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Abstrakt 
I studien undersöks vad som karaktäriserar två grupper nyanlända mellanstadieelevers 

samtal om en faktatext. Syftet är att få kunskap om vad i en faktatext nyanlända elever 

samtalar om, med hjälp av stöttande frågor från en samtalsledare. Syftet är också att få 

kunskap om på vilka sätt eleverna samtalar om språk och ämnesinnehåll. I studien antas 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där interaktionen mellan eleverna i samtalet är 

av betydelse för den förståelse och det lärande som kommer till uttryck. För att förstå vad 

som kommer till uttryck i elevernas samtal, har studien dessutom ett sociosemiotiskt 

perspektiv på språk. Eftersom läsandet av och samtalet om en faktatext ligger till grund 

för undersökningens resultat, antas även ett receptionsteoretiskt perspektiv på läsande. 

Inom ett sådant perspektiv ses mötet mellan läsare och text som meningsskapande. 

Undersökningens material består av två videoupptagningar, där två grupper med totalt 

nio nyanlända mellanstadieelever har filmats. Eleverna läser och samtalar om en faktatext 

tillsammans med en samtalsledare, som ställer stöttande frågor. Materialet har 

transkriberats och elevernas textrörlighet har analyserats. Resultatet visar att eleverna, 

med hjälp av samtalsledarens stöttande frågor, framför allt samtalar om ord, 

sammanfattar, tar ut huvudpunkter, generaliserar, kommenterar textens funktion, och 

relaterar till tidigare erfarenheter samt till författarperspektiv. Utifrån studiens resultat 

dras slutsatsen att lärares frågor stödjer och styr nyanlända elevers möjligheter att röra sig 

i texter. 
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1 Inledning 
Under de senaste åren har många elever med annat modersmål än svenska börjat i svensk 

skola. Skolan i Sverige står således inför en ny utmaning, som handlar om att kunna ta 

tillvara nyanlända elevers språkkunskaper, för att på bästa sätt främja deras 

kunskapsutveckling. Skolan är nämligen skyldig att ge alla elever, utifrån deras tidigare 

erfarenheter, bakgrund och språk, en undervisning som främjar lärande och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011: 8). Med utgångspunkt i skolans ansvar, har vi 

därför genomfört en studie där vi undersöker hur nyanlända elever samtalar om en 

faktatext. Skollagens definition av en nyanländ elev är att eleven ”1. har varit bosatt 

utomlands, 2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än 

höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år” (SFS 2010:800, 3 kap. 

12a §). Därefter räknas eleven som nyanländ i fyra år (SFS 2010:800).  I studien har de 

elever som vi har definierat som nyanlända, förutom att nyligen ha invandrat, även ett 

annat modersmål än svenska.  

      Enligt våra erfarenheter sker huvuddelen av undervisningen för nyanlända elever på 

svenska. I skolan spelar texter, och kanske särskilt faktatexter av olika slag, en avgörande 

roll i arbetet med elevers kunskapsutveckling (Arnbak, 2003:11). Det är därför av vikt att 

skolpersonal blir medvetna om hur nyanlända elever i skolan tar sig an en text, på ett 

språk som inte är deras modersmål. Att synliggöra vad som karaktäriserar nyanlända 

elevers samtal om en faktatext, kan därför bidra med en förståelse av och större kunskap 

om vad elever samtalar om.  

 

1.1 Syfte 

Den här studien har alltså sin utgångspunkt i ett intresse för nyanlända elevers 

läsförståelse av faktatexter. Studiens syfte är att få kunskap om vad som karaktäriserar 

två grupper nyanlända elevers samtal om en faktatext. Vi vill dessutom undersöka om 

och på vilka sätt eleverna, med stöttning av en samtalsledare, samtalar om språk och 

ämnesinnehåll.  

      Med utgångspunkt i syftet är studiens frågeställningar:  

 Vad i en faktatext samtalar eleverna om tillsammans med en samtalsledare? 

 På vilket sätt samtalar eleverna om språk i texten? 

 På vilket sätt samtalar eleverna om ämnesinnehåll i texten?  
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2 Bakgrund 
Det här avsnittet, vilket utgör studiens bakgrund, syftar dels till att presentera tidigare 

forskning av relevans för studien och dels didaktiska resonemang av relevans för lärares 

arbete. Avsnittet tar upp aspekter av första- och andraspråkselevers läsande och 

lärandesituation, och hur lärares undervisning och bemötande är av betydelse för elevers 

kunskapsutveckling.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Forskning har visat att faktatexter ofta är informationstäta, komplexa och skrivna med ett 

språk som kan upplevas svårbegripligt (Liberg, 2007). Många elever har därför svårt för 

att skapa sig bilder av det de läser om, visar en studie av fyra barns läs- och 

skrivutveckling i olika stadier av skolgången (Liberg, 2007). Texterna som läses i skolans 

mellanår (årskurserna 4–6) tenderar generellt att bli mer och mer ämnesspecifika och 

därmed mer svårbegripliga för många elever, vilket framför allt gäller informativa texter 

(Liberg, 2007:62). Läsandet av faktatexter i skolan kan antas ha en betydande roll i 

elevers kunskapsinhämtning (Arnbak, 2003:11). Liberg (2007) visar också att, för att 

elever ska kunna tillägna sig innehåll i texter behöver de få träning i att läsa och samtala 

om innehållet. Det är just genom att undersöka samtal om en faktatext, som 

frågeställningarna i studien kommer att försöka besvaras. Andra faktorer som har stor 

betydelse för läsförståelsen då elever läser faktatexter, är läsarens ordförråd och tidigare 

erfarenheter av olika texttyper (Liberg, 2012:64).  

      Antalet ord som läsare måste kunna för att lyckas tillägna sig en text är av stor 

betydelse, visar en forskningssammanställning av de svårigheter som andraspråkselever 

kan möta i sin läsförståelse (Grabe, 1991:380). När förstaspråkselever börjar läsa har de 

ett ordförråd som består av mellan 5000 och 7000 ord, samt en intuitiv känsla för 

grammatiken. Andraspråkselever har ett mindre ordförråd och inte samma intuitiva 

grammatik i sitt andraspråk (Grabe, 1991:386). De kan dock bli hjälpta av sammanhang, 

men även av tidigare och kulturella kunskaper, vilka har stor betydelse för läsförståelsen 

(Grabe, 1991:381).  De tidigare erfarenheter som eleverna i undersökningen har, kan 

därför antas komma att vara av betydelse för studiens försök att besvara vad i en faktatext 

elever samtalar om. Att utveckla en språklig bas, alltså det som kan benämnas 

vardagsspråk, tar för en andraspråkselev mellan två och tre år (Wedin, 2010:185).  Att 

däremot utveckla ett mer kunskapsrelaterat språk, alltså ett skolspråk, kan ta mellan fem 
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och tio år (Cummins, 2000:35).  De språkliga kraven ökar dessutom i skolår fyra och fem 

(Wedin, 2010:185). Samtidigt som andraspråkselever utvecklar sina språkrepertoarer, 

förbättras även förstaspråkselevernas språkrepertoarer. Skillnaden mellan andra- och 

förstaspråkselevers språkkunskaper kvarstår följaktligen under flera år. Ett viktigt mål för 

lärare måste därför vara att ge andraspråkselever möjlighet att komma ikapp jämnåriga 

förstaspråkselever i språket, menar Cummins (2000:36). Genom att ha skillnaden mellan 

andraspråks- och förstaspråkselevers språkrepertoarer i åtanke, kan det tänkas att lärare i 

sina samtal om texter kan möjliggöra en undervisning som utgår från elevers olika 

språkliga förutsättningar (Wedin, 2010:188–189).  

      Att ha en dialogbaserad strategiundervisning gynnar flerspråkiga elever, visar den 

interventionsstudie som Lindholm och Lyngfelt (2015:126) har genomfört i tio olika 

klasser. Genom att bygga en undervisning på dialogiska principer, med kritisk 

medvetenhet och kollektiv bearbetning, skapar läraren en undervisning som stärker 

elevernas läs- och tolkningsförmåga. En sådan undervisning innebär ett byggande av ett 

meningsskapande klassrum, där eleverna ges förutsättningar att koppla de texter de läser 

till egna erfarenheter (Lindholm & Lyngfelt, 2015:129).   

 

2.2 Didaktiska resonemang om andraspråkselevers litteracitets-
utveckling  

I lärares arbete är didaktisk litteratur viktig och några aktuella didaktiska resonemang som 

vi inte har hittat i vetenskaplig litteratur, men som ändå är av betydelse för studien, 

presenteras därför i det här avsnittet. För det första, om lärare stödjer och uppmuntrar 

elever som individer, utifrån till exempel kulturella och språkliga perspektiv, främjar de 

elevers motivation och tilltro till sin egen förmåga (Wessman, 2017:113–114). I studien 

utgår vi därför från att interaktionen mellan lärare och elever, i en specifik 

undervisningskontext, avgör hur elevernas språk utvecklas.  

      För det andra har vikten av att andraspråkselever får möjlighet att använda sitt 

modersmål för att utvecklas i sitt andraspråk, många gånger betonats (Wedin, 2010:180, 

Wessman, 2017:114). För att möjliggöra ett likvärdigt lärande för alla elever måste skolan 

anpassa sin undervisning, så att elever får möjlighet att i sin lärprocess utgå från ett språk 

som de behärskar. Att låta elever använda sitt modersmål i undervisningssituationer 

ställer dock höga krav på skolan och dess lärare, eftersom lärare kan vara ovana vid ett 

sådant perspektiv och arbetssätt. Möjligheten att eleverna får använda sitt modersmål blir 

dock extra viktigt i elevernas läsande av texter, samt med tanke på de allt högre krav som 

ställs på elevers läsförståelse, ju högre upp i årskurserna de kommer (Wedin, 2010). 
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Kraven innebär att eleverna ska kunna kritiskt granska och reflektera över texternas 

innehåll. För att elever ska kunna utveckla och stärka sina kritiskt granskande och 

reflekterande förmågor, i kombination med att utveckla sin språkfärdighet, krävs det att 

de får möjlighet att samtala om de texter de läser (Wedin, 2010:180–182). De här 

didaktiska resonemangen ligger till grund för hur vi har planerat undersökningen, av hur 

nyanlända elever i ett organiserat samtal med stöttning samtalar om en faktatext.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Genom att studera interaktionen mellan elever i samtalet om en faktatext, vill vi försöka 

förstå den läsförståelse elever visar och konstruerar under samtalet. I studien antas därför 

ett tolkningsperspektiv som, utifrån Säljö (2014), kan förstås som en sociokulturell 

förståelse av hur elever använder sina erfarenheter för att konstruera sin kunskap. För att 

ur ett språkligt perspektiv förstå textsamtalen utgår vi från ett sociosemiotiskt 

tolkningsperspektiv som beskriver hur språket samtidigt formar och formas av sociala 

sammanhang (Halliday, 1978). Vi antar alltså ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

och ett sociosemiotiskt perspektiv på språk. Studien har i analysen dessutom ett 

receptionsteoretiskt perspektiv på läsande, vilket innebär att läsande ses som ett 

meningsskapande möte mellan text och läsare (Rosenblatt, 2002). De teoretiska 

perspektiven presenteras i följande avsnitt. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studiens tolkningsbakgrund utgörs av det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att 

sociala samspel ses som förutsättningen för lärande och utveckling (Säljö, 2014:307–

309). Socialt samspel är därför ett centralt sociokulturellt begrepp i tolkningen och 

diskussionen av resultatet. Resultatet kommer alltså att tolkas utifrån perspektivet, att den 

förståelse och det lärande som kommer till uttryck i samtalen är ett resultat av samspelet, 

vilket sker i interaktionen mellan de deltagande. 

 

3.2 Sociosemiotiskt perspektiv 

Studiens resultat tolkas även mot bakgrund av sociosemiotisk språkteori, vilket innebär 

att språket som används, och hur det tolkas av andra, antas vara beroende av vilket socialt 

sammanhang det uppstår i (Halliday, 1978:125). I det sociosemiotiska perspektivet utgår 

man från att språket i sig bär meningspotentialer och ger valmöjligheter, men man menar 

också att mening skapas genom språket. I denna studie undersöks därför hur eleverna 
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använder textens meningspotentialer för att beskriva den mening och förståelse som 

formas av det sociala sammanhanget, och samtidigt hur elevernas språkbruk formar deras 

förståelse i det sociala sammanhanget genom språkligt meningsskapande. I det 

sociosemiotiska perspektivet ses alltså språket som ett verktyg för att samtidigt beskriva 

och skapa mening: beskriva mening i betydelsen att använda språkets meningspotentialer 

givet kontexten, skapa mening i betydelsen att konstruera mening genom språket 

(Halliday, 1978). Eftersom det i studien antas ett sociosemiotiskt perspektiv på språk, är 

alltså begreppen beskriva mening och skapa mening genom språket centralt i tolkningen 

och diskussionen av språkets roll för resultatet.  

 

3.3 Receptionsteoriskt perspektiv 
Receptionsteorin handlar om mötet mellan läsare och text. Därför kommer 

receptionsteorin att vara teoretisk utgångspunkt i studiens analys. Mötet mellan en 

specifik läsare och en specifik text är unikt, eftersom båda har ett specifikt socialt 

ursprung och sociala verkningar (Rosenblatt, 2002:37). I ett första skede försöker läsaren 

använda sina livs- och språkerfarenheter för att skapa en mening i det lästa. Läsaren har 

alltid ett visst syfte och vissa förväntningar när denne närmar sig en text. Syftet och 

förväntningarna påverkar vilka tidigare erfarenheter som frambringas (Rosenblatt, 

2002:36). Utifrån receptionsteorin kan läsande förstås som en sociokulturell process, där 

läsande både handlar om att avkoda ord, men också om att möta och tolka textens innehåll 

i ett specifikt sammanhang (Rosenblatt, 2002). För att betona textens och läsarens 

likvärdiga samspel använder författaren begreppet transaktion. Rosenblatt (2002) 

beskriver begreppet som att relationen mellan läsare och text går att likna vid en 

spiralformad rörelse. Rörelsen innebär att texten påverkar läsaren med sitt bidrag, 

samtidigt som läsaren genom tolkningsprocessen påverkar texten med personlighetsdrag, 

minnen och intressen (Rosenblatt, 2002:39).  

      När en läsare möter en text pågår hela tiden en interaktion mellan läsaren och texten, 

där mening och sammanhang, det vill säga förståelse, bildas genom att läsaren bygger 

upp en föreställningsvärld där ”betydelser ändras och byts ut och växer” (Langer, 

2005:29). För att försöka förstå och definiera vad och på vilket sätt eleverna i studien 

samtalar om faktatexten, användes en analysmodell som bland annat utgår från teorin om 

föreställningsvärldar (Langer, 2011).  Under läsandet byggs föreställningsvärldarna upp 

för att kunna skapa sammanhang och mening i mötet med texten. Läsaren rör sig på olika 

sätt i texten i fem olika faser (Langer, 2011:22–23). I den första fasen befinner sig läsaren 
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utanför och går sedan in i en föreställningsvärld. Fasen sker i den inledande delen i mötet 

med texten, för att kunna skapa en föreställning om vad texten kommer att handla om. 

Den andra fasen handlar om att vara i föreställningsvärlden och att röra sig genom den. I 

fasen fördjupar och utvecklar läsaren förståelse av texten genom sina tidigare kunskaper 

och erfarenheter. I den tredje fasen går läsaren ut från föreställningsvärlden och tänker 

över det denne vet. Baserat på tidigare kunskaper, i kombination med de nya kunskaperna, 

ifrågasätter läsaren texten och funderar på dess betydelse i sitt liv. Den fjärde fasen 

handlar om att gå ut ur föreställningsvärlden och objektifiera läsupplevelsen. Den här 

fasen är analytisk. Läsaren objektifierar sin förståelse av texten och blir medveten om hur 

texten relaterar till tidigare upplevelser, erfarenheter och kunskaper, men också textens 

struktur och innehåll. I den femte fasen, som inte uppstår så ofta, lämnar läsaren 

föreställningsvärlden och går bortom den. Här vidgar läsaren sin förståelse av den aktuella 

texten och ett lärande bortom textkontexten uppstår. Det är dock viktigt att betona att 

faserna inte sker linjärt, utan kan återkomma vid varierade tillfällen under läsandet i 

lärprocessen (Langer, 2011:22).  

 

4 Material och metod 
I det här avsnittet presenteras först studiens metodologiska ansats, som är etnografiskt 

inspirerad. Studiens urval och forskningsetiska hänsynstaganden presenteras därefter. I 

insamlingsmetod och genomförande beskrivs sedan hur studiens material samlades in. 

Sist presenteras studiens analysmetod, som utgörs av textrörlighetsmodellen. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Studien har en etnografisk ansats, där två grupper i en skolsituation undersöktes. Detta 

kan utifrån Denscombe (2016:125–141) förstås som en aspekt inom en etnografisk studie. 

Ytterligare en aspekt inom etnografin är tidsramen för studien. Karaktäristiskt för 

etnografer är att tillbringa lång tid tillsammans med dem som observeras (Denscombe, 

2016:125–141). Inom ramarna för studien fanns det ingen möjlighet att observera och 

studera deltagarna under en längre tid. Studien kom dock att bli etnografiskt inspirerad, 

eftersom vi observerade en grupp nyanlända elever i en svensk skola, vilka befann sig i 

en vardaglig skolsituation. För att kunna genomföra studien behövde vi dock också vara 

experimentella. Vi valde att konstruera en situation i stället för att studera en befintlig 

undervisningssituation.  
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      I arbetet antog vi två olika roller. En av oss ledde samtalen, och den andra filmade 

och observerade. För att kunna besvara studiens frågeställningar och leda samtalen utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter och analysverktyg, antog samtalsledaren en lärarroll i 

samtalet med eleverna. Båda analyserade sedan materialet. 

 

4.2 Urval 

Det första samtalet genomfördes på en skola där vi kände både elever och lärare. Det 

andra samtalet genomfördes på en skola där vi endast kände lärarna. Vår relation till 

lärarna var det huvudsakliga syftet till valen av skolor. Båda skolorna ligger dock 

geografiskt tillgängligt och hade det elevunderlag som eftersöktes. Urvalet kan därför 

beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016:77–78). Relationen till lärarna 

underlättade diskussionen om hur grupperna bäst skulle sättas samman. Urvalet bestod 

av två olika grupper. Den första gruppen bestod av elever från en stor stadsskola med 

bred etnisk mångfald. I samtalet deltog fyra elever från olika klasser i årskurs 5, samt en 

elev från årskurs 6. Vid tillfället för samtalet gick eleven från årskurs 6 till största delen i 

förberedelseklass.  Den andra gruppen bestod av elever från en liten byskola med många 

elever med svenska som andraspråk.  Från byskolan deltog fyra elever från årskurs 5.   

      I urvalet tog vi hjälp av klasslärarna för att sätta samman de två grupperna, utifrån 

definitionen av nyanlända elever med svenska som andraspråk. Lärarna ombads dessutom 

att beakta att eleverna skulle ha så mycket kunskaper i svenska språket, att de skulle kunna 

läsa och förstå en enklare faktatext.   

 

4.3 Forskningsetiska hänsynstaganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) informerades samtliga 

elever innan studien genomfördes, om studiens syfte och genomförande samt om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

informationen beskrevs och förklarades vilka vi var och varför studien genomfördes. Där 

förklarades också hur vi skulle gå tillväga, att man deltog frivilligt, att deltagarna inte 

skulle bli benämnda med namn eller skola samt att deltagarna när som helst skulle kunna 

avstå från att medverka.  

       För att eleverna, som var under 15 år, skulle kunna få möjlighet att delta fick både 

eleverna och vårdnadshavarna ge sitt skriftliga medgivande (se bilaga 1) innan vi 

genomförde undersökningen. För att eleverna och deras vårdnadshavare skulle kunna 

tillägna sig informationen, försökte vi att möjliggöra att de skulle få denna på sina 
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modersmål. Informationen översattes till arabiska och kurdiska (se bilaga 2 och 3). Det 

var dock två elever vars modersmål vi dessvärre inte hittade någon översättare till. I de 

här två fallen garanterade dock respektive lärare att eleverna, och troligtvis 

vårdnadshavarna själva, förstod så pass mycket svenska att de kunde tillägna sig 

informationen. Samtliga elever som tillfrågades valde att tacka ja till att delta, och de var 

också närvarande vid studiens genomförande.  

 

4.4 Insamlingsmetod och genomförande 

Vi valde att använda videoupptagning som insamlingsmetod, för att kunna göra en 

observation, som enligt Denscombe (2016:293) skulle kunna förstås som en typ av direkt 

observation. Genom videoupptagningen blev det även möjligt att studera hur eleverna 

interagerade med kroppsspråk, när språket inte räckte till. Eftersom kroppsspråk bidrar i 

meningsskapandet i ett samtal, ansåg vi att en videoupptagning kunde bidra till en 

tydligare bakgrund för undersökningen.  

      Den första gruppen som observerades bestod av fem elever och den andra gruppen 

bestod av fyra elever. Vid de båda samtalen samlade vi elevgrupperna i ett avskilt rum på 

respektive skola. Eleverna satt tillsammans med en av oss runt ett bord och blev tilldelade 

utskrifter av den faktatext de ombads att läsa. Eleverna fick till att börja med instruktioner 

om att läsa faktatexten tyst för sig själva. Vissa elever läste dock inte hela texten, utan 

diskuterade istället innehållet på sitt modersmål tillsammans med en annan deltagare. När 

alla elever hade läst texten, diskuterades kort vissa ord och begrepp. Sedan delades en 

lapp med första frågan ut. Totalt delades sex skriftliga frågor ut. Frågorna lästes upp av 

samtalsledaren, eller av en elev, och diskuterades sedan mellan eleverna med stöttning 

från samtalsledaren. De resterande skriftliga frågorna delades ut en i taget och 

diskuterades av eleverna, under viss ledning och fördelning av ordet av samtalsledaren. 

För att få samtalstillfällena så likvärdiga som möjligt, var samtalsledaren densamma vid 

båda insamlingstillfällena. Det första samtalet pågick i ungefär 45 minuter och det andra 

samtalet pågick i cirka 35 minuter. 

 

4.4.1 Faktatext 

Vid observationstillfällena läste eleverna en faktatext (se figur 1). Texten är ett utdrag 

från Returpacks skolmaterial om pantning och återvinning (Returpack, 2015:2–4). Texten 

valdes med tanke på att den skulle kunna upplevas som relevant för eleverna, samt att 

eleverna skulle kunna tänkas ha erfarenhet av ämnet, med utgångspunkt i skolans uppdrag 



  
 

9 

 

  

att undervisa om miljöfrågor och hållbar utveckling (Skolverket, 2011:14).  Textens språk 

kan beskrivas som ett relativt enkelt skolspråk, med ämnesspecifika ord och uttryck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Faktatext 

 

4.4.2 Frågor 

För att se hur eleverna använde faktatexten i samtalet, hade stöttande frågor formulerats 

skriftligt (se bilaga 4). Frågorna formulerades för att få igång ett samtal och för att stötta 

eleverna att röra sig i texten. Frågorna syftade också till att stötta eleverna att 

sammanfatta, inferera och söka ordförståelse. För att få eleverna att söka sig till texten i 

sitt samtal valde vi även att ställa stöttande följdfrågor. Frågorna formulerades inte 

skriftligt, utan fick styras av de olika elevgruppernas samtal. Innehållet i samtalen 

  

 



  
 

10 

 

  

påverkades alltså genom att stöttande frågor användes. Både de skriftliga frågorna och 

följdfrågorna formulerades för att försöka möjliggöra och locka fram elevernas förmåga 

att röra sig i texten. Med utgångspunkt i studiens syfte och det sociokulturella 

perspektivet, som är en av studiens teoretiska utgångspunkter, fanns intentionen att skapa 

en stöttande kontext. Hade frågorna inte ställts, hade eleverna förmodligen inte på samma 

sätt samtalat om texten, och resultatet hade förmodligen blivit ett annat. 

 

4.4.3 Samtalen 

Studiens resultat baseras på samtal med totalt nio nyanlända elever från två olika skolor. 

Under samtalen befann vi oss på respektive elevgrupps skola i avskilda grupprum. I båda 

grupperna blev eleverna utplacerade så att alla kunde filmas samtidigt. Observatörens 

placering var fullt synlig, men denne försökte att anta en passiv roll för att påverka 

eleverna så lite som möjligt. Eleverna vände sig dock till observatören med frågor vid 

enstaka tillfällen och denne svarade då på frågorna. Vi hade för avsikt att samtalen skulle 

utgå från faktatexten, men insåg under första genomförandet att det fanns en vinst i att 

låta eleverna abstrahera och generalisera. Elevernas samtal kom därför ibland att handla 

om saker långt ifrån textens innehåll. Vid vissa tillfällen var det även nödvändigt att låta 

eleverna diskutera sinsemellan på sitt modersmål, eftersom de inte hade tillräckligt 

ordförråd i svenska för att kunna uttrycka det de ville. Den elev som var starkast i svenska 

hjälpte till med översättningen.  

      Vi har alltså påverkat kontexterna för samtalen genom att konstruera grupperna.  I 

den första gruppen hade samtalsledaren sedan tidigare VFU-perioder en relation till 

eleverna. I den andra gruppen hade ingen av oss någon tidigare relation till någon av 

eleverna. 

 

4.4.4 Transkription 

För att kunna kategorisera elevernas yttranden valde vi att göra en enklare transkription 

av det inspelade materialet. I transkriptionen återgav vi vad som faktiskt sades så nära 

som möjligt och inkluderade därmed talspråkliga uttryckssätt. Därmed är transkriptionen 

talspråksanpassad (Norrby, 2004:90).  

 

 

4.5 Analysmetod 

Studien tar alltså sin utgångspunkt i en social förståelse av språket, där elevers språkliga 

deltagande, möte med texten och medskapande i textsamtal antas bidra till elevernas 
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läsförståelse av en faktatext. För att få kunskap om vad som karaktäriserar två grupper 

nyanlända elevers samtal, kommer materialet att analyseras och kategoriseras med 

utgångspunkt i modellen för textrörlighet (Liberg m. fl., 2012, Visén, 2015, Hallesson & 

Visén, 2016). 

      Textrörlighetsmodellen tar, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i bland annat 

Langer (2005, 2011) och receptionsteorin.  Textrörlighetsbegreppet definierar på vilka 

sätt läsare rör sig i texter. Sätten innefattas av ”att röra sig i texter på ytan, på djupet, 

mellan raderna eller bortanför och även sätten att tala om texter, deras form och funktion” 

(Liberg m. fl., 2012:66).  För att få en inblick i hur eleverna rör sig i en text kommer deras 

samtal att analyseras med hjälp av de dimensioner av textrörlighet som Visén (2015) och 

Hallesson och Visén (2016) har vidareutvecklat från Libergs med flera (2012) modell. 

Textrörlighetsmodellen består av totalt fjorton olika dimensioner, i tre typer av 

textrörlighet: textbaserade dimensioner, associativa dimensioner, samt interaktiva 

dimensioner (se Hallesson & Visén, 2016:4).  De fyra första textbaserade dimensionerna 

handlar om hur läsaren i ett textsamtal kan urskilja huvuddragen i texten. Dimension 5–7 

är också textbaserade, men berör en mer avancerad textrörlighet. Dimensionerna innebär 

att kunna dra slutsatser, att göra inferenser och att generalisera det lästa. De associativa 

dimensionerna (dimension 8–10) handlar om utåtriktad textrörlighet, där läsaren i 

textsamtalet kopplar texten till egna erfarenheter, tidigare kunskap och andra lästa texter. 

I de interaktiva dimensionerna (dimension 11–14) reflekterar läsaren i textsamtalet över 

textens form och funktion, samt avsändare och mottagare.  

      Med utgångspunkt i Viséns (2015) samt Hallesson och Viséns (2016) modell har vi 

anpassat dimensionerna, genom att dela upp dimension 2 för att särskilja och bättre kunna 

kategorisera materialet. Dimension 2a innebär att eleverna tar texten till hjälp för att visa 

ordförståelse, medan dimension 2b handlar om att eleverna frågar om ord eller på annat 

sätt söker ordförståelse utanför texten. Utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv och 

studiens andra frågeställning, anser vi det vara relevant att se när eleverna använder texten 

för att visa ordförståelse, samt när de behöver gå utanför texten för att söka ordförståelse.  

      Resultatet kommer alltså att kategoriseras i kvantitativa tabeller för att synliggöra 

vilken textrörlighet som framträdde oftast. Det ska dock betonas att studien är kvalitativ 

och resultatet kommer, med undantag från tabellerna, att behandlas och analyseras utifrån 

den utgångspunkten. Materialet kommer att kategoriseras utifrån nedanstående tabells 

innehåll.  

 



  
 

12 

 

  

Tabell 1. Analysschema för textrörlighet 

Dimension Beskrivning 

             Textbaserade dimensioner 

1 Ger textbaserade svar från textens yta 

2 a Visar textbaserad ordförståelse 

2 b Visar intresse för ord och innehåll 

3 Sammanfattar texten 

4 Tar ut huvudpunkter ur texten 

5 Gör inferenser 

6 Drar slutsatser, generaliserar och abstraherar utifrån huvudbudskapet i texten 

7 Granskar textens innehåll och struktur kritiskt och ger uttryck för sin åsikt 

              Associativa dimensioner 

8 Kopplar texten till personliga erfarenheter 

9 Kopplar texten till specialiserad kunskap 

10 Kopplar texten till andra texter 

                Interaktiva dimensioner 

11 Talar om texttyp utifrån innehåll och språk 

12 Talar om textens syfte och funktion utifrån ämne, innehåll och språk 

13 Talar om textens mottagare 

14 Talar om textens avsändare 

 
5 Resultat och analys 
För att presentera resultatet och analysen utifrån vad som karaktäriserar två grupper 

nyanlända elevers samtal om en faktatext, analyseras och presenteras elevernas möte med 

texten i samtalen efter de tre olika typerna av textrörlighet – alltså textbaserad, associativ 

och interaktiv textrörlighet. Elevernas samtal och yttranden kategoriseras därför i enlighet 

med vårt analysschema. För att på ett överskådligt sätt synliggöra det som kommer till 

uttryck i samtalen, är analysschemat uppdelat i tre olika tabeller. Tabellerna 2, 3 och 4 är 

uppdelade efter de tre olika typerna av textrörlighet (jfr tabell 1).  

     

5.1 Att röra sig i textens innehåll 
I följande avsnitt analyseras och presenteras elevernas yttranden som rör sig i de 

textbaserade dimensionerna. Tabell 2, som presenteras nedan, avser de textbaserade 

dimensionerna. I tabellen visas hur många av elevernas yttranden som har kategoriserats 
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till en viss dimension. Yttrandena är uppdelade för respektive grupp, men visas också 

sammanställda i totalkolumnen.  

 

Tabell 2. Antal elevsvar i textbaserade dimensioner 

Dimension Beskrivning Grupp 1 Grupp 2 Totalt 

1 Ger textbaserade svar från textens yta 24 14 38 

2 a Visar textbaserad ordförståelse 7 4 11 

2 b Visar intresse för ord och innehåll 5 6 11 

3 Sammanfattar texten 3 4 7 

4 Tar ut huvudpunkter ur texten 5 5 10 

5 Gör inferenser 10 5 15 

6 Drar slutsatser, generaliserar och abstraherar 

utifrån huvudbudskapet i texten 
13 13 26 

7 Granskar textens innehåll och struktur kritiskt 

och ger uttryck för sin åsikt 
 0 0 0 

 

Dimension – 1 Att hämta svar från textens yta 

Tabellen åskådliggör att elevernas yttranden, enligt analysen, mest rör sig i den första 

dimensionen, där svaren hämtas från textens yta. Nedan presenteras ett exempel när elev 

1 och 2 från grupp 2 uttrycker textbaserade svar från textens yta: 

Samtalsledaren: … men det finns nånting i texten som handlar om återvinning? Och vad   

är det då? 

Elev 1: [läser direkt ur texten] Återvunnen aluminiumburk alltid blir en ny burk utan 

tillsatser av nytt material. 

Elev 2: Men alltså… eh… det står… vänta… [bläddrar i texten] det står såhär att 

varje år eller vad det är jag vet inte så är det ett komma nånting miljon eh burkar 

I exemplet ovan kan det tänkas att yttrandena hämtas direkt från textens yta. Yttrandena 

hämtas dessutom nästan ordagrant från den lästa texten. Typiskt för yttrandena i 

dimension 1 är nämligen att de är tydligt textbundna. I samtalen förekommer det dock 

även yttranden där eleverna använder egna ord med en tydlig textanknytning. För att 

kunna bidra med ett svar inom dimension 1 behöver eleverna inte helt ha förstått texten, 

utan kan plocka ett svar, som de tror är rätt, direkt från textens yta. 

   

Dimension 2a och 2b – Elevers förståelse av ords innebörd 

Dimension 2a och 2b avser förståelse av ord. I dimension 2a visas textbaserad 

ordförståelse, medan elevernas yttranden som kategoriserats som dimension 2b handlar 
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om deras frågor och intresse för ords betydelse och innehåll. I dimension 2b söks 

ordförståelse utanför texten, och yttrandena rör sig därmed även till viss del i associativa 

dimensioner, samtidigt som de rör sig i dimension 2. Efter den skriftliga frågan om vad 

som menas med att återvinna, uppstår en diskussion mellan eleverna om vad man gör vid 

en återvinningscentral och hur pantning och sopsortering hör ihop. I diskussionen säger 

elev 2 i grupp 1 följande: 

Elev 2: Dom åter, vi återvinner flaskorna igen när vi har panta dom. 

Exemplet visar att eleven rör sig i dimension 2a när hen använder sig av textens budskap 

för att visa förståelse av begreppet återvinning, och förhållandet mellan detta och 

pantning. Det kan förmodas att elevens yttrande baseras på textbaserad ordförståelse 

utifrån textens budskap om att pantning är en viktig del i återvinningsprocessen. Typiskt 

för yttranden i dimension 2a är att eleverna förstår ämnesspecifika ord och begrepp utifrån 

mötet med textens innehåll och samtalet med samtalsledaren. 

      Enligt analysen rör sig elevernas yttranden totalt sett lika många gånger i dimension 

2a som i 2b. Nedan kommer ett exempel där elev 3 i grupp 1 kan tänkas försöka skapa 

sig ordförståelse och alltså rör sig inom dimension 2b: 

 Elev 3: Jag fattar inte. Vad menar dom med föna håret? 

När eleverna rör sig i dimension 2b söker de ordförståelse utanför texten. Eleven i 

exemplet ber här samtalsledaren om en förklaring. Ett annat exempel på hur eleverna i 

samtalen söker ordförståelse utanför texten, är när de förklarar ord och begrepp på 

modersmålet. När de samtalar om ord och begrepp på modersmålet tycks de kunna möta 

texten och delta i samtalet mer aktivt. Typiskt för yttrandena i 2b är att eleverna tycks 

söka förståelse av begrepp som inte förklaras i texten eller går att förstå av textens 

sammanhang. Yttrandena som kategoriseras till dimension 2a eller 2b handlar enligt vår 

analys om att eleverna antingen försöker besvara samtalsledarens fråga om ords 

betydelse, eller att de arbetar med ordförståelse för att utveckla förståelsen av texten.                

När eleverna rör sig i dimension 2a och 2b tar de vid vissa tillfällen hjälp av kroppsspråket 

för att tydliggöra ord och begrepp 

 

Dimension 3 – Att sammanfatta texten 

Den tredje dimensionen handlar om att svara på ett sätt som kan uppfattas som 

sammanfattande. Vår definition av vad som räknas till dimension 3 påverkas av att 

eleverna ombeds att sammanfatta den första sidan av den text de läser. 
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Sammanfattningarna kan därför ibland tyckas aningen kortfattade. Till exempel 

kategoriseras följande yttranden till dimension 3: 

Elev 1 (grupp 2): Den handlar om hur man vet att man kan panta en burk och eh retur 

Returpacks män och kvinnor som får en uppdrag av pantsystemet och dom som 

bestämmer i Sverige. 

Elev 2 (grupp 1): Om hur man vet att panta burkar eller hur man vet att man ska få 

pengar av att panta burkar.  

Elev 1 från grupp 2 och elev 2 från grupp 1 gör till viss del skilda sammanfattningar på 

frågan om vad första sidan handlar om. Båda eleverna fokuserar på pantning, men utifrån 

samtalen som sker i de olika grupperna tar sig elevernas sammanfattningar olika uttryck. 

I grupp 2 fokuseras samtalet till en början både på begreppet Returpack och begreppet 

regering – alltså de som enligt eleven bestämmer i Sverige.  I samtalet i grupp 1 fokuseras 

däremot en del av det inledande samtalet på hur man kan skilja på om man kan få pengar 

eller inte när man pantar en viss burk eller flaska. De olika samtalsfokusen kan därmed 

tänkas ge upphov till elevernas olika sammanfattningar. Typiskt för elevernas 

sammanfattningar är nämligen att de tycks påverkas av gruppernas olika samtalsinnehåll. 

Samtalsinnehållen är i sin tur påverkade av hur mötet mellan varje enskild elev och texten 

såg ut.  

 

Dimension 4 – Att ta ut huvudpunkter ur texten 

Dimension 4 handlar om att kunna ta ut huvudpunkter ur texten. På frågan om vad 

eleverna tycker är viktigast i texten och vad de har lärt sig, lyfter elev 2 från grupp 1 

följande huvudpunkter ur texten: 

Elev 2: Och, och så ska man inte och så ska man inte eller, och så är det också bra 

att du vet, pantmärke så man ser å sen man slänger den inte i naturen eller… eh eller, 

man får ju mer energi. 

När eleven tar ut huvudpunkter ur texten, fokuserar eleven i mötet med texten på dess 

huvudinnehåll om pantning. Det skulle kunna vara så att eleven plockar just de specifika 

huvudpunkterna utifrån en kombination av textens innehåll, samtalet med samtalsledaren 

samt tidigare undervisning. Analysen av de båda gruppernas samtal, visar att elevernas 

möte med texten, samtal och tidigare erfarenheter hjälper dem att ta ut huvudpunkter ur 

texten. Båda grupperna bekräftar att de har arbetat med miljöfrågor relativt nyligen i 

skolan. 
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Dimension 5 – Att fylla ut tomrum i texten 

Dimension 5 handlar om att kunna fylla ut tomrum i texten, alltså att lägga till information 

som inte står utskriven. I en diskussion på frågan om varför man blir en miljöhjälte när 

man pantar, funderar elev 1 från grupp 2 på följande sätt: 

Elev 1: Jag tror man blir miljöhjälte när man hjälper miljön återvinna pet-flaskor 

läskburkar aluminiumburkar och aluminiumburkar till exempel och då tjänar man 

pengar och hjälper miljön  

När elev 1 från grupp 2 med egna ord beskriver sin förståelse av vad en miljöhjälte är, 

gör eleven en inferens mellan nominalet miljöhjälte och processen att hjälpa miljön. 

Elevernas förmåga att, i mötet med texten, göra inferenser kan tänkas påverkas av deras 

förståelse av texten, i kombination med tidigare kunskaper och erfarenheter.  

  

Dimension 6 – Att generalisera, abstrahera och dra slutsatser utifrån texten 

Den sjätte dimensionen handlar om att kunna dra slutsatser, generalisera och abstrahera 

utifrån textens huvudbudskap. I det här fallet handlar huvudbudskapet om pantning. För 

att locka eleverna till att röra sig i dimension 6 ställs frågan: ”Varför är det viktigt att 

återvinna, alltså att till exempel panta?”. Då uppstår en diskussion om vad man kan panta 

för att återvinna energi. I diskussionen om varför det är bra att panta säger elev 2 från 

grupp 2: 

Men om man kastar typ saker som glas i skogen och såhär, ja då blir träd och såhär 

sjuka. Om vi har typ pantat och det och då kan vi hjälpa miljön.  

Analysen visar att elevens yttrande i exemplet utgår från en abstraherings- och 

generaliseringsförmåga. Med hjälp av stöttande frågor kan eleverna generalisera, 

abstrahera och dra slutsatser, vilket tyder på att eleverna har god läsförståelse av textens 

huvudbudskap. Det kan dock tänkas att elevernas svar lockas fram genom att 

samtalsledaren till exempel ställer hur- och varför-frågor.  

 

5.2 Att associera ut från texten 
I följande avsnitt analyseras och presenteras elevernas yttranden som rör sig i de 

associativa dimensionerna. Tabell 3, som presenteras nedan, avser associativ 

textrörlighet. 
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Tabell 3. Antal elevsvar i associativa dimensioner 
  

Dimension Beskrivning Grupp 1 Grupp 2 Totalt 

8 Kopplar texten till personliga erfarenheter 22 11 

 

33 

9 Kopplar texten till specialiserad kunskap 4 0 4 

10 Kopplar texten till andra texter 4 2 6 

 

Dimension 8 – Att relatera textens innehåll till egna erfarenheter 

Dimension 8 handlar om att koppla texten till sina egna erfarenheter. Av alla femton 

dimensioner är dimension 8 den dimension som eleverna rör sig näst mest i. I en 

diskussion om vad som händer med flaskor och burkar när de pantas, diskuterar tre elever 

i grupp 1 enligt följande: 

Samtalsledaren: Okej så man tar flaskan, men är det samma flaska, bara fast man 

diskar det lite  

Elev 1: Nej dom blir mosad  

Elev 5: Nej dom, eh eh såhär, dom smäller dom  

Elev 1: Vadå smällde. Dom mosar  

Elev 5: Mosar dom, nej e dom mosar asåå  

Elev 3: Men dom använder en liten gamla material såhär och så även tar de lite ny 

till den  

Elev 2: Ne men kolla, jag vet inte riktigt men de kanske gör såhär, kolla, [visar med 

händerna] gör såhär [Elev 5: De smäller dom] du vet [visar med händerna] en smäll 

[Elev 1: Mosar] och sen blir dom såhär du vet skit äh jätteplatta och sen går det in i 

något annat och gör det såhär jag vet inte ... ren åh a  

Med utgångspunkt i elevernas diskussion kan det tänkas att de har erfarenhet av pantning, 

men att de har svårt att enas om ett begrepp som beskriver vad som händer med burkarna 

och flaskorna när de pantas. Exemplet är karaktäristiskt för hur eleverna i studien 

använder sina tidigare erfarenheter i mötet med texten. Utifrån materialet blir det tydligt 

att dimension 8 är den dimension som elevernas yttranden rör sig mest i, utan att 

samtalsledarens stöttande frågor syftar till att locka fram just den textrörligheten.  

 

Dimension 9 – Att koppla texten till specificerad kunskap 

Den nionde dimensionen handlar om att koppla texten till specificerad kunskap. När andra 

frågan delas ut säger elev 1 i grupp 1 att hen inte förstår vad som menas med frågan, varpå 

elev 2 i grupp 1 frågar och konstaterar följande: 
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Elev 2: Vet du inte, vi har pratat om det i NO:n. 

Elevens svar tyder på att begreppet återvinning har förekommit i en 

undervisningssituation. Elev 2 fortsätter dock inte att utveckla vad hen har lärt sig i 

undervisningen, men förklarar svaret på frågan för elev 1.  Yttranden i dimension 9 

uppkommer vid få tillfällen, dock utan att samtalsledaren försöker locka fram 

textrörlighet i dimensionen. 

   

Dimension 10 – Att koppla texten till andra texter 

Den tionde dimensionen handlar om att koppla texten till andra texter. När eleverna i 

grupp 1 diskuterar huruvida man vet om man får pengar eller inte från en pantad burk 

eller flaska, så säger elev 1 och 5 i grupp 1: 

           Elev 1: Det står på maskinen 

Elev 5: Eller på skärmen. På en skärm kommer dom skriva vi pantar såå. Vi pantar. 

Elev 1: Det står något man vet det… 

I exemplet tycks eleverna koppla den lästa texten till att det även står en kort 

informationstext på pantautomaten. Även yttrandena i dimension 10 uppkommer vid få 

tillfällen, dock utan att samtalsledaren försöker locka fram textrörlighet i dimensionen. 

 

5.3 Att objektifiera texten 

I följande avsnitt analyseras och presenteras elevernas yttranden som rör sig i de 

interaktiva dimensionerna. Tabell 4, som presenteras nedan, avser interaktiv textrörlighet.  

 

Tabell 4. Antal elevsvar i interaktiva dimensioner 

Dimension Beskrivning Grupp 1 Grupp 2 Totalt 

11 Talar om texttyp utifrån innehåll och språk 0 0 0 

12 Talar om textens syfte och funktion utifrån 

ämne, innehåll och språk 
0 6 6 

13 Talar om textens mottagare 0 0 0 

14 Talar om textens avsändare 0 2  2 

 

Dimension 12 – Om textens syfte och funktion 

Dimension 12 innebär att tala om textens syfte och funktion utifrån ämne, innehåll och 

språk. På frågan om varför eleverna tror att man har skrivit texten svarar elev 1 och 3 i 

grupp 2: 

          Elev 1: Kanske för systemet? 
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Elev 3: Kanske för att hjälpa miljön 

I exemplet talar eleverna om textens syfte.  

      Ett annat exempel på dimension 12, som istället handlar om textens funktion, är när 

en annan elev i grupp 2 tenderar att problematisera textens funktion utifrån sin tolkning 

av textens innehåll. Eleven påpekar då att alla rubriker på första sidan inte handlar om 

återvinning.  

Samtalsledaren: Men vad är det i texten som handlar om återvinning? 

Elev 2: Inte alla dom [pekar på rubrikerna i pappret] 

Samtalet i elevens grupp handlar om återvinning. I sammanhanget ska det dock betonas 

att första sidan inte uteslutande, enligt vår förståelse av texten, handlar om återvinning. 

Elevens yttrande är dock specificerat till rubrikerna i texten. Det kan därför tänkas att 

eleven i samtalskontexten, där eleverna tolkar att texten handlar om återvinning, upplever 

att rubrikerna och samtalet inte korrelerar. Elevens yttrande verkar därför vara baserat på 

en kombination av samtalets innehåll och textens innehåll. Gemensamt för yttrandena i 

dimension 12 är att de uppkommer genom stöttande frågor från samtalsledaren.  

 

Dimension 14 – Vem som har skrivit texten 

Den fjortonde dimensionen handlar om vem texten är skriven av. När frågan om vem som 

kan ha skrivit texten ställs till eleverna, säger elev 4 i grupp 2: 

Elev 4: Kanske kommun 

Svaret från eleven är inte textanknutet. Att eleven gissar på kommunen är troligtvis 

erfarenhetsbaserat, eftersom det kan tänkas att man som barn hör talas om kommunen.  

 

Att locka fram interaktiv textrörlighet  

I vissa samtalssekvenser uttrycker inte eleverna textrörlighet direkt, utan behöver stöd för 

att kunna röra sig i texten. I exemplet nedan visas hur samtalsledarens stöttning lockar 

fram interaktiv textrörlighet, som handlar om författarperspektivet, hos elever i grupp 2:  

          Samtalsledaren: Vem tror ni har skrivit den här texten? 

Elev 4: Du 

Samtalsledaren: Jag kan säga så mycket att det är inte jag. Vem är det då? 

Elev 2: Hon? [nickar mot observatören] 

Elev 1: En författare 

Samtalsledaren: Varför skriver man den här texten då? 

Elev 1: Kanske för systemet? 

Samtalsledaren: Kanske för pantsystemet. Varför skulle dom skriva en sån här text? 
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Elev 1: Kanske för att hjälpa miljön  

Samtalsledaren: För att hjälpa miljön  

Elev 4: Kanske kommun? 

Samtalsledaren: Kanske kommunen…Varför skulle kommunen vilja göra det? 

Elev 1: För att lära 

Elev 4: För att hjälpa miljön  

Till en början visar eleverna ingen textrörlighet när de säger att det är samtalsledaren eller 

observatören som har skrivit texten. Efter frågan om varför man har skrivit texten söker 

sig eleverna till texten och textens budskap för att hitta svaret. Samtalsledaren fortsätter 

att locka fram textrörlighet med frågorna om varför pantsystemet eller kommunen skulle 

vilja skriva en sådan text.  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att eleverna, i ett samtal om en faktatext med stöttande frågor, 

samtalar om både språk och ämnesinnehåll. I samtalet om en faktatext rör sig elevernas 

yttranden mestadels på textens yta. Resultatet visar att eleverna i samtalet rör sig i de 

textbaserade och associativa dimensionerna, med hjälp av samtalsledarens stöttande 

frågor. Eleverna samtalar även utifrån de interaktiva dimensionerna, när de får 

samtalsledarens stöttande frågor till hjälp. Resultatet tyder dock på att det endast är när 

samtalsledarens stöttande frågor syftar till att locka fram interaktiv textrörlighet, som 

elevernas yttranden rör sig i de interaktiva dimensionerna. 

      Elevernas yttranden handlar sammanlagt 22 gånger om språk, vilket gör att dimension 

2a och 2b tillsammans utgör den fjärde största dimensionen. Sättet eleverna samtalar om 

språk är dock begränsat till ords innebörder, och utvidgas inte till att handla om ordens 

språkliga sammanhang. För att förstå ord associerar eleverna även till tidigare 

erfarenheter och jämför med andra begrepp. Ett exempel på när eleverna samtalar om 

ords innebörder, är när en elev lyfter nominalet miljöhjälte och relaterar det till 

processerna att hjälpa miljön genom att återvinna. Relationen mellan nominalet och 

processerna skulle kunna vara ett exempel på hur eleverna kan använda sig av tidigare 

erfarenheter och kända ord och begrepp för att förklara ett okänt ord.  

      Elevernas samtal handlar främst om ämnesinnehåll. När eleverna pratar om 

ämnesinnehåll rör de sig mestadels i de textbaserade dimensionerna, men till en 

betydande del även i de associativa dimensionerna. I de associativa dimensionerna, rör 

sig eleverna oftast i den dimension där de kopplar texten till egna erfarenheter. Samtalen 

påverkas genom de frågor som ställs till eleverna, vilka lockar dem till att röra sig i flera 
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olika dimensioner av textrörlighet. När dock eleverna själva får styra samtalet, blir 

resultatet att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper hamnar i fokus. Eleverna 

tenderar att i samtalet röra sig bort från texten, om inte samtalsledaren med frågor styr 

samtalet tillbaka till textens innehåll. Vid vissa tillfällen tar eleverna även stöd i 

modersmålet, för att kunna delta i samtalet om ämnesinnehållet. 

      Sammanfattningsvis visar resultatet att dessa nyanlända elevers samtal om en 

faktatext karaktäriseras av att de påverkas av de frågor som ställs utifrån texten, samt de 

erfarenheter och tidigare kunskaper som de bär med sig. Samtalet om en faktatext formar 

och formas alltså av de sociala och språkliga möten som sker i den specifika 

samtalskontexten.   

 

6 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat, disponerat efter våra tre frågeställningar; 

Vad i en text samtalar eleverna om tillsammans med en samtalsledare? På vilket sätt 

samtalar eleverna om språk i texten? och På vilket sätt samtalar eleverna om 

ämnesinnehåll i texten? Avsnittet innehåller också en metoddiskussion, samt en reflektion 

över studiens relevans och vidare forskning.  

 

6.1 Vad elever samtalar om tillsammans med en samtalsledare 

Resultatet visar att eleverna, i samspel med samtalsledaren, samtalade om ord, tog ut 

huvudpunkter, drog slutsatser, relaterade till egna erfarenheter och tidigare kunskaper, 

samt samtalade om textens funktion och författarens intentioner. Resultatet visar dock 

samtidigt att det var samtalsledarens stöttande frågor som påverkade samtalets innehåll. 

Samtalskontexten i studien kan alltså ha möjliggjort ett socialt samspel som stöttade 

eleverna att på flera olika sätt samtala om språk och ämnesinnehåll i faktatexten. Det är 

därför möjligt att dra slutsatsen att lärares stöttande frågor påverkar vad elever samtalar 

om utifrån en faktatext. Samtidigt som det var tydligt att samtalsledarens frågor styrde 

samtalets innehåll, visade eleverna dock på eget initiativ intresse för ords innebörder och 

för att gå utanför texten och associera till egna erfarenheter. De uppvisade alltså 

textbaserad textrörlighet och associativ textrörlighet även utan samtalsledarens stöttande 

frågor. En slutsats som vidare kan dras är därför att nyanlända elever behöver mer 

stöttning i att röra sig i de dimensioner som inte naturligt väcker frågor eller minnen hos 

eleverna, för att stötta dem i att utveckla sin textrörlighet.  

      Studien visar också att samtalsledarens frågor stöttade eleverna att behålla fokus på 

texten, då de rörde sig associativt ut från den eller interaktivt i relation till den. 
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Samtalsledarens stöttande frågor verkade alltså främja elevernas möjligheter att samtala 

om textens innehåll på olika sätt (jfr Visén, 2015). Det kan dock tänkas att eleverna 

visserligen hade samtalat om ämnesinnehållet utan stöttande frågor, men då troligtvis inte 

visat lika stor textrörlighet. Det är rimligt att tänka sig att samtalsledaren på så sätt 

främjade elevernas möjligheter att öka sin textrörlighet. I de dimensioner, 7, 11 och 13, 

där samtalsledaren inte efterfrågade några kommentarer, rörde sig inte heller elevernas 

yttranden. Det innebar att de inte talade kritiskt om texten och inte heller talade om 

exempelvis genretypiska drag eller textens läsare. Den textrörlighet som dimensionerna 

7, 11 och 13 representerar, är aspekter som ryms inom syfte och kunskapskrav för år 6 

för ämnet svenska (Skolverket, 2011:252–253, 259–261). Att eleverna inte rörde sig i 

dimensionerna 7, 11 och 13 kan ha begränsat de föreställningar de skapade i mötet med 

texten (jfr Langer 2011, Rosenblatt, 2002) och därmed även elevernas möjlighet att nå 

kunskapskraven i svenska. Lärare som än mer noggrant beaktar hur elever på detta sätt 

styrs av lärarfrågor i sin textrörlighet och därmed vilka föreställningsvärldar elever 

bygger i sin textrörlighet, kan med noggrann planering genom sina frågor vidga elevers 

textrörlighet och kanske även öka deras möjligheter att nå kunskapskraven i svenska (jfr 

Langer, 2011). Textsamtal där lärares stöttande frågor för elevers resonemang framåt, kan 

därför med utgångspunkt i ett sociokulturellt tolkningsperspektiv tänkas utgöra en social 

kontext av stor betydelse bland annat för elevers textrörlighet (jfr Säljö, 2014:307–309).  

      Sammanfattningsvis skulle det, med utgångspunkt i studiens resultat, kunna 

konstateras att vad elever samtalar om i en faktatext är beroende av den sociala kontexten 

och de frågor som läraren ställer under och efter läsningen. Ur ett andraspråksperspektiv 

kan en stöttande undervisning dessutom tänkas vara av extra stor vikt, för att skapa en 

likvärdig undervisning för alla elever (jfr Cummins, 2000). Om intentionen med 

undervisningen då är att främja elevers kunskapsutveckling utifrån en faktatext (jfr 

Skolverket, 2011) kan lärare tänkas nå längre i sin läsundervisning, om de beaktar att 

samtal om det lästa tycks gynna nyanlända elevers läsförståelse.  

 

6.2 Hur elever samtalar om språket utifrån en faktatext 

Inledningsvis kan vi konstatera att eleverna samtalade om språk genom att diskutera olika 

begrepp, men också genom att använda sina modersmål som meningsskapande resurser 

för att tydliggöra ord och begrepp.  

      Med utgångspunkt i ett sociosemiotiskt perspektiv på språk, tolkar vi elevernas samtal 

som ett försök att samtidigt beskriva och skapa mening genom språket (jfr Halliday, 
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1978). Ett exempel var när eleverna i grupp 1 i exemplet i dimension 8, med utgångspunkt 

i sina egna erfarenheter, diskuterade vad som händer vid pantning. Eleverna försökte å 

ena sidan beskriva textens mening utifrån dess meningspotentialer och den givna 

pantningskontexten. Å andra sidan försökte eleverna tillsammans skapa mening genom 

att med hjälp av processerna mosar och smäller, nominalet en smäll och uttrycket blir 

skit- eh, jätteplatta konstruera en föreställning om textens begrepp, pantning (jfr Langer, 

2011, Halliday, 1978). Elevernas olika begrepp för det som händer vid pantning kan 

tänkas vara ett sätt att skapa mening ur texten, genom språket. De olika begreppen 

eleverna diskuterade, tycktes bära olika meningspotentialer för varje enskild elev. 

Därmed kunde inte heller eleverna enas om vilket enskilt begrepp som bäst beskrev 

mening i sammanhanget. Trots att elevernas ordförråd alltså inte riktigt räckte till eller 

bar samma meningspotentialer, använde de aktivt språket för att beskriva och skapa 

mening i textsamtalets kontext.  

      Eleverna rörde sig i dimension 2b, alltså frågade om ord och innehåll, vid elva 

tillfällen. Med utgångspunkt i att samtalen i studien skedde i en svenska som 

andraspråkskontext kan det därför tyckas att eleverna frågade förhållandevis lite om ords 

betydelse. Texten som lästes av eleverna hade nämligen en hel del ämnesspecifika ord, 

som borde ha varit svåra för dem att förstå. Det skulle därför kunna tänkas att textsamtal, 

undervisningskontext och elevernas tidigare erfarenheter hjälpte dem att förstå 

ämnesinnehållet, utan att behöva förstå alla ords innebörder. Om inte elevernas tidigare 

erfarenheter hade kommit till uttryck i samtalen och kombinerats med samtalsledarens 

stöttande frågor, är det rimligt att anta att elevernas läsförståelse i högre grad hade varit 

beroende av ordförståelsen (jfr Lindholm & Lyngfelt, 2015). När eleverna sökte 

ordförståelse rörde det oftast ord som inte gick att förstå av textens sammanhang. Att 

eleverna sökte förklaringar till just dessa ord, kan förstås utifrån att andraspråkselever 

ofta måste använda sig av sammanhanget i sin läsförståelse (jfr Grabe, 1991:381). Att 

söka ordförståelse kan vara en förutsättning för att eleverna ska kunna skapa en 

föreställning om vad texten kommer att handla om. Det kan också bidra till rörlighet i 

andra dimensioner, då ordförståelse kan vara en förutsättning för att exempelvis kunna 

göra inferenser och sammanfattningar, eller för att kunna diskutera genretypiska 

språkdrag (jfr Langer, 2007).   

      Något vi noterade, men som ligger utanför textrörlighetsanalysen, var att eleverna 

använde kroppsspråk vid ett flertal tillfällen för att skapa och beskriva mening i sina 

yttranden. Utifrån videoupptagningarna dras slutsatsen att eleverna framför allt tycktes 



  
 

24 

 

  

interagera med hjälp av kroppsspråk när de upplevde en begränsning i sitt svenska 

ordförråd eller då de inte ville eller hade möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål. Vi 

tolkade det även som att eleverna använde kroppsspråk för att förstärka och tydliggöra 

ord, exempelvis när eleverna pratade om pantmärken och visade små fyrkanter med 

händerna, eller när en elev pekade på en lysrörsarmatur för att tydliggöra ordet 

aluminium. I interaktionen i en samtalskontext kan alltså kroppsspråk fungera som en 

meningsskapande resurs.  

      Slutligen skulle det alltså kunna tänkas att elever som ingår i ett stöttande, språkligt 

sammanhang använder flera olika språkliga resurser, till exempel modersmålet, för att 

beskriva och skapa mening då de samtalar om språk i ett samtal på sitt andraspråk.   

 

6.3 Hur elever samtalar om ämnesinnehåll i en faktatext 
Studiens resultat visar att eleverna när de yttrade sig om ämnesinnehållet, mestadels rörde 

sig i de textbaserade dimensionerna. Den textbaserade dimension eleverna främst rörde 

sig i var dimension 1, vilket innebär att ord och uttryck hämtades från textens yta.  Att så 

stor del av elevernas svar kategoriserades som dimension 1, kan förstås utifrån Libergs 

(2007) forskning som visar att många elever upplever faktatexter som informationstäta, 

komplexa och svårbegripliga. Det behöver dock inte vara så att det var lättast för eleverna 

att hämta svar från textens yta. Det skulle istället kunna vara så att samtalsledarens 

stöttande frågor lockade till just den textrörligheten. Eleverna pratade dessutom ofta om 

ämnesinnehållet i relation till egna erfarenheter, alltså dimension 8. Forskning visar att 

andraspråkselever blir hjälpta av tidigare erfarenheter i sin läsförståelse (jfr Grabe, 

1991:381), vilket skulle kunna förklara varför eleverna visade så stor textrörlighet i just 

den dimensionen. Med utgångspunkt i Langers (2007) föreställningsvärldar är det i denna 

del i mötet med texten som eleven använder sina tidigare erfarenheter för att fördjupa sin 

förståelse av texten. Lärare skulle därför kunna använda elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper som en första strategi för att få eleverna att sedan möta texten på ett 

ifrågasättande och analytiskt sätt. Det kan också tänkas att lärares förmåga att ställa 

stöttande frågor som tar till vara på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper, i sig kan 

bidra till att skapa ett meningsfullt möte mellan elever och text.  

      Eleverna tog vid enstaka tillfällen stöd av modersmålet, även i diskussionen om 

ämnesinnehållet. Användningen av modersmålet resulterade i att eleverna i samtalet blev 

mer aktiva i sitt användande av sin svenska (jfr Wedin, 2010:180, Wessman, 2017:114). 
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Resultatet tycks alltså bekräfta det som tidigare nämnts, att det är av vikt att elever får 

möjlighet att använda sig av modersmålet i sitt kunskapsbyggande.  

      I studien framgår det också att eleverna sammanfattade ämnesinnehållet i den lästa 

texten olika, och alltså rörde sig i dimension 3 på olika sätt. I exemplet fokuserade en elev 

i den ena gruppen på regering, Returpack och pantning. Eleven i den andra gruppen 

fokuserade istället på pantning och pengar. Elevernas olika sammanfattningar kan alltså 

tänkas ha varit beroende av gruppernas olika samtalsfokus (jfr Wedin, 2010:180–182).  

      Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna samtalade om ämnesinnehållet på 

en mängd olika sätt.  Gemensamt för när eleverna samtalade om ämnesinnehållet är dock 

att de blev hjälpta av samtalsledarens stöttande frågor, egna erfarenheter och 

modersmålet. Det går därmed att dra slutsatsen att nyanlända elever behöver använda sig 

av olika strategier för att kunna samtala om ämnesinnehållet i en faktatext.  

 

6.4 Metoddiskussion och studiens relevans 
Studiens resultat har påverkats av val av metod. Ett sätt för lärare att få syn på elevers 

textrörlighet är att ställa stöttande frågor. Vi valde därför att ställa stöttande frågor. I 

exemplet Att locka fram textrörlighet i avsnitt 5.3 visas exempelvis hur samtalsledaren 

genom stöttande frågor kan locka fram textrörlighet hos elever som till en början inte 

visar någon typ av textrörlighet. Frågorna gjorde det alltså möjligt för eleverna att röra 

sig i de olika dimensionerna av textrörlighet, vilket blev en viktig del i studiens resultat. 

En faktor som påverkade resultatet kan därför vara att elevernas svar blev framlockade 

genom att skriftliga frågor formulerades, och genom att samtalsledaren till exempel 

ställde stöttande hur- och varför-frågor. I elevernas diskussioner om ämnesinnehållet 

rörde de sig, som tidigare nämnts, inte i dimensionerna 7, 11 eller 13. Det innebär att 

eleverna inte uppvisade en kritisk hållning till textens innehåll eller diskuterade textens 

funktion och genre. De diskuterade inte heller texten ur ett läsarperspektiv. Det kan ha 

berott på vår metod med en tydlig samtalsledare som inte heller ställde några stöttande 

frågor som bjöd in till dessa dimensioner. Det skulle också kunna ha berott på elevernas 

ålder och mognad. Samtalsledarens stöttande frågor kan också ha påverkat samtalens 

riktningar, vilket i sin tur kan ha påverkat till exempel elevernas sammanfattningar av 

ämnesinnehållet. Vi har därmed dragit slutsatser baserade på ett resultat som vi har 

påverkat.  
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      När eleverna, utifrån samtalsledarens stöttande frågor, utvecklade sina resonemang, 

rörde de sig ibland samtidigt i flera dimensioner. Analysschemats kategoriseringar och 

studiens begränsade utrymme gjorde dock att det resultatet inte redovisas.  

      Uppdelningen av dimension 2, i dimension 2a och 2b, är ytterligare en aspekt som har 

påverkat resultatet. Genom att tillföra en dimension dit elevers intresse för eller frågor 

om ord och innehåll kategoriseras, blev resultatet att dimension 2 totalt sett blev större än 

om man endast hade kategoriserat elevernas textbaserade ordförståelse. Uppdelningen av 

dimension 2 har därmed resulterat i att vi kan dra slutsatsen att eleverna talade om ords 

innebörder totalt 22 gånger, även om de i dimension 2b till en början inte visade förståelse 

av orden.  

      Skolan har ett tydligt uppdrag i att möjliggöra en undervisning som främjar alla 

elevers lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Genom att lärare har 

förståelse av och kunskap om hur nyanlända elever kan samtala om en faktatext i sitt 

kunskapsbyggande, finns en möjlighet att skapa en undervisning som verkar främjande. 

Studien visar på de positiva effekter som ett samtal om en faktatext, med lärares stöttande 

frågor, bidrar till. Lärares utjämnande och utvecklande uppdrag utifrån Skolverket (2011) 

är tydligt, men det framgår inte hur lärare i undervisningen ska arbeta för att ta tillvara 

elevers tidigare erfarenheter, bakgrund och språk. Med utgångspunkt i det perspektivet 

kan studien bidra till en förståelse av hur elevers språk och tidigare erfarenheter kan 

användas som en positiv resurs i kunskapsbyggandet utifrån faktatexter.   

      Studien visar att stöttande frågor är av betydelse för vilken textrörlighet nyanlända 

elever visar i ett samtal om en faktatext. Resultatet väcker dock nya frågor. Vidare 

forskning skulle exempelvis kunna undersöka huruvida nyanlända elevers textrörlighet 

påverkas av olika frågetyper i textsamtal. Det skulle också vara intressant att undersöka 

hur lärare använder sig av textsamtal och ställer stöttande frågor i en undervisning där 

både första- och andraspråkselever ingår. Det vore även intressant att undersöka hur 

nyanlända elever använder kroppsspråk som en semiotisk resurs, både när de utforskar 

ords betydelser och relaterar texters innehåll till egna erfarenheter.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Informationsbrev 

 
 



  
 

 

 

 
 
Bilaga 2 Informationsbrev på arabiska 

 
 



  
 

 

 

 
 
Bilaga 3 Informationsbrev på kurdiska 

 
 



  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



  
 

 

 

Bilaga 4 Frågor till faktatexten 

 
Frågor till faktatexten 

 

1. Hur vet man om man kan panta en burk eller en flaska och få pengar för 
den? 

2. Vad menas med “att återvinna”? 
3. Vad handlar första sidan om? 
4. Vad i texten tycker du är viktigast? Vad har du lärt dig? 
5. Varför blir man en miljöhjälte när man pantar? 
6. Varför är det viktigt att återvinna, alltså att t ex panta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


