Språk-, läs- och skrivutveckling –Grundskola åk 1-9
Modul: Samtal om text
Del 6: Stöttande textsamtal

Stöttande textsamtal (samlad artikel)
Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
”Det är väsentligen i samtalet mellan lärare och elev som utbildning sker eller inte” (Edwards & Mercer,
1987).
För att förstå varför samtal om text är så viktigt behöver man utgå ifrån samtalets roll i
lärprocessen. Att social interaktion och samtal har en nyckelroll i människans språkliga och
kognitiva utveckling fastslog den sovjetiske forskaren Lev Vygotskij (1978) som menade att
samspel fyller en viktig funktion för lärandet. Med det välkända citatet ”Det som ett barn
kan göra med lite hjälp idag kan hon göra själv i morgon” försökte Vygotskij beskriva zonen
för närmaste utveckling, eller den proximala utvecklingszonen, som syftar på avståndet mellan det
ett barn kan göra utan hjälp och det som barnet kan utföra med hjälp av stöttning från en
mer erfaren person.

Stöttning leder till lärande
Stöttningsbegreppet, som är en metafor, myntades av Woods, Bruner och Ross (1976) och
vidareutvecklades av Maybin, Mercer, & Steirer (1992). På engelska används begreppet
scaffolding, det vill säga byggnadsställning, och sådana används ju bara tills dess huset är
färdigbyggt eller färdigmålat och monteras därefter ner. På ett liknande sätt fungerar
stöttning för elever. Stöttning ska finnas från början för alla och är inte stöd eller hjälp som
sätts in först när man ser att en elev hamnar i svårigheter eller misslyckas med uppgifter.
Stöttningen avtar successivt när en elev klarar allt mer på egen hand. Utöver att stöttningen
hjälper elever att klara av uppgiften de har framför sig ska stöttningen även leda till att
elever i framtiden klarar av en liknande uppgift på egen hand

Samtalet har avgörande betydelse för lärande
Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande har interaktion mellan elever, och mellan elever
och lärare, stor vikt (Vygotskij, 1986). Därför spelar den sociala och språkliga miljön som
klassrummet utgör en viktig roll för elevers språk- och kunskapsutveckling. Inom
andraspråksforskningen har man studerat samtalets roll för både språk- och
kunskapsutveckling. Forskningen visar att en samtalspartner kan ha en avgörande betydelse
för hur en elev, trots begränsade språkkunskaper, både kan förstå och göra sig förstådd
(Lindberg 2013). Möjligheter till språklig förhandling och omformulering i samtal är därför av
yttersta vikt för elevers andraspråksutveckling.
I ett samtal kan man på olika sätt bekräfta att man förstår, eller signalera att man inte
förstår, det en samtalspartner säger. Man kanske ber om ett förtydligande eller ett
upprepande vilket troligtvis leder till att samtalspartnern förklarar på ett annat sätt eller
förtydligar sitt yttrande så man förstår. Denna typ av språklig förhandling förekommer i de
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flesta samtal men framför allt i samtal där personer kommunicerar på sitt andraspråk (Long
1983, se Lindberg 2013). Utöver att språklig förhandling leder till ökad förståelse kan den
även innebära återkoppling som kan ha positiv inverkan på andraspråksutvecklingen.
Omformulering är för elever med svenska som andraspråk en särskilt viktig form av
återkoppling eftersom det innebär att samtalspartnern omformulerar ett yttrande, som
kanske är ofullständigt eller inkorrekt, och använder en mer korrekt formulering i sin replik
(Long 1996, se Lindberg 2013). Att bara lyssna och förstå räcker inte för en gynnsam
andraspråksutveckling utan det krävs även ett meningsfullt användande av språket i
interaktion med andra. Extra gynnsamt är det när sammanhanget kräver att man uttrycker
sig så precist som möjligt (Swain, 1985; 1995, i Lindberg, 2013).
När vi lärare upplever att eleverna har svårt att tillgodogöra sig undervisningens innehåll
tenderar vi att förenkla både ämnesinnehåll och språk (Hajer, 2004). Förenklingen kan leda
till att eleverna går miste om fördjupningen av ett komplext innehåll. Detta riskerar att
begränsa elevers möjligheter till skolframgång. I stället för att förenkla bör man fundera
över vilken sorts stöttning undervisningen kan erbjuda så att alla elever ges möjlighet att
förstå. Här spelar textsamtal en oerhört viktig roll.

Tanketid är nödvändigt för lärande
Viktigt i alla former av samtal är att ge elever tillräckligt med tanketid, det vill säga tid att
tänka innan man svarar på en fråga eller fäller andra yttranden. Detta är något som alla
elever behöver men som är högst nödvändigt för elever som har svenska som sitt
andraspråk. Ibland kan dessa elever behöva extra tid för att översätta en fråga eller ett
yttrande från svenska till sitt modersmål för att förstå. Därefter kan de behöva översätta sitt
svar från modersmålet till svenska innan de kan säga det högt. Det är därför av yttersta vikt
att man saktar ner samtalet, och det kan göras på olika sätt. Antingen kan elever få en
förlängd väntetid, det vill säga den tid man väntar på att en elev ska svara, och här kan ett
fåtal sekunder göra stor skillnad. Man kan även låta samtalet pågå lite längre innan respons
ges eller omformuleringar görs av det en elev har sagt. På så sätt ges elever fler möjligheter
att få träna på att omformulera och förtydliga sina yttranden i stället för att man direkt ger
elever ”rätt” ord eller begrepp. Stöttning i samtalet kan då se ut så här:







Kan du upprepa det där?
Jag förstår inte riktigt. Kan du berätta en gång till?
Beskriv lite mer.
Kan du utveckla det där lite till?
Vad menar du?
Kan du förklara det där igen?
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Effektiva samtal kräver struktur
Eftersom samtal spelar en avgörande roll för elevers lärande är det av stor vikt att både
organisera och genomföra undervisningen så att eleverna får möjlighet att samtala med
vuxna och kamrater.
Forskning (Wells & Wells, 1984; Liljestrand, 2002) har dock visat att det oftast är läraren
som dominerar samtalen i klassrummet. Wells och Wells menar att olika typer av
interaktion skapar olika möjligheter för lärande och att vissa är mer effektiva än andra. Om
det är läraren som oftast pratar och förklarar, leder det till att eleverna ges små möjligheter
att använda språket för att kommunicera sådant som de funderar över. Eleverna får inte
heller möjligheter att klä sina kunskaper i ord och förklara vad de förstår och vad de inte
förstår. Om läraren dominerar samtalet i undervisningen leder det alltså till minskade
möjligheter för läraren att inhämta information om elevernas språk- och
kunskapsutveckling, information som sedan ska ligga till grund för den fortsatta
undervisningen (Lindberg, 2013).
En forskare som fokuserat på kommunikationens roll i inlärningsprocessen är Barnes
(1978). Han menar att elever behöver få använda språket i en utforskande funktion för att
inlärning ska ske. Med utforskande tal menas en form av gemensamt tänkande, att de som
samtalar exempelvis tänker högt, ställer hypoteser, tvekar eller ändrar sina yttranden om
samtalet ändrar inriktning. Barnes menar att detta sker bäst genom arbete i smågrupper
eftersom elever då kan komma till tals på ett helt annat sätt än i helklass. Smågruppsarbete
är extra viktigt i undervisningsgrupper där elever har en varierande kulturell och språklig
bakgrund (Barnes & Todd, 1995). Anledningen till detta är att alla elever behöver vara
aktiva och kunna göra sina röster hörda om undervisningen ska kunna utgå ifrån varje elevs
”bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11).

Gruppsamtal utvecklar det ämnesspecifika språket
Inspirerad av den ryske språkfilosofen Michail Bakhtin argumenterar Dysthe (1996) för det
som hon kallar ”det flerstämmiga klassrummet” eftersom förståelse och mening skapas i
interaktion och samspel mellan elever (Dysthe, 2001). Detta är särskilt viktigt när det gäller
elevers andraspråksutveckling eftersom eleverna då får möjlighet att stötta varandra och
bidra till varandras språkutveckling (Donato 1994; Swain 1995 i Lindberg, 2013). Att det är
en faktor för skolframgång att låta elever interagera och arbeta i smågrupper har studier
visat (Lindberg & Skeppstedt, 2000; Sellgren, 2011). Men att smågruppsarbete i sig inte
automatiskt leder till välutvecklade, komplexa samtal visar Hägerfälths (2004) undersökning
av smågruppssamtal i flerspråkiga klasser som läser ämnet naturkunskap. Det krävs
nämligen att uppgifterna är ”varierande” och av ”utredande eller argumenterande karaktär”.
Dessutom måste uppgifterna inte bara uppmuntra eleverna att samtala med varandra utan
uppgifterna behöver vara utformade så det krävs att alla elever är aktiva och kommunicerar
för att de ska kunna slutföra uppgiften i fråga. Uppgifterna bör därutöver vara kognitivt
utmanande utan att ställa för höga krav.
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För att ett gruppsamtal ska bli produktivt och lärande behöver samtalet organiseras så att
alla elever samtalar aktivt och strukturerat. Men för att samtalet både ska leda till
språkutveckling och till att elever utvecklar ämneskunskaper behöver uppgifterna också
formuleras så att eleverna måste använda ett ämnesspecifikt språk, och inte bara ett
vardagsspråk, för att lyckas med uppgiften. Före skolstart utvecklar barn ett muntligt
vardagsspråk som karaktäriseras av vardagligt och personligt innehåll. Efter skolstart
utvecklas också ett så kallat skolspråk som karaktäriseras av att det, i jämförelse med
vardagsspråket, är mer abstrakt och formellt, oftare skriftligt och monologiskt (Hedeboe &
Polias, 2008). Varje skolämne har dessutom sina ämnesspecifika ord men det finns också
ord som tillhör det ämnesneutrala ordförrådet; ord som är formella och som förekommer i
många ämnen, exempelvis fastställa, motsvara, avta, påfallande. Dessa ord förväntas elever i de
högre årskurserna förstå och därför förklaras de sällan av läraren. Även ord som har olika
betydelser i olika skolämnen kan vålla problem. Exempelvis kan orden rymmer, volym, teckna,
axel ha en vardaglig betydelse och en annan betydelse i matematik.
Då många flerspråkiga elever ska lära sig svenska språket och ämneskunskaper parallellt
menar Gibbons (2016) att stöttning kan fungera som en bro mellan det talade
vardagsspråket och det mer avancerade skrivna skolspråket. När eleverna interagerar med
varandra kan de använda sitt vardagsspråk för att förklara och ställa frågor och de kan
tillsammans förhandla om ord, om texters struktur och språkliga drag eller om
ämnesinnehåll för att på så sätt utveckla skolspråket. När man undervisar nyanlända elever
är det viktigt att komma ihåg att eleverna har ett mer utvecklat vardagsspråk på
modersmålet än på svenska vilket innebär att man måste ta hänsyn till detta när man med
hjälp av stöttning bygger broar mellan vardagsspråk och skolspråk i undervisningen (Kaya,
2016).
Ett exempel på en aktivitet där gruppsamtalet är lärande och där eleverna förväntas gå från
ett vardagsspråk till att använda både ett mer formellt skolspråk och ett ämnesspecifikt
språk är Expertgrupper och hemgrupper (Gibbons 2016, s. 74–75). Eleverna delas in i
grupper och blir expert på varsitt område inom ett gemensamt ämnesområde. Exempelvis
kanske temat i undervisningen är ”svenska djur” och då blir en grupp experter på älgar, en
grupp på rådjur etc. När eleverna i expertgrupperna har samtalat, läst, lyssnat, tittat och
blivit ”experter” på sitt djur samlas de i sina hemgrupper (där det finns en expert på varje
djur) och redovisar för varandra. Alla i hemgruppen antecknar fakta om djuren, eftersom
alla sedan ska skriva en text om svenska djur med adekvat ämnesspråk. På detta sätt
behöver alla elever vara aktiva eftersom de inte bara ska förstå ämnesinnehållet utan även i
samtal kunna förklara det för sina klasskamrater.

Undervisning måste utmana
För att kunna hålla en kognitivt hög nivå på undervisningen krävs höga förväntningar på
alla elever och att undervisningen utmanar och utvecklar elevernas kunskaper och
förmågor. Undervisningen behöver anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov,
vilket är en stor utmaning. Mariani (1997) menar att relationen mellan kvantiteten och
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kvaliteten på de krav läraren ställer på eleverna, samt den stöttning som undervisningen
erbjuder, är av största vikt för att anpassa undervisningen. Undervisning som är kognitivt
utmanande samtidigt som den erbjuder hög grad av stöttning är nämligen optimal för
lärande i zonen för närmaste utveckling (Vygotskij 1978). I följande modell illustreras
relationen mellan utmaning och stöttning i övre fältet till vänster:

Figur 1. Undervisningens och lärandets fyra zoner (fritt efter Mariani, 1997 och Gibbons,
2016).
Att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov behöver således
inte innebära att eleverna ska arbeta med olika uppgifter. Det är snarare graden och formen
av den stöttning som undervisningen erbjuder som bör variera mellan eleverna.

Flerspråkighet som resurs
Det är en utmaning att skapa tankemässigt krävande uppgifter och anpassad stöttning i en
elevgrupp där spridningen i språk och kunskapsutveckling är stor. För nyanlända och
flerspråkiga elever är det nödvändigt att de ges möjlighet att tänka, läsa, skriva och samtala
på ett språk de behärskar för att de ska kunna utveckla nya kunskaper. Således är det viktigt
att se till att eleverna får använda alla sina språk som resurs i lärandet och att man drar nytta
av elevernas flerspråkighet i undervisningen.
Undervisning där eleverna är aktiva, interagerar med varandra, blir tankemässigt utmanade
och får använda sina olika språk som resurs kan se ut på olika sätt. Här ges några exempel
(Kaya, 2016; Celic & Seltzer, 2011):


Elever kan i par eller i mindre grupper samtala, diskutera, brainstorma idéer och
tankar och reflektera kring ämnesinnehållet på valfritt språk. När de sedan muntligt
eller skriftligt ska dela med sig av vad de kom fram till ska detta ske på svenska,
vilket de troligtvis behöver ta hjälp av varandra för att kunna formulera.
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Elever kan innan lektionen ha läst texter eller arbetat med ämnesinnehållet på sina
respektive modersmål, kanske med hjälp av studiehandledare, för att bygga upp
förförståelse. Under lektionen får de diskutera och samarbeta kring innehållet i par
eller i mindre grupper på valfritt språk – på modersmålet, på svenska eller på annat
gemensamt språk.
 Elever kan få lyssna på något som rör ämnesinnehållet på svenska, exempelvis via
radio, tv eller inlästa texter för att sedan diskutera innehållet på valfritt språk. Här
kan man även välja att eleverna ska anteckna under lyssnandet och om man i så fall
ska styra vilket språk de ska använda. Efteråt får de jämföra anteckningar, samtala
och använda valfritt språk för att förstå och skapa mening av det de lyssnade på.
 Elever kan under förberedelsefasen, när de behöver ta reda på så mycket som
möjligt om ett ämne, använda alla språk de kan för att läsa texter, söka information,
skriva tankekartor eller fylla i planeringsmodeller och sedan presentera detta på
svenska.
Att inkludera elevernas modersmål i undervisningen bidrar inte enbart till att eleverna får en
ökad förståelse och en gynnsam kunskapsutveckling. Det innebär även att både
modersmålet och svenska språket utvecklas samtidigt som arbetssättet stärker elevernas
självkänsla och identitet vilket forskare menar ökar elevernas motivation, engagemang och
lärande (Axelsson, 2013; Creese & Blackledge, 2010).

Samtal om text kräver kunskap om texttypen
I läroplanens olika kursplaner ställs krav på att eleverna i undervisningen ska möta olika
typer av sakprosatexter och skönlitterära texter. I kursplanerna för ämnena svenska och
svenska som andraspråk är beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande
texter, och dessa texters syften, struktur och språkliga drag, ett centralt innehåll som
undervisningen ska behandla. Eftersom det inte enbart är i de två svenskämnena som
eleverna möter dessa texttyper är det gynnsamt med ämnesövergripande arbete för att
eleverna ska möta de olika texttyperna i meningsfulla sammanhang. Texttyperna utvecklas
och blir mer ämnesspecifika och abstrakta ju högre upp i årskurserna eleverna kommer och
därför behövs textsamtal för att alla elever ska utveckla sin läsning och sin förståelse.
Elever behöver inte bara kunna läsa och förstå olika texttyper, de behöver även kunna
använda dem i tal och skrift vilket i kunskapskraven i de flesta ämnen tydliggörs genom att
eleverna exempelvis ska kunna berätta, beskriva, återge, förklara, motivera och framföra egna
åsikter. För att kunna göra detta krävs det att eleverna har kunskap om att varje texttyp har
ett speciellt syfte, en specifik uppbyggnad och dessutom kännetecknas av vissa språkliga
drag.
I många ämnen anges att elever ska kunna föra muntliga och skriftliga resonemang av olika
slag. Det kan handla om att jämföra resultat och föra resonemang om likheter och
skillnader eller kanske föra resonemang om resultats rimlighet. Resonemangen kan även
handla om orsaker till och konsekvenser av något och då även beskriva komplexa samband.
Även om resonemang enligt grundskolans läroplan inte är en renodlad texttyp kännetecknas
även resonemang av att ha specifika syften, en viss struktur och typiska språkliga drag som
undervisningen behöver behandla. Undervisningen behöver därför organiseras och
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genomföras så att eleverna ges rika möjligheter att inte bara resonera utan även samtala om
hur man för ett resonemang inom ett visst ämnesområde. För att initiera ett
ämnesövergripande arbete mellan ämneslärare, lärare i svenska och svenska som andraspråk
samt modersmålslärare och studiehandledare kan följande frågor vara bra att utgå ifrån:





Vad innebär det att föra resonemang i skolans olika ämnen?
Vilken struktur och vilka språkliga drag har dessa resonemang?
Vilka sambandsord krävs exempelvis för att skapa resonemangskedjor i flera led
(det leder till, eftersom, därför att) eller för att problematisera (å ena sidan… å andra
sidan…)?
Vad kännetecknar ett väl underbyggt, det vill säga ett logiskt och tydligt,
resonemang? Vilka sambandsord krävs för att förtydliga och konkretisera ett
resonemang med hjälp av exempel (särskilt, exempelvis, i synnerhet) eller
konsekvensbeskrivningar (på grund av, kan leda till)?

Elever behöver dessutom uppmärksammas på att man inte använder språket på samma sätt
när man resonerar muntligt som när man resonerar skriftligt. Att man undervisar om detta
och ger möjligheter att använda språket i olika sammanhang, är av yttersta vikt för att
eleverna ska kunna genomföra muntliga resonemang med fungerande struktur och god
anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Men det är minst lika viktigt när det gäller
skriftliga texter, både för att eleverna ska kunna läsa och förstå de olika texttyperna och för
att de ska kunna skriva egna texter. Texter som de senare ska kunna samtala om.

Vikten av språkliga strategier
I de båda svenskämnena är språkliga strategier för att minnas och lära ett centralt innehåll
som undervisningen ska behandla i grundskolans alla årskurser. Denna metakognitiva
förmåga innebär att eleverna är medvetna om hur de med hjälp av språket lär sig olika saker
och vilka språkliga strategier de då kan använda sig av för att minnas och förstå.
I ämnet svenska som andraspråk finns därutöver ytterligare ett viktigt innehåll, nämligen
språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska
språket inte räcker till, vilket således ska leda till att eleverna genom undervisningen ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda språkliga strategier (Lgr 11). Utöver
strategier för att minnas och lära kan således språkliga strategier även innebära
språkinlärningsstrategier av olika slag, exempelvis lässtrategier eller strategier för att skriva
olika typer av texter men även strategier för att samtala eller strategier för att lära nya ord.
För att eleverna ska kunna utveckla språkliga strategier krävs det att man i undervisningen
samtalar om dessa strategier och hur de kan användas.
För att kunna läsa och förstå olika texttyper behöver eleverna kunna välja och använda de
lässtrategier som är effektivast för texttypen i fråga. Det kan innebära att eleverna ska göra
sammanfattningar av innehållet och göra olika slags kopplingar eller kanske föra
resonemang om textens budskap. Samtal om text och samtal om olika språkliga strategier är
alltså viktiga delar av en undervisning som vill utveckla elevernas läsförståelse. För att
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eleverna ska förstå en text är det flera aspekter som är viktiga, exempelvis motivation,
avkodningsförmåga, läshastighet samt förmågan att göra inferenser. Inferenser är slutsatser
om innehåll, samband och ords betydelse som vi drar utifrån sammanhang i texten. De
inferenser vi drar kan vara baserade på vår omvärldskunskap, på det vi redan vet, men
också på det vi förväntar oss i sammanhanget. Men för att förstå en text behöver man även
förstå de enskilda ord som texten består av.

Strategier för ett vidgat ordförråd
Ett rikt ordförråd är en viktig faktor för hur väl man kan förstå och ta till sig innehållet i en
text (Read, 2000). Det är dessutom en väldigt viktig faktor för skolframgång när det gäller
elever som lär på sitt andraspråk (Saville-Troike, 1984; Laufer, 1997). Studier (exempelvis
Laufer, 1997) visar att läsare behöver förstå 95 % av orden i en text för att någorlunda
kunna förstå textens innehåll. Lägger man till det faktum att elever som lär på sitt
andraspråk ofta har ett mindre omfattande ordförråd på andraspråket (Verhoeven &
Vermeer, 1985) samt en grundare kunskap om ordens betydelse (Verhallen & Schoonen,
1993; Vermeer, 2001; Golden, 2005) inser man att textsamtal är oerhört viktiga för att
utveckla elevernas ordförråd. När eleverna möter ord de inte förstår kan det vara ohållbart
att fråga om, eller slå upp, ords betydelser varje gång. Därför bör textsamtal även bidra till
att eleverna utvecklar olika ordförståelsestrategier, vilket hjälper eleverna att bli goda
ordinlärare (Enström, 2013). I en studie av Lindqvist, Guvå, Lundenmark och Wewel
(Lindqvist et al, 2013) fick elever i åk 5 möjlighet att ta del av, och i undervisningen träna
på, följande strategier när de mötte nya ord:

Figur 2. Strategier för ordförståelse (Lindqvist et al 2013, s. 132; Wiksten fd Bjerregaard
2014).
I undervisningen läste eleverna först en text gemensamt och därefter tränade de på de olika
ordförståelsestrategierna. Detta ledde till att de utvecklade strategier som var viktiga för
dem för att förstå texter, som de senare läste på egen hand. Nästa moment i undervisningen
bestod av stöttande samtal. Lärare och elever samtalade då om olika typer av frågor till text
och om vilka olika nivåer dessa frågor kunde vara på.
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Figur 3. Frågor till text (Lindqvist et al 2013, s. 132).
Efter att de gemensamt hade diskuterat huruvida det var på, mellan eller bortom radernafrågor fick eleverna sedan besvara olika frågor till den text de tillsammans hade läst. Det
forskarna i denna studie reflekterade över var att det inte bara var ordförrådets storlek som
hade betydelse för elevernas läsförståelse utan att förståelsen även berodde på vilka
strategier eleverna hade för att förstå ord och hitta svar i texten. Studiens resultat visar att
det är av yttersta vikt att undervisningen inte bara ger eleverna möjlighet att utveckla
förmågan att läsa mellan och bortom raderna utan att eleverna även får utveckla
ordförståelsestrategier. Lindqvist et al (2013) menar att dessa strategier tjänstgör som viktiga
verktyg eftersom ett bristande ordförråd hos exempelvis elever som läser på sitt andraspråk
kräver strategianvändning i högre utsträckning än för elever som läser på sitt modersmål.
Maria Wiksten fd Bjerregaard (2014) beskriver i en inspelad föreläsning hur man kan arbeta
med strategier för ordförståelse under och efter läsning av en läromedelstext i biologi i syfte
att eleverna ska bli framgångsrika läsare i alla ämnen.
Ovan nämnda studie (Lindqvist et al, 2013) visar dessutom att det finns vissa kritiska
aspekter när det gäller elevernas förmåga att besvara frågor kring en text. Första aspekten
handlar om att eleverna naturligtvis måste förstå texten de läser för att kunna svara på
frågor om densamma. Andra aspekten innebär att eleverna behöver förstå själva frågan som
ställs. Den tredje aspekten handlar om att eleverna behöver kunna formulera ett svar där de
synliggör sin förståelse av texten så att läraren kan få syn på vad eleven förstått. I denna
process är samtal om text viktigt eftersom eleverna där ges möjlighet till utökad förståelse
samtidigt som de utvecklar olika språkliga strategier. När man under textsamtalet ställer
frågor om textinnehållet behöver man säkerställa att förståelse finns för ämnesinnehållet
genom att se till att svaren inte kan kopieras ur texten. Ett exempel som synliggör dessa
kritiska aspekter är följande text skriven av Eija Kuyumcu, där en läsare faktiskt kan besvara
läsförståelsefrågorna utan att förstå vad texten handlar om:
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Figur 4. Läsförståelsefrågor som kan besvaras utan att man förstår (Kuyumcu, opublicerat).

Cirkelmodellen och textsamtal
Utöver att läsa och förstå behöver elever även kunna skriva olika slags texter. Det är därför
viktigt att man i undervisar om vad som kännetecknar olika texttyper och om hur man kan
skriva texter med rätt struktur och språkliga drag. Likväl som eleverna behöver utveckla
lässtrategier av olika slag behöver de dessutom utveckla skrivstrategier. Textsamtalet fyller
en viktig funktion även vid undervisning i skrivande och skrivstrategier.
En pedagogisk modell, som framförallt ger elever möjlighet att utveckla skrivstrategier, är
genrepedagogiken (Rothery, 1996; Christie & Derewianka, 2008). Det genrepedagogiska
arbetet genomsyras av att man samtalar om text före, under och efter skrivandet.
Genrepedagogik syftar till att ge lärare verktyg ”för att bättre kunna undervisa elever i
textförståelse, textbeskrivning och textproduktion i olika ämnen” (Hedeboe & Polias 2008,
s. 12).
Den genrepedagogiska undervisningsmodellen kallas ofta cirkelmodellen, eller cykeln för
undervisning och lärande (Hedeboe & Polias 2008, s. 15), och består av fyra olika faser som
är bra att ha som utgångspunkt i sin undervisning.
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I cirkelmodellens första fas utgår man ifrån elevernas förförståelse för ämnet. Syftet med
fasen är att aktivera elevernas förkunskaper och se till att man har en gemensam grund att
stå på inför det fortsatta arbetet. Samtal om text i första fasen handlar därför mycket om att
prata om innehållet i texter och koppla det till elevernas erfarenheter eller gemensamma
upplevelser. I den andra fasen samtalar man mer om texttypens syfte, struktur och språkliga
drag utifrån en modelltext som man har valt ut. Modelltexter är texter som tydligt visar
texttypens syfte, struktur och språkliga drag och kan vara skrivna av läraren, elever eller
utgöras av andra autentiska texter. Under denna fas undersöks alltifrån hur man bygger upp
olika typer av texter till val av specifika ord och begrepp. I den tredje fasen skrivs en
gemensam text. Samtalet under denna fas handlar mycket om kunskap som eleverna
utvecklat under första och andra fasen. Läraren kan vara sekreterare och leda skrivarbetet
men det är eleverna som är aktiva och talar om hur texten ska struktureras och vad den ska
innehålla. Under det gemensamma textskrivandet samtalas om såväl ordval som
meningsuppbyggnad och relevant innehåll. Läraren ställer frågor och tänker högt under
arbetets gång. Fas tre blir då ett sätt för läraren och eleverna att tillsammans modellera
skrivprocessen samtidigt som skrivprodukten synliggörs. Först i fas fyra är det dags för
eleverna att på egen hand skriva en egen text med liknande struktur och språkliga drag som
de texter de mött i fas två och tre, men med ett nytt innehåll. Låter man dessutom eleverna
arbeta i par under fas fyra skapas ytterligare tillfällen för eleverna att samtala om den text de
skriver genom att förhandla om textens form och innehåll. Att låta eleverna ge respons på
varandras texter efteråt skapar ännu fler möjligheter för eleverna att samtala om texterna
vilket bidrar till att de utvecklar texterna i ännu högre grad.
Lärare som arbetar med cirkelmodellens alla faser anser att eleverna får möjlighet att
utveckla ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar ämnesspråket och får verktyg för att
kunna producera mer avancerade texter (Johansson & Sandell Ring 2012, s. 31). Samtidigt
finns det risker med alla specifika undervisningsmodeller, så även cirkelmodellen. Modeller
kan börja leva sitt eget liv och om läraren inte bottnar i teorierna bakom, och kanske inte
heller anpassar modellen till elevgruppen, undervisningsinnehållet och sitt eget sätt att
undervisa, finns en uppenbar risk att modellen blir mekanisk eller instrumentell (Liberg
2009, Kaya 2016).

Sammanfattning
Stöttande textsamtal där elever och lärare interagerar och samtalar om texters innehåll, form
och funktion är nödvändigt för att elever ska utveckla både språk och ämneskunskaper
samt förstå texterna de möter i undervisningen. För ökad förståelse är det därför av stor
vikt att eleverna i undervisningen ges stort talutrymme samt många och varierade
möjligheter till interaktion, i helklass och i mindre grupper. Att eleverna får möta och
använda nya ord och begrepp på flera olika sätt i olika sammanhang är avgörande för
gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Detta innebär att vi lärare behöver planera för
textsamtal före, under och efter läsning men även planera för anpassad stöttning så alla
elever kan delta utifrån sina olika förutsättningar.
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2. Textsamtal
sakprosatexter

före,

under

och

efter

läsning

av

Att samtala om text före, under och efter läsning är viktiga redskap för elevers språk- och
kunskapsutveckling i allmänhet och för elevers läsförståelse i synnerhet. Samtal om text före
läsning väcker intresse, bygger förförståelse och aktiverar förkunskaper. Samtal om text under
läsning bidrar till att utveckla lässtrategier och läsförståelse. Samtal om text efter läsning
klargör och fördjupar förståelse på samma gång som elever utvecklar förmågan att läsa både
mellan och bortom raderna. Detta avsnitt är indelat i tre olika delar där arbete med textsamtal
före, under och efter läsning av sakprosatexter beskrivs.
Pauline Gibbons ger i sina böcker Stärk språket stärk lärandet (2013b) och Lyft språket lyft
tänkandet (2013a) många exempel på aktiviteter före, under och efter läsning av en text.
Läsaktiviteterna måste fylla minst två funktioner:
1. De ska hjälpa läsarna att förstå just den text de läser.
2. De ska hjälpa läsarna att utveckla goda lässtrategier inför läsandet av andra texter.

Textsamtal före läsning
Alla aktiviteter man gör innan man läser den text som man har valt ut, bör handla om att
bygga förförståelse och aktivera elevernas förkunskaper för att underlätta deras förståelse av
texten (jämför cirkelmodellens första fas). För elever som har svenska som sitt andraspråk
kan de samtal om text som genomförs före läsningen vara avgörande för att de ska förstå och
lära av textens innehåll.
Att gå igenom nya ord innan man läser en text är ett tämligen vanligt sätt att närma sig en
text, men det är inte alltid så effektivt eftersom det är svårt att förstå nya ord när de tas ut ur
sin kontext. Ett mer effektivt sätt är att utgå ifrån elevernas vardagsspråk och deras
förkunskaper och ge eleverna förståelse av innebörden av ordet innan man benämner det.1
På så sätt använder man elevernas vardagsspråk som en bro över till det ämnesspecifika
språket och man använder elevernas förförståelse som en bro över till nya kunskaper.
Att samtala om text före läsning innebär också att man tittar på bilder, eller annat visuellt
stöd, för att väcka intresse och samla ord och begrepp. Man kan introducera en text

1

För exempel se Gibbons 2013b kap 3.
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exempelvis genom aktiviteten Ord som ledtråd (Gibbons 2013b, s. 133) vilket innebär att
man plockar ut ett ord eller citat ur texten och ber eleverna associera till detta. Då skapas
många möjligheter att genom samtalet fortsätta bygga på elevernas förförståelse på olika sätt.
Under samtalets gång kan man skapa en gemensam tankekarta eller ordbank där man skriver
upp viktiga ord och begrepp som eleverna lyfter i samtalet. På så sätt styr man in samtalet på
sådant som texten sedan kommer att beröra. För elever som har svenska som sitt andraspråk
underlättar det ytterligare om de får möjlighet att samtala om texten tillsammans med en
studiehandledare eller modersmålslärare innan man läser texten tillsammans på svenska. Med
dessa förberedelser behöver inte eleverna lägga lika mycket energi på att försöka förstå varje
ord eftersom de redan har förkunskaper om vad texten innehåller. Har man inte tillgång till
flerspråkiga lärare kan man ändå be eleverna samtala med varandra på sitt modersmål för att
öka förförståelsen. Att låta eleverna använda alla sina språk på många olika sätt är en viktig
resurs att dra nytta av i undervisningen (Axelsson 2013a, Axelsson 2013b).
Andra sätt att använda bilder för att skapa förståelse kan vara att man gestaltar ett fenomen
eller ett händelseförlopp med hjälp en Bildsekvens (Gibbons 2013b, s. 134). Eleverna får då
en grupp bilder som har med texten att göra för att lägga i rätt ordning. Detta är en aktivitet
som kräver samtal och interaktion samtidigt som den aktiverar elevernas förförståelse.
Ytterligare ett sätt att samtala om text före läsning kan vara att man tittar på textens layout,
rubriker, underrubriker, faktarutor etc. och försöka förutsäga vad texten kommer att handla
om. Ett sätt att göra detta inför läsning av läromedelstexter eller andra sakprosatexter är att
använda sig av modellen Informationstjuvar (Thieves i originalutförande).

Thieves är en modell som arbetats fram av läsforskaren Manz (2002) och senare bearbetats av
Zwiers (2004). Modellen syftar till att aktivera elevernas förförståelse för att de lättare ska
förstå textens innehåll men bidrar också till att eleverna upptäcker och drar nytta av olika
slags ledtrådar i en text för att på så sätt öka förståelsen.
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T
H
I
E

•Läs titeln och formulera en hypotes om vad texten handlar om.

•Läs alla rubriker och faktarutor. Formulera frågor som du tror att texten ger svar
på.
•Läs introduktionen. Modifiera eventuellt din hypotes om textens huvudidé.
•Tänk på allt du sett, läst eller redan vet om ämnet.

V

•Titta på bilder, diagram eller kartor och se om det finns bildtexter. Finns det
nyckelord?

E

•Finns det en sammanfattning i slutet av kapitlet? Finns det frågor? Här kan du
verkligen plocka ut viktig information om vad författaren vill att du ska kunna.

S

•Varför skrev författaren den här texten? Varför läser du det här? Har du någon
nytta av den här kunskapen? Hur då i sådana fall?

Modellen Thieves av läsforskaren Manz (2002), bearbetad av Zwiers (2004)
Maria Bjerregaard vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk beskriver i sin
presentation Framgångsrika läsare i alla ämnen hur man kan arbeta med Informationstjuvar
(länk till klipp ur presentationen, 15 min) före läsning av en läromedelstext i biologi.

Textsamtal under läsning
Samtalsaktiviteter under läsning av en text ska syfta till att elever utvecklar strategier för att
bli goda läsare och till att eleven förstår textens innehåll. Läsarens användning av lässtrategier
kan jämföras med snickarens användning av sin verktygslåda (Westlund 2012). Lässtrategier
är de mentala verktyg en läsare behöver för att förstå text. Att förstå och lära sig använda
lässtrategier sker till exempel i samtal där läraren ”tänker högt” och modellerar texten med
eleverna (jämför cirkelmodellens fas 2). Ett sätt att lära sig lässtrategier genom att samtala om
text är reciprokt lärande (Reciprocal Teaching, RT, Palincsar & Brown 1984). Läraren eller
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skolbibliotekarien visar, i dialog med eleverna, hur man läser, genom att “tänka högt” om sin
egen läsning.2 De lässtrategier som man på det här sättet synliggör är:
1.
2.
3.
4.

förutspå/förutsäga/ställa hypoteser (sker även före läsning)
ställa frågor
reda ut oklarheter
stanna upp under textläsningen och sammanfatta stycken av texten

Rent praktiskt går det till så att läraren stannar upp, för en dialog med eleverna och ”tänker
högt” under läsningen med syfte att aktivera eleverna både som textdeltagare, textanvändare
och textanalytiker. Målet med reciprokt lärande är en aktiv läsning där eleven får redskap att
både öka kontrollen över sin egen förståelse och att förbättra den. Målet är också att eleverna
ska kunna ta över lärarens roll vad gäller att ”tänka högt” och föra en dialog om det lästa.
När man samtalar om text under läsningen kan man även använda sig av den aktivitet som
Gibbons kallar Frågor i marginalen (Gibbons 2013a, s. 143 ff). Syftet med aktiviteten är att
synliggöra olika lässtrategier. Frågorna som skriftligt ställs till texten kan man arbeta med i
helklass eller så kan eleverna arbeta med uppgiften i mindre grupper. Ju mer aktiva eleverna
är i samtalet, desto bättre. Frågorna, som ni ser i bilden nedan, är inte traditionella
läsförståelsefrågor som fokuserar på innehållet i texten utan formulerade för att träna just
olika lässtrategier. Frågorna kan även vara formulerade så eleverna tränas i att göra en
språkanalys. Det innebär att eleverna granskar textens språk på nära håll för att lära sig mer
om textens uppbyggnad och språkliga drag.

Läs också om reciprokt lärande i Barbro Westlunds artikel Textsamtalets förutsättningar och möjligheter i modulens
andra del.
2
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Frågor i marginalen (Gibbons 2013a, s. 143 ff)
Att be eleverna rita ett svar på en fråga kan vara ett bra sätt eftersom många elever kan ha
svårt att förklara vad ett ord betyder även om de kanske förstår innebörden. Att ställa en
övergripande fråga om en lite längre del av texten tränar eleverna att sammanfatta och
betonar dessutom vikten av att läsa flera meningar för att kunna förstå innehåll. Att be
eleverna gissa ords betydelser är också en bra strategi eftersom effektiva läsare ofta gör just
det när de stöter på nya ord och begrepp.
Maria Bjerregaard vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk beskriver i sin
presentation Framgångsrika läsare i alla ämnen även hur man kan arbeta med Frågor i
marginalen (länk till klipp ur presentationen, 5 min) under läsning av en text.
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När man samtalar om en text kan det många gånger vara viktigt för elever att kunna inta en
kritisk hållning till texten. Kress (1989) och Wallace (2003) har formulerat följande frågor
som bidrar till att synliggöra textens underliggande betydelse och författarens val av ord,
begrepp och grammatiska strukturer.3






Varför har denna text blivit skriven?
Vem är den tilltänkta läsaren?
Vems perspektiv speglar texten?
Vad tar man inte upp i texten?
På vilka andra sätt kan man skriva om det här ämnet?

Textsamtal efter läsning
Det finns mängder av aktiviteter att göra under själva läsningen men minst lika viktiga är de
samtalsaktiviteter man genomför efter läsning av texten. Det är nu elever har möjlighet att gå
in på djupet i texten och bearbeta innehåll och form på olika sätt. Eftersom textens innehåll
redan är bekant kan samtalet fokusera på att fördjupa textens innehåll. Det är också efter
läsningen som eleverna kan ge respons och förhålla sig kritiskt till det lästa.
Att eleverna får träning i att sammanfatta text är nödvändigt. Det är en viktig strategi för
förståelse av både ord och begrepp och för förståelse av övergripande budskap, beskrivningar
och förklaringar. Gibbons (2013a, 2013b) ger flera exempel på hur elever kan göra
sammanfattningar. Ett exempel är att man låter elever i grupp välja ut den mening som bäst
sammanfattar det centrala i den lästa texten. Först kan eleverna enskilt välja ut en mening och
sedan ska de tillsammans komma överens om vilken mening gruppen ska välja. Gruppens
diskussion leder ofta till att eleverna blir mer insatta i både textens språk och innehåll. Ett
annat exempel handlar om att elever i par ska återge kärnpunkterna i en text för varandra.
Första gången de gör detta får det ta två-tre minuter och därefter ska de göra det igen på en
minut (Gibbons 2013a, s. 154).
När man samtalar om text efter läsning är det ofta gynnsamt att tillsammans med eleverna
använda Grafiska översikter (Gibbons 2013a, s. 151 ff) för att åskådliggöra textens
information och samtidigt belysa olika språkliga drag. Exempelvis kan man använda en
tidslinje när man har läst en text som beskriver en händelseföljd och samtidigt samtala om de
tidsord (exempelvis först, därefter, efteråt, slutligen) som eleverna behöver använda för att kunna

Läs mer om critical literacy i Karin Jönssons artikel Samtal och skrivande – vägar in i läsningen i modulens fjärde
del.
3
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återge händelseföljden. Andra grafiska översikter kan vara att sammanställa nyckelscheman för
att synliggöra viktiga samband i en text, exempelvis sekvenser med orsak och verkan (Hajer
& Meestringa 2010, s. 97 ff). För att kunna föra resonemang om orsak och verkan behöver
eleverna då behärska relevanta bindeord som eftersom, när, om, därför och till följd av som kan
komplettera schemat.
När vi samtalar om text efter läsningen är det också vanligt med jämförelser och kontraster.
För att synliggöra likheter och skillnader kan Venn-diagram fylla en viktig funktion (Gibbons
2013a, s. 153) och då gärna tillsammans med bindeord som på liknande sätt, inte heller, dessutom
(jämförelse) och dock, emellertid, även om (kontrast).

I filmen Samtal efter läsning - Venndiagram kan ni se när Björn Kindenberg och hans elever
använder venn-diagram i undervisningen.4
Bindeorden som nämns ovan är exempel på viktiga språkliga drag som i stort sett är omöjliga
att samtala om utanför sitt sammanhang. Att ta tillfället i akt att föra samtal om bindeord
efter man har läst en text är därför en bra idé som kan tillämpas till exempel i aktiviteten
Lucktexter (Gibbons 2013a, s. 155). I en text som eleverna är bekanta med, eller som har
ett bekant innehåll, tas vissa valda ord bort. I det här fallet kan det vara bindeord men det
kan likaväl vara ämnesspecifika ord och begrepp eller andra ord som man vill att eleverna ska
träna på. När eleverna får lucktexten ska de i par eller mindre grupper samtala och förhandla
om vilka ord som saknas. För elever som behöver extra stöttning kan orden finnas i en
ordbank som de kan få välja ord ur.

Även i filmen ”Modeller för textsamtal” från årskurs 6 i Alviksskolan i modulens andra del används Venndiagram i undervisningen.
4
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3. Textsamtal utifrån skönlitteratur
Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk
Läsning av skönlitteratur kan ses som en social process där samtalet kring text är en viktig
del i att bygga förståelse.5 Att på olika sätt bygga förståelse före, under och efter läsning av
en skönlitterär text är extra viktigt när man undervisar elever med svenska som andraspråk
eftersom eleverna både utvecklar det svenska språket och ska få en litterär upplevelse som
ska stimulera fantasi, väcka känslor, skapa diskussioner m.m.
De texter som används i undervisningen av andraspråkselever behöver vara kognitivt
utmanande trots att elevernas svenska språk ännu inte alltid räcker till för att läsa sådana
texter på egen hand. Detta ställer extra höga krav på hur lärare organiserar arbetet med texter
och textsamtal. Lena Bråbäck och Lena Sjöqvist menar i artikeln Kan man vara dumdristig
om man är modig? (2001) att teman i skönlitteraturen inte har etniska eller nationella gränser
då existentiella frågor om liv och död, kärlek, relationer och så vidare alltid är aktuella och
meningsfulla för alla människor. Bråbäck och Sjöqvist uppmanar oss att inte vara rädda för
”de svåra frågorna” utan menar att vi ska dra nytta av skönlitteraturen för att ge eleverna
möjlighet att samtala om just dessa. Som tidigare utretts är olika typer av stöttning och
tillräckligt med tanketid högst nödvändigt för att elever ska kunna uttrycka komplexa tankar
både i samtal och i skrift när svenska inte är modersmål. Även Bråbäck och Sjöqvist påpekar
att vägen från tanke till tal är betydligt längre om man samtidigt som man formulerar sig
måste uttrycka sina tankar på sitt andraspråk. De understryker också att med olika typer av
stöttning och med tid avsatt för den språkliga bearbetningen kan också elever med svenska
som andraspråk i större utsträckning påverka diskussionerna kring innehållet.
Om alla läser samma skönlitterära text kan samtalet bli mer utvecklat och då även mer givande
genom att flera olika aspekter blir synliga. Det blir lättare för läraren att ge adekvat språklig
stöttning om texten är gemensam då innehåll, struktur och begrepp är gemensamma. Om
den gemensamma textens tema är problemorienterat och lyfter fram teman och motiv som
exempelvis normalitet, utanförskap, fördomar och generations- och kulturskillnader inbjuder
det både till samtal om texten och om personliga reflektioner. Om textens tema anknyter till
elevers egna erfarenheter kan de upplevas som mer angelägna att delge andra. Venndiagrammet nedan visar hur textsamtal kan utvecklas och fördjupas när de tre aspekterna
elevernas erfarenheter, språklig stöttning och gemensamt tematisk problemorienterat innehåll ingår i
samtalet:

5

Läs mer om receptionsteori i artiklarna i modulens tredje och fjärde del.
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(Fritt efter Nilsson 1997)
Ytterligare en fördel med en gemensam text och gemensam läsning är att det inte bara är
läraren som stöttar utan att eleverna även förhandlar fram förståelse med varandra genom
samtal.6 Ibland blir elevernas egna förklaringar tydligare för kamraterna än lärarens då läraren
inte alltid delar elevernas referensramar. Läraren bör diskutera med sina elever vilket tema
som är viktigt för eleverna att ta upp i den aktuella undervisningssituationen och utifrån detta
välja en skönlitterär text som bäst motsvarar både elevernas önskemål om tema och den
språkliga nivå eleverna befinner sig på. Läraren måste naturligtvis först själv läsa texten och
analysera både vilka möjligheter den erbjuder och vilka språkliga utmaningar den innehåller
(Nilsson 2007).7
Samtal om skönlitterär text före läsning kan utgå från att titta på böckers omslagsbilder eller
eventuella illustrationer för att väcka intresse, skapa förförståelse, inventera förkunskaper och
för att förutspå innehåll. Att göra vad som metaforiskt kallas en gemensam Bildpromenad
(Körling 2006, s. 132-133) skapar många möjligheter att samtala om texten före läsningen.
Bildpromenaden innebär samtal om bilder och är indelad i tre olika moment där det första
momentet innebär att objektivt sätta ord på sådant man ser i bilden. Först i moment två ges

Fördjupande läsning om kollaborativ stöttning i Lindberg 2013.
Läs mer om att välja innehåll och böcker i Karin Jönssons artikel Samtal och skrivande – vägar in i läsningen i
modulens fjärde del.
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eleverna möjlighet att subjektivt läsa av bilden, vilket innebär att eleverna får tänka högt och
fundera över vad de tror om det de ser i bilden. Det tredje momentet innebär att man
tillsammans drar slutsatser och funderar över vad texten kommer att handla om. Utöver att
bildpromenaden aktiverar elevernas förförståelse och utvecklar deras strategi att ta hjälp av
bilden för att förstå texten, bidrar samtalet även till att eleverna får tillgång till fler ord än de
som faktiskt står i texten. Bildpromenaden bidrar dessutom till en gemenskap med boken
och väcker nyfikenhet samtidigt som eleverna utvecklar sin fantasi och sin förmåga att
uttrycka sig.
Att introducera en text genom några viktiga nyckelbegrepp och fraser och att samtala om
dem före läsning har beskrivits i Ord som ledtråd (Gibbons 2013b, s. 133) Högläsning av
de första kapitlen i en roman ger flera möjligheter till textsamtal. Goda läsare kan ofta följa
med utan att se texten, men för bland annat elever som har svenska som sitt andraspråk, kan
det vara en fördel att se hur orden stavas och samtidigt höra hur orden uttalas. I högläsningen
kan läraren fånga upp elevernas frågor men också stanna upp och formulera frågor som
sammanfattar det lästa och även frågor som leder framåt i texten. Exempelvis:





Vad vet vi nu om huvudpersonen? (sammanfattar)
Huvudpersonen har en mamma men om pappan vet vi bara att han inte finns där.
Vad kan ha hänt med pappan? (leder framåt)
Vad vet vi om hur huvudpersonen och mamman bor? (sammanfattar)
I huset där de bor finns en mystisk dörr. Vad kan finnas bakom dörren? (leder
framåt)

De didaktiska förslagen beskrivna ovan kan naturligtvis också användas under läsning av text.
Ytterligare stöttning under läsning är att be eleverna i mindre grupper göra en tankekarta som
visar huvudkaraktärens relationer till andra karaktärer i berättelsen, något som ofta skapar
livlig interaktion och kan vara kompletterande vad gäller förståelsen av texten. Att läraren
formulerar påståenden utifrån texten där eleverna ska ta ställning vad gäller till exempel: Bra
eller dåligt? Rätt eller Fel? (Gibbons 2013b, s. 146) fördjupar oftast förståelsen och leder ibland
till närläsning 8, det vill säga att texten läses en eller flera gånger till för att eleverna ska vara
säkra på att de har förstått. Expertgrupper och hemgrupper (Gibbons 2013b, s. 58-60)
fungerar också utmärkt vid läsning av skönlitteratur där elever kan få olika kapitel att ansvara
för. Med hjälp av frågeställningar tar olika expertgrupper ansvar för olika kapitel för att sedan
delge detta i hemgruppen. Exempel på frågeställningar för expertgrupper:

Läs mer om olika typer av närläsning i Barbro Westlunds artikel Textsamtalets förutsättningar och möjligheter i den
här modulens andra del samt i Gibbons 2013b s. 137.
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Efter läsning av en skönlitterär text kan till exempel Heta stolen (Gibbons 2013b, s. 142)
vara en givande aktivitet för att få eleverna att samtala om och sätta sig in i de olika
karaktärerna. En elev får helt enkelt sätta sig på en stol och låtsas vara en av karaktärerna i
berättelsen medan övriga elever ställer frågor för att få reda på så mycket som möjligt om
personen. Här kan man också passa på att resa i tiden och ge berättelsen nytt liv genom att
förflytta karaktären framåt eller bakåt i tiden. En övning som denna skapar ytterligare djup
till förståelsen av texten.
En väl beprövad metod att förbereda och stötta textsamtal både före, under och efter läsning
är så kallade läsloggar. Utgångspunkten för läsloggar är att eleven tänker med pennan i handen
och läsloggarna fungerar på det sättet både språkutvecklande, undersökande och
reflekterande.9

Sammanfattande avslutning
Alla elever behöver kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat
sätt (Lgr 11, kap 2.2, s. 13 ff.) vilket innebär att det krävs välplanerade och strukturerade
samtal för att eleven både ska kunna förstå och resonera om texter i alla olika ämnen i skolans
alla årskurser. Olika ämnen har olika ämnestypiska texter som under elevens skoltid
successivt ställer allt högre krav på formalitet, ämnesspråk samt förmågan att använda
lässtrategier. Att samtala om text före, under och efter läsning är ovärderliga redskap för såväl

9

Läs om läsloggar i Gunilla Molloys artikel Läsloggen - ett tankeredskap i denna moduls tredje del.
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språk- som kunskapsutveckling i allmänhet och för läsförståelse i synnerhet. Samtal om text
före läsning väcker intresse, inventerar och bygger upp förkunskaper. Samtal om text under
läsning bidrar till att utveckla elevernas lässtrategier, förståelse av ord och begrepp samt
kunskap om den specifika texttypen. För att eleverna ska kunna beskriva, förklara, utreda,
instruera och argumentera både muntligt och skriftligt krävs samtal om både ämnesinnehåll
och texttypers syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Samtal om text efter läsning
ger eleverna möjlighet att fördjupa förståelsen för textinnehåll, träna kritiska förhållningssätt
till det lästa, argumentera, jämföra och dra egna slutsatser.
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Material
Länkar till filmer:
Framgångsrika läsare i alla ämnen, Maria Bjerregaard, Nationellt centrum för svenska som
andraspråk (hela föreläsningen, 53 minuter): http://youtube/WNrjL0O3CYA
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Informationstjuvar, Maria Bjerregaard, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (klipp
ur föreläsningen Framgångsrika läsare i alla ämnen, 15 minuter):
http://youtu.be/UHZJqmsO_Ko
Frågor i marginalen, Maria Bjerregaard, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (klipp
ur föreläsningen Framgångsrika läsare i alla ämnen, 5 minuter):
http://youtu.be/9IvosLSjf94
Strategier för ordförståelse, Maria Bjerregaard, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
(klipp ur föreläsningen Framgångsrika läsare i alla ämnen, 6 minuter): http://youtu.be/nT4xgKUhrA
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