida eleverna räcker upp handen eller inte. De svar som 

eleverna ger sammanfattas med ett stödord som läraren skriver upp på tavlan.  

Efter att varje mening i texten har omformulerats till ett stödord på tavlan uppmanas eleverna att 

stänga sina böcker. Därefter får eleverna i uppgift att med hjälp av stödorden ”berätta allt de kan” 

om Skåne för bänkkamraten. När eleverna har sammanfattat sina kunskaper för varandra ber 

läraren dem att ta upp den stencil som klassen använder för att kategorisera fakta kring Sveriges 

landskap. Läraren fördelar ordet mellan eleverna som får kategorisera ett stödord i taget till 

följande kategorier: ”natur och naturresurser”, ”befolkning och arbete” samt ”speciellt för 

landskapet”.   

I följande figur (4) har läsförståelsestrategier i textsamtalet under SO-lektionen i glesbygdsklassen 

kategoriserats i termer av textrörlighetsdiskurser enligt den modell som presenterats ovan. 

Utförligare information om hur denna figur ska läsas finns i anslutning till figur 1. 

 

Figur 4. Textrörligheter utifrån antal gånger respektive läsförståelsestrategi identifierats – SO, 

glesbygd 
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Av figur 4 är det lätt att dra den felaktiga slutsatsen att lektionen i dess helhet fokuserar på att 

arbeta med den textbaserade rörligheten att dra ut huvudpunkterna i texten. Lektionen mynnade ut i 

pararbeten om att sammanfatta texten med egna ord, vilka ljudinspelningarna inte förmådde att 

fånga. Av den anledningen kan strategins andel i figuren inte ses som representativt för lektionen. 

Även om många turer och uppmaningar från läraren belyser denna strategi ska detta snarare ses 

som en sorts förberedelse för att arbeta med att sammanfatta texten med egna ord. På så sätt kan 

strategin att dra ut huvudpunkter ur texten under denna lektion ses som en form av scaffolding 

för elevernas arbete med den för sammanhanget mer utmanande strategin: att sammanfatta 

texten med egna ord. Sammanfattningsvis präglades lektionen av en textbaserad textrörlighetsdiskurs 

(93,5 %).  

Följande sekvens (4) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel på hur den för 

denna lektion typiska textbaserade rörlighetsdiskursen användes genom läsförståelsestrategin att 

dra ut huvudpunkter från texten. 

Sekvens 4 

Eleverna har precis slagit upp sina böcker på den aktuella sidan. 

1 Lärare Men du – då kan du också få börja läsa. Första meningen. Högst upp på 
sidan femtiett. 

2 Markus En bara? 

3 Lärare Mm 

4 Markus I södra delen av Skåne finns det mycket åkermark. 

5 Lärare Vad finns det i södra delen av Skåne? Andreas? 

6 Andreas Det finns mycket åkermark. 

7 Lärare (viskar högt) då ska jag bara skriva här… (skriver upp ”åkermark” på tavlan) 

8 Lärare Eh… Ellen 

9 Ellen Jorden innehåller lera och i den växer det bra. 

10 Lärare Vad innehåller jorden? Samir? 

11 Samir Lera 

12 Lärare Lera. Då ska jag… (skriver ”lera” på tavlan) 

Läraren uppmanar därefter en ny elev att läsa nästa mening i texten. 

 

I exemplet ovan visas hur läraren genom en ämnesnominerande roll uppmanar Markus att läsa en 

mening i den aktuella texten. Markus svarar genom att fråga om det bara är en sida han ska läsa, 

denna fråga har en ämnesinledande funktion i samtalet. Läraren svarar med ett kort ”mm”, vilket 

kan ses som en topikaliserare för sammanhanget. Därefter inleder Markus vidare genom att läsa 



 35 

den aktuella meningen. Läraren ämnesinleder återigen genom att ställa en fråga kring meningen, 

frågan är direkt kopplad till en textbaserad textrörlighetsdiskurs genom läsförståelsestrategin att ta ut 

huvudpunkter ur texten. Andreas svar på frågan fungerar i sig ämnesinledande, vilket läraren 

bekräftar genom att skriva upp det aktuella svaret på tavlan. Därefter nominerar läraren ett nytt 

ämne genom att apostrofera Ellen. Ellen inleder detta genom att läsa upp nästföljande mening i 

texten, vilket läraren utvecklar då hon ställer en fråga kopplad till denna. Likt den tidigare frågan 

är denna kopplad till läsförståelsestrategin att dra ut huvudpunkter ur texten. Samir intar en 

ämnesinledande roll och svarar på frågan, vilket läraren bekräftar genom att återigen skriva upp 

svaret på tavlan.  

Denna sekvens är karaktäristisk för lektionens gemensamma samtal kring texten, som i sin helhet 

präglades av ovan beskrivna samtalsform som fokuserade kring en textbaserad textrörlighetsdiskurs. 

Läraren intar en ämnesnominerande och inledande roll vilket eleverna utvecklar genom att agera 

ämnesinledande. På så sätt utvecklas samtalet genom lärarens uppmaningar och frågor 

tillsammans med elevernas svar och högläsning. 

SV: Rollspel i tätortsklassen 

Läraren inleder lektionen med att fråga vilka i klassen som tidigare har läst böcker i ”fem”-serien 

av Enid Blyton. Flera elever räcker upp handen och läraren berättar att klassen ska arbeta kring 

ett ”fem-avsnitt” på både svenskan och engelskan under dagen. Läraren beskriver 

svensklektionen som en lektion kring läsförståelse och tillägger att klassen ska arbeta lite 

annorlunda med detta idag.  Därefter spelar läraren upp en ljudinspelning av ovan nämnda 

avsnitt. Eleverna uppmanas att samtidigt följa med i den tillhörande texten som de har i sina 

böcker framför sig.  

Efter att klassen har lyssnat färdigt frågar läraren vilka roller det finns i berättelsen. Klassen hjälps 

åt att namnge alla karaktärer, vilka läraren samtidigt skriver upp på tavlan. När detta är gjort delar 

läraren upp eleverna i grupper om fyra. Eleverna får veta att de i dessa grupper ska fördela roller 

mellan varandra, träna på ”sin” roll enskilt, för att sedan tillsammans läsa upp texten i gruppen.  

I följande figur (5) har läsförståelsestrategier i textsamtalet under Svensklektionen i tätortsklassen 

kategoriserats i termer av textrörlighetsdiskurser enligt den modell som presenterats ovan. 

Utförligare information om hur denna figur ska läsas finns i anslutning till figur 1. 
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Figur 5. Textrörligheter utifrån antal gånger respektive läsförståelsestrategi identifierats – Svenska, 

tätort 

Denna lektion innefattade samtliga tre textrörlighetsdiskurser, vilket bekräftas av diagrammet 

ovan. Då målet för eleverna var att kunna spela upp en karaktär på ett trovärdigt sätt, krävdes det 

att flera olika strategier mobiliserades. Dels behövdes huvudpunkterna lyftas fram för att bringa 

reda i vilka karaktärer som fanns att välja mellan. Därefter behövde eleverna sätta sig in i den 

kontext som omgav rollen för att sedan kunna imitera den med ett lämpligt tonläge och 

eventuella uttryck. Här behövde eleverna främst fylla tomrummet för att få fram skeenden, och 

därefter koppla till vardagskunskap för att komma åt själva sinnesstämningen. Diagrammet visar 

även att uppgiften innefattade ett relativt stort mått av medvetenhet kring genre, vilket kan 

förklaras av stundvis mer tekniska diskussioner då eleverna redde ut olika funktioner som 

berättarröst och dramaturgi. Sammanfattningsvis innefattade samtalet såväl textbaserade (43,5 %), 

som utåtriktade (39,1 %) och interaktiva textrörlighetsdiskurser (17,4 %). 

Följande sekvens (5) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel på hur textsamtalet 

rör sig genom alla tre textrörlighetsdiskurser med hjälp av att använda en mängd olika 

läsförståelsestrategier.  

Sekvens 5 

Instruktion inför arbetet med att läsa upp rollerna. 

1 Läraren 

 

… och då gäller det ju sen när man sitter och tränar lite på sina… på vad 
man själv ska säga eller det man själv ska läsa… vad.. eller hur ska man 
tänka då? 

2 Elvira (ohörbart) att läsa… 
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3 Läraren Om man ska läsa en roll i en pjäs 

4 Anton Man måste va… 

5 Läraren ska det vara… eller mm? (nickar mot elev 2) 

6 Anton Man måste eh.. va som i rollen 

7 Läraren 

 

Ja men man ska ju vara som i rollen, precis Anton! Med inlevelse, eller 
hur! Såhär händer någonting jätteläskigt då måste man ju läsa den biten 
som att det är någonting jätteläskigt som händer och händer någonting 
jätteroligt då måste man ju låta som man tycker att det är kul. Eller hur? 
Så det krävs ju lite inlevelse. 

8 John Ajje (tar sig för hjärtat och faller ner från stolen) 

Eleverna börjar samtala i sina respektive grupper.  

Läraren inleder instruktionen av elevernas uppgift genom att ta en ämnesnominerande roll; hon 

frågar hur de ska tänka vid träning av repliker. Elvira påbörjar ett ämnesinledande svar, men 

avbryter sig mitt i meningen. Läraren återvänder då till sin tidigare ämnesnominerande tur genom 

att omformulera och utveckla den något; ”om man ska läsa en roll i en pjäs?”. Denna 

frågeställning öppnar möjligheten för flera olika textrörlighetsdiskurser. Anton påbörjar ett 

inledande svar, men avbryts av läraren som i sin tur avbryter sig själv och uttrycker den 

topikaliserande turen ”mm?”. Detta fungerar i sig som en uppmuntran till Anton som då 

uttrycker ett ämnesinledande svar vilket i sig kan kopplas till flera olika läsförståelsestrategier: 

”Man måste eh… va som i rollen”. För att leva sig in i en roll krävs att man såväl kan dra ut 

huvudpunkter och fylla tomrum för att förstå vad som händer som att koppla till vardagskunskap (vilket 

tonläge har man om man är rädd eller glad?) och vara förtrogen med textens genre (vilken roll har 

exempelvis berättarrösten?). Det innebär att det kräver alla tre textrörligheter. Detta bekräftas av 

lärarens svar som fördjupar och konkretiserar Antons tes. ”Med inlevelse, eller hur! Såhär händer 

någonting jätteläskigt då måste man ju läsa den biten som att det är någonting jätteläskigt som 

händer och händer någonting jätteroligt då måste man ju låta som man tycker att det är kul.” Med 

denna tur har läraren initierat de två läsförståelsestrategierna att dra ut huvudpunkter från texten och 

att koppla till vardagskunskap och därigenom rört sig inom en textbaserad och utåtriktad 

textrörlighetsdiskurs. Ytterligare ett försök till ämnesinledning kommer från John, som med kropp 

och röst dramatiserar något som till synes verkar vara ett dödsögonblick. Denna dramatisering 

kan vara ett uttryck för att John kopplar samtalet till sin vardagskunskap, då han visar upp en egen 

tolkning av ett skådespel. Detta ignoreras av klassen, varpå samtalet avslutas. 

Sammanfattningsvis präglas observationen av att läraren intar en ämnesnominerande och 

utvecklande roll, medan eleverna intar en ämnesinledande sådan. Läraren styr vilka ämnen som 

ska utvecklas genom att antingen bekräfta/utveckla eller ignorera deras förslag och inlägg. 
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SV: Läsning och värdegrundsamtal i glesbygdsklassen 

Lektionen börjar med att läraren med inlevelse läser upp en kort berättande text med många turer 

som handlar om en situation där en arg mamma dukar bordet i dialog med sina barn. Texten 

visas under läsningen och det efterföljande textsamtalet upp via en Overhead. Efter läsningen 

ställer läraren frågor kring texten och klassen samtalar med utgångspunkt i dessa. 

I följande figur (6) har läsförståelsestrategier i textsamtalet under No-lektionen i tätortsklassen 

kategoriserats i termer av textrörlighetsdiskurser enligt den modell som presenterats ovan. 

Utförligare information om hur denna figur ska läsas finns i anslutning till figur 1. 

 

Figur 6. Textrörligheter utifrån antal gånger respektive läsförståelsestrategi identifierats – Svenska, 

glesbygd 

Av figur 6 framgår det att många läsförståelsestrategier används i samtalet, framförallt inom 

diskurskategorin textbaserad rörlighet (28,7 %) och med en frekvensmässig dominans av strategin att 

fylla tomrum. Av anteckningarna och ljudupptagningarna stärks detta, då läraren konsekvent 

uppmanar eleverna att svara på frågor där just strategin fylla tomrum ska användas. Men då 

elevernas svar ofta berör en annan strategi visar figuren även upp en bredd av sådana, som främst 

återfinns inom den utåtriktade (23,4 %), men även inom den interaktiva textrörlighetsdiskursen (7,8 

%). 

Följande sekvens (6) analyseras i termer av samtalsämnen och ger ett exempel hur detta 

textsamtal rör sig inom både en textbaserad och utåtriktad textrörlighetsdiskurs genom 

användning av flera olika läsförståelsestrategier.  

Sekvens 6 

Läraren har precis läst texten högt för klassen  
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1 Lärare OK.. vad säger du Matilda? Varför är mamman arg? 

2 Matilda Jag.. jo.. om man ska ha någon mat ska man hjälpa till. 

3 Lärare Om man ska ha ska man hjälpa till? Så tycker du… Om ni ser här uppe 
(pekar på texten som visas). Hon var ju väld…hon är arg från början va? Det 
där att hon är arg när hon slår tallrikarna i bordet. Hon verkar ju vara arg 
redan innan. Matilda? 

4 Matilda Ja.. 

5 Lärare är mamman arg ofta? 

6 Anna (ohörbart) typ jämt 

7 Lärare Du tror att det är ofta?  

8 Anna Ah. 

9 Lärare Du tror att det händer ofta, nästan jämt. Kan man tro något annat? 

10 Josef Ah, först kanske (ohörbart) och så kommer typ ingen och hjälper. 

11 Lärare Det är någon som håller på i köket och ber om hjälp och så kommer det 
ingen och hjälper. Är det så du tänker? 

12 Josef Ja 

13 Lärare Ja 

Läraren ställer en ny fråga 

I sekvens 6 ovan fokuserar läraren på att finna inferenser, att fylla tomrum i texten. Läraren intar en 

ämnesnominerande roll och uppmanar Matilda att fylla ett sådant tomrum och inleder därmed ett 

samtal inom en textbaserad rörlighetsdiskurs. Matildas svar i tur 2 indikerar att hon arbetar med en 

annan strategi, hon hänvisar snarare till egna åsikter och kritiskt granskning. På så sätt agerar Matilda 

ämnesinledare då hon initierar en diskussion av värdegrundskaraktär, fast i en position i samtalet 

där hon snarare förväntas utveckla lärarens textbaserade ämne. Detta exemplifierar hur olika 

strategier inom samma diskurs kan leda till att samtalsämnet kan utvecklas åt olika håll. Läraren 

bekräftar sedan Matildas svar genom att upprepa och kommentera det ”så tycker du”, för att 

sedan återgå till sin ursprungliga lässtrategi och i förlängningen ämnesnominering. Hon 

apostroferar sedan en annan elev – Anna – vars svar att mamma ”typ jämt” är arg vittnar om att 

hon mobiliserar strategin att koppla till vardagskunskap för att associera till egen vardagskunskap för 

att kunna fylla tomrummet i texten och rör sig därmed parallellt inom en utåtriktad och textbaserad 

textrörelsediskurs. Kanske har hon stött på en arg mamma i sin vardag eller i media? Läraren 

återanvänder Annas svar genom att sammanfatta hennes tes: ”du tror att det händer ofta?”, varpå 

Anna svarar ”ja”. Läraren bekräftar detta genom att återanvända den tidigare turen ”du tror att 

det händer ofta” som en övergång till en nominering av ett nytt ämne genom att fråga om man 

kan tänka på ”något annat sätt”. Denna frågeställning kan ses som en nominering av samtalsämne 

inom valfri textrörlighetsdiskurs. Josef kombinerar då strategin att fylla tomrummen med att 
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sammanfatta texten med egna ord. Utifrån denna sammanfattning finner han svaret på lärarens fråga; 

mamman är arg för att hon ”håller på i köket och ber om hjälp och typ ingen hjälper”. Läraren 

upprepar och återanvänder Josefs svar och omformulerar det samtidigt något. Därefter frågar 

hon Josef om det är så han tänker. Josef svarar då ”ja”, vilket läraren även bekräftar med ett ”ja” 

för att sedan ställa en helt ny fråga. På så sätt har läraren och eleverna avslutat sekvensen genom 

en omformulering av svaret och elevernas bekräftelse av omformuleringen. Därefter initieras en 

ny ämnesnominering, en ny fråga. 

Sammanfattningsvis intar läraren en ämnesnominerande roll för att initiera ett samtal kring den 

textbaserade läsförståelsestrategin att fylla tomrum i texten. Eleverna agerar ofta ämnesinledare, men det 

är läraren som bestämmer om dessa inledda ämnen och därmed alternativa läsförståelsestrategier 

ska utvecklas eller ej. Läraren återanvänder och omformulerar också elevernas svar i syfte att 

bekräfta dessa, att få eleverna att utveckla sina tankar, samt att avsluta sekvensen. Dessa aspekter 

är representativa för deltagarnas aktiviteter i lektionen som helhet.  

Sammanfattande analys 

Lektionerna som observerades varierade stort till både innehåll och struktur. Trots detta 

präglades majoriteten av observationerna av en textbaserad textrörlighetsdiskurs. Gemensamt för 

textsamtalen inom samhällsorientering och naturorientering var att läsförståelsestrategin att dra ut 

huvudpunkter både fungerade som en bas och ett mål. Dels utgjorde den en möjlighet att i själva 

samtalet komplettera med andra strategier, och dels var den ett mål i sig. Vid de båda SO-

lektionerna var den interaktiva textrörlighetsdiskursen helt frånvarande. De observerade 

textsamtalen i svensklektionerna rörde sig överlag mellan samtliga textrörlighetsdiskurser och 

mobiliserade därmed fler strategier än resterande ämnen. Utöver detta syns inga större samband 

mellan de observerade skolklasserna eller ämnena.  

Vid de analyserade samtalssekvenserna är det tydligt att läraren är samtalsledare. Detta uttrycks 

genom att läraren initierar majoriteten av samtalsämnena som syftar till att mobilisera olika 

läsförståelsestrategier. Eleverna intar överlag en ämnesinledande roll, vilket ofta innebär att de 

använder specifika läsförståelsestrategier för att svara på lärarens frågor. De tillfällen då läraren 

inleder och utvecklar ämnena sker det ofta genom mer djupgående förklaringar, associationer, 

sammanfattningar etc. Det är därmed läraren som avgör vilka av elevernas inledningar eller 

förslag som ska fördjupas. Vid flera tillfällen använder eleverna alternativa läsförståelsestrategier 

som stöd för att arbeta med den strategi som läraren har initierat. Dessa försök av eleverna att 

införa andra strategier i samtalet bekräftas sällan av lärarna, som ofta fokuserar på en 

läsförståelsestrategi i taget. Av ljudinspelningarna framgår även att elevernas talutrymme är 

radikalt mindre än lärarnas.  
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Diskussion 

Avsnittet inleds med en sammanfattande diskussion kring studiens innehåll, frågeställningar och 

genomförande. Därefter berörs problematiken kring forskningsöversikten kortfattat.  Under 

efterföljande rubriker diskuteras resultatet i relation till studiens frågeställningar och 

forskningsöversikt.  

Att studera läsförståelse 

Denna studie syftade till att undersöka läsförståelseprocesser vid gemensamma textsamtal i 

skolans mellanår. Utifrån studiens sociokulturella perspektiv på lärande realiserades detta genom 

att vi observerade två skolklasser när de samtalade om texter inom naturorientering, 

samhällsorientering och svenska. Vi sökte svar på vilka textrörlighetsdiskurser som vi kunde 

identifiera, och hur dessa diskurser initierades och utvecklades i samtalen. Detta observerade vi 

under lektioner som varierade stort vad gäller både ämne och form på undervisning. I en lektion 

konkretiserades exempelvis texten genom att eleverna uppmanades att koppla begreppet 

luftmotstånd till sin vardagskunskap; vad gör man egentligen när man cyklar i motvind? En annan 

klass arbetade i stället med att strukturera stödord under särskilda rubriker. Under en tredje 

lektion skapades mening genom att eleverna uppmanades att dramatisera den lästa texten. 

Gemensamt för alla observationer var dock strävan efter att skapa och träna läsförståelse. 

Observationerna innefattade enbart de samtal som fördes i helklass. Detta kan ses som en 

svaghet i denna studie, vilket vi har försökt tillmötesgå genom att förtydliga detta och ta hänsyn 

till samtalens kontext. Vid analysavsnitten återfinns även kortare beskrivningar av de totala 

lektionerna baserade på våra fältanteckningar. I detta sammanhang vill vi också påpeka att den 

initiala ingången har varit att undersöka själva samtalen kring texter, inte lärarens undervisning 

kring dessa. Av den anledningen har vi i litteraturöversikten till stor del valt bort studier och 

teorier som fokuserar på undervisning. Som framgår av analysen är det svårt att bortse från 

lärarens roll som samtalsledare, varför delar av diskussionen ändå berör lärarrollen ur ett 

didaktiskt perspektiv. 

När vi inledde arbetet med denna uppsats upplevde vi svårigheter att finna relevant forskning 

kring ämnet, något som Myrberg (2001, s. 28) också konstaterar. Detta var en utmaning. Vi har 

under arbetets gång reflekterat kring kvaliteten på de studier som forskningsöversikten behandlar. 

Dock är syftet med vår uppsats inte att presentera en kritisk analys av tidigare forskning, varför vi 

valt att lämna detta perspektiv till ett annat tillfälle eller studie.  
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I gränslandet mellan monolog och dialog  

Samtalsanalysen visade att det huvudsakligen var läraren som initierade samtalsämnen som i sin 

tur mobiliserade läsförståelsestrategier. Detta gjordes oftast i form av en fråga kopplat till ett 

särskilt stycke i en text. Elevernas utveckling av samtalen bestod till största del av relativt korta 

svar som läraren i sin tur utvecklade. Det var också läraren som avgjorde vilka förslag och 

därmed läsförståelsestrategier från eleverna som utvecklades och fördjupades.  Lärarens stora 

talutrymme kan problematiseras utifrån Bakhtins teorier kring begreppen auktoritativa respektive 

inre övertygande ord, aktiv respektive passiv förståelse och dialog respektive monolog. Utifrån 

Dysthes (1196, s. 69; Ibid., s. 222) perspektiv befann sig de observerade textsamtalen ofta i 

gränslandet mellan monolog och dialog, varför vi ställer oss frågande till vilka uttalanden och 

läsförståelsestrategier som fick utrymme och vilken sorts förståelse detta möjliggjorde. Eftersom 

elevernas talutrymme till största del bestod av korta svar utifrån texten bidrog de inte med något 

nytt såsom egna åsikter eller kunskaper. Eleverna upprepade och reproducerade då endast ett 

lämpligt stycke ur texten. Bakhtin (1986, s.14ff) såg aktivt meningsskapande som direkt beroende 

av att flera röster ges utrymme och möjlighet att mötas och bemötas. Utifrån studiens 

sociokulturella perspektiv på lärande ser vi dessa röster som redskap för att förstå texter. Det är i 

mötet mellan rösterna som läsförståelsestrategierna mobiliseras. Ur detta perspektiv är det svårt 

att se på många av de observerade textsamtalen som dialogiska och möjliggörande för aktiv 

förståelse. Många av de observerade textsamtalen går att jämföra med det exempel som Dysthe 

(1996, s. 67) visar för att belysa den fråga/svar-organiserade undervisningens brist på dialogism. 

Denna problematik kan även kopplas till Edling (2006, s. 189), vars studie visade att undervisning 

i samhällsorientering och naturorientering ofta präglades av en monologisk undervisning med 

fokus på kunskapsreproduktion. Lärarens stora talutrymme kan dock ha ett samband med det 

faktum att vi enbart observerade textsamtal i helklass. Om vi hade undersökt gruppsamtal eller 

dialog i elevpar hade resultatet förmodligen blivit ett annat. De observerade textsamtalen var de 

facto dialoger där läraren var samtalsledare. Ur det perspektivet är det mer naturligt att lärarens 

roll gavs ett stort utrymme i analysen av de observerade textsamtalen.  

Vikten av metakognitiva samtal 

Det fanns inte något tillfälle då en strategi eller dess funktion omnämndes explicit. Samtidigt har 

Lau (2006, s. 383ff) funnit att elever ofta inte är medvetna om de strategier som de använder. 

Liberg & Eklund (2005, s. 17) framhåller också vikten av metakognitiva samtal kopplat till 

läsförståelse. Även om läsförståelsestrategierna introducerats och omnämnts vid tidigare 

textsamtal, menar vi i likhet med Liberg & Eklund (Ibid) att metakognitiva samtal bör hållas 

kontinuerligt. Detta för att eleverna ständigt ska påminnas om strategiernas existens och 

funktion.   
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Den textbaserade rörlighetsdiskursens dominans 

Vid analysen av vilka textrörlighetsdiskurser som identifierades utifrån klassernas textsamtal 

noterade vi att den textbaserade rörlighetsdiskursen var dominerande vid majoriteten av 

observationerna. Vi vill dock återigen poängtera att vi fokuserade på det antal gånger som olika 

textrörlighetsdiskurser urskildes, inte hur stor andel de upptog i tid. Tyngdpunkten mot en 

enskild textrörlighetsdiskurs kan diskuteras i relation till Folkeryds (m.fl., 2006, s. 171) teori om 

att olika typer av textrörlighet behövs i olika sammanhang. Folkeryd (Ibid.) menar att det därför 

inte går att värdera textrörlighetsdiskurserna olika högt. Att de observerade textsamtalen 

tenderade att fokusera på en läsförståelsestrategi, ibland under en hel lektion, kan bero på att 

läraren bedömde den aktuella strategin som mest relevant för att skapa förståelse kring texten. 

Samtidigt menar vi, utifrån Laus forskningsresultat som visade att starka läsare använder flera 

olika läsförståelsestrategier, att olika strategier med fördel kan samverka för att skapa mening 

kring texterna som avhandlades vid dessa lektioner (Lau, 2006, s. 383ff). Lärarnas stundvisa 

avledningar från vissa läsförståelsestrategier till förmån för den ”aktuella” strategin kan även 

innebära att eleverna utvecklar en uppfattning om strategierna som olika mycket värda. 

En strategi som stöd för en annan 

Flera studier visar att starka läsare mobiliserar många läsförståelsestrategier för att skapa mening 

kring texter (Botsas & Padeliadus, 2003; Cain & Oakhill, 1999; Cain m.fl., 2001; Cain m.fl., 2004; 

Lau, 2006). Detta är något vi kunde skönja, då många elever använde olika strategier som stöd för 

att arbeta med en annan strategi. Flera gånger svarade eleverna på en textbaserad frågeställning 

med ett svar kopplat till en utåtriktad diskurs. Detta gjorde de spontant vid olika tillfällen under 

textsamtalen. Vi fann att lärarna sällan bekräftade detta, snarare uppmanades eleverna att 

fokusera på den strategi som var i undervisningens centrum. Vi frågar oss vilken uppfattning 

elever utvecklar om sitt eget lärande i läsförståelse när deras mobilisering av strategier avleds till 

förmån för en annan. Blir den avledda strategin uppfattad som något som var ”fel”? Eller 

påverkas detta inte alls utifrån ovan beskrivna perspektiv att den metakognitiva dimensionen är 

frånvarande i samtalen?  

Det faktum att eleverna tenderade att vidga det textbaserade samtalet till att även omfatta en 

utåtriktad diskurs kan i sig exemplifiera det dialektiska förhållningssättet mellan diskurser och 

andra sociala dimensioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67f) Eleverna tog helt enkelt in 

sin omvärld i samtalen och använde den som ett verktyg för att förstå texterna. Detta medförde 

att de fick nya kunskaper som de i sin tur kunde applicera för att påverka, förstå och kanske 

förändra vardagliga sammanhang. Lärarnas avgörande när det kommer till vilka strategier som ska 

utvecklas eller inte visar också hur diskursen kan skapas av och spegla samhällets sociala 

maktstrukturer. Maktstrukturerna kan här ses i relation till ålder eller den situerade 

klassrumsinteraktionen där läraren är gruppens formella ledare och beslutsfattare med 

tolkningsföreträde. Detta visades även i lärarens mer auktoritativa yttranden i relation till 
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elevernas. På så sätt kan diskurserna i dessa gemensamma textsamtal där läraren var 

samtalsledaren ha bidragit till att befästa de maktstrukturer som innefattar relationerna mellan 

lärare och elever i skolan.  

Ytlig eller djup förståelse? 

Som ovan beskrivits dominerande den textbaserade rörlighetsdiskursen vid flera av de 

observerade samtalen.  Diskursen innefattar den vid observationerna vanligt förekommande 

strategin att dra ut huvudpunkter ur texten. Denna diskurs var vanligt förekommande vid de 

samhälls- och naturorienterande lektionerna då fokus var att ”hitta” relevant fakta i texten. En 

lärare beskriver detta som att eleverna på detta sätt ”tvingades ner i texterna”. På så sätt kom den 

textbaserade textrörlighetsdiskursen med strategin att dra ut huvudpunkter, ibland 

ackompanjerad av att sammanfatta med egna ord, att stå i undervisningens centrum när klasserna 

arbetade med texter. Vid dessa textsamtal funderar vi, utifrån Folkeryds (m. fl., 2006, s. 171) 

perspektiv om ytlig och djup textbaserad rörlighet, kring huruvida eleverna gavs möjlighet att 

utveckla en djupare rörlighet och förståelse. Lärarnas frågeställningar gjorde det möjligt för 

eleverna att finna svaret genom att endast plocka ut ett ord eller en mening ur texten. På så sätt 

kan detta ses som en reproducerande och därmed ytlig lärprocess där eleverna upprepar vad som 

står i texten. Elevernas svar fick snabb bekräftelse, men utvecklades sällan till att problematiseras 

utifrån fler perspektiv, vilket annars hade varit en möjlighet att fördjupa textrörligheten.  

Mål i kollision? 

Det var naturligt att vi samtalade med lärarna i anslutning till observationerna. Lärarna beskrev 

ofta de olika textsamtalens karaktär och utformning som beroende av att de arbetade mot olika 

mål i läroplanen. Fokus i vissa lektioner inom samhällskunskap och naturkunskap var på det rena 

ämnesstoffet som fanns i texterna. Som vi skrivit ovan, syntes detta i stora delar av de 

gemensamma textsamtalen, då de ofta snävade in på ett fåtal läsförståelsestrategier såsom att dra 

ut huvudpunkter ur texten.  Även om målet med textsamtalen var att lära in fakta menar vi, 

utifrån den forskning som presenterats i denna uppsats, att användandet av endast en eller två 

strategier kan försvåra förståelsen av texterna. I stället kan en bredd av läsförståelsestrategier 

möjliggöra en djupare förståelse för det ämnesstoff som behandlas.  

Vid analysen framkom det att de observerade textsamtalen i svensklektionerna rörde sig mellan 

samtliga textrörlighetsdiskurser och mobiliserade fler strategier än resterande ämnen. Skillnaden 

mellan ämnenas olika diskursdominans stämmer överens med resultatet i forskningsprojektet 

”Elevers möte med skolans textvärldar”, vilket visar att elever är mer textrörliga inom svenska än 

i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (Folkeryd m.fl., 2006, s. 180f). Vi vill här 

återigen inflika att klasserna under den lektionstid som inte bestod av gemensamma textsamtal 

ofta arbetade i grupper och par. Här finns självklart möjligheten att de arbetade med flera 

läsförståelsestrategier, något ljudinspelningarna av praktiska skäl inte fångade. 
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Kan det dessutom vara så att undervisningen i att använda och mobilisera flera 

läsförståelsestrategier är något som allmänt anses höra hemma i svenskämnet? Att det är inom 

svenskan eleverna lär känna olika genrekunskaper som sedan ska kunna överföras till texter i 

andra ämnen för att skapa förståelse kring innehållet? Eller har lärarna helt enkelt inte tid att 

arbeta med läsförståelsestrategier på ett mer ingående sätt i de samhälls- och naturorienterande 

ämnena?  

Studiens eventuella bidrag till samhälle och forskning 

Som tidigare nämnts är forskningen kring läsförståelse begränsad. Detta var tydligt vid arbetet 

med denna uppsats, vilket vi initialt upplevde som en försvårande omständighet. Ur det 

perspektivet kan denna studie bidra med att visa på angelägenheten av framtida forskningsstudier. 

En annan konsekvens av bristen på forskning är att de yrkesverksamma lärarna har begränsade 

möjligheter att fördjupa sig i ämnet. Under samtalen i anslutning till observationerna hänvisade 

lärarna ofta till olika modeller eller metodhandböcker kring läsförståelse. Något som inte 

nämndes i samma utsträckning var mer övergripande teorier eller djupare resonemang ur ett 

didaktiskt perspektiv. Vi anser därför att läsförståelse är ett område där det finns behov av ett 

nära samarbete mellan forskning och praxis. Med denna uppsats hoppas vi att vi har bidragit med 

nya frågor och inspiration för framtida studier och utvecklingsarbeten.  
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Konklusion 

Denna studie syftade till att observera och undersöka läsförståelseprocesser vid gemensamma 

textsamtal i skolans mellanår. Undersökningen sökte svar på vilka textrörlighetsdiskurser som 

kunde identifieras, och hur samtal kring läsförståelsestrategier initierades och utvecklades.  

Studien visade att textsamtalen i skolans mellanår ofta präglades av en textbaserad 

rörlighetsdiskurs. De gemensamma textsamtalen tenderade att fokusera på en eller två 

läsförståelsestrategier i taget. Många elever använde sig av vissa läsförståelsestrategier som stöd 

för andra sådana, något som sällan bekräftades av lärarna. De observerade samtalen saknade en 

metakognitiv dimension, då läsförståelsestrategiernas närvaro och funktion aldrig nämndes 

explicit.  

 

Förslag på framtida forskning 

I analysarbetet tyckte vi oss se vissa samtalssekvenser där eleverna ibland inte verkade känna till 

innebörden av vissa ord eller meningar. Detta blev särskilt tydligt vid lektionerna i natur- och 

samhällsorienterande ämnen, då läraren bad elever att svara på frågor kopplade till texterna. 

Eleverna kunde då svara genom att omformulera eller upprepa en särskild mening eller ord i den 

aktuella texten. Möjligheten fanns således att svara ”rätt” i relation till frågan utan att egentligen 

behöva förstå innebörden av den.   

Följande sekvens från glesbygdens SO-lektion får exemplifiera detta. 

Elev (läser) ”Från Malmö kan man åka färja till Köpenhamn” 

Lärare Vad är det som går mellan Malmö och Köpenhamn? 

Elev Färja 

Denna aspekt har inte problematiserat i studien, men indikerar på en liknande problematik som 

Reichenberg synliggjort (Reichenberg, 2005, s. 155f). Detta skulle vara intressant att undersöka i 

framtida forskning, även utifrån ett dialogistiskt perspektiv på aktiv och passiv förståelse. 
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Bilaga 1 – Medgivandeblanketter till föräldrar 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Uppsala Universitet som under vårterminen 2014 skriver en uppsats 

kring elevers läsförståelse. En del av uppsatsarbetet består av att undersöka hur elever 

tillsammans resonerar kring och skapar förståelse för texter. Därför är vi intresserade av att 

observera ditt barns klass när de samtalar kring texter.  

Detta innebär att vi kommer att befinna oss i klassrummet och observera vid några 

lektionstillfällen samt med diktafon spela in samtal. Vi kommer alltså inte att filma ditt barn utan 

bara spela in ljudet från klassens samtal. Inspelningarna kommer enbart att behandlas av oss 

och både eleverna, klassen, läraren och skolan kommer att vara anonyma i uppsatsen. 

Ljudfilerna kommer att förstöras efter avslutad analys och uppsatsskrivning. Vi kommer att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer under hela arbetet. 

För att kunna göra dessa observationer och använda dem i arbetet behöver vi ditt medgivande 

för ditt barns medverkan. Det är viktigt att samtliga vårdnadshavare skriver under blanketten. 

Det är självklart frivilligt att delta i denna undersökning och ni kan avbryta deltagandet när som 

helst. För att vi ska kunna börja med studien önskar vi att du fyller i medgivandeblanketten 

nedan och lämnar den till klassläraren så snart som möjligt. Hör gärna av dig om du har frågor! 

Tack på förhand, 

Eva Christiernin Katharina Dörenberg 

0704-388 835 0707-967 728 

 

 

 
SAMTYCKE  
 
Jag har läst informationen om undersökningen och godkänner härmed att mitt barn deltar i 
studien: 
 

 
 
  

………………………………………… 
(Barnets namn) 
 

 

…............................................................. 
(Datum och underskrift vårdnadshavare 1) 

…............................................................. 
(Namnförtydligande vårdnadshavare 1) 

…............................................................. 

(Datum och underskrift vårdnadshavare 2)              

…............................................................. 
(Namnförtydligande vårdnadshavare 2) 
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Bilaga 2 – Medgivandeblanketter till lärare 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Uppsala Universitet som under vårterminen 2014 skriver en uppsats 

kring elevers läsförståelse. En del av uppsatsarbetet består av att undersöka hur elever 

tillsammans resonerar kring och skapar förståelse för texter. Därför är vi intresserade av att 

observera din klass när ni samtalar kring en eller flera texter.  

Detta innebär att vi kommer att befinna oss i klassrummet och observera vid några 

lektionstillfällen samt med diktafon spela in samtal. Vi kommer alltså inte att filma er utan bara 

spela in ljudet från samtalen. Inspelningarna kommer enbart att behandlas av oss och både 

eleverna, klassen, läraren och skolan kommer att vara anonyma i uppsatsen. Ljudfilerna 

kommer att förstöras efter avslutad analys och uppsatsskrivning. Vi kommer att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer under hela arbetet. 

För att komplettera detta önskar vi en kort intervju med dig samt tillgång till de texter som ni 

samtalar kring. För att kunna göra detta behöver vi ditt medgivande. Det är självklart frivilligt att 

delta i denna undersökning och du kan avbryta deltagandet när som helst. Hör gärna av dig om 

du har frågor! 

Tack på förhand, 

 

Eva Christiernin Katharina Dörenberg 

0704-388 835 0707-967 728 

 

 

 
SAMTYCKE  
 
Jag har läst informationen om undersökningen och godkänner härmed att jag och min klass 
deltar i studien: 
 
 
 
….............................................................  
(Datum och underskrift)    

 

…............................................................. 

(Namnförtydligande)  
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Bilaga 3 – Texterna från textsamtalen 

NO: Läsning och associationer om luft i tätortsklassen 
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NO: Läsning och samtal om celler i glesbygdsklassen 
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SO: Läsning om drottning Kristina i tätortsklassen 
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SO: En översikt av Skåne i glesbygdsklassen 
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SV: Rollspel i tätortsklassen 
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SV: Läsning och värdegrundsamtal i glesbygdsklasse 

 

 

 

 

 

 

  

 


