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Abstract 
English titel: What do we think of when we hear snails and shells?  
-A qualitative study about the text-talk that takes place in conjunction with the discussion of fiction 
and non-fiction 
Term: Autumn, 2016 
Author: Sara Silver and Nora kharami 
Mentor: Karin Milles  
 
The study is based on a qualitative research which aims to investigate the discussions that can 
be identified from teachers' questions, in connection with the discussion of fiction and non-
fiction text. This has been done by examining different speech genres that occurs in the 
discussions as well as the text movability that teachers encourage. The data was collected 
through observations and interviews.  
 
The first part of the study showed that teachers dominated the discussions on the basis of a 
specific speech genre but at the same time they showed elements of other genres. We 
identified that the most occurring genres was the teaching Examination and Text Oriented 
Talk, both for discussions of fiction and non-fiction texts. The speech genres that occurred 
less were the Culturally Oriented Talk and Informal Book Talk, particularly in the non-fiction 
texts were they did not occurred in the discussions. The study also reveals that both rhetorical 
and non-rhetorical questions were used by teachers throughout the discussions of fiction and 
non-fiction texts. The teachers questions has been shown to be important for how the 
discussions were formed and this indicates that an awareness of the issues are of high 
relevance. This awareness was something that many teachers appeared to lack.  
 
Furthermore the study shows that the teachers' purpose in text conversations have a crucial 
importance for the calls that were executed, both in the fiction and non-fiction conversations. 
It can therefore be concluded that the results of how to talk about texts in fiction and 
nonfiction largely consistent. 
 
The second part of the study showed that text movability included summarize and to draw out 
main points in the text to a greater extent encouraged by the teachers through their issues 
associated to the discussions for non-fiction text. When it comes to the literary conversations 
the study showed that the teachers issues regarding the act itself did not allow the students to 
summarize the whole text. What was also part of the text movability was to talk about words 
and concepts more prominent in discussions of non-fiction texts. Related to the discussions on 
non fiction the teachers asked issues to a greater extent about new words and concepts 
compared to the issuses that were asked about the literary texts. Regarding associative 
movability connected to prevoius experiences, the issues occurring to this type of discussions 
from the teachers questions regarding both literary texts and non-fiction texts. Finally, we can 
conclude that our results differed regarding what type of text movability teachers encouraged 
to discussions on fiction and non-fiction texts.  
 
Keywords: text-talks, fiction, non-fiction, speech genres, text movability,  

 
Nyckelbegrepp: textsamtal, skönlitteratur, sakprosa, samtalsgenrer, textrörlighet 
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1 Inledning  

I kursplanen för grundskolans svenskämne betonas möjligheten till utveckling av språk, 

identitet och omvärldsförståelse bland annat genom möten med olika texter (Lgr 11, s. 222). I 

det inledande syftesavsnittet framgår det också att eleverna genom undervisningen i ämnet 

ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften” (ibid.) . 
 

Chambers är en av många som argumenterar just för vikten av att lära eleverna att samtala om 

böcker som de har läst. Han anser att litteratursamtal utgör en avgörande faktor för elevernas 

utveckling mot att bli ”reflekterande och kritiskt tänkande läsare som uppskattar böcker” 

(Chambers 2011, s. 128).  I samtalet om litteratur möjliggörs ett gemensamt reflekterande om 

de tankar och känslor som läsningen har väckt, inför såväl sig själv som inför andra (ibid.).  

Dock framhåller Kåreland forskning som visar på boksamtalets försumbara, eller icke 

prioriterade position i klassrummet. Även Brink framhåller att boksamtal har varit sällsynta i 

svenska klassrum. Han framhåller lärarnas ovana att leda boksamtal så som tänkbar orsak till 

avsaknaden av denna typ av samtal (Brink 2009). Paradoxalt nog framträder dock 

litteratursamtalen i en högre utsträckning än samtal kring sakprosa. Eva Sahlström lyfter i en 

artikel upp språkforskaren Lars Melins beskrivning om att skolan fokuserar för mycket på 

skönlitteraturen på bekostnad av sakprosa (Sahlström 2016). Även Hallesson framhåller i sin 

avhandling, Textsamtal som lässtöttande aktivitet att samtal om sakprosatexter förefaller vara 

utforskat i låg utsträckning (Hallesson 2015, s. 25). Förutom att det saknas forskning kring 

hur samtalspraktiken ser ut menar Catharina Nyström Höög att det generellt saknas forskning 

kring hur undervisningen av faktatexter ser ut i praktiken och att vi skulle behöva veta mer 

om detta (Nyström Höög 2010, s. 10).  

 

Skolinspektionens rapport, Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som 

andraspråk i årskurserna 4–6, visar på att lärare generellt i betydligt högre grad aktivt 

behöver visa och vägleda eleverna samt ge dem möjlighet att samtala om texter, både egna 

och andras (skolinspektionen 2016, s. 15). Hultin betonar rapporten för den nationella 

kvalitetsgranskningen för läs- och skrivprocessen, där hon poängterar att det föreligger en 

avsaknad diskussion kring hur olika muntliga undervisningsgenrer fungerar i skolpraktiken 

(Hultin 2006 s. 20). Orsaken till detta som lyfts av Hultin är att frågan sällan ställs inom 

utbildningsforskning eller i andra sammanhang inom eller utanför skolan (ibid.).  
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Hallesson lyfter upp Libergs och Reichenbergs resonemang om att utformandet av samtalen 

är av hög relevans med anledning av att textsamtalen bidrar till en utvecklad läsförståelse 

(Hallesson 2015, s. 5).  Den roll som samtalet har för elevernas lärande framkommer o i 

skolverkets rapport, Textsamtal före, under och efter läsning (skolverket 2015, s.3). Där 

framkommer det att samtalet spelar en avgörande roll för elevers lärande och att det därför är 

av stor vikt att både organisera och genomföra undervisningen så att eleverna får möjlighet att 

samtala med vuxna och kamrater (ibid.). Mot bakgrund av att det förekommer en avsaknad av 

hur textsamtal bedrivs och att samtalen visats sig ha en direkt inverkan på lärandet, däribland 

läsförståelsen, finner vi det intressant att i föreliggande studie undersöka vilka textsamtal som 

förekommer gällande skönlitteratur och sakprosa.  

 
1.1 Syfte 
 
 
Syftet med studien är att, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på lärarnas frågor, 

undersöka vilka olika samtal som förekommer i undervisningen i årskurs 3 i samband med 

samtal om skönlitteratur och sakprosa. Lärarnas frågor är av relevans, då de utgör 

utgångspunkten för vilka samtal som lärarna bjuder in till. 

 

• Vilka samtalsgenrer, utifrån lärarnas frågor, går att urskilja i samband med 

skönlitterära textsamtal respektive samtal om sakprosatexter? 

 

• Vilken textrörlighet uppmuntrar lärarna till genom sina frågor i samband med 

skönlitterära textsamtal respektive samtal om sakprosatexter? 

 

1.2 Samtal och olika texttyper med utgångspunkt i Lgr 11 
 
I Lgr 11 framkommer det att undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk (Lgr 11, s. 247). 
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I det centrala innehållet för årskurs 1–3 framkommer vidare gällande att tala, lyssna och 

samtala att eleverna ska utveckla sin förmåga: 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

• Att utföra muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare (Lgr 11, s. 248). 

Vidare framkommer för ämnet svenska framkommer att undervisningen ska syfta till att  

eleverna ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av 

världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former 

av sakprosa (Lgr 11, s.79). I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden (ibid.). 

 

1.3 Samtalets roll och betydelse i undervisningen 
 

Inger Lindberg, professor vid Göteborgs universitet presenterar i sin bok Språka samman- om 

samtal och samarbete i språkundervisningen olika forskningsrön som lyfter fram samtalet och 

interaktionens roll i språkundervisningen. Lindberg framhåller bl.a. Douglas Barnes syn på 

kommunikationens betydelse. Han menar att eleverna måste få möjlighet att använda språket 

för ett utforskande syfte och att detta bidrar till att en djupare inlärning kommer till stånd 

(Lindberg 2005, s. 43). 

 

Barnes betonar två sätt att använda språket i undervisningen, där det ena  

handlar om klassrummet och skolans kommunikationssystem och det andra som ett redskap  

för inlärning. Han hävdar att språket måste ingå i undervisningen och menar att de två sätten  

handlar om skilda perspektiv på en och samma företeelse. Om språket enbart ses som ett  

kommunikationssystem finns risk för att eleven ses som ett objekt, men då språket ses som ett  

inlärningsredskap erbjuds eleven medverkan i sin lärandeprocess. Barnes framhåller 

att samtal som lärandemetod kan användas övergripande i alla skolämnen där  

problematisering utgör en del av undervisningen (Barnes 1978). 
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Andra forskare som Lindberg framhåller är, Evelyn Hatch som menar att det är i interaktionen 

mellan lärare och elev som man kan förstå hur språket växer fram. Vidare menar hon att man 

inte bara bör studera elevernas språkproduktion utan att man även behöver ta hänsyn till det 

språk som riktas mot eleven och samtalet i sin helhet, vilket annorlunda utryckt betyder att 

man bör ta hänsyn till hela samtalsstrukturen (Lindberg 2005, s. 47) 

2 Teori 
 

2.1 Skönlitteratur 
 
Bergsten och Ellerström menar att skönlitteratur handlar om den litteratur som är skriven för 

att underhålla för konstnärligt syfte. Som begrepp står skönlitteratur i motsats till facklitteratur 

och all övrig litteratur som inte är skriven för att underhålla (Bergsten & Elleström 2004, s.9).  

En allmän och kortfattad definition av vad skönlitteratur är framgår i Nationalencyklopedin; 

 

”litteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och inte enbart är avsedd att ge en 

faktabetonad verklighetsanknytning.” (NE) 

 

Karin Jönsson lyfter i sin avhandling Litteraturarbetets möjligheter upp Malmgren som talar 

om skönlitteratur som en kunskapskälla i ett kunskapssökande sammanhang. Han menar 

vidare att texten eller läsningen av skönlitteratur inte är ett mål i sig utan att de kvalificerar sig 

i förhållande till kunskapsprocessen (Jönsson 2007, s. 55). Vidare framhåller Jönsson att 

Malmgren menar att de skönlitterära texterna bidrar till att fånga upp elevernas erfarenheter 

(Jönsson 2007, s. 56).  

 

Vi har genomgående använt oss av begreppet skönlitteratur i studien som ibland även 

förekommer synonymt med litteratur.  

2.2 Sakprosa  
 

Det finns en mängd termer för att överordnat beskriva de texter som inte tillhör 

skönlitteraturen, till exempel sakprosa, bruksprosa, facklitteratur och även om dessa termer 

ibland används synonymt är de trots allt försök att på olika sätt ytterligare dela in och 

definiera de texter som inte räknas till de skönlitterära. Det är dock svårt att finna någon 

konsensus kring hur termerna bör användas och det är inte heller möjligt att här utförligt och 
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slutgiltigt redogöra för detta område. Boken Teoretiska perspektiv på sakprosa, utgör ett av de 

första försöken att teoretisera sakprosatexter vilket definieras i kapitlet Sakprosa – vad är det? 

Boel Englund, professor i pedagogik, Per Ledin, professor i svenska språket och Jan 

Svensson, professor i svenska språket beskriver sakprosa som förhållanden i den verkliga 

världen till skillnad från den skönlitterära prosans skapande, fiktiva värld. Stilen sakprosa 

förknippas ofta med ord som objektiv, neutral, opersonlig och texttypen med faktaförmedling 

(Englund & Ledin 2003). En ytterligare definition av begreppet sakprosa ges i National-

encyklopedin; 

 

 ”Den form av skriftspråk som kännetecknar texter, skrivna för att förmedla faktiska 

upplysningar, sakprosa anger motsatsen till skönlitterär prosa eller prosastil; en äldre term 

med liknande betydelse är normalprosa. (NE).”  

 

Utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 beskrivs sakprosa som beskrivande, förklarande, 

instruerande och argumenterande texter. För årskurs 1–3 tar man upp beskrivande och 

förklarande texter, och exemplifierar dessa som faktatexter för barn (Lgr 11, s.248). I 

föreliggande studie har faktatexter varit den form av sakprosa som vi studerat.  

 

2.3 Hultins samtalsgenrer 
 

I sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning (2006) har Hultin 

identifierat fyra olika kategorier av samtalsgenrer som var återkommande under 

litteratursamtalen vilka är det undervisande förhöret, det texttolkande samtalet, det kultur- och 

normdiskuterande samtalet och det informella boksamtalet. Dessa samtalsgenrer kommer att 

utgöra vårt analysverktyg för studiens första frågeställning. Teorin tillämpas för att synliggöra 

vilka genrer som läraren uppmuntrar till och utgår ifrån i de skönlitterära samtalen respektive 

i samband sakprosasamtalen.  

 

• Det undervisande förhöret handlar om att förmedla och fastställa säker kunskap och 

att kontrollera elevernas kunskap och läsförståelse. Vidare menar hon att ett 

underordnat syfte är att identifiera kunskapsluckor hos eleverna så att läraren i 

samtalet kan fylla igen dessa genom undervisning i form av t.ex. miniföreläsningar om 

ämnet (Hultin 2006, s.158).  
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• Det texttolkande samtalet handlar om att tolka och analysera texter. Hon menar att 

detta övergripande syfte i sin tur kan brytas ned i två preciserande delsyften och dessa 

är att skapa en fördjupad förståelse för texten och att uppmana eleverna att verbalisera 

sina egna tankar, reflektioner, ståndpunkter och tolkningar (Hultin 2006, s.195). 

 

• Det kultur- och normdiskuterande samtalet handlar om att utifrån den behandlade 

litteraturen och elevernas erfarenhet göra olika jämförelser samt problematiseringar av 

kulturella fenomen och normer som präglar både den svenska kulturen och andra 

kulturer (Hultin 2006, s.225) 

 
• Det informella boksamtalet handlar om att väcka läslust genom att eleverna delger 

varandra hur de valfria böcker de läst är subjektivt relevanta respektive subjektivt 

irrelevanta för dem (Hultin 2006, s.249).  

 
 

Teorin har valts för att den utgör ett bra analysverktyg för att besvara vår första frågeställning. 

Vi anser även att den har relevans då få studier genomförts med utgångspunkt i detta 

perspektiv, särskilt för skolans tidigare år.  

 

 

2.4 Retoriska och icke-retoriska frågetyper 

I denna studie kommer vi att utgå ifrån Hultins definition på frågor vilka är; de retoriska och 

de icke-retoriska frågetyperna. 

Retoriska frågor: handlar enligt Hultin om frågor där informationen redan är känd för 

frågeställaren. Frågetypen används för att kontrollera elevernas kunskaper (Hultin 2006, s.38). 

Icke-retoriska frågor: benämner frågor där informationen är okänd för frågeställaren. 

Frågetypen används inte för att kontrollera elevernas kunskaper utan istället för att möjliggöra 

för eleverna att reflektera och verbalisera sina tankar och åsikter (Hultin 2006, s.38).  

Frågetyperna används som utgångspunkt för att besvara vilka samtalsgenrer som går att 

urskilja i studiens första delfråga. Anledningen till att vi valt att använda oss av dessa 

frågetyper är för att Hultins själv använt dem som ett verktyg för att urskilja olika genrer i sin 

studie. 
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2.5 Textrörlighet 
 

Folkeryd, af Geijerstam, Edling (Folkeryd m.fl. 2006, s.169) 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. En elev som uppvisar en god textrörlighet kan samtala om en text på många olika sätt 

(Folkeryd m.fl. 2006, s.129). Det innefattar allt från en rent textbaserad rörlighet i en enkel 

sammanfattning till att diskutera textens relation till mottagare och sammanhang i en 

interaktiv rörlighet (ibid.).  

 

Folkeryd m.fl. framhåller att textrörligheten delas upp i tre huvudtyper, textbaserad rörlighet, 

rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. Dessa beskrivs i sin tur med hjälp av ett antal olika 

analytiska dimensioner där rörligheten kan graderas via låg, medel och hög delaktighet 

(Folkeryd m.fl. 2006, s.170). Med anledning av studiens omfång har vi valt att enbart studera 

tre av de analytiska dimensionerna inom den textbaserade rörligheten och en av de analytiska 

dimensionerna inom rörlighet utåt. Därmed kommer inte den interaktiva rörligheten att 

undersökas i föreliggande studie. Vi kommer inte heller att studera om rörligheten hos 

eleverna är låg, medel eller hög då vi inte avser att undersöka vilken nivå eleverna rör sig på i 

samtalet utan vilken textrörlighet som lärarna uppmuntrar till. Detta innebär alltså att det 

intressanta för denna studie blir att urskilja vilka delar av textrörligheten som läraren 

aktualiserar i samtalet. Teorin används alltså för att undersöka i vilken mån lärarna 

uppmuntrar eleverna att samtala om olika delar av texten i samband med både skönlitteratur 

och sakprosa.  

 

De aspekter av den textbaserade rörligheten och den aspekten av rörlighet utåt som vi ämnar 

studera beskrivs nedan.  Vi har valt att skriva ihop, att sammanfatta innehållet och att dra ut 

huvudpunkterna i texten, då de tangerar varandra samt ger oss en bredare bild av hur man kan 

sammanfatta texten.  
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2.6 Textbaserad rörlighet  
 

Att sammanfatta och att presentera huvudpunkterna i texten: Den första typen av textbaserad 

rörlighet, att kunna sammanfatta en text, handlar om att en läsare kortfattat kan presentera 

huvudpunkterna i hela texten med egna ord (Olvegård 2014, s. 165). 

 

Att använda texten för ordförståelse: Här står texternas ordförråd i centrum. Och omfattar 

förmågan att använda texten eller tidigare kunskap för att gissa ett ords betydelse eller för att 

identifiera relevanta samband mellan ord (Olvegård 2014, s. 167). 

 

2.7 Rörlighet utåt 
 

Att associera från texten till vardagskunskap: Den första kategorin inom rörlighet utåt 

omfattar att associera till egna erfarenheter eller vardagskunskap, vilket kan gälla både 

sammanhang som har med textens innehåll att göra och sammanhang som ligger längre bort 

från textinnehållet (Olvegård 2014, s. 176).  

 
De valda områdena av textrörlighet som visas ovan används för att analysera studiens andra 

forskningsfråga. Vi anser att teorin är tillämpbar, då den tidigare forskningen som gjorts 

särskilt vad gäller hur man samtalar om sakprosa utgått ifrån denna teori.  

3 Tidigare forskning  
 
3.1 Forskning om samtalsgenrer 
 
Eva Hultin har i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: En 

ämnesdidaktisk studie (2006), studerat hur fem olika gymnasieklasser samtalar om böcker och 

texter. Utifrån insamlat material har Hultin identifierat fyra olika samtalsgenrer som var 

återkommande i samband med litteratursamtalen. Hon har utifrån dessa samtalsgenrer 

definierat dessa så som, det undervisande förhöret, det textuella samtalet, det kultur-och 

normdiskuterande samtalet och det informella boksamtalet (Hultin 2006). I undersökningen 

framkommer det bland annat att lärarna hade olika förståelse för vad ett litteratursamtal var. 

Vi ämnar att utifrån avhandlingen relatera resultaten till vår undersökning gällande vilka 
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samtalsgenrer som går att urskilja i lärarnas undervisning både vad gäller skönlitterära 

textsamtal och samtal om sakprosatexter.  

 

Michael Tengberg (2011) har i sin avhandling Litteratursamtalets möjligheter i klassrummet 

undersökt litteratursamtalets möjligheter och begränsningar i svenskämnets 

litteraturundervisning. Tengberg har avgränsat sin studie utifrån det som Hultin benämner 

som det texttolkande samtalet. Tengberg skriver att det övergripande syftet med avhandlingen 

är att bidra med en mer detaljerad kunskap om det texttolkande litteratursamtalets 

pedagogiska möjligheter och begränsningar (Tengberg 2011, s.29). Vidare menar Tengberg 

att uppgiften blir att undersöka vilka förutsättningar samtalet skapar för elevernas reception av 

en gemensamt läst text (Tengberg 2011, s.29). Tengberg har i sin undersökning följt fyra 

högstadielärare och deras elevers arbete med skönlitteratur i samband med svenska 

undervisningen. Utifrån ett innehållsperspektiv har Tengberg identifierat sex olika läsarter 

som han menar är betydelsefulla för lärarnas arbete inom litteraturundervisning. Han menar 

att dessa sex läsarter kan användas som viktiga begrepp för att undersöka vilka läsarter som 

uppmuntras i svenska undervisningen. Resultatet från undersökningen visar bland annat att 

det finns goda pedagogiska möjligheter att arbeta med skönlitteratur i undervisningen. 

Tengbergs undersökning är av relevans för föreliggande studie då han lyfter upp olika 

samtalsgenrer och undersöker olika frågetyper som lärare använder sig av. 

Xenia Hadjioannou & Eleni Loizou (2011) har skrivit Talking About Books With Young 

Children: Analyzing the Discursive Nature of One-ti One Booktalks. I denna kvalitativa studie 

har Xenia Hadjioannou & Eleni Loizou undersökt hur blivande lärare arbetar med boksamtal 

med yngre elever i skolan. I studien framkommer det att de blivande lärarna arbetar enskild 

med varje elev i samband med boksamtalen. Resultatet från denna studie visar bland annat att 

tre typer av samtalskategorier var återkommande under boksamtalen och dessa kategorier 

benämner Hadjioannou & Loizou som följande: true booktalks, recitiation booktalks och 

awkaward booktalks. I studien framkommer det att den typ av boksamtal som oftast återkom 

var recitiation booktalks som kortfattat innebär att de blivande lärarna utifrån frågornas 

karaktär ställde förhörsliknande frågor för att kontrollera elevernas förståelse och kunskaper 

om den lästa boken. Vidare menar Hadjioannou & Loizou att true booktalks är den typ av 

boksamtal som utvecklar elevernas läsförståelse eftersom eleverna genom denna typ av samtal 

bland annat ges större utrymme i undervisningen att verbalisera sina tankar och åsikter. 

Hadjioannou och Loizous studie är av relevans eftersom undersökningen framhåller olika 
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typer av boksamtal och på vilket sätt dessa samtal möjliggör och begränsar elevernas 

deltagande i samtalen.   

3.2 Forskning om textrörlighet 
 

Yvonne Hallesson (2015) har i sin avhandling, Textsamtal som lässtöttande aktivitet: 

fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans 

historieundervisning undersökt både elevstyrda och lärarledda textsamtal kring sakprosatexter 

i historieundervisningen på gymnasiet. Syftet med studien har varit att undersöka hur 

textsamtal kring sakprosatexter kan stötta elevers läsförståelse och därmed deras lärande 

(Hallesson 2015, s.177). Hallesson skriver att genom innehållsanalyser av textsamtal i relation 

till de källtexter man samtalar om har studien visat hur elever förhåller sig till texterna, hur 

textinnehåll uttrycks och hanteras i olika typer av samtal, samt vilka stöttningsstrukturer som 

framträder (Hallesson 2015, s.177). Vidare framkommer det i resultat att både lärarledda och 

elevstyrda textsamtal kan stötta läsandet men att det krävs vissa förutsättningar för detta. Vi 

ämnar utgå från denna avhandling för att jämföra hur textrörligheten framträder i Hallessons 

studie med hur den framträdde i vår studie.  

Lotta Olvegård (2014) har i sin avhandling Herravälde. Är det bara killar eller? 

Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan undersökt 

gymnasieelevers möten med lärobokstexter i historia. Olvegård skriver att det övergripande 

syftet med studien är att ge en fördjupad bild av flerspråkiga elevers möten med några 

lärobokstexter i historia för gymnasieskolan med särskilt fokus på elever som studerar på sitt 

andra språk (Olvegård 2014, s.4). Resultaten från Olvegårds studie visar att 

andraspråksläsaren generellt sett visar prov på en lägre grad av textbaserad rörlighet än 

förstaspråksläsaren och att den associativa och interaktiva textrörligheten uppvisar en annan 

karaktär för läsare med låg textbaserad rörlighet än för läsare med högre textbaserad rörlighet 

(Olvegård 2014, s.231). Vidare menar Olvegård att ett viktigt resultat som framkommer i 

studien är den stora betydelse undervisningen har för elevernas sätt att tolka texterna. Detta 

menar Olvegård är särskilt tydligt för de läsare som har svårt att skapa mening i texterna 

(Olvegård 2014, s.234). Denna avhandling ger ytterligera perspektiv på vilken textrörlighet 

som framkommer hos eleverna och vi avser därför att använda forskningen för att jämföra 

resultaten från Olvegårds forskning med våra resultat. 
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Anita Varga har i sin artikel Frågan som didaktiskt verktyg – en studie av textsamtal kring 

skönlitteratur i årskurs 6 och 7 undersökt relationen mellan olika typer av frågor och dess 

lärandepotential. Syftet med artikeln är att synliggöra hur frågeställandet kan tillvaratas i 

textsamtal kring skönlitteratur för att stödja eleverna i att utveckla läsförmågan (Varga 2016, 

s.26). Varga påpekar hur frågorna stödjer eleverna i att läsa på, mellan och bortom raderna, 

identifiera, tillämpa och befästa läsförståelsestrategier samt att formulera egna 

frågeställningar till text och läsprocesser (Varga 2016, s.24). Artikeln belyser enskilda 

tillfällen i textsamtalen då eleverna erbjuds stöd i att utveckla textrörlighet. Varga menar att 

utveckla läsförmågan är något som tar tid (Varga 2016, s.41). Hon skriver att eleverna 

verkligen ska ges möjlighet att utveckla läsförmågan med hjälp av de frågor som identifierats 

och analyserats, i föreliggande studie krävs därför ett systematiskt och kontinuerligt 

tillämpande av frågeställandet som didaktiskt verktyg, där eleverna får träna på att tillämpa 

läsförståelsestrategier som stödjer utvecklandet av samtliga former av textrörlighet (Varga 

2016, s.41).  Även denna artikel avses att användas för att jämföra våra resultat kring hur 

textrörlighet framträder. Denna artikel har relevans på så sätt att den är den enda som lyfter 

textrörlighet relaterat till årskurs 6- 7, vilket ligger närmast den årskurs som undersökts i vår 

studie.  

Pia Visén (2015) har skrivit avhandlingen Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori 

till antikens myter; Textsamtalets möjligheter som närmaste zon för läsutveckling i en klass på 

gymnasiets industritekniska program undersökt hur textsamtal i de tre ämnena träteknik, 

svetsteknik och svenska i en klass på industritekniska programmet fungerar som utgångspunkt 

för diskussionen om texternas innehåll och därmed som en möjlighet till ökad förståelse för 

textens ämnesinnehåll (Visén 2015, s. 9). För att undersöka hur textsamtalet ser ut studeras 

vilken textrörlighet som framträder ( Visén 2015, s. 9). Visén lyfter fram att resultatet från 

studien visar att de textsamtal som har utbyggd lexikal och konjunktiv kohesion, 

aktivitetssekvenser och progressiv textrörlighet kan ha en potential som närmaste zon för 

läsutvecklingen i yrkesämnenas textläsning (Visén 2015, s. 175). Vidare menar Visén att 

dessa textsamtal kan fungera som utgångspunkt för diskussion om texternas innehåll och 

därmed som en möjlighet till ökad förståelse för textens ämnesinnehåll då eleverna får delta i 

en utvidgad diskurs kring texterna (Visén 2015, s. 175). Avhandlingen har relevans för denna 

studie då den belyser hur lärarna arbetar med textrörlighet och därmed utgår studien från 

samma perspektiv som vår undersökning gör. Visens undersökning bygger likt våran på en 
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jämförelse mellan vilken textrörlighet som sker i samband med olika typ av text, varför vi 

menar att den har relevans för vår studie.  

4 Metod 
 

I detta avsnitt redogörs för val av metod, urval av skolor, vilka informanter som ingått i 

undersökningen, hur materialet har bearbetats samt generaliserbarhet och vilka etiska 

ställningstaganden som har gjorts. Då vi varit två personer som genomfört studien kommer vi 

i detta avsnitt också att presentera hur vår arbetsfördelning sett ut.  

 
4.1 Metod för insamling av empiriskt material 
 

I undersökningen har vi utifrån en kvalitativ ansats använt oss av intervjuer och observationer 

som metod för att besvara frågeställningarna. Den kvalitativa metoden har valts för att vi 

anser att den på bästa sätt kan besvara problemformuleringarna i denna undersökning. Den 

bidrar vidare till en mera fördjupad förståelse för hur lärarna arbetar med skönlitterära samtal 

och sakprosatexter. Kärnan i kvalitativa metoder ligger i att sätta sig in i informanternas 

perspektiv (Ahrne & Svensson 2011, s.12–13). Metoderna vi har utgått ifrån är passiva, 

strukturerade observationer som kompletterats med semistrukturerade intervjuer. Vi har utgått 

ifrån ett lärarperspektiv både i observationerna och intervjuerna. Intervjuerna var tänkta som 

ett komplement till observationerna för att få en fördjupad förståelse för hur textsamtalen 

bedrevs samt för att få en mera nyanserad bild av hur dessa samtal kunde se ut. Intervjuerna 

användes även för att undersöka och ta del av lärarnas beskrivningar gällande arbetet med 

skönlitterära texter respektive sakprosatexter. Intervjuerna blev därmed nödvändiga för att 

förtydliga observationerna samt för att bidra med ytterligare empiriskt material.  

 

4.2 Observationer 
 

Valet av observation som metod grundar sig i att det möjliggör för oss att studera 

informanterna i klassrummet. En av de främsta fördelarna med observation som metod är att 

den gör det möjligt att med egna ögon registrera vad som faktiskt sker i klassrummet. 

Metoden kan, som en kontrast till exempelvis intervjuer, tänkas ge en annan bild av lärarnas 

och elevernas individuella återgivningar (Denscombe, 2009). Möjligheten att närvara i direkt 
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anslutning till de skönlitterära textsamtalen och samtalen om sakprosatexterna innebär 

dessutom att iakttagelser kan göras på flera olika nivåer. 

 

Underlaget för materialet i studien bygger på åtta observationer. Fyra av dessa observationer 

omfattar skönlitterära textsamtal respektive fyra samtal om sakprosatexter. Vi har därmed 

fördelat arbetet genom att en av oss specifikt undersökt de skönlitterära samtalen och en 

specifikt undersökt samtalen som förts kring sakprosatexter. Observationerna har genomförts i 

samband med svenskundervisningen i samma typ av klassrumsmiljö, vilket innebar helklasser 

med ett elevantal på mellan 20–27 elever. Då undersökningen har skett i lärarnas och 

elevernas klassrumsmiljö uppfyller våra observationer kriterierna för en fältundersökning 

(Larsen 2009, s. 89). Vidare faller denna undersökning in som etnografisk då kriteriet för 

detta är att i undersökningen utgå ifrån observationer, dock är det en minietnografisk studie då 

undersökningen är förhållandevis liten (Lalander 2011, s. 90). Den observationsform vi har 

valt att använda oss av är passiv, vilket innebär att åskådaren är passiv och undersöker ett 

fenomen utan att delta själv (ibid.).  Vi har alltså suttit längst bak i klassrummet för att i så låg 

grad som möjligt påverka undervisningen. Vidare är observationerna uppbyggda utifrån ett 

observationsschema för att kunna begränsa och fokusera det vi vill synliggöra i vår 

undersökning. Detta innebär att observationerna gjordes analyserbara på ett strukturerat sätt. 

 

Då vi utformade vårt observationsschema utgick vi ifrån de teorier som vår undersökning 

bygger på.  För att besvara vilka samtal som gick att identifiera både vad gäller skönlitterära 

samtal och samtal om sakprosatexter utgick vi ifrån de fyra samtalsgenrer som Hultin 

synliggjort samt Folkeryd och Geijerstams teori om textrörlighet. Vi har utformat våra 

observationsscheman utifrån en deduktiv ansats i och med att vi på för hand valt att studera 

vissa specifika aspekter av de skönlitterära samtalen och samtalen om sakprosatexterna. Med 

utgångspunkt i att vi på förhand visste vad vi ville studera utformades observationsschemat 

utifrån ett särskilt registreringsschema. Denna form av observation menar Stukát är särskilt 

användbar när man redan innan vet vilka händelser, mönster eller beteende som är av 

betydelse och som man finner intressant för undersökningen ifråga (Stukát 2011, s.58). För att 

säkerställa att vi inte gick miste om viktig information under intervjun använde vi 

ljudinspelning vid alla observationer och intervjuer. Enligt Dalen är det viktig att använda sig 

av ljudinspelningar vid kvalitativa intervjuer för att få med informantens egna ord och 

beskrivningar (Dalen 2008, s.37).  Därefter har vi transkriberat ljudinspelningarna från 

observationerna och intervjuerna tillsammans. Vi har gått igenom materialet tillsammans i 
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syfte att lära känna varandras material, vilket Dalen menar är en viktig process i arbetsgången 

(Dalen 2008, s.69).Nackdelen med observation kan vara den så kallade forskareffekten, vilket 

innebär att människors beteende kan komma att påverkas och förändras i vetskap om att en 

forskare är närvarande (Lalander 2011, s. 90). 

 

Diskuterade skönlitterära texter under observationerna 

 

 

Diskuterade sakprosatexter under observationerna 
 

 

 

 

 

Materialtyp Diskuterad text 
 

Tid 

 
Observation 1 / L1 
 

 
”Spring Fanny Spring” 

 
35 min 

 
Observation 2 / L2 
 

 
”Rödluvan ska på kalas” 

 
45 min 

 
Observation 3 / L3 
 

 
” Sabelles röda klänning” 
och ”50 dilemmasagor ” 

 
60 min 

 
Observation 4 / L4 
 

 
 ”Den magiska kappan” 

 
40 min 

Materialtyp 
 

Diskuterade text Tid 

 
Observation 1 / S1 
 

 
Faktatext om sniglar och 
snäckor 

 
40 min 

 
Observation 2 / S2 
 

 
Faktatext om Stenåldern 

 
60 min 

 
Observation 3 / S3 
 

 
Faktatext om Järnåldern 

 
35 min 

 
Observation 4 /S4 
 

 
Faktatext om Alfred Nobel 

 
30 min 
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4.3 Intervju som metod 
 

Vi har använt oss av semistrukturerad intervju som komplement till observationerna. Den 

semistrukturerade intervjumetoden karakteriseras av att intervjuaren utgår från en 

intervjuguide som respondenten förhållandevis fritt får svara på, vilket gör att den liknar ett 

öppet samtal (Bryman 2002, s.301). Intervjuguiden utformades till största delen utifrån det 

som vi studerade i observationen. Genom intervjuerna ämnade vi att undersöka hur lärarna 

arbetade med samtal kring skönlitterära texter och sakprosatexter. Viktigt att framhålla är att 

de lärare som ingått i observationerna också varit de lärare som efter observationerna har 

intervjuats. Vi anser att intervju som metod är lämpligt gällande dessa frågor då de berör 

lärarnas tankar och beskrivningar, vilka hade varit svåra för oss att få syn på genom enbart 

observationerna. Intervjun som metod menar vi därmed ökar validiteten i undersökningen i 

och med att lärarnas åsikter och tankar synliggörs. Intervjuguiden byggdes enligt 

områdesprincipen vilket innebär att intervjun startas upp med frågor av mer mjuk karaktär för 

att sedan leda in på de centrala ämnen man vill undersöka. I slutet av intervjuguiden återgår 

man till mer generella frågor (Dalen 2007, s. 31).    

 

4.4 Urval och presentation av skola, informanter samt våra delstudier 
 

För att komma i kontakt med möjliga informanter mailade vi femton behöriga lärare i årskurs 

3 där vi beskrev undersökningsområdet.  Vi tog även kontakt med några rektorer via telefon 

för att på så vis få en direkt kontakt med lärarna. I kontakten med lärarna talade vi om att vi 

ville undersöka hur de arbetade med skönlitterära samtal och samtal om sakprosa i samband 

med svenskundervisningen. Utifrån de lärare som godtagit att medverka i vår undersökning 

valde vi sedan ut åtta stycken lärare. Samtliga observationer och intervjuer genomfördes i 

årskurs 3 under höstterminen 2016. 

 

Samtliga lärare som medverkat i föreliggande studie är behöriga inom svenska ämnet för den 

aktuella åldersgruppen dessutom har alla lärarna varit yrkesverksamma i fem år eller längre. 

Samtliga observationer och intervjuer har vidare utförts inom Stockholms läns område  
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Delstudie 1  

 

Den första delstudien genomfördes av Nora Kharami som både observerat och intervjuat hur 

lärare arbetar med skönlitterära textsamtal. Sammanlagt har Nora utfört fyra observationer 

med fyra komplettande intervjuer. De lärare som undersökts i denna delstudie har benämnts 

med ett ”L”. I denna delstudie har undersökning skett av hur samtalen utformades med 

utgångpunkt i Hultins definition av samtalsgenrer respektive Folkeryd och Geijnerstams 

definition av textrörlighet.   

 

Delstudie 2 

Den andra delstudien genomfördes av Sarah Silver som både observerat och intervjuat hur 

lärare arbetar med samtal om sakprosatexter. Sammanlagt har Sarah utfört fyra observationer 

med fyra komplettande intervjuer. De lärare som undersökts i denna delstudie har benämnts 

med ett ”S”. I denna delstudie har undersökning skett av hur samtalen utformades med 

utgångpunkt i Hultins definition samt respektive Folkeryd och Geijnerstams definition av 

textrörlighet.   

 

Fördelning av arbete 

Vi har båda avsatt lika mycket tid för arbetet och till största delen har vi suttit tillsammans och 

skrivit arbetet. Till en början utfördes observationer och intervjuer separat. Vidare 

transkriberades våra resultat var för sig som vi senare bearbetade tillsammans för att sätta oss 

in i varandras material. Med anledning av att vi båda använt oss av samma analysverktyg har 

vi tillsammans fördjupat oss i teorierna och den tidigare forskning. Slutligen har vi 

tillsammans framställt analysen där vi jämfört resultaten från de två olika delstudierna. Vid 

enstaka tillfällen har vi även arbetat separat och då har vi använt Google Docs.  

 
4.5 Trovärdighet och generaliserbarhet 
 

Då vi valt att i undersökningen utgå ifrån en kvalitativ metod har vi haft en medvetenhet om 

att det kan vara svårt att använda resultaten för att dra generella slutsatser (Larsen 2009, s.27). 

För att styrka undersökningar av kvalitativ karaktär menar Ahrne och Svensson att man bör 

finna andra angreppssätt för att öka trovärdigheten i undersökningen, vilka kan vara 

triangulering, transparens samt återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson 2011, s.27-28). Vi 

har genomgående tagit hänsyn till och tillämpat dessa metoder för att öka och säkerställa 
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trovärdigheten i undersökningen. Vidare har vi tillämpat metodtriangulering i 

undersökningen, vilket innebär att två eller flera metoder tillämpas i studien. Dessa olika 

metoder kompletterar varandra genom att man ser på ett fenomen ur olika perspektiv (ibid.). 

Det framkommer vidare att metodtriangulering stärker reliabiliteten och validiteten (Larsen 

2009, s. 88) Då man inte kan garantera att alla informanterna alltid är sanningsenliga kan 

observationer användas för att kontrollera att det informanten säger i intervjun faktiskt också 

stämmer överens med praktiken (Larsen 2009, s. 27). Förutom metodtriangulering omfattas 

studien av transparens, vilket handlar om att skribenten återger de brister och den problematik 

som uppstår i samband med undersökningen (ibid.). Detta är något som vi konsekvent tagit 

hänsyn till och förhållit oss till. Avslutningsvis ämnar vi att återkoppla till fältet, genom att 

låta de lärare som deltagit i undersökningen komma med synpunkter på studiens resultat.  

Deras synpunkter kommer att lyftas i samband med kommande ventilering av uppsatsen.  

 
4.6 Metod för analys av resultat 
 

Vi har analyserat och sorterat det insamlade materialet av observationer och intervjuer utifrån 

modellen; sortera, reducera och argumentera. Rennstam och Wästerfors som har utformat 

dessa begrepp menar att de bör användas i syfte att hantera olika problemområden som kan 

uppstå i samband med att analysera resultat (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194).  Det så 

kallade kaosproblemet löser man genom att skapa ordning i sitt material. Reduceringen 

handlar i ett nästa led om att skära ner materialet så att det står i direkt relation och på bästa 

sätt står i relation till studiens utgångspunkt. Det sista ledet i arbetet med att sammanställa 

resultatet och analysen är att argumentera. Då vårt resultat var väldigt omfattande och hela 

dialogerna transkriberades var det viktigt att reducera materialet till att omfatta endast de 

aspekter som fokuserades i studien, utifrån Hultins samtalsgenrer och textrörligheten, vilket 

var det material som stod i direkt relation till studiens utgångspunkt. I sammanställningen av 

analysen framställde vi sedan våra resultat utifrån teorierna vilka sedan varvades med tidigare 

forskning. De delar som vidare har reducerats från materialet har omfattat sådant som inte haft 

direkt relevans för studiens undersökningsområde. Detta innefattar bl.a. det som inte direkt 

berörde de teorier som vi utgått ifrån. Men det kunde även handla om exempelvis konflikter 

som läraren löst i klassrummet eller samtal som förts mellan eleverna som inte handlade om 

de aktuella texterna som diskuterats.  
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4.7 Etiska utgångspunkter 
 

De forskningsetiska perspektiven har vi genomgående tagit hänsyn till i både intervjuerna och 

observationerna genom de fyra allmängiltiga forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

rekommenderar. Det första kravet, informationskravet, handlar om att man som forskare ska 

informera de berörda personerna om vad undersökningen handlar om och vad dess syfte är. 

Detta har vi gjort genom att skicka ut ett informationsbrev där vi beskrivit vårt 

undersökningsområde och dess syfte. Vidare lyfts samtyckekravet, som innefattar att berörda 

själva har rätt att bestämma om de vill medverka i undersökningen. Detta skedde genom att 

lärarna godkände att delta i studien efter att de fått information om undersökningsområdet.  

Konfidentialitetskravet, syftar vidare till att de berördas personuppgifter ska behandlas med 

varsamhet och på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta gjordes genom att vi 

talade om för de medverkande att deras personuppgifter var sekretessbehandlade och deras 

uppgifter därmed inte kan spåras. Slutligen lyfts nyttjandekravet, vilket förutsätter att de 

uppgifter som samlas in inte ska användas i något annat syfte än det som de berörda 

informerats om (Vetenskapsrådet 2002, s. 7–14). Detta är något som vi självfallet har tagit 

hänsyn till då vi inte ämnar att använde det insamlade materialet för andra syften.  

 

5 Resultat  
 

I detta avsnitt besvarar vi våra frågeställningar genom att redogöra för vårt empiriska material 

samt knyta ann resultatet till valda teorier och en del av den tidigare forskning som gjorts på 

området. 

 

5.1 Framträdande samtalsgenrer  
 

För vår första frågeställning ämnar vi att redogöra för vilka samtalsgenrer som gick att 

urskilja i samband med litterära textsamtal respektive samtal om sakprosatexter. Detta 

kommer att ske med utgångpunkt i Hultins definition av samtalsgenrer. Vidare har varje 

samtalsgenre kategoriserats utifrån vilka lärare som dominerande inom genren och vilka som 

visade inslag på samtalsgenren. Med anledning av denna uppdelning har vi medvetet valt att 

inte ytterligare göra en uppdelning mellan de skönlitterära textsamtalen respektive samtal om 

sakprosatexterna. 
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5.2 Det undervisande förhöret  
 

Det undervisande förhöret, menar Hultin, handlar om att förmedla och att fastställa säker 

kunskap för att kontrollera elevernas läsförståelse (Hultin 2006, s, 158). Under observationen 

hos L1 samtalade klassen om boken Diamantjakten. Samtalet handlade om kapitlet, Nej 

bredsida sa jag som tidigare under veckan delats ut som läxa.  

 

Då L1 hade gått igenom läsläxan och lektionen fortsatte fick klassen samtala om boken 

Spring Fanny spring där vi kunde identifiera en liknande form av samtal som under första 

observationen. Frågorna som läraren ställde var retoriska i syfte att kontrollera elevernas 

kunskaper och omfattades därmed av samtalsgenren det undervisande förhöret. Här nedan ger 

vi exempel på hur samtalet fortlöpte; 

 

Lärare- ” Nu vill jag att ni lyssnar på mig och vänder blicken framåt. Nu är det viktigt att ni 
säger vad ni vet och kommer ihåg ifrån boken. Jag kommer köra med” no hands up”. Jag 
undrar om det är någon som vet varför boken heter Spring Fanny Spring?” 
Elev 1 - Pass, jag vet inte 
Elev 2-”Ja, men det är ju för att det är en hund som springer” 
Lärare- Ja precis, vilka karaktärer finns det i boken förutom hunden Fanny? 
 

Vi kan konstatera att samtalet dominerades av den genre som Hultin benämner det 

undervisande förhöret, då frågorna genomgående var av kontrollerande slag. Att frågorna var 

kontrollerande märks bl.a. utifrån de svar som eleverna ger. Exempelvis då eleven uttryckte, 

”jag vet inte” vilket symboliserar att frågan är utformad på ett sådant sätt att läraren förväntar 

sig ett specifikt svar, som eleven i detta fall inte besatt. Lärarens ambition att kontrollera 

elevernas läsförståelse framträder också då hen väljer att ställa samma fråga till elev 2 istället 

för att ”stötta”   elev 1 genom att vidareutveckla sin fråga. Det blir därmed tydligt att frågorna 

uppmanar till ett ”mera kontrollerat samtal” än ett verktyg för att stötta och vägleda eleverna i 

sin läsning genom samtalet. Även Hadjioannou och Loizou anhåller i artikeln, Talking about 

books With Young Children Analyzing the Discursive Nature of One-to- One Booktalks att de 

blivande lärarna som medverkat i studien visade på en dominerande samtalsinteraktion, då de 

flesta frågorna var slutna som Hadijouannou och Loizou menar kännetecknar ett dominerade 

samtal (Hadjioannou och Loizou 2011).   

 

Ett liknande sätt att ställa frågor på kunde vi även identifiera hos flera lärare i samband med 

samtal om sakprosatexter. Detta var särskilt framträdande då frågorna i samtalet till stor del 
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var retoriska och att samtalet därmed handlade om att kontrollera elevernas kunskaper, vilket 

omfattas av just samtalsgenren det undervisande förhöret.  I samband med observationen 

diskuterade eleverna om en faktatext som handlade om sniglar och snäckor. Några av de 

frågor som ställdes relaterat till denna samtalsgenre var följande;  

 

Hur många antenner har en snigel? 
Vad var det för speciellt med dom översta antennerna? 
Vad gör snigeln på vintern? 
Varför heter dom mördarsniglar? 
 
Även här framkommer det att frågorna är utformade på ett sådant sätt att läraren besitter ett 

svar på frågorna. Hultin lyfter utifrån sina resultat att ett utmärkande drag för denna 

samtalsgenren är de, så som hon benämner dem, de retoriska frågorna, som utgör 

grundstrukturen för denna genre (Hultin 2006, s.285). Genomgående kan vi konstatera att 

detta ”frågemönster” utgör strukturen i både lärare S1 och L1 samtal.  

 

Något som både L1 och S1 gjorde var att de presenterade frågorna redan innan samtalen hade 

startat och att det därmed var läraren som initierade alla frågor. Hultins framhåller just att ett 

utmärkande drag för denna genre är att så gott som alla frågor är initierade av läraren (Hultin   

2006). Detta stämmer väl överens med den samtalsstruktur som samtliga lärare som utgått 

ifrån denna genre har använt. S1 menar att det oftast är hen som ställer frågor eftersom att det 

är det bästa sättet att kontrollera om eleverna har förstått. I intervjun utrycker hen följande 

gällande syftet med samtal kring sakprosa; 

 

”Jag arbetar ofta med kontrollerande frågor och syftet med det är ju att se om mina elever 

har tillgodogjort sig kunskaperna. Jag ser det som ett slags summativt verktyg. Men jag 

tycker att sådana test ska ske muntligt för då blir det lättare för dom att svara och dom kan 

använda kroppsspråket också för att besvara frågorna.” 

 

Något som L1, och S1 gjorde var att de delade ut frågor i pappersform till eleverna eller skrev 

upp frågorna på tavlan innan samtalet startades. Hultin framhåller att lärarna i hennes studie 

ofta delade ut frågorna i början av lektionen i samband med denna samtalsgenre (Hultin 2006, 

s. 284) I likhet med Hultins resultat visade sig även denna strukturering av frågorna så som 

förekommande i samband med samtalsgenren. Vidare ställdes frågorna också i en bestämd 

ordning, vilket också framhålls av Hultin som ett utmärkande drag för samtalsgenren (ibid.). I 
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likhet med Hultin menar Tengberg att lärarnas frågemall spelar en framträdande roll för 

styrningen av samtalets form och innehåll. Resultatet från Tengbergs undersökning visar 

bland annat att de flesta av de sjutton inspelade samtalen i hög grad följde den ordning som 

lärarna nedtecknat sina frågor i (Tengberg 2011, s 170). 

 

Både lärare L1 och lärare S1 visade på den kontrollerande samtalsgenren genom att de 

återgick till denna samtalsform när kontrollen ”tappades” i samtalet. I intervjun med lärare S1 

framgick följande; 

 

”När eleverna börjar prata för mycket om sina egna erfarenheter så kan det flyga iväg och då 

brukar jag försöka fånga upp gruppen genom att ställa en fråga om faktatextens handling för 

att komma tillbaka till ämnet” 

 

Detta sätt att styra samtalet i en viss riktning resulterade i att eleverna inte gavs friheten att 

diskutera om sina egna erfarenheter utan istället blev diskussionen strikt styrd. Tengberg 

framhåller i sin studie att det är rimligt att tänka sig att elever i samtal där läraren agerar 

mindre dominant upplever en större frihet att själva bidra till samtalets utformning genom att 

exempelvis byta ämne och riktning på samtalet liksom att formulera egna frågeställningar 

(Tengberg 2011, s.299).  I detta fall begränsades eleverna i stället och därmed skapades inte 

den frihet som innebar att eleverna själva kunde styra samtalet.  

 

Som framkommer i ovannämnda citat framhåller S1 en vilja av att hålla samtalet kontrollerat 

och att frågor utifrån genren, det undervisande förhöret, möjliggör att behålla denna struktur. 

Även L1 utrycker en känsla av trygghet då samtalet är mera kontrollerat. Hultin menar att 

strukturen fungerar i realiseringen av denna samtalsgenre som en disciplineringsresurs vilken 

lärarna använder sig av både för att disciplinera sig själva och eleverna i de fall som samtalen 

är på väg att förlora det fokus som samtalsgenren syfte implicerar (Hultin 2006, s.284). Ett 

ytterligare exempel som illustrerar detta är när lärare L1 samtalade med klassen om boken 

Diamantmysteriet. Läraren frågade då klassen om det var någon som spelade fotboll, varpå 

klassen blev oense om huruvida deras klasskamrater spelade fotboll och en het diskussion tog 

fart i klassrummet.  Konversationen som fördes mellan eleverna ledde till att de blev oense 

om huruvida kompisarna spelade fotboll eller inte och läraren övergår därför till att ställa 

mera kontrollerande frågor.  
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Läraren förklarade senare i intervjun att hen upplevde att eleverna tappade fokus från det som 

samtalet ”skulle” handla om och att hon därför försökte vägleda eleverna tillbaka genom mera 

retoriska frågor. Detta framkom genom att läraren avledde eleverna från den diskussionen 

med frågan; Vad betyder bredsida? Hultin redogör i sitt forskningsresultat för ett liknande 

scenario där en lärare återkopplade till samtalsstrukturen för att säkerställa att samtalet 

upprätthölls för att undvika kaos (Hultin 2006, s.162) Läraren upprätthöll därmed samtalet 

genom att återgå till de retoriska frågorna, detta ”mönster” kunde vi identifiera både i 

samband med lärare L1 undervisning respektive, som ovan nämnts, lärare S1 undervisning. 

Här begränsades alltså elevernas möjlighet att svara ”fritt”, utan bestämda svar förväntades av 

lärarna. Tengberg framhåller att när detta sättet att leda samtalen blir dominerade riskerar 

elevernas möjligheter att delta i tolkningsprocessen (Tengberg 2011, s.191). Just denna 

tendens som han lyfter så som begränsande för elevernas svarsutrymme utmärktes alltså 

särskilt hos S1 och L1.  Men det framkom även i S4 undervisning vilket vi nedan vidare 

redogör för.  

 

Det undervisande förhöret dominerades även i samband med observationen hos lärare S4 då 

klassen samtalade kring en faktatext om Alfred Nobels liv och verk.  De frågor som läraren 

ställde var till stora delar retoriska och handlade om att kontrollera elevernas kunskaper. S4 

utryckte följande i intervjun;  

 

”Jag ställer nog mer kontrollerande frågor när det gäller sakprosa. Det är mer naturligt att 

ställa mer kontrollerande frågor när man jobbar med sakprosa eller i matematiken. Just när 

man har uppföljningsfrågor, då blir det så naturligt att man ställer kontrollfrågor.  För här 

handlar det om att få syn på elevernas kunskapsluckor. Jag ställer kontrollfrågor för att det 

är ju fakta i texten som ska komma fram.”   

 

Lärarens beskrivning gällande att kontrollera elevernas kunskaper är något som Tengberg 

lyfter fram i sin undersökning. Tengberg menar att sättet som frågorna ställs på indikerar vad 

för slags svar läraren önskar sig, vilket ger eleverna begränsade möjligheter att gå in i någon 

egentlig tolkningsprocess (Tengberg 2011, s.189).  

 

I observationen framgick det att just det undervisande förhöret var den genren som 

dominerade samtalet, då majoriteten av de frågor som ställdes av läraren var retoriska vilket 

innebar att läraren satt inne med ett ”bestämt svar”. Samtalsgenren påbjöds alltså genom att 
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läraren genomgående utgick från frågor vars syfte var att kontrollera elevernas förståelse och 

synliggöra eventuella kunskapsluckor, vilket som tidigare nämnts är utmärkande för denna 

genre. Några av de frågor som läraren ställde var följande;  

 

Vilket år föddes han? 
Hur gammal blev han? 
Vad gör man på en kanonfabrik? 
Vad är en kanon? 
Vad gör man när man testamenterar pengar? 
 

Som framkommer i ovanstående samtal ställer läraren en ”vad fråga”. Denna typ av fråga, 

som börjar med vad, var en vanligt förekommande fråga i samband med denna samtalsgenre. 

Vårt resultat stämmer överens med det som Tengberg lyfter fram i sin undersökning. 

Tengberg menar att ”vad handlar texten om?” är en typisk fråga som ställs i många 

litteratursamtal och andra typer av samtal i skolan. Vidare menar Tengberg att läraren genom 

denna typ av fråga vill veta om och hur eleverna har ”förstått” texten och genom sitt svar får 

eleven visa på just sin förståelse och denna typ av fråga tjänar sitt syfte som kontrollerande 

inslag i samtalet (Tengberg 2011, s.198). Med andra ord utgör denna fråga en sorts 

kontrollerande fråga enligt Tengberg vilket alltså innebär att den är mer retorisk till sitt slag 

och vanligtvis framträder i genren det undervisande förhöret. I likhet med Tengberg menar 

Hadjioannou och Loizou att lärarna i deras undersökningar ställde frågor som exempelvis vad 

handlar texten om eller beskriv karaktärerna för att kontrollera elevernas kunskaper 

(Hadjioannou och Loizou 2011).  

 
Vidare visade S4 på samtalsgenren genom att samtalet strukturerades utifrån en slags 

miniföreläsning genom att hen berättade om Alfred Nobel och delgav information om honom.  

Denna form av miniföreläsningar menar Hultin är ett utmärkande drag i samtalsgenren det 

undervisande förhöret. Hultin framhåller att ett underordnat syfte är att identifiera 

kunskapsluckor hos eleverna och att detta bl.a. görs genom att läraren håller i 

miniföreläsningar om ämnet som diskuteras (Hultin 2006, s.158). Hultin menar att ett 

underordnat syfte således är att identifiera kunskapsluckor hos eleverna, så att läraren i 

samtalet kan fylla igen dessa genom undervisning, ofta i form av miniföreläsningar om ämnet 

(ibid.).  

 

I samband med både observationerna och intervjuerna fick vi syn på att flera av lärarna både 

relaterat till samtal om sakprosa och om skönlitteratur visade inslag på samtalsgenren det 
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undervisande förhöret vilket innebar att den förekom men inte i en lika hög utsträckning som 

hos de lärarna där genren dominerade samtalet. Både lärare L4, S2 och S3 visade på inslag av 

samtalsgenren i sin undervisning.  Den gemensamma faktorn för dessa lärare var att de 

kontrollerande frågorna var få och att dessa frågor snabbt övergick till att omfattas av en 

annan genre.  Ett exempel på detta i samband med samtalet hos lärare L4; 

 

Lärare: På vilket sätt var det stökigt hemma hos Klara? 
Elev 1: Hennes små syskon  
Lärare: Vad gjorde dom? 
Elev 1: Dom ville leka hela tiden 
Lärare: Är det någon som känner igen sig?   
  

Detta är ett utav få exempel då lärare L4 visade på inslag av samtalsgenren som i 

diskussionen ganska snart övergick till att omfattas av frågor som öppnar upp för den 

textbaserade rörligheten utåt något som vi senare kommer att återkomma till. Ett ytterligare 

exempel på, där genren endast förekommer i låg utsträckning var i samband med samtalet 

som hölls av lärare S3 rörande sakprosa. 

 

Lärare: Vad hände nu i texten? 
Elev 1: Under järnåldern blev det kallt och några barrträd försvann 
Lärare: Vilka träd kom istället? 
Elev1: Gran  
Lärare: Varför tror du granen kom? 
 

Ovanstående samtal visar på hur genren det undervisande förhöret ganska snart går över till 

frågor rörande varför eleverna tror att grannen kom vilket öppnar upp för ett samtal rörande 

elevernas egna reflektioner och tolkningar som snarare omfattar ett texttolkande samtal som 

vi i det kommande kommer att lyfta vidare. S3 frågor av det retoriska slaget vilket bl.a. 

framträder i ovanstående konversation där en icke retorisk fråga ganska snart får träda in i 

samtalet.  

 

En ytterligare lärare som inte dominerade samtalet utifrån det undervisande förhöret men som 

ändå visade inslag på genren var S2. I samband med observationen samtalade klassen om 

människornas samlevnad under stenåldern där följande frågor lyftes; 

 

Varför jagade man med spjut? 
Vart bodde människorna? 
Varför behövde man varandra mer på vintern än på sommaren? 
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Även här visar frågorna på att läraren förväntar sig ett specifikt svar på frågorna. Detta 

framgick också i intervjun då läraren utryckte följande; 

 

”Jag arbetar inte så ofta med kontrollerande samtal, men ibland gör jag det för att jag vill ju 

veta att dom har förstått, eller om det var något som dom inte förstod. Jamen som nu när det 

var FN dagen så läste vi en text om mänskliga rättigheter och då gick vi igenom det 

tillsammans och sen bad jag dom att lyfta 3 stycken rättigheter som framgått i texten” 

 

Som framgår i ovanstående citat var ett utav lärarens syfte med samtalen att eleverna 

utvecklar sin läsförståelse och att få syn på om eleverna har förstått. Dock framhåller S2 att 

detta inte var hens huvudsakliga syfte och denna samtalsgenre därmed enbart utgör en del av 

hur samtalet styrs och läggs upp. Vi kan därmed konstatera att denna form av kontrollerande 

frågor blev ett verktyg för att synliggöra om eleverna har fått förståelse för texten eller inte.  

Vidare visar S2 på att genren inte dominerar samtalet utan bara utgör inslag i diskussionen. 

Detta stämmer väl överens med Tengbergs undersökning där han lyfter att ett gemensamt drag 

för tre av lärarna i undersökning var att de inte vill styra samtalet för mycket genom sina 

frågor. (Tengberg 2011, s.119). På ett liknande sätt visade även S2 att genren förekom så som 

ett inslag i samtalet.  Hultin framhåller att dessa frågor stundvis förekommer inom genren för 

att identifiera elevernas kunskapsluckor, vilket hon menar är ett underordnat syfte för 

samtalsgenren (Hultin 2006, s. 158). Just att identifiera kunskapsluckor och att få en inblick i 

huruvida eleverna förstått texten var något som S2 framhåller i intervjun att hen vill 

synliggöra. Denna form av inslag av genren var framträdande hos flera lärare vad gäller både 

samtal om skönlitteratur och sakprosa.  

 

Utifrån våra resultat kan vi konstatera att det undervisande förhöret förekom antingen som 

dominerande samtalsgenrer eller i form av ”inslag” i lärarnas undervisning.  Samtalsgenren 

dominerade hos två av de fyra lärarna gällande samtal om sakprosa vilket den bara gjorde hos 

en av lärarna som samtalade om skönlitteratur. Vad gäller de övriga två lärarna som 

undervisade sakprosa kan vi konstatera att båda använder inslag av frågor som bjuder in till 

det undervisande förhöret. Detta kan ställas i kontrast mot att endast en av de övriga tre 

lärarna som höll i skönlitterära samtal påvisade inslag av samtalsgenren. För att relatera detta 

till Hultins resultat kan vi konstatera att en högre del av de lärare som medverkat i denna 

undersökning visar på att genren är vanligt förekommande i deras undervisning men särskilt 
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utmärkande vad gäller samtal om sakprosa. Hultin framhåller utifrån sina resultat att 1 utav de 

4 undersökta lärarna strukturerade samtalen utifrån genren och att dessa samtal förekom i 4 

utav de 5 samtalen som analyserades hos läraren (Hultin 2016, s.158). 

 

Hallesson lyfter i sin studie, Textsamtal som lässtöttande aktivitet att de helklassamtal som 

förekommit i hennes undersökning av sakprosatexter snarare har haft en kontrollerande än 

lässtöttande funktion och hon framhåller därmed att samtalen kan liknas vid vad Hultin 

benämner ett undervisande förhör (Hallesson 2015). Även Visen framhåller i sin studie, Att 

samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter, att trätekniklärarens 

fragmentiserade samtalsstil liknade ett undervisande förhör (Visen 2015, s.170). Endast 

samtalen i svetsartekniken var de sakprosasamtal som inte utgjordes av det undervisande 

förhöret (Visen 2015, s.171). Resultaten av både Hultins och Visens studie visar därmed på att 

sakprosasamtalen till stora delar utgår ifrån strukturen det undervisande förhöret. Detta skiljer 

sig alltså delvis från våra resultat då flera av samtalen omfattandes av det texttolkande 

samtalet som vi i det följande kommer att redogöra för.  

 

5.3 Det texttolkande samtalet  
 

Det texttolkande samtalets övergripande syfte är att tolka och att analysera texter (Hultin 

2006, s.195). Hultin menar att detta övergripande syfte kan preciseras i två delsyften som 

handlar om att skapa en fördjupad förståelse för texten och att uppmana eleverna att 

verbalisera sina egna tankar, ståndpunkter och tolkningar (ibid.). I samband med 

observationer och intervjuer kunde vi identifiera denna samtalsgenre både gällande lärarnas 

arbete med skönlitterära samtal och samtal om sakprosatexter.  

 

Under observationen hos lärare L4 uppträdde det texttolkande samtalet som den dominerande 

samtalsgenren. Klassen samtalade då om boken Den magiska kappan och läraren initierar 

samtalet genom att ställa frågor av följande slag; 

 

Vad tror ni att boken ska handla om?  
Vad tänker du?   
 

Lärarens frågor bjuder in till den texttolkande samtalsgenren genom att frågorna är öppna till 

sin karaktär. Här ges eleverna möjlighet att reflektera och verbalisera sina tankar utan att 
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frågorna innebär att eleverna förväntas ge ett bestämt svar. Hultin framhåller att dessa icke 

retoriska frågor förekommer relaterat till denna genren i och med att de syftar till att uppmana 

eleverna att verbalisera sina tankar (Hultin 2006, s.201). Vi kan konstatera att denna frågetyp 

finns med redan i initieringen av samtalsgenren och att den således lägger grunden för det 

vidare samtalet.  I likhet med våra resultat framhåller Hultin att denna samtalsgenre påbjuds 

redan i början av samtalet genom dessa icke retoriska frågor (ibid.). Lärarens första två frågor 

påminner om den frågetyp som Tengberg lyfter fram i sin studie, där en av lärarna bland annat 

ställer frågor kring elevernas intryck om novellen och därefter vad som hände i novellen? 

Tengberg menar att denna typ av frågor ger eleverna möjlighet att reflektera, verbalisera och 

inhämta kunskaper (Tengberg 2011, s.171). Den typ av frågor som bl.a. lärare L4 ställer kan i 

likhet med Tengbergs och Hultins definition identifieras som det texttolkande samtalet. Även 

Hadjioannou och Loizou framhåller i deras resultat att de blivande lärarna som ställde öppna 

frågor, gav eleverna möjlighet att verbalisera deras tankar och åsikter. (Hadjioannou & 

Loizou 2011, s.64).  

 

Samtalet upprätthölls genom att lärare L4 fortsätter att ställa icke retoriska frågor. På följande 

sätt ser samtalet ut mellan läraren och några elever; 

 

Lärare-Jag tänker, Livia har ju hittat ett paket som ser lite gammaldags ut. 
Lärare- Hur stort tror ni paketet är?  
Elev 1-Ganska stort 
Lärare -Hur är ganska stort för dig?  
Elev 1-  Jamen typ så här, får jag typ visa, långt och lite smalt (Eleven demonstrerar med sina 
armar och händer.) 
Lärare -Vad tänker du?  
Elev 2 - Jag tänker att den kanske är som härifrån till bordet, eller kanske så här tänker jag, 
härifrån och hit.  
 

Även i detta samtal framkommer det att lärarens frågor möjliggjorde för eleverna att tänka 

fritt och utrycka sina tankar. Elevernas svar indikerar att denna typ av frågor inte omfattade 

ett ”rätt” eller ett ”fel” svar utan snarare att få förståelse för hur eleverna tänkte och vilka inre 

bilder som skapas hos eleverna i samband med att de läser om paketet som Livia hade fått. 

Frågorna framträder därmed som icke retoriska vilket Hultin menar är utmärkande för 

samtalsgenren (Hultin 2006, s. 201).  Utifrån samtalet kan vi konstatera att frågorna öppnade 

upp för eleverna att verbalisera sina tankar samt att svaret inte var förutbestämt vilket är 

utmärkande för samtalsgenren.  
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Trots att de icke retoriska frågorna dominerade samtalet förekom inslag av retoriska frågor 

men dessa används dock inte för att kontrollera eleverna kunskaper. Denna frågetyp menar 

Hultin kan förekomma inom det texttolkande samtalet genre men att frågeformen i detta 

sammanhang inte är av kontrollerande art utan snarare har en utpekande funktion (Hultin 

2006, s.205). Detta förfarande är i samklang med samtalsgenrens preciserade syfte att skapa 

en fördjupad förståelse av texten. (Hultin 2006, s.207). Ett exempel på sådana mera retoriska 

frågor som lärare L4 använder sig av för att eleverna skulle få en djupare förståelse för texten 

var då hon frågade eleverna, vad det var för konstigt med Livias dröm? Läraren förklarade 

senare i intervjun att hon ville få igång elevernas tankar och att syftet därmed inte var att 

kontrollera om de ”kom ihåg” vad som hände i drömmen utan snarare att vägleda eleverna för 

att ge dem en djupare förståelse för textens innebörd.   

 

Även lärare S2 undervisning dominerades av det texttolkande samtalet och här förekom även 

retoriska frågor för att säkerställa att eleverna hade fått en djupare förståelse för texten. 

Läraren ställde bl.a. följande frågor som var retoriska till sitt slag men som läraren senare i 

intervjun framhöll användes för att ge eleverna en djupare förståelse för texten; 

 

Men hur gjorde dom på vintern när dom inte hade så bra kläder? 
Vad var det som gjorde att dom bodde kvar på sommaren? 
 

I ovanstående exempel framkommer det att läraren egentligen inte ställer frågorna som en 

retorisk fråga i syfte att få fram det ”rätta svaret” utan istället för att eleverna skulle 

verbalisera sina tankar kring bl.a. varför folket bodde kvar på sommaren. I detta fall blir det 

tydligt att läraren ville att eleverna skulle verbaliserade sina tankar, tolkningar och 

ståndpunkter vilket framhålls så som utmärkande för denna samtalsgenre (Hultin 2006, s. 

183). 

 

Vidare lyftes flera icke retoriska frågor i samband med observationen hos lärare S2 där hen 

möjliggjorde för eleverna att tolka och verbalisera sina tankar vilket framgick genom följande 

frågor; 

Jag nämnde att dom vandrade och inte är fast boende, men hur tänker ni då?  
Tror ni att dom hade uppfunnit salt då? 
Varför tror ni man bodde ute vid kusten?  
Vad tror ni man hade för fällor till dom små djuren? 
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Frågorna öppnade upp för eleverna att själva fundera kring varför folket levde som de gjorde 

på stenåldern. Återigen visar dessa icke retoriska frågor på att elevernas svarsmöjligheter inte 

begränsades utan att de istället fritt fick reflektera kring hur de trodde att de kunde ha varit på 

stenåldern. De mera ”fria” svarsmöjligheterna visade också på att eleverna gav längre svar 

och att fler elever var aktiva i samtalet.  

 

En lärare som ytterligare styrde samtalet till största delen utifrån den texttolkande 

samtalsgenren var lärare S3.  I samband med observationen samtalade klassen om järnåldern 

och de frågor som påvisade samtalsgenren var bl.a. följande; 

 

Lärare: Om ni tänker tillbaka till järnålder, varför skulle dom åka båt? 
Elev1: För att åka och fiska  
Lärare: Och varför tror ni det då? 
Elev1: För att dom ska få mat  
Elev2: Man kan åka bort  
Elev3: Dom åkte och byter saker  
Lärare: Kan du fortsätta lite, varför ska dom byta saker?  
Elev: På järnåldern så bytte dom guld 
 

Av ovanstående samtal kan vi konstatera att lärarens frågor handlade om att eleverna skulle 

komma på hypoteser kring bl.a. varför man skulle åka båt på stenåldern. Eleverna fick här 

genom denna icke retoriska fråga möjlighet att utrycka olika tankar kring för vilket syfte 

folket på stenåldern åkte båt. Då samtalet senare mynnade ut i konsensus kring varför man 

skulle åka båt, nämligen för att byta saker, ställde läraren följdfrågor kring det. Även i denna 

fråga, varför ska de byta saker? fick eleverna fritt komma med hypoteser och tankar kring 

varför de skulle byta saker, vilket innebar att frågan inte hade ett på förhand bestämt svar utan 

istället var av icke retoriskt slag och öppnade upp för eleverna att verbalisera sina tankar 

vilket som sagt utmärker denna samtalsgenre.  

 

Utmärkande för både S2 och S3 var vidare att de ofta frågade eleverna hur de tolkade och 

förstod texten. De brukade ställa frågor som uppmuntrade eleverna att fundera kring vad de 

trodde texten kunde betyda. Detta anger Tengberg som en vanlig förekommande strategi hos 

de fyra lärarna i studien, vilket framkom genom att de citerade ett stycke ur texten och 

därefter frågade eleverna vad de trodde att det kunde betyda, eller vad författaren kunde 

tänkas mena med det skrivna (Tengberg 2011, s. 162). Även denna typ av frågor öppnar upp 
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för ett större tolkningsutrymme hos eleverna då frågorna inte omfattar ett rätt eller felaktigt 

svar. 

 

Även i samband med observationen hos lärare L2 framgick också det texttolkande samtalet så 

som den dominerande genren. Eleverna samtalade i par om 3 om boken Rödluvan ska på 

kalas. Läraren initierade även här samtalet med en retorisk fråga och samtalet följer därmed 

inte de utmärkande dragen av den texttolkande samtalsgenren. Lärare L2 påbjöd samtalet med 

frågan; Varför ska Jesper ta med sig en matkorg?  

 

Dock framkommer det ganska snart att läraren inte var intresserad av att kontrollera elevernas 

kunskaper utan istället ville läraren diskuterar följande fråga som var ”mera” icke retorisk till 

sitt slag;  

 

Lärare: Varför tror ni att Rödluvan ska ta med sig en matkorg?  
Elev 1: För att det står så i boken 
Läraren: Räcker det? Jag vill att ni funderar kring vad ni tror och att ni diskuterar om det 
 
I ovanstående exempel framkommer det att läraren egentligen inte ställde den första frågan 

som en retorisk fråga i syfte att få fram det ”rätta svaret” utan istället för att eleverna skulle 

verbalisera sina tankar kring varför en matkorg ska tas med. I detta fall blir det tydligt att 

läraren vill att eleverna verbaliserar sina tankar, tolkningar och ståndpunkter vilket framhålls 

så som utmärkande för denna samtalsgenre (Hultin 2006, s.183). Ett ytterligare målande 

exempel på detta är då samtalet fortlöper och eleverna får samtala om följande; 

 

Lärare: Vilken plats utgår Ulf från att Rödluvan hittar till utan beskrivning? 
Elev 1:  Han börjar ju förklara från skogsbrynet till paviljongen. 
Lärare – Okej, men vad tror du är anledningen till att beskrivningen börjar just från 
skogsbrynet? 
 

Även här framkommer det att läraren utgick ifrån en retorisk fråga i likhet med ovannämnda 

exempel. I följdfrågan som var av icke retoriskt slag var dock syftet att eleverna skulle börja 

reflektera och verbalisera sina tolkningar kring varför de trodde att beskrivningen på hur 

Rödluvan skulle hitta till Paviljongen börjar vid skogsbrynet. Läraren framhöll i intervjun att 

syftet med följdfrågorna var att ”hjälpa” eleverna vidare i samtalet och att det skulle bidra till 

att de själva tog ställning till frågorna. Tengberg menar att genom att följa upp elevernas svar 

med bekräftelser, uppmuntran och nya frågor, snarare än att servera dem något slags svar eller 
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färdig förklaring uppmuntrar lärare eleverna själva att tänka vidare (Tengberg 2011, s.175).  

Detta arbetssätt framkom som ett självklart inslag i lärare L4 undervisning som till stora delar 

byggde på att stötta eleverna i att själva formulera och verbalisera sina tankar.  

 

Förutom de lärare som dominerade samtalsgenren kunde vi i samband med observationerna 

och intervjuerna uppfatta att inslag av genren förekom hos flera lärare. Hos lärare S1 och L3 

förekom inslag av samtalsgenren, dock i väldigt låg utsträckning. De frågor som ställdes av  

lärare S1som kunde tolkas så som tillhörande genren det texttolkande samtalet var följande;  

 
Men varför tror ni att mördarsniglarna är så hungriga? 
Hur tror ni sniglarna lever på vintern? 
Har ni något mer att tillägga om det här? 
 

Lärare L3 visade också på samtalsgenren genom vissa av frågorna som var följande; 

 
Vad tror ni att den gamla gumman kommer att göra härnäst? 
Hur tror ni att pojken känner sig nu när han fått den magiska kulan? 
Något annat? 
 

Den gemensamma faktorn för de ovanstående samtalen var att få frågor var icke retoriska och 

att de snart övergick till att omfattas av ett mera kontrollerande samtal. Både S1 och L3 visade 

dock på icke retoriska frågor så som, har ni något att tillägga om det här? och Något annat? 

Tengberg skriver att frågor så som, har ni något att tillägga och något annat, är exempel på 

frågor som visar att fler svar är möjliga än det som just avgetts och ger eleverna möjlighet att 

reflektera (Tengberg 2011, s.163). Genom att denna fråga enligt Tengberg öppnar upp för 

reflektion kan vi konstatera att frågorna till sitt slag bjuder in till den texttolkande 

samtalsgenren. Trots att denna typ av frågor alltså inte var den dominerande genren i dessa 

lärares samtal kunde vi identifiera ett fåtal frågor av detta slag hos dessa lärare.  

 

I intervjun framhöll både S1 och L3 att de medvetet försökte att lägga in frågor som 

möjliggjorde för eleverna att reflektera och att verbalisera sina tankar. Även S4 utryckte en 

vilja att arbeta mera utifrån det texttolkande samtalet då hen framhöll följande i intervjun; 

 

”Jag tror att jag jobbar texttolkande ibland, men det blir nog inte så mycket när det gäller 

sakprosa för här ska man ju mera kontrollera elevernas kunskaper. Men jag har nog inte 
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riktigt tänkt så innan, om jag skulle få en vecka och tänka på det så skulle jag nog göra det 

mer.” 

 

Utifrån intervjun blev det tydligt att läraren utryckte en vilja att arbeta mer utifrån genren men 

att hen känner en avsaknad av kompetens och erfarenhet att arbeta med genren relaterat till 

samtal om sakprosatexter. Vi kan alltså konstatera att det här finns en vilja och önskan att 

arbeta mera utifrån genren efter att detta nya perspektiv synliggjorts hos läraren. Den enda 

lärare som varken i samband med observation eller intervju utryckte en ”vilja” att arbeta 

utifrån genren var L1, hen utryckte följande i intervjun:  

 

”Mina elever klarar inte av att analysera och reflektera ännu, jag tror att man kanske börjar 

med det i fyran. Jag tror inte att vi är där just nu, vi kanske gör det fast jag inte märker det. 

Jag känner att vi inte kommit in på analyserande samtal ännu.” 

 

Slutligen kan vi konstatera att det texttolkande samtalet dominerades hos två av de fyra 

lärarna gällande litterära samtal respektive två av de fyra lärarna gällande samtal om 

sakprosatexter. Därmed kan vi konstatera att resultaten såg likadana ut gällande i vilken 

utsträckning den texttolkande samtalsgenren dominerades i samtalen. Vad gäller vilka lärare 

som visade inslag på genren framkom det att en av de fyra lärarna som samtalade om 

sakprosa gjorde det, vilket också var fallet gällande de skönlitterära samtalen. Vårt resultat 

skiljer sig från Hultins som framhåller att endast en utav de fyra lärarna påbjöd denna 

samtalsgenre (Hultin 2006, s.193). I vår studie framgick till skillnad från Hultins 

undersökning att samtalsgenrerna kunde framträda som dominerande genrer men även genom 

inslag av genren. Lärarna var därmed inte lika entydiga som Hultin framhåller gällande vilken 

samtalsgenren som påbjöds.  

 

Relaterat till Visens studie framgick det att lärarna konsekvent utgick från ett dialogiskt 

texttolkande samtal i svenska, i samband med litteratursamtal (Visen 2015, s.171). Dock 

framkom även de texttolkande samtalen i svetsarteknik, i samband med samtal om sakprosa 

(ibid.). Vi kan därmed konstatera att Visens forskning visar på att det texttolkande samtalet 

kan förekomma både relaterat till samtal kring sakprosa och litteratur, vilket var resultat som 

även vår studie visade på.  
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5.4 Det kultur- och normdiskuterande samtalet 
 

Samtalsgenren Det kultur- och normdiskuterade samtalet omfattar ett samtal där kulturell 

förståelse av den svenska kulturen och av andra kulturer får framträda samt ge eleverna 

möjlighet att verbalisera sina tankar, frågor och åsikter kring normer och värderingar för 

handlande (Hultin 2006, s.225). 

 

Denna genre kunde vi identifiera så som dominerande endast hos en av lärarna, vilket var L3. 

I samband med FN-dagen skulle klassen samtala om boken Sabelles röda klänning som 

handlar om en flicka som har tvingats lämna sitt hemland. Samtalet initierades genom att 

läraren ställde några retoriska frågor; 

 

Vad handlar Sabelles röda klänning om? 
Är det någon som vet vad uppehållstillstånd är för något? 
Vet ni när man blir svensk? 
 
Av ovanstående frågor framkommer som nämnts att frågorna är retoriska till sitt slag. Trots 

detta omfattar frågorna svar som rör just att diskutera kring kultur, normer och värderingar, 

vilket utgör samtalsgenrens övergripande syfte. Därmed menar vi att denna typ av frågor 

öppnar upp för samtalsgenren då frågorna påbjuder att diskutera kring bl.a. kulturella 

fenomen.  Även Hultin framhåller att denna typ av frågor kan förekomma inom samtalsgenren 

i de fall de retoriska frågorna bidrar till en förståelse för kulturella fenomen, normer och 

värderingar (Hultin 2006, s.234).  

 

Trots att de retoriska frågorna som skrivs fram ovan utgjorde en stor del av den typ av frågor 

som läraren ställde förekom även icke retoriska frågor i samtalet;  

 

 Hur tror ni att Sabelle känner sig när hon nu har tvingats lämna sitt hemland? 
Hur skulle det kännas om ni hade behövt lämna ert hem och flytta till ett annat land? 
Tror ni att det finns några likheter och skillnader i hur man lever i Sverige och i Syrien? Ni 
får jättegärna ta exempel från andra länder här, det går lika bra det. 
 

Av frågorna framgår att lärarna öppnar upp för eleverna att reflektera och verbalisera sina 

tankar kring hur det exempelvis kan kännas att lämna sitt hemland och här fordras därmed 

inte ett ”korrekt svar” utan istället föreligger det en möjlighet för eleverna att låta tanken gå 

fritt. Läraren ställde även icke retoriska frågor där eleverna fick möjlighet att jämföra den 

svenska och den syriska kulturen och därmed skapades en möjlighet för eleverna att använda 
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ett problematiserande förhållningsätt, vilket också utgör en del av det övergripande syftet för 

genren (Hultin 2006, s. 225). Läraren möjliggör vidare för eleverna att problematisera och 

verbalisera sina tankar genom de icke retoriska frågorna, varför denna typ av fråga är central 

för samtalsgenren. Denna problematisering sker bl.a. genom att läraren frågar eleverna hur det 

kan kännas att flytta till ett annat land, detta skapar samtidigt ett stort utrymme för eleverna att 

med egna ord utrycka och verbalisera sina tankar kring detta. Hultin framhåller just detta och 

menar att de icke retoriska frågorna relaterat till samtalsgenrens syfte som bl.a. omfattar att 

verbalisera sina tankar, till största delen omfattas av de icke retoriska frågorna. I intervjun 

framhöll läraren att syftet med att ställa de icke retoriska frågorna relaterat till denna 

samtalsgenre var just att eleverna skulle få möjlighet att verbalisera sina tankar och själva 

reflektera kring hur olika kulturer kan se ut och att jämföra dessa. Vi kan därmed konstatera 

att läraren hade en medvetenhet kring varför frågorna av det icke retoriska slaget ställdes i 

detta sammanhang, vilket i detta fall var att hen ville få en som hen själv utrycker det ” het 

diskussion i klassrummet”. I intervjun framhöll läraren följande; 

 

”Eftersom det är en mångkulturell klass och många av eleverna nyligen kommit till Sverige är 

det viktigt att samtala om den svenska kulturen såväl som andra kulturer så att eleverna kan 

inhämta kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt” 

 

Trots att ingen annan lärare dominerade samtalet utifrån denna genre kunde vi ändock 

identifiera inslag av genren ett flertal gånger. I intervjuerna framhöll dock flera lärare att 

genren var förekommande men ofta i form av inslag och därmed inte så som dominerande. 

I samband med observationerna kunde vi se inslag av samtalsgenren hos lärare L4 och hos S3. 

Dessa var alltså de enda lärarna som visade på inslag av genren i samband med 

observationerna. De frågor som ställdes av S3 relaterat till den Norm- och kulturdiskuterande 

genren var följande;  

 

Det var vanligt att man flyttade mycket på järnåldern, hur tror ni att det känns att behöva fly? 

Slavar var vanligt förekommande på järnåldern, får man ha slavar idag? 

 

Den första frågan ställs som icke retorisk medan den andra var retorisk i sitt slag. Även i detta 

fall kan vi alltså konstatera att båda frågetyperna kan förekomma inom samtalsgenren trots att 

den icke- retoriska frågetypen hade en utmärkande position i genren.  I den första frågan 

öppnar läraren upp för eleverna att reflektera och verbalisera sina tankar kring hur det kan 
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kännas att fly, vilket senare ledde till att eleverna på eget initiativ började resonera kring 

varför man inte behöver fly i Sverige. Det intressanta i sammanhanget var att denna fråga 

ställdes relaterat till att många flyttade på järnåldern, vilket läraren utnyttjade för att samtala 

om hur liknande förhållanden såg ut idag samt hur det kan kännas att behöva fly. I den andra 

frågan, trots dess retoriska slag, använder läraren innehavandet av slavar på järnåldern som en 

utgångspunkt för att diskutera moraliska frågor med eleverna, vilket utgör en del av det syftet 

som genren har, nämligen att diskutera kring normer och värderingar.  

 

Det intressanta i detta samtal är alltså lärarens förmåga att utnyttja sakprosatexter för att 

diskutera kring normer och värderingar. Läraren visar därmed på den vidd samtalet kan få 

oavsett dess genre. I intervjun utrycker S3 följande;  

 

”Jag prata ofta om normer och värderingar även när vi jobbar med sakprosa. Det är jag som 

lärare som sätter gränser för vad som är möjligt att genomföra i undervisningen” 

 

Även L4 visade på inslag av samtalsgenren och även här förekom en icke retorisk fråga som 

följdes upp av en retorisk fråga; 

 

Hur tror ni Livia kände sig när hon inte hade några syskon? 
Ska man lämna någon ensam? 
 
L4 uttryckte genom ovanstående frågor en möjlighet för eleverna att diskutera kring normer 

och värderingar genom att fråga, om man ska lämna någon ensam. Första frågan menar vi 

bäddar upp för den andra frågan, men att den egentligen inte omfattar att diskutera normer 

och värderingar utan snarare bjuder in till en diskussion kring känslor och emotionella 

förhållanden. Läraren framhåller senare i vår intervju att det är viktigt att hjälpa eleverna att 

bygga upp en viss stämning i samband med att man diskuterar om normer och värderingar, då 

hon menar att detta bidrar till mera djupa och ”äkta” reflektioner. Som framkommer är dock 

de frågor som omfattar genren få i just detta samtal och därmed kan genren inte förklaras som 

dominerande, utan inslag av genren blir istället framträdande. Vidare framträder lärarens 

arbete med denna samtalsgenre genom intervjun där hen framhöll följande;  

 

”Jag brukar samtala om normer och värderingar. Nyligen har vi läst en bok som handlar om 

en pojke som har en alkoholiserad mamma som ingen bryr sig om. Jag ville att dom skulle 
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diskutera hur dom skulle göra om dom hade en klasskompis som dom anade att det inte stod 

riktigt rätt till med där hemma. Hur skulle vi göra då?” 

 

Av citatet framgår att samtalsgenren förkommer i undervisningen och att den även kan 

framträda som dominerande samtalsgenre.  

 

I samband med intervjun hos lärare L2 framgick det att hen ibland samtalade med klassen 

utifrån det kultur- och normdiskuterande samtalet. Hen förklarade att de brukade diskutera 

kring normer och värderingar, vilka bl.a. kunde vara hur man känner sig eller hur man ska 

vara en bra vän. Genom dessa frågor som läraren ställer menar vi att eleverna just ges den 

möjligheten som Hultin lyfter, att diskutera kring normer och värderingar, där 

värdegrundsfrågor diskuteras och problematiseras (Hultin 2006, s.225). Även lärare L1 

utrycker att samtalsgenren är förekommande i hens undervisning. Men hen framhåller att 

detta skedde mera sällan, oftast i samband med att någon konflikt har uppstått och att man då 

kan diskutera om en bok som lyfter just de frågor och dem värderingar som utmanats. 

 

S4 och S2 förde inte alls samtal utifrån genren men utrycker däremot en vilja av att arbeta mer 

med denna genren vad gäller samtal om sakprosa. Deras ovana inför detta var dock det som 

hindrade dem. S4 framhöll följande i intervjun; 

 

”Detta måste tränas upp, men det skulle vara väldigt spännande att arbeta mera utifrån den 

genren relaterat till samtal om sakprosa också och inte bara i litteratursamtalen.” 

 

Slutligen kan vi konstatera att resultaten visar på att genren dominerade enbart hos en av de 

fyra lärarna i samband med samtal om skönlitteratur. Dock utgjorde inte genren det 

dominerande inslaget hos någon av de fyra lärarna i samband med samtal om 

sakprosatexterna. Samtliga lärare visade dock inslag på genren vad gäller samtal om 

skönlitterära texter men enbart en lärare visade inslag på genren vad gäller samtal om 

sakprosatexter. Vi kan utifrån vår undersökning dra slutsatsen att våra resultat stämmer 

överens med Hultins resultat så till vida att endast en lärare dominerade samtalet utifrån 

genren, vilket också framgick i Hultins studie (Hultin 2006, s. 225). Dock skiljer sig 

resultaten då våra resultat återigen visade på en större rörlighet mellan genrerna och att 

gränserna därmed inte var lika fasta som Hultin framhåller. Vårt resultat skiljer sig även från 

Hadjioannou och Loizou som framhåller att det var vanligt förekommande att de blivande 
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lärarna i undersökningen gav eleverna möjlighet att lyfta fram olika typer av frågor som 

berörde normer och värderingar (Hadjioannou och Loizou 2011, s.63).  Trots att normer och 

värderingar fick ta plats i samtalen relaterat till vår studie, utgjorde inte genren  kring normer 

och värderingar en ”självklar” utgångpunkt för samtalen, särskilt inte gällande samtal kring 

sakprosatexter.  

 

5.5 Det informella boksamtalet  
 

Det informella boksamtalet handlar om att väcka läslust genom att eleverna delger varandra 

hur böckerna de läst är, subjektivt relevanta respektive irrelevanta för dem (Hultin 2006, 

s.249). Vidare delger eleverna varandra sina rekommendationer eller avrådan (ibid.).  

 

Det informella boksamtalet dominerade enbart hos en av samtliga lärare, vilket också var i 

samband med observationen hos lärare L3. Genren framkom i samband med att klassen 

samtalade om boken Regnbågens fånge- 50 dilemma sagor från Afrika. Samtalet initierades 

genom följande frågor;  

 

Var det något som ni tyckte om med sagan? 
Var det något som ni ogillade? 
Känner du någon som du tror skulle tycka om den här boken? 
Skulle du vilja läsa om boken? 
Skulle du föreslå denna bok till en vän? 
 

Lärare L3 började samtalet med att ställa några frågor till eleverna gällande hur de upplevde 

boken och om de skulle rekommendera boken till en vän. Denna typ av frågor är utmärkande 

för denna samtalsgenre då Hultin menar att syftet med genren bland annat är att eleverna 

tydliggör för sig själva och varandra hur litteraturen är subjektivt relevant respektive 

irrelevant för dem (Hultin 2006, s. 249). Genom att frågorna påbjuder samtal kring vad 

eleverna tycker och tänker om boken kan vi konstatera att det skönlitterärare samtalet utgick 

ifrån det informella boksamtalet i samband med det litterära samtalet som fördes hos lärare 

L3.  Läraren utryckte även i intervjun att eleverna läslust utvecklades i samband med att de 

diskuterade kring vad de tyckte kring de lästa.  Vikten av att väcka elevernas läslust betonar 

även Hadjioannou och Loizou som central, vilket skedde genom att de blivande lärarna i 

samtalen med lyhördhet och engagemang gav utrymme för att synliggöra elevernas tankar och 
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åsikter (Hadjioannou och Loizou, 2011).  Detta var alltså något som även L3 gjorde genom att 

hen möjliggjorde för eleverna att samtala om sina tankar och åsikter kring de texter som lästs.  

 

Flera av lärarna visade inslag på genren i samband med observationerna. Detta skedde bland 

annat hos lärare L4 då hen frågade klassen vad de tyckte om boken och om de skulle 

rekommendera den för en vän. Även lärare S2 och S3 visade på inslag av denna genre genom 

frågor av följande slag; 

 

Hur tyckte ni att det var att läsa texten? 
Var den lättläst eller svårläst? 
Skulle ni vilja läsa en liknande text? 
 

Vi kan alltså konstatera att både S2, S3 och L4 genom sina frågor uppmuntrade och påbjöd 

eleverna att kort diskutera just kring vad de tyckte om de lästa texterna genom kortare 

presentationer. En intressant aspekt att lyfta är dock att inga utav lärarna genom 

observationerna, vare sig i samband med litterära texter eller sakprosatexter, påbjudit till 

samtalsgenren utifrån det mönster som Hultin lyfter fram i sin studie, där läraren kort 

uppmanar eleverna att bidra med en bokpresentation (Hultin 2006, s. 249). Istället har vi 

kunnat identifiera ett mönster som bygger på att läraren ”vägledde” eleverna genom 

presentationen med hjälp av olika frågor. En tänkbar förklaring till varför lärarna i vår studie 

till större delar stöttade eleverna i samtalet med hjälp av frågor kan bero på deras ålder och att 

de därmed var i behov av det stödet. Hultin som i sin studie istället framhåller att läraren 

lämnade över till eleverna själva att fritt utföra en presentation kan förklaras med att dessa var 

gymnasielever. Det kan med andra ord förefalla självklart att lärarna som undervisar elever i 

denna ålder fungerar mera som vägledare. Dock kunde vi i samband med intervjun med lärare 

L4 identifiera den strukturen på det informella boksamtalet som Hultin framhåller i sin studie 

genom att eleverna fick presentera och samtala fritt om olika böcker i mindre grupper. I 

intervjun framhöll lärare L4 följande; 

 

”Jag brukar dela in klassen i mindre grupper och då blandar jag dom som tyckte att boken 

var bra och dom som tyckte att boken var dålig med varandra och låter dom samtala fritt.”  

 

Även lärare L1 framhöll i intervjun att eleverna brukade få berätta i mindre grupper om vad 

de tyckte om de böcker som de läst efter ett liknande mönster som lärare L4 angav ovan. 
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Som tidigare nämnts visade lärare S2 på inslag av samtalsgenren genom observationerna, men 

även i intervjun utryckte hen att denna genre förekom i samband med samtal om sakprosa; 

 

”Jag brukar jobba med att prata om vad vi tyckte om texten, jag tycker att det är lika viktigt 

oavsett vilken text man läser, att prata om hur dom tycker att det är att läsa texten. 

Egentligen spelar det inte någon roll vad du läser utan att man alltid bör diskutera om vad 

man tycker om texten” 

 

Likt lärare S2 utryckte lärare S4 att klassen brukade samtala om vad de tyckte om texten även 

i samband med samtal om sakprosa men att det inte förekom i lika hög utsträckning som i 

samband med skönlitterära samtal.  

 

Våra resultat visar på att det informella boksamtalet endast dominerades av en av de fyra  

lärarna som samtalade om litterära texter. Vad gäller sakprosatexter dominerades inte 

samtalsgenren hos någon utav lärarna. Två ytterligare lärare påvisade inslag av genren i 

samband med skönlitterära samtal alternativt att genren framkom så som förekommande 

genom intervjuerna. Relaterat till samtalen som fördes om sakprosatexterna påvisade lärare 

S2 och S3 samt S4 inslag på samtalsgenren. Våra resultat stämmer överens med Hultins så till 

vida att endast en av de fyra lärarna dominerade samtalet utifrån denna genre vad gäller 

skönlitterära textsamtal (Hultin 2006, s. 247).  Dock föreligger skillnaden återigen i att flera 

lärare visade inslag av genre genom frågor som handlade om vad eleverna tyckte om texten 

samt huruvida den var relevant eller irrelevant för dem, vilket som sagt är ett utmärkande drag 

för genren.  

 
5.6 Framträdande textrörlighet  
 

I detta avsnitt ämnar vi redogöra för vilken textrörlighet som lärarna uppmuntrar till i 

samband med litterära textsamtal respektive samtal om sakprosatexter. Detta kommer att ske 

med utgångpunkt i Af Geijnerstams och Olvegårds definition av textrörlighet. I föreliggande 

avsnitt har en uppdelning gjorts mellan den textrörlighet som uppmuntrades av lärarna i 

samband med samtal om skönlitterära texter respektive i samband med samtal om 

sakprosatexter.  
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5.7 Att sammanfatta innehållet i hela texten och att dra ut huvudpunkterna 
 

Den första typen av textbaserad rörlighet handlar om att sammanfatta och att presentera 

huvudpunkterna i texten (Olvegård, 2014). 

 

I samband med observationerna framgick det att endast en av de fyra lärarna visade på denna 

typ av textbaserade rörlighet i samband med skönlitterära samtal, vilket var lärare L3. Hen 

uppmuntrade eleverna till att samtala om bokens huvudpunkter samt att återberätta och 

sammanfatta sagan. Läraren ställde frågor av följande slag; 

 

Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte har läst den vad skulle du säga då? 

Kan du säga tre saker som var viktigast i sagan? 

 

Denna typ av frågor uppmanar till att sammanfatta och att presentera huvudpunkterna i 

texten. Genom båda dessa frågor skapades möjligheter för eleverna att sammanställa 

huvuddragen i den lästa texten. Det blir särskilt tydligt i den andra frågan då läraren ber 

eleven att specifikt belysa de viktigaste delarna av sagan. Lotta Olvegård lyfter i sin 

avhandling Herravälde- Är det bara killar eller? exempel på frågor som hon ställt till 

eleverna i syfte att uppmana till samtal inom denna typ av textbaserade rörlighet. Dessa frågor 

är bl.a., hur skulle du med egna ord berätta för en kompis vad texten handlar om? Eller kan du 

sammanfatta texten kort? (Olvegård 2014, s. 165). Den typ av frågor som Olvegård lyfter 

påminner till stor del om de frågor som lärare L3 ställde under observationen.  

 

Trots att vi inte fick syn på att lärarna i samband med de skönlitterära samtalen lät eleverna få 

sammanfatta och dra ut huvudpunkterna i texterna de hade läst kunde vi genom intervjuerna 

identifiera att vissa lärare påbjöd detta. Lärare L4 utryckte att eleverna vid tillfällen brukade 

samtala om skönlitterära texter utifrån deras huvuddrag och genom att sammanfatta dem. 

Lärare L4 framhöll följande i intervjun;  

 

”Jag brukar ofta låta mina elever få sammanfatta handlingarna i dom böcker dom läst. Dom 

brukar skriva recensioner på böcker som dom läst som dom senare presenterar för sina 

kompisar” 
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Läraren framhöll vidare att hen brukade arbeta med tankekartor för att hjälpa eleverna att 

sammanställa det viktigaste i texten. Detta arbetssätt var även något som Hallesson lyfte så 

som förekommande i sin avhandling. Läraren som Hallesson beskrev i sin avhandling skrev 

upp frågor på tavlan som öppnade upp för eleverna att plocka ut de viktigaste delarna i texten 

(Hallesson 2015, s.72). Denna form av struktur öppnar med andra ord upp för att sammanfatta 

innehållet i texten och framstod som ett vanligt arbetssätt hos en av de observerade lärarna i 

Hallessons studie. Gemensamt för både vår studie och Hallessons studie var att denna 

”stöttningsmetod” inte var framträdande hos samtliga lärare utan utgjorde ett inslag hos vissa 

lärare. I föreliggande studie var det förutom L4 även S2 som i samband med samtalet om 

sniglar och snäckor också använde sig av den stöttande funktionen att skriva tankekartor för 

att strukturera upp innehållet och hjälpa eleverna att ta ut huvudpunkterna i texten. Detta 

framgick genom att S2 använde whiteboardtavlan i klassrummet där hen tillsammans med 

eleverna skrev upp den viktigaste fakta som uppkommit efter att de läst texten om sniglar och 

snäckor. 

 

Både lärare L1 och L2 skilde sig avsevärt i denna fråga då de båda i intervju framhöll att de 

inte arbetar med att sammanfatta texterna på det sättet.  L1 utrycker följande i intervjun; 

 

”Jag har inte riktigt tänkt på att låta eleverna sammanfatta det vi läst utan istället kan vi 

prata mera om vad vi tyckte om boken.” 

 

Lärarens uttalande visar på att eleverna sällan sammanfattade det lästa utan att åsikter kring 

det lästa får ta större plats i undervisningen. Ett liknande resonemang förde alltså även L2 

som menade att eleverna inte brukade sammanfatta det lästa utan att istället andra delar fick ta 

plats i samtalet. Resultaten från vår studie pekar alltså mot att majoriteten av lärarna som 

förde skönlitterära samtal inte öppnade upp för den textbaserade rörligheten som omfattar att 

sammanfatta och dra ut huvudpunkterna i texten. Liknande resultat går att återfinna i Anita 

Vargas artikel, Frågan som didaktiskt verktyg. I sin undersökning, där fyra olika lärares sätt 

att genom sina frågor öppna upp för olika textrörligheter, framkommer det att lärarna sällan 

ställer frågor som direkt rör att sammanfatta innehållet (Varga 2016, s.40). Denna ”avsaknad” 

av frågor kring att sammanfatta innehållet och att dra ut huvudpunkterna i texten var alltså 

något som inte var så tydligt framträdande vad gäller hur lärare samtalade om skönlitteratur, 

vilket alltså också framgår i Vargas undersökning.  
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Vad gäller vilka samtal som förekom relaterat till sakprosatexter såg resultatet annorlunda ut 

då samtliga lärare påvisade denna textrörlighet genom sina frågor i samtalen.  

 

Detta framkom bl.a. i S2 undervisning som utryckte att de brukade jobba med att sammanfatta 

kortare stycken muntligt för att sedan övergå till att skriva och rita om det lästa. Hen framhöll 

även något som kallas X-it ticket som innebär att man muntligen berättar något viktigt från 

texten innan man lämnar klassrummet. I likhet med S2 menar även S3, och S4 att de alltid 

jobbade med att sammanfatta texterna när de samtalar om sakprosa. S3 utryckte följande i 

intervjun; 

 

”Vi har tränat på att sammanfatta jättemycket för det tycker eleverna är svårt, många gånger 

har vi gjort så att vi plockar ut nyckelorden. Sedan har dom fått återberätta två och två och 

funderat på hur dom kan sammanfatta texten med hjälp av nyckelorden.”  

 

Av ovanstående exempel framkommer det att läraren uppmuntrade eleverna att sammanfatta 

och att presentera huvudpunkterna i texten, genom samtalen och att nyckelorden fick fungera 

som ett verktyg för att underlätta för eleverna att dra ut huvudpunkterna i texten.  

 

Som nämnts visar flera lärare relaterat till samtal om sakprosa att de låter eleverna 

sammanfatta och dra ut huvudpunkterna i innehållet. Detta stämmer väl överens med 

Hallessons studie där det framgick att samtalet som fördes om Englunds förord att eleverna 

rörde sig mestadels i de dimensioner som handlar om att ta ut huvudinnehållet (Hallesson 

2015, s. 108). Även i samband med textsamtalen som fördes på den andra skolan framgick det 

att de sex fria gruppsamtalen som fördes till mesta del omfattades av den textbaserade 

rörligheten, däribland den del som omfattar att sammanfatta texten och att dra ut 

huvudpunkterna (Hallesson 2015, s. 166). Vi kan i likhet med Hallessons resultat konstatera 

att den textbaserade rörligheten omfattande att sammanfatta innehållet i det lästa förekom hos 

flera av lärarna. Både lärare S1, S3 och S4 påvisade och uppmuntrade eleverna genom sina 

frågor att sammanfatta texterna de läst. Det framgick bl.a. hos S1 genom följande frågor; 

 

Lärare: Om ni skulle sammanfatta detta i tre delar, vad hände först? 
Elev 1: Att det handlade om sniglar och snäckor 
Lärare: Och vad pratade vi om sen? 
Elev 2: Att sniglar hade antenner 
Lärare: Och verkade dom mysiga?  
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Elev 2: Nej 
Lärare: Vad hette deras fötter? 
Elev 3: Krypsula 
Lärare: Sen var det något med att det var hona och hane 
Elev 4: Ja dom var kille och tjej samtidigt 
Lärare: Och vad heter kompisarna på slutet 
Elev 2: Mördarsniglar 
Lärare: Var det något mer sen? 
Elev 2: Nej 
 
Samtalet mellan läraren och eleverna visar på att läraren med hjälp av följdfrågor hjälpte 

eleverna att sammanfatta sin förståelse för texten. Läraren framhåller vidare i intervjun att hen 

ofta får vägleda sina elever med hjälp av frågor i den riktningen hon vill att samtalet ska röra 

sig mot. Hen menar att detta är nödvändigt eftersom att många elever har svårigheter att 

besvara frågan om den är för stor och omfattande. Hallesson lyfter i sin studie att arten på de 

frågor som ställs främjar en viss typ av läsande och en viss typ av samtal (Hallesson 2015, 

s.120). Detta stämmer väl överens med S1 sätt att ställa frågor genom att hens följdfrågor styr 

eleverna i den riktning hen vill att samtalet ska ta, i detta fall hjälper läraren genom frågorna 

eleverna att sammanfatta det lästa. 

 

Lärare S3 uppmuntrade också eleverna att sammanfatta och att presentera huvudpunkterna i 

texten. Lärare S3 inledde samtalet med följande fråga som mynnade ut i ett samtal som 

fortlöpte på följande sätt:  

 
Lärare: Är det någon som kan sammanfatta det hela, bara lite kort? 
Elev 1: Vi läste om något om att det bara fanns runstenar kvar  
Lärare ja, ah   
Elev 2: Vi läste också nåt om att man lärde sig skriva med runstenar  
Elev 3: Och så vare liksom hur man har lärt sig  
Elev 3: Men det stod inte i texten 
Lärare: hur tror ni dom lärde sig?  
Elev 4: Jag tror dom ritade så här  
Lärare 5: just det kommer ni ihåg dom där figurerna som var röda  
Lärare: Bara något kort, vill ni sammanfatta det vi läst och pratat om? 
 

”När dom sov då ville killen som hade vapen gå ut, a å då skulle dem gå och där kom dom till 

en borg, och där fick de lära sig hur man gjorde pärlor av glas och sånt och sen fick dom 

hjälp av en kille som gjorde pilbågar att hitta hem igen” 

 

Av ovanstående samtal framkommer att S3 likt S1 genom sina frågor stöttade eleverna i att 

sammanfatta det lästa. I den sista frågan ställs dock en fråga där eleverna inte stöttas i lika hög 
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utsträckning utan istället på egen hand lämnades fria att sammanfatta textens huvuddrag. 

Detta märks genom elevens svar som gör ett försök att omfamna och återberätta textens mest 

väsentliga drag och händelser.  

 

Av de ovanstående beskrivna samtalen som förts mellan lärarna och eleverna kan vi 

konstatera att lärarens frågor uppmuntrade till att sammanfatta och att presentera 

huvudpunkterna i texten. Detta stämmer överens med forskning som gjorts av Pia Visen som i 

sin avhandling framhåller att frågor som öppnade upp för den textbaserade rörligheten var den 

del som de flesta av lärarens frågor utgjorde i samtliga samtal (Visen 2015, s.113). Visens 

resultat visar dock på att lägst antal frågor som öppnade upp för den textbaserade rörligheten 

framgick i samband med svenska undervisningen, där endast fem frågor öppnade upp till 

enbart den textbaserade rörligheten, vilket kan ställas mot att sex frågor öppnade upp till den 

textbaserade rörligheten gällande svetsartekniken respektive tolv frågor gällande trätekniken 

(ibid).  En intressant aspekt av Visens resultat är att lägst antal frågor ställdes av lärarna 

relaterat till de samtal som fördes i svenskundervisningen, i samband med skönlitterära 

textsamtal. Vi kan alltså här identifiera en likhet mellan Visens resultat och denna studies 

resultat, på så vis att frågor som öppnar upp för en textbaserad rörlighet förekommer i lägre 

utsträckning i samband med skönlitterära textsamtal än i samband med samtal om facktexter 

eller sakprosatexter.  

 

Slutligen visade S4 på att eleverna gavs möjlighet att sammanfatta och att presentera 

huvudpunkterna i texten, dock såg strukturen för hur sammanfattningen gick till lite 

annorlunda ut. Efter att eleverna diskuterat texten om Alfred Nobel i mindre grupper ombads 

de att utföra en kort presentation av texten. En sammanfattning som en av eleverna gav då hen 

återberättade om handlingens huvuddrag var följande; 

 

”Alfred Nobel föddes 1833 och uppfann dynamit. Han skapade Nobelpriset, han hade så 

mycket pengar att han inte visste vad han skulle göra av pengarna. Hans pappa hette 

Immanuel och han var också uppfinnare. Em, han dog den 10: e december.” 

 

Till skillnad från de tidigare lärarna som ställt många följdfrågor för att stötta eleverna 

gällande att sammanfatta innehållet tillämpade lärare S4 ett lite annorlunda sätt att arbeta med 

att sammanfatta och att presentera huvudpunkterna i texten. Läraren bad, som ovanstående 

exempel visar, eleverna att själva utföra en kort presentation av den lästa texten. Det 
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ovanstående citatet framhåller hur en elev med egna ord i stora drag sammanfattar det lästa 

om Alfred Nobel. Av sammanfattningen framkommer att eleven framhåller de viktigaste 

delarna som rörde hans liv och hen plockar därmed ut huvudpunkterna i texten, vilket utgör 

en del av den textbaserade rörligheten.  

 

Våra resultat utifrån observationer och intervjuer visar på att två av de fyra lärarna, relaterat 

till de skönlitterära textsamtalen, uppmuntrade sina elever och arbetade med att sammanfatta 

och att presentera huvudpunkterna i texten. Vad gäller samtal om sakprosatexter kan vi 

konstatera att resultaten skiljer sig då samtliga fyra lärare påbjuder eleverna att sammanfatta 

textens innehåll på olika sätt. Som tidigare nämnts i detta avsnitt påvisar tidigare forskning att 

samtal som rör skönlitterära texter i lägre grad omfattas av den textbaserade rörligheten, 

överlag däribland den som omfattar att sammanfatta och dra ut huvuddelarna i texten vilket 

bl.a. Varga och Visen framhåller. Ur denna aspekt stämmer våra resultat överens med den 

tidigare forskningen. Vidare påvisar den tidigare forskningen som vi utgått ifrån att den 

textbaserade rörligheten förekommer i högre utsträckning vad gäller samtal om 

sakprosatexter, däribland i Hallessons avhandling där samtal förts i samband med 

historieundervisningen, men även i Visens avhandling framträder detta i samband med samtal 

som förts i träteknik och svetsteknik.  

 

Relaterat till vår studie kunde vi vidare identifiera att det var genom lärarens frågor som 

samtalet styrdes i en viss riktning, i detta fall mot att sammanfatta och att presentera 

huvudpunkterna i texten. Det var alltså läraren som genomgående, både vad gäller de 

skönlitterära textsamtalen och samtalen om sakprosa, som styrde diskussionen och vilka 

områden som skulle behandlas och diskuteras i samtalen. Här föreligger en skillnad mellan 

våra resultat och Hallessons resultat, utifrån att hon framhåller att det på den ena skolan inte 

förelåg något medvetet och explicit arbete med texter, då läraren enbart satte de yttre ramarna 

för vad som skulle ske och att det sedan var eleverna själva som till stora delar styrde 

samtalen (Hallesson 2015, s. 166). 

 
 
5.8 Att använda texten för ordförståelse  
 

Denna del av den textbaserade rörligheten omfattar att använda texten för ordförståelse, där 

nya och svåra ord lyfts (Olvegård 2014, s. 167). I samband med våra observationer framgick 
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det att lärare L3 och L4 lyfte upp och diskuterade kring ”obekanta” och ”nya” ord vid samtal 

av skönlitterära texter.  I observationen hos lärare L3 framgick det vid ett specifikt tillfälle att 

läraren uppmanade eleverna att samtala om svåra ord och begrepp i samband med de 

skönlitterära samtalen. Detta framkom då klassen samtalade om Sabelles röda klänning där 

läraren ställde frågor rörande ordens betydelse. De frågor som läraren ställde för att uppmana 

eleverna att samtala kring ord var följande; 

 
Lärare: Vilka är Migrationsverket? 
Lärare: Migrationsverket bestämmer vilka som får stanna och vilka som får lämna Sverige.  
Lärare: Är det någon som vet vad uppehållstillstånd är för något? 
Elev 1: Man uppehåller och man frågar 
Lärare: Vad är pass?  
Elev2:  En röd bok som man får när man blir svensk  
 

Vi kan konstatera att läraren i samtalet bjuder in till att använda texten för ordförståelse men 

att läraren inte följer upp elevernas svar. Det framkommer exempelvis då läraren frågar 

eleverna om det är någon som vet vad uppehållstillstånd är för något, varpå en elev svarar 

man uppehåller och man frågar. Det framgår tydligt att eleven inte hade en ”korrekt” 

uppfattning om begreppets innebörd trots detta underlät alltså läraren i detta fall att diskutera 

vidare kring begreppet. Detta indikerar, att trots att läraren bjuder in till att använda texten för 

ordförståelse förekommer en tendens hos denna lärare att inte följa upp diskussionen. Även 

då läraren frågar eleverna vad ett pass är kan elevens svar tolkas som att begreppet inte är helt 

tydligt för eleven, då hen inte redogör för vad man använder passet till. Även i detta fall 

skedde alltså ingen uppföljning av elevsvaret, vilket innebär att diskussionen kring 

ordförståelsen inte ”utnyttjades till fullo”. Trots att vi alltså kunde konstatera att läraren inte 

följde upp elevernas förståelse kring olika ord och begrepp framgick ändock att läraren bjöd 

in till denna form av samtal.  I intervjun utrycker läraren följande gällande att samtala kring 

ord och begrepp; 

 

” Jag tycker att det är jätteviktigt att man använder skönlitteraturen som en möjlighet att 

hjälpa eleverna att utveckla och fördjupa sitt ordförråd. Vi stöter hela tiden på nya ord som vi 

diskuterar. Det är oftast ord som jag själv tror kan vara svåra för mina elever men ibland 

frågar eleverna själva om svåra ord ” 
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Förutom i den ovannämnda observationen hos lärare L3 kunde vi vid ett tillfälle urskilja 

samtal rörande ordförståelse i de skönlitterära samtalen hos lärare L1. Läraren ställde då 

frågan; Är det några ord som ni inte förstår och följande konversation tog fart; 

 
Lärare: Då är det så här, vad betyder bredsida? 
Elev 1: När man slår skottet med insidan av foten  
Lärare: Precis, det är när man slår skottet med insidan av foten, det kallas för bredsida 
 

Av ovanstående citat framgår att läraren enbart vid ett tillfälle själv bjöd in eleverna att 

använda texten för ordförståelse. I intervjun utrycker lärare L1 att hen inte brukar fokusera på 

att plocka ut svåra ord utan att hen istället vill att eleverna själva ska fråga om ord som de inte 

förstår. Detta, att låta eleverna själva lyfta de ord som de tycker är svåra att förstå var något 

som framkom i Olvegårds studie.  I samband med att klassen samtalade om en text ur 

läroboken Epos lyfte eleverna själva upp ord som de inte förstod i texten (Olvegård 2014, s. 

168). Denna strategi att låta eleverna själva lyfta svåra ord var, relaterat till vår studie, något 

vi kunde identifiera hos flera av lärarna både vad gäller samtalen kring litteraturtexterna 

respektive sakprosatexterna. Trots att vi kunde se en variation i huruvida läraren lyfte svåra 

ord eller bad eleverna själva att lyfta nya ord kunde vi se att det var ”vanligare” att lärarna i 

samtalen om sakprosatexterna tog initiativ att lyfta nya ord och begrepp. Även i Olvegårds 

studie framgick det att läraren tog initiativ att reda ut och förklara nya ord men att detta inte 

var så vanligt förekommande. Exempelvis framgick det genom att läraren ställde frågan, vad 

betyder två ansikten? I sammanhanget hade klassen diskuterat en historietext ur läroboken 

Epos där två ansikten handlade om ”det fredliga” respektive ”det krigiska” (Olvegård 2014, s. 

168). Vi kan utifrån Olvegårds studie konstatera att de lärarledda frågorna var få vad gäller att 

öppna upp för att samtala om den textbaserade rörligheten som omfattar att använda texten 

för ordförståelse.  

 

I likhet med det som Olvegård framhåller gällande att lärarna sällan var de som tog initiativ 

att ställa frågor om ordförståelse visade flera lärare i vår studie på att de många gånger 

förväntade sig att eleverna själva skulle ställa frågor om nya ord och begrepp. Detta var 

särskilt tydligt hos L2 och L4 som framhöll i intervjun att de ibland kunde lyfta upp specifika 

ord och begrepp men att de hade ett medvetet arbetssätt som byggde på att eleverna själva 

skulle ställa frågor kring ord som var nya eller svåra att förstå. L4 framhöll följande i 

intervjun; 
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”Jamen vi stöter ju hela tiden på nya ord och ordförrådet utvecklas ju successivt hos 

eleverna, men jag tycker att det är bättre att inte lägga någon värdering i vad som är svåra 

ord och att låta dom själva säga till om det är några ord som dom inte förstår.” 

 

Relaterat till vår undersökning framkommer här en tydlig skillnad i resultaten, då samtliga 

lärare som samtalade om sakprosatexter genom sina frågor uppmuntrade eleverna att använda 

texten för ordförståelse. I observationen hos S1 framgick det att läraren uppmuntrade eleverna 

att samtala om ordförståelse genom följande frågor; 

 

Lärare: Vad kallades sniglarnas fötter och ben? 
Lärare: Något som små barn gör på alla fyra  
Elev 1: Just det, kryper  
Lärare: Något som du har under skon, vad är det som du går på? 
Elev 2: En Sula  
Lärare: Ja och om du sätter ihop dom två orden blir det?  
Elev 2: Krypsula  
 

Exemplet visar hur läraren hjälper eleverna att få förståelse för orden genom stöttning. Med 

hjälp av följdfrågor möjliggör hon för eleverna att sätta ihop ordet kryper och sula till 

krypsula. En strategi som läraren också använder är att hon hjälper eleverna att få förståelse 

för ordet genom att utgå från begrepp som de känner igen och därmed kan associera till, vilket 

i detta fall var att krypa och sulan som man har under skon. Samtalet och de frågor som 

läraren ställer bidrar därmed både till en diskussion kring ord som dessutom följs upp. Läraren 

hjälper även eleverna att memorera det nya ordet genom att koppla ordet till elevernas egna 

erfarenhetsvärld.  

 

På ett liknande sätt ställde lärare S2 frågor där elevernas ordförståelse kontrollerades och 

fördjupades genom följande samtal; 

 
Lärare: Om vi börjar med Norden, vad är Norden?  
Elev 1: De är dom länderna som ligger bredvid Sverige 
Lärare:  Förstod alla den där texten, den var ganska svår, flera ord, tex. vad är näverväskor, 
vet ni vad näver är?  
Elev 2: ett slags träd 
Lärare: Vad gör fåglarna när dom häckar? 
Elev 3: dom parar sig  
Lärare: Han fick en fäll över sig, vad fick han över sig då? 
Elev 4: Jag tror att det är skin från djur och päls 
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Även i detta exempel blir det tydligt att läraren genom flera frågor uppmuntrar eleverna att 

använda texten för ordförståelse, i samband med att de diskuterat kring ord som läraren 

upplever kan vara svåra att förstå för eleverna och som är viktiga att känna till för att förstå 

den lästa texten. Ovanstående exempel visar på att läraren inte lät eleverna själva ställa frågor 

kring nya ord och begrepp utan istället lyfte sådana ord som hen misstänkte kunde vara 

”problematiska” och därmed svåra att förstå.  

 

Vidare i observationen hos S3 lyftes också i samtalet flera frågor kring ordförståelse. Läraren 

framhöll i intervjun att klassen ofta arbetade med nyckelord när de arbetade med sakprosa och 

att eleverna själva plockade ut dessa ord. Hen ville att de själva skulle säga till om det var 

några nyckelord som var svåra att förstå. Detta framgick även i observationen i följande 

samtal; 

 
Lärare: Hur ska vi förstå stycket? Vilka ord ska vi lyfta upp?  
Lärare: Norden vad är det för någonting? 
Elev 1: Det är grannländerna, typ till Sverige  
Lärare: Är det nått ord som ni tycker att det här ordet ska vi plocka ut för att förstå texten 
bättre?  
Elev 2: Jag tyckte vikingatiden  
Elev 3: Men vad är en Mast? Det kan vi ta med. 
 

I samtalet framkommer det att läraren uppmuntrar eleverna att använda texten för 

ordförståelse och att hen lät dem själva plocka ut ord som upplevs som svåra eller centrala för 

att förstå i texten. Hen framhåller i intervjun att upplägget vad gäller hur de samtalar om 

ordförståelse brukar variera. Ibland menar läraren att hen ställer frågor kring ord som kan 

tänkas vara svåra att förstå för eleverna, men läraren framhåller också att det är viktigt att inte 

lägga någon värdering i vilka ord som är ”svåra” utan att istället låta eleverna själva fråga om 

ord som de inte förstår. Hen förklarar vidare att arbetet med att plocka fram nyckelord i texten 

har varit ett bra sätt att hjälpa eleverna att orientera sig i texten och lyfta både nya och centrala 

ord och begrepp. I likhet med våra resultat framhåller även Hallesson i sin studie att lärarna 

ibland arbetade med att lyfta nyckelbegrepp (Hallesson 2015, s. 90). 

 

Även lärare S2 och S4 utryckte sig på ett liknande sätt i intervjun då de framhåller att det är 

viktigt att låta eleverna själva få välja ut de ord de inte förstår. S2 förklarar att hen aldrig 

förenklar språket för att eleverna ska förstå utan att hen istället vill att eleverna berikas med 

ett nyanserat och avancerat språk. Trots att vi tidigare nämnt att S2 själv lyfte ord som skulle 
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kunna vara svåra visade hen på exempel då eleverna själva fick lyfta ord som de inte förstod, 

detta framgick även genom observationen; 

 
Lärare: Var det några ord som ni inte förstod  
Elev 1: Nej absolut inte tycker jag  
Elev 2: Skränande, vad är det? 
Lärare: Skränande då blir det mycket ljud, weh weh weh 
 

I detta exempel framkommer det att läraren öppnar upp för eleverna att använda texten för 

ordförståelse, genom att samtala om ord som kan ha varit svåra att förstå. Dock väljer läraren 

i detta fall inte att definiera vilka dessa ord skulle vara utan låter istället eleverna själva tala 

om vilka ord som upplevdes som svåra, vilket i detta fall var skränande. Läraren följde upp 

elevens fråga genom att svara på vad skränande var och dessutom förtydliga detta med att 

göra ett läte. Även i intervjun framkom det att S2 uppmanade eleverna att själva ställa frågor 

kring ord som var svåra. Läraren framhöll följande i intervjun; 

 

”Jag är så medveten om att mina elever har ett så pass litet ordförråd så att det jobbar vi 

mycket med.  Jag brukar säga nya ord och inte svåra ord för att inte lägga en värdering 

gällande vad som bör upplevas som svårt.  Dom säger ofta orden själva, det kan ske både 

parvis, bordsvis eller i helklass.” 

 

Som framkommer av flera av de ovanstående exemplen framstår ordförståelse så som vanligt 

förekommande i samband med samtal om sakprosatexter. Relaterat till Hallessons studie 

skiljer sig våra resultat åt gällande detta. Hallessons studie visar på att denna form av samtal 

mera sällan förekommer och att lärare sällan bjuder in till denna form av samtal. Varken i 

samband med de helklassamtal som förekom eller i samband med samtalen som skedde kring 

Englunds förord och Samuelssons artikel lyftes frågor av lärarna som öppnade upp för att 

diskutera nya ord och begrepp (Hallesson 2015, s.73) I stället lyftes aspekter så som att reda 

ut oklarheter överlag (ibid.). Vidare bad läraren eleverna att sammanfatta texten samt att lyfta 

sådant som eleverna inte hade förstått, tex. vad menar Englund här? (Hallesson 2015, s.76). 

För övrigt tar eleverna själva sällan initiativ att lyfta nya ord och begrepp (Hallesson 2015, s. 

79). Trots att resultaten till största del pekar mot att lärarna inte lyfter och öppnar upp för 

frågor som rör ordförståelse framhåller Hallesson att lärarna på den ena undersökta skolan 

visar på en form av stöttning genom att de reder ut oklarheter och svåra begrepp både i 

samband med samtal om Englunds förord och övriga lärobokstexter (Hallesson 2015, s.116). 
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Överlag kan vi alltså konstatera att både genom frågor och genom stöttning inte skedde i så 

hög utsträckning i Hallessons studie vilket skiljer sig avsevärt från våra resultat, då som 

tidigare nämnts samtliga lärare i samband med samtal om sakprosatexter uppmuntrade 

eleverna till att samtala om ord och begrepp.  

 

Den sista läraren som uppmuntrade eleverna att använda texten för ordförståelse var lärare S4 

som framhöll att hen själv och eleverna diskuterade kring nya ord vilket framgick i följande 

samtal; 

 
Lärare: Vet ni vad en pråm är? 
Elev 1: Det är en båt fast den är platt 
Lärare: Jag tänker på om vi har sätt någon film med det 
Lärare: Vad är ett laboratorium  
Elev 2: Jag tror det typ är, där man uppfinner 
Lärare: Ärvda förmögenheter gör människor försoffade, vad är försoffad? 
Elev 3: Vet inte  
Lärare: Om du skulle gissa  
Elev 3: A, men typ chockad 
Lärare: När jag sitter hemma på fredag kväll med en påse ostbågar, då är jag försoffad, vad 
tror ni det betyder då? 
 

Av ovanstående samtal framkommer det at läraren själv ställer frågor kring ord som kan 

tänkas vara svåra för eleverna att förstå. Samtalet visar även på att läraren följer upp elevernas 

svar och stöttar dem i att finna den rätta betydelsen för ordet försoffad genom att ge dem 

ledtrådar kring vad begreppet kan betyda. Genom samtalet framträder alltså ordförståelsen så 

som en central del i samtalet för att få en djupare förståelse för texten.  

 

Våra resultat visar på att endast en utav de fyra lärarna i hög utsträckning lyfter och diskuterar 

kring nya ord i samband med skönlitterära samtal och därmed uppmuntrar eleverna att 

använda texten för ordförståelse. Ytterligare en lärare visar i observationerna några få inslag 

på denna form av samtal där ord diskuteras. I intervjuerna utryckte samtliga lärare att ord lyfts 

och diskuteras men två av lärarna menar att detta vanligtvis inte fokuseras i samtalen om inte 

eleverna själva tar initiativet att fråga om nya ord. Resultaten vad gäller i vilken utsträckning 

lärare lyfter och diskuterar nya ord i samband med samtal och sakprosatexter visade sig detta 

vara vanligt förekommande hos samtliga fyra lärare.  

 

De resultat som framkommit i denna studie skiljer sig till stora delar från den forskning som 

gjorts kring hur lärare uppmuntrar eleverna att lyfta och diskutera nya ord. I Hallessons studie 
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framgår det i samband med att eleverna samtalade kring frågor ur en lärobok i historia att 

frågorna inte öppnade upp för att samtala kring ordförståelse (Hallesson 2015, s.126). I de fria 

gruppsamtalen som fördes mellan eleverna framhåller hon dock lärarens betydelsefulla roll 

som stöttare genom att hjälpa eleverna att reda ut ord och begrepp (Hallesson 2015, s.152). 

Den stöttande rollen som Hallesson lyfter att läraren har, relaterat till att arbeta med ord och 

begrepp, var något som samtliga lärare i vår studie menade att de arbetade med. I Hallessons 

studie framkommer det vid ett tillfälle att eleverna stöttade varandra genom att på eget 

initiativ reda ut och förklara okända ord i texten (Hallesson 2015, s.71). Även i vår studie 

förekom som tidigare nämnts att ord diskuterades och lyftes på elevernas egna initiativ.  

 

Sett utifrån Visens studie som framhöll att elevernas textrörlighet varierade mellan de olika 

ämnena, där svetsartekniken var det ämne där denna rörlighet var högst framträdande genom 

att eleverna gavs möjlighet att relatera textens begrepp till sin svetsarpraktik (Visen 2105, s. 

148). Vi kan alltså slutligen framhålla att våra resultat visar på att lärarna i en högre 

utsträckning, än den tidigare forskning som lyfts i denna studie, arbetade med att samtala om 

nya ord och begrepp antingen utifrån lärarens egna formulerade frågor eller på elevernas 

initiativ. Ordförståelse utgör därmed en central roll i lärarnas undervisning och blir därför ett 

naturligt inslag i de olika textsamtalen som förs. 

 

5.9 Att associera från texten till vardagskunskap  
 

Den första delen av textrörlighet utåt omfattar att associera från texten till vardagskunskap 

som har med textens innehåll att göra och som ligger längre bort från texten, vilket omfattar 

bland annat egna erfarenheter och vardagskunskaper (Olvegård 2014, s. 176). Denna 

samtalsform framgick så som förekommande hos de flesta av lärarna både vad gäller de 

skönlitterära samtalen och samtalen om sakprosatexter. Något som skilde sig åt mellan lärarna 

var huruvida det var de som uppmuntrade eleverna att samtala om tidigare erfarenheter eller 

om det var eleverna som tog initiativet att samtala om tidigare erfarenheter.  

 

Lärare L3 ställde frågor som möjliggjorde för eleverna att associera från texten till 

vardagskunskap. De frågor som läraren ställde var bland annat följande: 

 
Har något av det som händer i boken hänt er? 
På vilket sätt var din upplevelse lika eller annorlunda? 
Vilka ställen i boken stämmer bäst med verkligheten tycker du? 
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Dessa frågor öppnade upp för eleverna att samtala om hur de själva kunde relatera till texten. 

Frågorna indikerar vidare att läraren var den som tog initiativ och direkt uppmuntrade 

eleverna att samtala om tidigare erfarenheter genom bl.a. frågor så som, vad som stämmer 

bäst överens med verkligheten. Samtliga frågor uppmuntrade alltså direkt eleverna att relatera 

händelserna ifrån berättelsen till egna erfarenheter. På ett liknande sätt som lärare L3 ställde 

frågor, gjorde även lärare L4 det i samband med att de samtalade om boken ”Den magiska 

kappan”. I samtalet lyftes frågor kring hur det känns att ha småsyskon; 

 
Är det någon av er som också känner att det är jobbigt att leka med småsyskon? 
Hur tror ni att det känns att inte ha några syskon? 
 

Av ovanstående frågor blev det tydligt att läraren genom sina frågor ville att eleverna skulle få 

en djupare förståelse för hur Livia upplevde att det kändes att ha småsyskon. Genom att låta 

eleverna relatera till sina egna erfarenheter till att ha småsyskon framhåller läraren att 

eleverna får en djupare förståelse för texten. I samtalet gavs därmed eleverna möjligheten att 

associera från texten till vardagskunskap, genom att samtala om erfarenheter kring olika 

känslor för att i detta fall få en insikt i hur det kunde tänkas kännas för Livia att ha 

småsyskon. Vidare utnyttjar läraren även de erfarenheter som eleverna har av att inte ha 

syskon. Läraren utryckte senare i intervjun att syftet med frågorna var att lyfta sina 

erfarenheter både kring hur det kan kännas att ha syskon men även hur det kan kännas att inte 

ha några syskon. På så vis menade hen att eleverna gavs möjlighet att reflektera utifrån flera 

olika perspektiv och att detta möjliggjordes genom att knyta ann till personliga erfarenheter. 

Hadjioannou och Loizou menar i likhet med detta att dessa typer av samtal där eleverna ges 

möjlighet att anknyta till personliga erfarenheter möjliggör för eleverna att reflektera ur flera 

olika perspektiv i samband med boksamtalen (Hadjioannou & Loizou 2011, s.66). Detta var 

alltså något som L4 tog tillvara på genom att olika typer av känslolägen diskuterades med 

anknytning till elevernas egna preferensramar.  

 

Till skillnad från L4 som aktivt arbetade med att låta eleverna relatera texterna till sina 

tidigare erfarenheter framgick det i observationen hos L1 att detta inte var lika vanligt 

förekommande. L1 gjorde dock ett försök att närma sig den form av samtal som bjuder in till 

att associera från texten till vardagskunskap, vilket framkom genom följande samtal; 

 

Lärare: Är det någon här inne som spelar fotboll? 
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Elev 1: Jag gör det 
Elev 2: Gud, vad du ljuger du spelar inte alls fotboll 
Elev 1: Jo, det gör jag, jag har faktiskt börjat. 
Lärare-: Så, Sch, Sch, nu kan ni ta ner händerna 
Elev 2: Oliver du går inte på fotboll 
Elev 1: Nej, jag går inte på fotboll, men jag spelar fotboll i alla fall.  
Lärare: Då är det så här, vad betyder bredsida? 
 

I samtalet framkommer det att läraren öppnade upp för att samtala om egna erfarenheter 

genom frågan, är det någon som spelar fotboll här inne? Den konversationen som sedan 

uppstod mellan eleverna visade på att många tankar och reflektioner väcktes hos eleverna 

vilket resulterade i att de blev oense om huruvida deras klasskamrater spelade fotboll eller 

inte. I och med den livliga diskussionen framhöll läraren senare att det var bättre att byta 

samtalsämne för att undvika att det blev höga ljud i klassrummet. Samtal utifrån den 

associativa rörligheten påbjöds därmed men övergick till att omfattas av en mera 

kontrollerande form när det blev ”stökigt”, genom frågan, vad betyder bredsida. Frågan 

innebar att eleverna styrdes bort från att samtala kring erfarenheter till att istället fokusera på 

och samtala kring ordförståelse. I intervjun framgick det att läraren menade att denna form av 

samtal lätt kom att förknippas med att det blev ”stökigt”. L1 utrycker följande i intervjun; 

 

”Det kan hända att jag låter dom få tänka på något som dom känner igen men det blir inte så 

mycket sånt jag tycker att det viktigaste är att eleverna får förståelse för texten. Men det 

känns som att det är så svårt att stoppa dom när de väl börjar berätta och att det tar för 

mycket tid”. 

 

Trots att alltså L1 inte uppmuntrade till samtal där associationer och tidigare erfarenheter 

tillvaratogs öppnade de övriga lärarna relatera till de skönlitterära samtalen upp för att 

associera från texten till vardagskunskap. Detta stämmer överens med Visens slutsatser som 

påvisar att eleverna både i samband med de litterära samtalen i svenskundervisningen och i 

samband med svetsartekniken använde sig av egna erfarenheter och kunskaper och att den 

associativa textrörligheten därmed togs tillvara i textsamtalet (Visen 2105, s.138–141). Även 

fast vi kunde identifiera att flertalet lärare öppnade upp för och uppmuntrade eleverna att utgå 

ifrån tidigare erfarenheter framgick det att flera av lärarna var måna om att associationerna 

inte fick ”flyta ut”. Detta var särskilt framträdande hos de lärare som samtalade om 

sakprosatexter. 
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En av lärarna som menade att man var tvungen att stoppa eleverna för att de själva hade så 

mycket att berätta och dela med sig av var S2.  Hen utryckte följande i intervjun; 

 

”De här är en berättande klass, det ena spåret ger ett annat spår, alltså det ena leder till det 

andra, men associationer är jättebra om man kan ta det man har läst och koppla det till det 

man upplevt.”  

 
S2 framhöll att hen anser att det är viktigt att man som lärare säkerställer att associationerna 

inte ”flyter ut” utan att de ständigt är relaterade till det ämne, eller den text som diskuteras. I 

samband med observationen hos S2 blev detta tydligt i följande samtal; 

 

Elev1: Jag har en sak som jag tänker på  
Lärare Rör det texten? 
Elev1: Ja, min mamma har varit arkeolog när dom hade pratat om utgrävningar och om 
metoder för att mäta.  
Elev2: Min mamma har också varit det och hittade ett fynd med runor 
 

I och med att klassen samtalade om utgrävningar och metoder som idag mäts för att mäta fynd 

från stenåldern framkom ett exempel på en association som en elev gjorde.  Det blir tydligt att 

det är eleven själv som tar initiativ att samtala om denna egna erfarenhet och att detta 

uppmuntras av läraren så till vida att de omfattar texten som diskuteras. Elevernas egna 

initiativtagande skrivs ytterligare fram då även en till elev gör kopplingar till att hens mamma 

har haft ett liknande arbete och hittat fynd med runor. Ett liknande samtal utspelades hos S3 

som också styrde eleverna på så vis att associationerna inte fick ”flyta iväg” 

 

Elev 1: Ska jag berätta en sak, det var några killar som skulle jaga ett djur och plåga dem  
Lärare: Har det med det här att göra? 
Elev 1: Ja det har med järnåldern att göra  
Elev 1: Och varje kväll skrattade dom, men det ville inte en av killarna, och en dag när de 
skulle sälja tältet och en av killarna skulle kissa då ville dem slå honom med kniven,  
Lärare: De låter som spökberättelse 
Elev 1: Nej men det är på riktigt 
 

Det gemensamma för de båda ovanstående samtalen som beskrivits var att lärarna genom 

frågorna, rör det texten och har det med det här att göra, explicit bad eleverna att förhålla sig 

till ämnet. Vidare framgick det att det oftast var eleverna själva som tog initiativet att samtala 

om tidigare erfarenheter. Även i Hallessons studie framkommer det att i de fall associativa 

inslag framkom var det eleverna själva som hade utformat frågorna som bjöd in till den 
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associativa rörligheten bl.a. i samband med att eleverna utformade frågor till Samuelssons 

artikel och Englund förord (Hallesson 2015, s. 96). I likhet med de presenterade resultaten 

från Hallessons forskning framgick det även i vår studie att flera av lärarna lät eleverna på 

eget initiativ knyta ann till sina tidigare erfarenheter. 

 

Trots att lärare S3 oftast lät eleverna på eget initiativ knyta ann till tidigare erfarenheter 

förkom några tillfällen då hen själv ställde frågor som uppmuntrade eleverna att associera till 

olika erfarenheter och därmed uppmuntrades att associera från texten till vardagskunskap. 

Detta kunde yttra sig på följande sätt hos lärare S3; 

 

Lärare: Har ni varit i en skog där det är tätt med många träd?   
Elev1: Ja en gång med vår hund 
Elev 2: Ja det har jag och en gång höll jag på att tappa bort mig när jag var i skogen med 
mormor 
 

Efter att ha läst om hur folket på järnåldern gick i täta skogar, ställde läraren en fråga som 

bjöd in eleverna att associera från texten till vardagskunskap, gällande sina erfarenheter av att 

vara i en skog med många träd. Av frågan som läraren ställde till eleverna framkom det att 

hen uppmuntrade dem att samtala om sina erfarenheter av att vara i en skog med många träd. 

Detta, att uppmuntra elever att samtala kring tidigare erfarenheter är också något som stärks 

av Hadjioannou och Loizou som framhåller att de blivande lärare som arbetade med att lyfta 

fram elevernas reflektioner och åsikter i samtalen gav eleverna möjlighet att komma till tals i 

större utsträckning och även ta del av elevernas personliga erfarenheter (Hadjioannou & 

Loizou 2011, s.66). Genom att bjuda in till en diskussion om åsikter och reflektioner 

möjliggörs därmed ett samtal där personliga erfarenheter får ta plats.  

 

En av lärarna som däremot till skillnad från de ovannämnda lärarna till större delen själv 

kontrollerade och styrde när eleverna fick möjlighet att associera från texten till 

vardagskunskap var S1. Detta yttrade sig genom att det var läraren själv som ställde frågor 

som öppnade upp för den associativa rörligheten, vilket framgick genom observationen på 

följande sätt.  

 

Lärare: Vad tänker vi på när vi hör sniglar och snäckor? 
Elev 1: Dom är långsamma  
Elev 2: Em, det är jätte många saker jag kommer på, men att man klipper sönder 
mördarsniglar  
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Elev3: Em, att man om man krossar deras skal så dör dem  
Lärare Vi behöver inte bara gå in på döden  
Elev 3: Vi gör inte det, men att snäckor har skal och alla sniglar har inga skal för att sniglar 
om dem har skal då är det snäckor inte en snigel  
Lärare: Det finns en annan grej som kan snurra så som sniglarnas antenner? 
Elev 4: Ett periskop  
Lärare: Precis 
 
 
I diskussionen framträder lärarens maktposition genom att hen styr eleverna i den riktning hen 

vill att samtalet ska ta. Detta blir framträdande genom att läraren inte enbart framhåller att 

associationer ska lyftas av eleverna utan även vilken slags erfarenheter. I ovanstående 

exempel framträder det genom att läraren ber eleverna att inte fokusera för mycket på döden 

när de associerar till sniglar. Lärarens tillsägelse avspeglar sig direkt i kommande elevsvar där 

en elev väljer att associera till andra faktorer än döden.  

 

Trots att läraren styr diskussionen i en viss riktning påbjuds alltså eleverna att associera från 

texten till vardagskunskap. Även i Vargas studie framgick det att den associativa rörligheten 

förekom, genom frågor som hon själv benämner text- till – själv-frågor, vilka hon menar 

erbjuder eleverna stöd i att utveckla utåtriktad textrörlighet, eller att läsa bortom raderna 

(Varga 2016, s. 33) I hennes studie framgick frågor så som, ’hur skulle du känna, tänka och 

agera om detta hände i din egen värld? (ibid.). Denna typ av fråga bäddar upp för eleverna att 

göra emotionella kopplingar till tidigare erfarenheter. Den formen av associationer gjordes 

sällan relaterat till sakprosatexter. Vilket bl.a. framträdde i samband med diskussionen om 

sniglar och snäckor där läraren bad eleverna att associera till erfarenheter av hur sniglar och 

snäckor är och vad de gör istället för hur de känner. Vi kan därmed konstatera att det 

föreligger en skillnad mellan vilken form av association som uppmuntras vad gäller samtal 

om skönlitterära texter respektive sakprosatexter.  

  
Vi kan utifrån observationerna konstatera att lärarna i samband med samtal om sakprosa 

uppmuntrade till att associera från texten till vardagskunskap. Detta skiljer sig delvis från 

Hallessons studie där det framkommer att den associativa rörligheten inte alltid var så tydligt 

framträdande. På den ena undersökta skolan framkommer de associativa inslagen i en högre 

utsträckning där eleverna utgått från att utforma en elevaktiv frågemodell. Dock visar 

Hallessons resultat från den andra undersökta skolan, i samtal om lärobokstexter, att den 

associativa rörligheten förekommer sparsamt (Hallesson 2015, s.109). Detta kan ställas i 

kontrast till Visens studie som visar på att lärarna bjöd in till olika textrörligheter i en högre 
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utsträckning. Däribland den textbaserad och den associativ textrörlighet som utgjorde den 

vanligaste frågetypen i textsamtalet i både svetsarteknik och i svenskan (Visen 2015, s. 119). 

 

Den enda läraren som i låg utsträckning uppmuntrade eleverna att associera från texten till 

vardagskunskap var S4. I observationen då klassen samtalade om Alfred Nobel var det enbart 

vid ett tillfälle som läraren ställde en fråga som uppmuntrade eleverna att associera till 

tidigare erfarenheter; 

 

Lärare: Har ni suttit på en kanon? 
Elev 1: Jag har suttit på en kanon på ett museum 
Elev 2: Jag har suttit på en kanon på skansen 
 

Som framgår är det endast vid ett tillfälle som eleverna får möjlighet att associera från texten 

till vardagskunskap. Lärarens underlåtelse av att ställa frågor som uppmuntrade och bjöd in 

eleverna till den associativa rörligheten hindrade därmed deras möjlighet att diskutera kring 

erfarenheter. Olvegård framhåller att ett av de viktigaste resultaten i hennes avhandling är den 

stora betydelse undervisningen har för elevernas sätt att tolka texterna. Undervisningen har 

visat sig ha en indirekt inverkan på läsarnas textrörlighet (Olvegård 2014, s.234). I likhet med 

Olvegårds slutsatser kan vi även här konstatera att lärarens didaktiska val av frågor också kom 

att påverka i vilken utsträckning olika diskussionsområden fick ta plats i samtalet. Lärarens 

förhållningssätt speglar sig vidare i intervjun där hen betonar att texten om Alfred Nobel 

skulle bli svår att associera till; 

 

”Den här texten är ju svårare att associera till, men vi associerar nog ibland när det gäller 

sakprosa, men olika texter öppnar upp för olika saker. En tanke är att vi skulle kunna kolla på 

krut och rök. Jag tror jag undervisar mer medvetet när jag samtalar om skönlitteratur. Efter 

att ha träffat Ann Marie Körling så blev jag mer medveten av hur jag undervisade i 

skönlitteratur.” 

 

Av resultaten framgår den associativa rörligheten omfattande, att associera från texten till 

vardagskunskap, överlag vara högt förekommande hos de flesta lärare i vår studie. Dessa 

resultat stämmer väl överens med Visens studie men skiljer sig delvis från Hallessons 

undersökning där den associativa rörligheten inte var så tydlig framträdande på en av de 

undersökta skolarna. Även Olvegård framhöll i sin undersökning att flera av eleverna inte 

visade på den associativa rörligheten i sina samtal vilket hon menar kan förklaras med att 
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lärarna inte styrde samtalet i den riktningen (Olvegård 2014, s.234).  Den forskning som 

gjorts kring den associativa rörligheten skiljer sig åt men överlag kan vi konstatera att vår 

studie visar på att lärare och elever bjuder in till en högre associativ rörligheten än vad den 

tidigare forskning har påvisat. En tänkbar förklaring till detta kan vara att forskningen berör 

undervisningen på gymnasienivå och att det leder till andra samtalsområden än den 

associativa rörligheten.  

 

6 Slutsats  
 

Vår första frågeställning i denna uppsats syftade till att undersöka vilka samtalsgenrer som 

gick att urskilja i samband med samtal om både skönlitterära texter och sakprosatexter.  

Utifrån de observationer och intervjuer som genomfördes kunde vi för det första urskilja att 

resultaten generellt, både vad gäller de skönlitterära textsamtalen och i diskussionerna kring 

sakprosatexterna, visade på att olika genrer dominerade samtalen. Liknande resultat framgår i 

Hultins studie där lärarna dominerade samtalen genom olika genrer (Hultin, 2006.). 

Skillnaden mellan våra resultat och Hultins föreligger dock i att gränserna mellan vilka genrer 

som förekom, i vår studie, inte var lika tydligt framträdande. Vi menar därför att trots att våra 

resultat visade på att en viss genre dominerade samtalet var inslag av andra genrer mer eller 

mindre framträdande.  

 

Vidare varierade det mellan lärarna, i vilken grad de var medvetna om sina didaktiska val i 

samtalet, vilket blev särskilt framträdande gällande samtalen om sakprosatexterna. 

Annorlunda uttryckt visade lärarna på att de å ena sidan kunde känna igen sig i 

samtalsgenrerna och i de olika frågetyperna. Å andra sidan hade många av lärarna, särskilt 

vad gäller samtalen om sakprosa, inte reflekterat kring hur samtalen strukturerades upp. 

Genom denna iakttagelse anser vi att en del av studiens bidrag till den tidigare forskningen 

framträder genom att lärarna påvisade och uttryckte ett behov av att utveckla en större 

medvetenhet kring hur samtalen bör struktureras och utformas. Tengberg menar att 

forskningen istället för att enbart fokusera på vilka texter som vi tycker att eleverna ska läsa 

istället bör fokusera mer på hur vi samtalar om texter och vad vi vill att undervisningen skall 

uppmuntra till och utveckla hos eleverna (Tengberg 2011, s.321). Detta har Tengberg gjort 

genom sitt arbete med läsarter (ibid.). Tengberg menar att detta är ett inspirerande och 

utmanande perspektivskifte (ibid.). Vi kan i likhet med Tengberg konstatera, utifrån våra 
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intervjuer med lärarna, att det förelåg ett behov av ett perspektivskifte, då lärarna i högre 

utsträckning fokuserade på vilka böcker de skulle läsa och inte lika mycket på hur samtalen 

sedan utformades.   

 

En annan intresseväckande slutsats som denna studie visar på är att lärarna som dominerade 

samtalet utifrån det undervisande förhöret överlag visade på färre inslag av andra genrer än de 

lärare som utgick från det texttolkande samtalet som också var den genre som var mest 

dynamisk och där inslag av andra genrer i högre grad möjliggjordes. Vår tolkning är att 

genren det undervisande förhöret oftast används i syfte att skapa ordning i klassen och att 

lärarna upplever att genren fungerade som ett verktyg för att behålla kontrollen över samtalet. 

Dessa iakttagelser grundar sig i att många lärare övergick till det undervisande förhöret då de 

tappade kontrollen.  

 

En ytterligare värdefull aspekt att lyfta relaterat till denna frågeställning är att vilken 

samtalsgenre som dominerade samtalet berodde på vilket syfte läraren hade med samtalet. 

Denna koppling mellan syftet och undervisningspraktiken synliggör även Hultin (Hultin, 

2006). De lärare som i vår studie, betonade vikten av att eleverna genom samtalet skulle få 

möjlighet att reflektera och verbalisera sina tankar utgick i högre utsträckning från det 

texttolkande samtalet. De lärare som ville undersöka elevernas förståelse för det lästa utgick 

istället till största delen från det undervisande förhöret. De lärare som menade att samtalen 

var ett tillfälle att diskutera kring normer och värderingar utgick ifrån det norm- och 

kulturdiskuterande samtalet och de lärare som ville väcka läslusten utgick oftast från det 

informella boksamtalet. Vidare, i intervjuerna med lärarna, var det intresseväckande att se hur 

lärarnas syn på samtalets syfte också avspeglade sig i deras undervisning. Ett observandum 

som gjorts är att flertalet lärare oftast betonar ett eller två syften med samtalen vilket också 

resulterar i att diskussionerna utformas utifrån dessa syften. Lärarnas avsaknad av mera 

djupgående reflektioner kring syftet med samtalen menar vi därmed, indirekt innebär, en 

begränsning av samtalets möjligheter. Vi ser en möjlighet i att exempelvis inom arbetslagen 

lyfta och diskutera samtalens olika syften för att på så vis uppmärksamma och 

medvetandegöra samtalets olika funktioner. 

 

Vidare kunde vi i studien se att genren det undervisande förhöret användes i högre 

utsträckning relaterat till de samtal som fördes kring sakprosatexter. Trots detta vill vi betona 

att samtalen många gånger strukturerades utifrån det texttolkande samtalet både vad gäller 
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samtal om skönlitteratur och sakprosa, då lika många lärare dominerade diskussionen utifrån 

genren. Tidigare forskning som gjorts av bl.a. Liljestrand visar på att det oftast är läraren som 

dominerar samtalen i klassrummet (Liljestrand, 2002). Vår tolkning är att det undervisande 

förhöret är en genre som bidrar till ett mera lärarcentrerat samtal som domineras av lärarna 

genom bl.a. de retoriska frågorna som begränsar elevernas talutrymme. I och med att det 

texttolkande samtalet i vår studie framträder i hög utsträckning kan vi konstatera att det 

texttolkande samtalet utgör en central och ”självklar” utgångspunkt i samtalen, både vad 

gäller samtal om skönlitteratur och sakprosa.  

 

I samtalen använde lärarna vidare både retoriska och icke-retoriska frågor och vi kunde 

därmed urskilja en variation mellan de olika frågetyperna, även här, både vad gäller samtal 

om skönlitteratur och sakprosa. Vidare öppnade de icke-retoriska frågorna upp för det 

texttolkande samtalet. Tengberg förespråkar denna frågetyp, då han menar att den bidrar till 

att eleverna får diskutera fritt vilket ökar möjligheten att lära sig mer och att dessa möjligheter 

minskar om svaren på frågorna redan är bestämda (Tengberg 2011, s.301). Han framhåller 

vidare att öppna frågeställningar från läraren ger enskilda elever större möjligheter att tänka 

själva och påverka diskussionens riktning (Tengberg 2011, s.299).  Vi kan i likhet med 

Tengberg konstatera att de icke retoriska frågorna skapade mer dynamik och variation i 

samtalet. Dessa iakttagelser bekräftas ytterligare genom att de lärare som samtalade utifrån 

den texttolkande samtalsgenren och därmed utgick ifrån de icke-retoriska frågorna också 

visade på en större variation vad gäller inslag av andra genrer, än de lärare som utgick ifrån 

det undervisande förhöret där de retoriska frågorna utgjorde grundstrukturen.  

 

En ytterligare intresseväckande aspekt av våra resultat visar på att samtalsgenren det kultur- 

och normdiskuterande samtalet och det informella boksamtalet var de samtal som förekom i 

lägst utsträckning. De visade sig till och med vara knappt existerande i samband med samtal 

om sakprosa. En tänkbar förklaring till detta kan vara att lärarna inte har för vana att göra 

kopplingar mellan normer och värderingar när det gäller samtal om sakprosa. Flera lärare 

visade ändå ett intresse för att arbeta mera utifrån dessa genrer även vad gäller sakprosatexter. 

Vi ser här ett värde i att öppna upp för att använda sig av sakprosatexter på ett mera kreativt 

sätt och se fler möjligheter med vad som går att utvinna i samtalet.  

 

Slutligen kan vi konstatera att vilka samtal som blir aktuella i allra högsta grad styrs av 

lärarens frågor och genom dessa möjliggörs och uteblir olika diskussioner.  Därför menar vi 
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att det är viktigt att lärarna besitter en medvetenhet kring hur de använder frågor som ett 

verktyg för att bidra till mångsidiga och nyanserade samtal. Hur utformandet av samtalen ser 

ut är högst relevant bl.a. med anledning av att textsamtalen bidrar till en utvecklad 

läsförståelse, vilket både Liberg och Reichenberg framhåller (Hallesson 2015, s.5). Vidare 

menar vi att det är av yttersta vikt att undersöka hur lärare arbetar med textsamtal för att 

synliggöra och verbalisera det som sker i den praktiska undervisningen.  Vi menar att man 

genom att sätta ord på det som sker i praktiken, bidrar till att lärarna får en förståelse för sin 

egen undervisning vilket också gör att de kan utveckla och förändra den. I det långa loppet 

gynnas elevernas kunskapsutveckling både vad gäller läsförståelse och kommunikativa 

förmågor. 

 

Vår andra frågeställning syftade till att undersöka om och i så fall vilken textrörlighet som 

lärarna uppmuntrade till. 

 

Vi kan till att börja med konstatera att lärarna genom sina frågor i större utsträckning bjöd in 

eleverna till den textbaserade rörligheten, här omfattande att sammanfatta och att presentera 

huvudpunkterna i texten, relaterat till samtal om sakprosa. I samband med samtal om 

skönlitteratur förekom i stället ofta frågor som berörde handlingen men som sällan innebar att 

göra en slags resumé kring huvuddelarna i texterna. Vad gäller diskussionerna om 

sakprosatexterna var det med andra ord vanligare att lärarna genom sina frågor möjliggjorde 

för eleverna att överblicka texten i sin helhet genom att sammanfatta den och att dra ut 

huvudpunkterna i texten. Dessa resultat stämmer överens med Visens studie som påvisade att 

lärarnas frågor i högre grad bjöd in till den textbaserade rörligheten i samband med samtal om 

sakprosatexterna i träteknik och svetsarteknik. Medan de förekom i lägst utsträckning 

gällande de litterära samtalen (Visen 2015, s.113). I Hallessons studie framgick det att 

eleverna ofta samtalade utifrån den textbaserade rörligheten däribland i samtalen om 

Englunds förord (Hallesson 2015, s.108). Våra resultat vad gäller att sammanfatta och dra ut 

huvudpunkterna stämmer därmed överens med den tidigare forskningen vad gäller samtal om 

sakprosa. 

 

Samtal kring den textbaserade rörligheten omfattande att använda texten för ordförståelse, 

var i högre utsträckning förekommande i samtalen om sakprosatexterna. Detta är något som 

skiljer sig från den tidigare forskningen, bl.a. relaterat till Visens studie där det framkom att 

svetsartekniken var det enda ämne där ord och begrepp var högst framträdande genom att 
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eleverna gavs möjlighet att relatera textens begrepp till sin svetsarpraktik (Visen 2105, s. 

148). Hallessons studie visar vidare på att eleverna själva stöttade varandra och på egna 

initiativ lyfte okända ord i texterna (Hallesson 2015, s.71). Detta var en intressant aspekt som 

var särskilt framträdande relaterat till de skönlitterära textsamtalen, då flera av lärarna menade 

att de hade ett arbetssätt som byggde på att eleverna själva skulle ta initiativet att samtala om 

nya ord och begrepp. Men även relaterat till samtalen om sakprosa förelåg en tendens hos 

lärarna att genom nyckelord låta eleverna själva plocka ut relevanta ord, främst för förståelsen 

för texten, men som indirekt också innebar att nya ord och begrepp fick lyftas upp till 

diskussion.  

 

Den delen av textrörligheten som omfattar att associera från texten till vardagskunskap, 

genom att relatera texten till sina egna erfarenheter var förvånansvärt nog förekommande i 

hög utsträckning både vad gäller samtal om skönlitteratur och sakprosa. Dock var den något 

mer framträdande i de skönlitterära textsamtalen. Dessa resultat stämmer överens med Visens 

som påvisade att eleverna både i samband med de litterära samtalen i svenskundervisningen 

och i samband med svetsartekniken använde sig av egna erfarenheter och kunskaper och att 

den associativa textrörligheten därmed togs tillvara i textsamtalet (Visen 2105, s.138–141). 

Gällande den associativa rörligheten skiljer sig dock den tidigare forskningen åt då både 

Hallesson och Olvegårds studie påvisade att den associativa rörligheten var generellt lågt 

förekommande (Hallesson 2015, s.109). En tänkbar förklaring till att den associativa 

rörligheten var så pass tydligt framträdande i vår studie, kan förklaras med att en viktig del i 

samtalet utgörs av att relatera texterna till elevernas egna erfarenhetsvärldar i de yngre 

åldrarna.  Detta var också något som lärarna uttryckte, då de såg ett värde i att låta eleverna 

associera och därmed utgå ifrån sina egna preferensramar.  

 

En intressant aspekt att lyfta gällande att associera från texten till vardagskunskap är att trots 

att den förekom både inom skönlitterära samtal och samtal om sakprosa var det viktigare för 

läraren att associationerna inte ”flöt” iväg gällande sakprosa. I de skönlitterära samtalen 

öppnades det alltså upp för att mera fritt referera till tidigare erfarenheter medan lärarna i 

samtalen om sakprosa var måna om att associationerna skulle ligga så nära texten som 

möjligt.  

 

Våra resultat visar slutligen att den textbaserade rörligheten, gällande att sammanfatta och att 

presentera huvudpunkterna i texten och att använda texten för ordförståelse, var mer 
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framträdande gällande samtal om sakprosa. Vi ställer oss därför frågande till vad variationen 

av huruvida textrörligheten förekom kan bero på. Kan det tänkas vara så att lärarna syfte med 

samtalen påverkar vilken textrörlighet som framträder i samtalet och att textrörligheten därför 

varierar? En tanke kan vara att lärarna i högre grad är ute efter att utveckla elevernas 

läsförståelse genom samtalen av sakprosa och att diskussionen av nya ord och begrepp bland 

annat bidrar till det, varför denna delen av textrörligheten aktualiseras. De skönlitterära 

samtalen, som å andra sidan, inte i lika hög grad omfattades av samtal av ord och begrepp kan 

bero på att läraren har andra syften med samtalet, tex. att väcka elevernas läslust.  

 

Vår studie visar därmed på ett behov av att lärare genom sina frågor öppnar upp för en 

bredare textrörlighet särskilt relaterat till de skönlitterära textsamtalen för att främja elevernas 

läsförståelse. Visen framhåller just att en bredare textrörlighet visar sig ha en potential som 

närmaste zon för läsutveckling i textläsning, då eleverna får delta i en utvidgad diskurs kring 

texterna (Visen 2015, s.175). Här blir enligt Visen lärarnas roll av avhängande betydelse då de 

genom sina frågor stöttar eleverna i deras användande och utveckling av textrörlighet.  

(Visén 2015, s.52).  I likhet med Visen visar våra resultat på lärarens avgörande roll för vilken 

textrörlighet som aktualiseras i samtalet. Därför menar vi att forskningen bör bidra med fler 

didaktiska verktyg för utformandet av samtal i syfte att stödja lärarna i deras pedagogiska 

arbete.  

6.1 Studiens relevans och förslag till vidare forskning 
 

Värdet i studien ligger i att vi har berört ett relativt outforskat område och att vi dessutom 

gjort en jämförelse mellan hur textsamtal kan se ut i diskussion av skönlitteratur och sakprosa. 

Då vi jämfört den forskning som gjorts kring samtalsgenrer och textrörlighet i 

gymnasieskolan kan vi konstatera att våra resultat är ett forskningsbidrag för hur textsamtal, 

utifrån samtalsgenrer och textrörlighet utformas i skolans yngre åldrar. Vi kunde konstatera 

att lärare många gånger saknade en djupare medvetenhet kring sina didaktiska val i 

utformningen av textsamtalen, detta särskilt gällande samtal av sakprosatexter. Därför anser vi 

att det är av relevans att i en större skala undersöka hur textsamtal bedrivs i skolpraktiken, 

bl.a. i syfte att utforma didaktiska verktyg för samtal. En intresseväckande reflektion är om vi, 

i den svenska skolan, i högre grad använder kommunikationen som ett redskap för att få en 

större förståelse för texten eller om vi använder texten som ett redskap för att främja 

kommunikation. Vi menar därför att det vore intressant att vidare forska kring hur lärare 

arbetar med att utveckla elevernas kommunikativa förmågor i klassrummet. 
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8 Appendix  
 
8.1 Bilagor  
 
Brev till pedagoger 
 
Hej!  
 
Vi har för tillfället påbörjat vårt andra självständiga arbete (motsvarande ungefär C-uppsats) 

vid Södertörns Högskola, termin 8. Vi kommer att undersöka hur textsamtalen sker i samband 

med diskussioner kring skönlitterära texter och sakprosatexter. För att genomföra detta 

planerar vi att utföra fyra observationer med fyra kompletterande intervjuer gällande 

textsamtal om sakprosa respektive fyra observationer med fyra kompletterande intervjuer 

gällande skönlitterära textsamtal. Vi hoppas därför att du kan medverka på en observation och 

intervju antingen gällande textsamtal om skönlitteratur eller textsamtal om sakprosa.  

Om möjlighet finns skulle vi gärna vilja genomföra ljudinspelning, då det annars är lätt att 

missa och glömma saker. Naturligtvis kommer både du och alla medverkande att ha fingerade 

namn i denna uppsats och inspelningarna m.m. kommer att behandlas konfidentiellt. I 

undersökningen utgår vi från de forskningsetiska principerna som bland annat innebär 

frivilligt deltagande och att man när som helst kan välja att dra sig ur studien samt att alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Uppsatsen kommer att publiceras under 

höstterminen 2016.    

Vi hoppas att detta kan vara av intresse för dig!  

  

Tack på förhand / Sarah Silver och Nora Kharami 

Mejladress: xxx  

Tel: xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 72	

 
 
         Observationsschema utifrån Hultins fyra samtalsgenrer 
 

Läraren bjuder in till kontrollerande samtal 
genom att ställer frågor om vad texten 
handlar om 

 

 
Läraren bjuder in till samtal som uppmuntrar 
eleverna att reflektera och verbalisera sina 
tankar för att få en djupare förståelse för 
texten. 
 
 
 

 

 
Läraren bjuder in till samtal där normer och 
kulturella förhållanden diskuteras 
 
 

 

 
Läraren bjuder in till samtal där eleverna får 
diskutera kring sina egna åsikter och tankar 
om valfria texter. 
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Observationsschema för vilken textrörlighet som lärarna uppmuntrar till 
genom sina frågor  
 

 
Vilka frågor ställer läraren som uppmuntrar 
eleverna att sammanfatta innehållet i hela 
texten och dra ut huvudpunkterna i texten  

 

 
 
Vilka frågor ställer läraren som uppmuntrar 
eleverna att använda texten för ordförståelse 
 

 

 
 
 
Vilka frågor ställer läraren som uppmuntrar 
eleverna att associera från texten till 
vardagskunskap 
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Intervjuguide  
 
1.Hur länge har du varit verksam som lärare? 
2.Vad är din förståelse av samtal? 
3.Vilket syfte ser du med textsamtal? 
4.Arbetar du med samtal som utgår ifrån att kontrollera elevernas kunskaper och i så fall hur 
ser dessa samtal ut? 
5.Arbetar du med samtal som uppmuntrar eleverna att reflektera/ tolka och analysera kring 
texter och i så fall hur ser dessa samtal ut? 
6.Arbetar du med samtal som uppmuntrar eleverna att diskutera kring kultur och normer och i 
så fall hur ser dessa samtal ut? 
7.Arbetar du med samtal som uppmuntrar eleverna att diskutera kring sina åsikter om texterna 
och så fall hur ser dessa samtal ut? 
8.Brukar olika samtals typer kombineras? 
9.För vilket syfte ställer du frågor i textsamtal? 
10.Anser du att du ställer frågor för att kontrollera elevernas kunskaper och i så fall när? 
11.Anser du att du ställer frågor för att eleverna ska få verbalisera sina tankar och i så fall när? 
12.Ställer du frågor som uppmuntrar eleverna att sammanfatta innehållet i texten och i så fall i 
vilka sammanhang? (kan du exemplifiera) 
13.Ställer du frågor som uppmuntrar eleverna att samtala kring ord och begrepp och i så fall i 
vilka sammanhang? (kan du exemplifiera) 
14.Ställer du frågor som uppmuntrar eleverna att associera från texten till tidigare erfarenheter 
och i så fall i vilka sammanhang? (kan du exemplifiera) 
15.Är någon utav dessa sätt att samtala om texten mer vanligt förekommande och varför? 
16.Har du något övrigt att tillägga? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


