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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka textrörlighetsbegreppet utifrån svensk forskning och 

att se vilka bakomliggande teorier begreppet grundar sig på. Dessutom ska studien se 

hur textrörlighetsbegreppet använts i tidigare svensk forskning och hur det har 

förändrats från dess introduktion. Arbetet utförs som en systematisk litteraturstudie, 

där relevant material för studien samlats in för att granskas. I arbetet har både svenska 

och internationella arbeten, såsom artiklar och avhandlingar, använts. 

     Resultatet visar att textrörlighetsbegreppet främst bygger på receptionsteorier, 

idéer om läsaren och textens möte med varandra och skapandet av 

föreställningsvärldar. Teoretiskt har begreppet även sin grund i dialogism och 

sociokulturellt perspektiv. Vidare visar resultatet att utvecklingen av textrörlighet 

framförallt inspirerats från Judith Langers begrepp envisionment-building (att bygga 

föreställningsvärldar). Internationell forskning har haft liknande tankar om rörlighet 

i text och byggandet av föreställningsvärldar sedan 1942. Textrörlighet nämndes 

redan 1996 i Sverige, men det var i början av 2000-talet, som begreppet mer officiellt 

introducerades i svensk kontext. Därefter har begreppet förändrats och tagit olika 

riktningar beroende på forskningens syfte. Slutsatsen av detta är att textrörlighet 

sedan det introducerades har förändrats på ett flertal sätt och utvecklats i olika 

riktningar. Även om grunden som begreppet hade från början hänger kvar, finns det 

nya sätt och möjligheter att använda sig av begreppet. 
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1 Inledning 

För att orientera sig i omvärlden måste individer kunna tolka och förstå skrivna texter. 

Saknar man den förmågan blir det svårare att orientera sig i samhället och bli förstådd. 

Texter kan också fungera som ett sätt för individen att bilda nya uppfattningar, 

värderingar och kunskaper om sig själv och omvärlden. De texter som individen 

möter kommer påverka vad individen läser, men också hur individen läser (Liberg 

m.fl. 2012). Det är i själva mötet med text som vi skapar uppfattningar om innehållet. 

Uppfattningen som skapas är då dynamisk och skiljer sig från individ till individ och 

rymmer både det vi förstår och det vi inte förstår (Langer 2011a, 2017). 

     Forskning visar att läsande och skrivande också har en betydande roll för 

språkutvecklingen och förmågan att skapa vad som ibland kallas inre föreställnings-

världar. I dessa föreställningsvärldar rör vi oss och skapar uppfattningar om texten vi 

läst eller skrivit. Denna förmåga att leva sig in i en text är något som forskare ibland 

kallar textrörlighet (af Geijerstam 2006:129). Vidare handlar textrörlighet om hur en 

läsare eller skribent tar till sig texter på olika sätt för att skapa förståelse. Det brukar 

omfatta olika sätt som en läsare eller skribent förhåller sig till text, men kan också 

handla om att fokusera på form och innehåll, koppla texten till egna erfarenheter eller 

att reflektera över textens syfte, funktion och tänkta mottagare. 

     Då vi som framtida lärare kommer arbeta med text på olika sätt tillsammans med 

våra elever, kan kunskap om vad textrörlighet är vara viktigt. Då elever med olika 

bakgrund kan ha förmåga att tolka texter på olika sätt utifrån sina förutsättningar, är 

det viktigt för oss att kunna anpassa undervisningen, för att ge eleverna möjlighet att 

utveckla sin förmåga att röra sig i texter på olika sätt. Själva begreppet textrörlighet 

är dock relativt nytt och har sedan det introducerades förändrats på olika sätt. Det har 

skapat ett intresse för oss att ta reda på mer om begreppet, för att på bästa sätt kunna 

tillämpa dess implikationer i undervisningen, vilket har därför blivit utgångspunkten 

för studien. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Arbetet görs i form av en systematisk litteraturstudie, med syfte att undersöka vilka 

teorier textrörlighetsbegreppet vilar på och hur det har vuxit fram. Dessutom ska 

studien se hur begreppet från dess introduktion i Sverige använts i svensk forskning 

och hur det utvecklats av forskarna, samt centrala resultatet av dessa studier. För att 

besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka teorier grundar sig begreppet textrörlighet på? 

 Vad har svensk forskning studerat utifrån textrörlighetsbegreppet 

och vilka är de centrala resultaten från studierna? 

 Hur har begreppet förändrats och utvecklats över tid? 

3 Metod och material 

I avsnittet beskrivs studiens valda metod för genomförandet och de etiska 

överväganden som gjorts för detta val (3.1). Vi går även igenom de kriterier som 

används för urvalet av material (3.2) och hur insamlingen av data gick till (3.3). 

Avsnittet fortsätter med en genomgång av databassökningarna (3.3.1) och övriga data 

(3.3.2), som sedan avslutas med hur vi tog oss an materialet (3.3.3). 

3.1 Metoden för studien och etiska överväganden 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket innebär att vi har sökt 

litteratur, kritiskt granskat och sammanställt materialet över vårt valda ämne. När vi 

genomförde detta var det viktigt att vi hade en tydlig sökstrategi och ett sökschema, 

där vi sammanställde litteraturen vi fann under sökprocessen. Ett av våra första steg i 

arbetet var att söka material och reflektera över dess användbarhet och trovärdighet 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013). 

     Det som var viktigt vid genomförandet av vår studie, var att vara noga i 

granskningen, för att se om materialet var användbart och relevant eller ej. Lika 

viktigt var det att etiska överväganden och ställningstaganden gjordes gällande 

materialet som användes. Dessutom fick vi se till att när materialet väl hade valts ut, 

sammanfatta kärninnehållet i materialet. Det innebar att resultatet av studierna 

sammanfattades utan att viktig information föll bort, då detta annars kunde leda till 
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en vetenskaplig oredlighet eller förvrängning (Forsman 2007; Vetenskapsrådet 2018). 

Därför behövde vi vara kritiska och noggrant värdera materialet som samlades in, för 

att säkerhetsställa att det hade relevans för vår studie. De kriterier som valdes ut för 

studien presenteras i nedanstående avsnitt. 

3.2 Urvalskriterier för materialet 

Ett av våra urvalskriterier för materialinsamlingen var att begreppet textrörlighet 

används i arbetena, antingen i titeln, abstraktet eller som ett nyckelord i studier. Ett 

annat kriterium var att materialet hade granskats av andra forskare, så kallat peer-

review, för att säkerhetsställa vetenskapligheten i studierna. Det innebar att 

examensarbeten föll bort, dock var det innehållet i dessa arbeten vi uteslöt, inte deras 

källor då dessa i sin tur kunde vara relevanta källor för vår studie. 

     Dock har vi gjort ett undantag för magisterarbetet skrivet av Britt-Maria Holtz 

(2010). Holtz har medverkat i en vetenskaplig publikation tillsammans med Caroline 

Liberg med flera (Liberg m.fl. 2012), där hennes magisterarbete varit en del av 

publikationen och rör sig kring textrörlighetsbegreppet. Därför använder vi oss av 

Holtz publikation i studien som material. 

3.3 Materialinsamling 

För att hitta relevant material genomfördes systematiska sökningar i databaserna 

SwePub och DIVA. Databaserna täcker pedagogisk forskning, examensarbeten, 

avhandlingar samt litteratur och artiklar från svenska och internationella lärosäten. 

     Forskning som utförts om textrörlighetsbegreppet har främst kommit från svenska 

forskare då forskningsområdet startades i Sverige (Liberg m.fl. 2012). Därför 

fokuserade vi på svensk forskning som material, där innehållet och källorna 

granskades. Om tidigare svenska studier använde sig av engelskspråkiga källor, har 

vi även granskat dessa (se avsnitt 2). 

     När vi genomförde vår systematiska sökning med utvalda sökord (se avsnitt 3.2, 

3.3.1) var det i SwePub och DIVA vi hittade materialet för studien och därför kommer 

dessa databaser att redovisas gemensamt, eftersom sökningarna var identiska i båda 

dessa databaser. Sökningarna presenteras i nedanstående avsnitt. 
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3.3.1 Sökning i SwePub och DIVA 

SwePub är en svensk databas som publicerar vetenskapliga artiklar, konferensbidrag 

och avhandlingar från svenska lärosäten. Databasen DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) är en söktjänst och öppet arkiv för studentuppsatser och andra 

forskningspublikationer från svenska lärosäten. 

     I den första sökningen användes sökordet textrörlighet utan avgränsning. Detta för 

att få fram studier där begreppet använts. I SwePub och DIVA fick vi sammanlagt 

fram 63 resultat, varav 10 resultat fanns i båda databaser. Det var alltså ett 

förhållandevis lite material, vilket kan förklaras med att begreppet fortfarande är 

relativt nytt. Vi valde då att även använda de engelska motsvarigheterna 

textmovability och text movability, eftersom svenska studier också kan ha publicerats 

på engelska. Den sökningen gav oss sammanlagt 50 resultat, varav ett resultat dök 

upp i SwePub. Materialet som dök upp var främst studier på svenska med abstract 

och nyckelord på engelska. Det var några engelskspråkiga resultat som dök upp, men 

dessa var inte publicerade av svenska forskare. Materialet som framkom har granskats 

noggrant för relevans utifrån våra kriterier (se avsnitt 3.2). 

3.3.2 Övriga data 

Efter att sökningarna genomförts sammanställdes materialet i ett sökschema (se 

bilaga). Därefter gjordes även en manuell sökning av studiernas referenser, för att se 

vilka källor de använt sig av och vilka som kunde vara användbara för vår studie (se 

avsnitt 2). 

3.3.3 Bearbetning av materialet 

Efter att vi fått fram materialet och sammanställt det, började vi vår bearbetning av 

materialet. Vi utgick från svenska studier, för att se vilka referenser de använt för 

textrörlighetsbegreppets utgångspunkter. Därefter studerade vi studierna kronologiskt 

för att få veta dels vilka kontexter de genomförts, dels det centrala resultatet i relation 

till textrörlighet. Slutligen sammanställde vi studiernas begreppsanvändning, för att 

se hur textrörlighet ändrats beroende på kontexten och syftet för studierna. 
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4 Centrala vetenskapsteoretiska utgångspunkter för 

textrörlighetsbegreppet 

I detta avsnitt presenteras centrala vetenskapsteoretiska utgångspunkter för 

textrörlighetsbegreppet, nämligen dialogism (4.1), sociokulturellt perspektiv (4.2) 

och receptionsteori (4.3). Det är dessa teorier som textrörlighetsbegreppet främst har 

utgångspunkt från. Avsnittet besvarar studiens första forskningsfråga som rör vilka 

teorier som textrörlighet grundar sig på. 

4.1 Dialogism 

Dialogismen betonar interaktionen och processen mellan deltagare, där mening 

skapas genom kommunikationen som sker (af Geijerstam 2006:19ff). Bachtin, en av 

förgrundarna för dialogismen, betonar dialog som ett nyckelbegrepp och den 

grundläggande principen för kommunikation. Ordet dialog menar Bachtin, tillhör inte 

enskilda individer utan tillhör den sociala kontexten och den dialogiska relationen (af 

Geijerstam 2006:19f). Dialog kan inte ske med en ensam individ, utan sker mellan 

individer i sociala kontexter. Vidare handlar dialogismen om att förståelse inte 

överförs från en individ till en annan, utan kräver att mottagaren aktivt söker och går 

budskapet till mötes i dialogen och samspelet med andra (Igland & Dysthe 2003:99). 

     En central tanke i dialogismen är att när en individ yttrar sig i sociala interaktioner, 

genom tal eller skrift, svarar individen på tidigare yttranden från någon annan som 

talade eller skrev. Individen kan då välja att svara genom att säga emot det som sades, 

bekräfta eller bygga vidare på det tidigare yttrandet. Det betyder dock inte att dessa 

yttranden som gjorts har formen av tydliga svar; svaret som ges kan ta olika form 

(Igland & Dysthe 2003:100). Det är i tankarna om individers yttranden och dialoger 

som begreppet textrörlighet grundar sig på. 

4.2 Sociokulturella perspektiv 

Sociokulturella perspektiv delar dialogismens syn på språk, men bygger också på idén 

att lärandet sker i social interaktion. De som intar detta perspektiv vill förklara 

relationen mellan mänskligt handlande och kontexten där handlandet sker (af 

Geijerstam 2006:21 f; Dysthe 2003; Säljö 2014a). En av de viktiga förgrundsfigurerna 

för sociokulturella teorin är Vygotskij, med sina idéer att människan ständigt 
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utvecklas i sociala sammanhang och interaktioner. Människan, säger Vygotskij, tar 

till sig kunskap i olika situationer (Dysthe 2003; Säljö 2014b). 

     I sociokulturell teori ser man på språket som inte bara ett verktyg för lärande, utan 

som grunden för att lärandet och tänkandet ska ske i sociala situationer (Dysthe 2003). 

Språk behövs för att beskriva, förklara och förstå omvärlden. Genom kommunikation 

och språk kommer kunskaper och erfarenheter som kan delas med omgivningen i 

sociala interaktioner (Dysthe 2003:33ff). Två begrepp är centrala för teorin nämligen 

metakognition, individens medvetenhet och reflektion om kunskap om sitt lärande, 

samt mediering, samverkan mellan människor och kulturella redskap för att förstå 

omvärlden (Dysthe 2003). De begreppen är centrala eftersom det handlar om hur 

människan agerar i omvärlden genom redskapen, antingen fysiska eller intellektuella, 

för att skapa förståelse (af Geijerstam 2006:21ff; Dysthe 2003; Säljö 2014b). Det är i 

sociala sammanhang som individen skapar förståelse och får kunskap, vilket 

textrörlighetsbegreppet lutar sig mot; för att skapa förståelse för texten och innehållet 

i den, måste individen ingå i en dialog, ett samspel med texten eller andra individer i 

den sociala kontexten. I det samspelet kan den proximala utvecklingszonen utnyttjas 

, vilket innebär att individen med stöd från en ”expert” tar sig vidare i sitt lärande, för 

att uppnå ny kunskap som ligger lite över deras eget kunskapsområde (Säljö 

2014b:305ff). 

4.3 Receptionsteorier 

Receptionsteorier är de teorier som textrörlighetsbegreppet främst har sin grund i 

(Visén 2015:33). Dessa teorier bygger på idéer om hur läsning sker och hur läsaren 

och texten interagerar med varandra (Langer 2011a:16ff, 2011b:21ff, 2017:37ff; 

Rosenblatt 1982, 1994, 2002). 

     Louise Rosenblatt (1982) var en av föregångarna för receptionsteorier och 

fokuserade på mötet mellan läsaren och texten, som hon menar sker vid en specifik 

tid och under specifika förutsättningar. I mötet mellan texten och läsaren, skriver 

Rosenblatt, växlar läsaren och texten mellan olika dynamiska relationer som påverkar 

hur läsaren tolkar texten. Läsaren kan ha olika förhållningssätt till texten. Om läsaren 

exempelvis vill fokusera på innehållet blir det en efferent läsning, vilket oftast sker 

vid läsning av sakprosa. Läsaren kan också ha fokus på upplevelsen av texten, en så 

kallad estetisk läsning, vilket oftast sker vid läsning av skönlitteratur (Rosenblatt 
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1982, 1994; Visén 2015:32ff). Dessa sätt att läsa varierar beroende på läsarens 

intresse och syfte med läsningen, men Rosenblatt skriver att efferent läsning också 

kan ske vid läsning av skönlitterära texter och estetisk läsning vid läsning av 

sakprosatexter, även om detta inte sker lika ofta (Liberg 2005:108; Rosenblatt 1982, 

1994, 2002). 

     Judith Langer har med inspiration från Rosenblatt, vidareutvecklat tankarna kring 

läsarens och textens möte med varandra, men Langer fokuserar inte på textinnehållet 

utan på just samspelet mellan läsaren och texten (Langer 2011a, 2011b, 2017). Langer 

grundar dessa tankar i det sociokognitiva perspektivet; att individen har ett kognitivt 

schema och en uppsättning av kunskaper och erfarenheter som är i nära relation till 

den sociala omvärlden (Bachtin 1981; Langer 2011a; Vygotskij 1981). Utifrån det 

perspektivet och Langers tankar kommer idén om så kallade föreställningsvärldar (på 

engelska envisionment-building) där läsaren bygger föreställningsvärldar i mötet med 

text genom olika sätt att tolka det (Langer 2011a, 2017; Visén 2015:33), vilket vi 

återkommer till under 5.2. 

5 Resultat 

I avsnitt 4 har de bakomliggande teorierna för textrörlighetsbegreppet presenterats, 

vilket alltså har besvarat första frågeställningen (se avsnitt 2). I det följande förklaras 

innebörden av begreppet textrörlighet närmare, för att underlätta för läsaren (5.1). 

Därefter beskrivs Judith Langers begrepp envisionment-building närmare, (5.2) vilket 

alltså var den direkta inspirationen till textrörlighetsbegreppet. Det avsnittet följs av 

ett avsnitt med om hur svenska studier använt textrörlighet (5.3). Litteraturstudien 

avslutas sedan med en genomgång av den förändring som textrörlighetsbegreppet har 

genomgått i svenska studier (5.4). 

5.1 Begreppet textrörlighet 

I denna övergripande beskrivning av vad textrörlighetsbegreppet innebär, utgår vi 

ifrån hur begreppet beskrevs i ett forskningsprojekt där det introducerades i svensk 

kontext (Edling 2006; af Geijerstam 2006; Liberg m.fl. 2012; Wiksten Folkeryd 

2006). Begreppet var tänkt att användas i kontexter både gällande texter som elever 
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läser och texter som elever skapat själva (af Geijerstam 2006:129; Liberg m.fl. 2012). 

Dock började man tala om textrörlighet innan detta (se avsnitt 5.4). 

     Som nämndes i inledningen innebär textrörlighet att individer förhåller sig till 

texter på olika sätt, både som läsare och som skribenter. Textrörlighet brukar omfatta 

tre olika sätt att förhålla sig till text. Det första förhållningssättet, textbaserad 

textrörlighet, handlar om att ha fokus på textens form eller innehåll på en 

övergripande nivå. Kännetecknen för textbaserad rörlighet är bland annat i vilken 

utsträckning läsaren kan plocka ut det som är betydelsefullt i texten, samt i vilken 

grad individen kan fylla ut eventuella tomrum. Det andra förhållningssättet, rörlighet 

utåt eller utåtriktad textrörlighet, innebär att koppla texten till egna erfarenheter eller 

till andra texter som skrivits eller lästs. Kännetecken för denna typ av textrörlighet är 

att läsaren har förmåga att på olika sätt knyta an den lästa texten till egna erfarenheter 

eller upplevelser. Läsaren kan också sammankoppla en viss situation i texten till 

exempelvis vardagsrelaterad kunskap. Det tredje förhållningssättet, interaktiv 

textrörlighet, fokuserar på textens funktion, alltså vad den som har skrivit texten kan 

tänkas vilja uppnå och vem som är den tänkta mottagaren. Läsaren kan då uttrycka 

sig om vem texten riktar sig till samt om texten vill att läsaren ska tänka om eller 

introducera ett nytt tankesätt (af Geijerstam 2006:129f; Wiksten Folkeryd 

2006:131ff). 

5.2 Inspirationen till textrörlighet – envisionment-building 

Den direkta inspirationen till textrörlighetsbegreppet var alltså Judith Langers (2017) 

begrepp envisionment-building (som på svenska ofta benämns att bygga 

föreställningsvärldar) som hon kopplat till skönlitteratur. Begreppet innebär att 

konstruktionen av föreställningsvärldar sker när individen läser eller skriver en text. 

Då genomförs en aktiv ”resa” för att skapa förståelse av texten och innehållet (Langer 

2011a:10). Langer menar att denna aktiva resa för mening skiljer sig från person till 

person, eftersom den kan ske vid olika tider för varje individ och görs även i en 

specifik relation till texten (Langer 2011a:10f; se Rosenblatt 1982). 

     Under föreställningsbyggandet har individen olika hållningar när de skapar sin 

tolkning av text. Langer kallar dessa hållningar för ”stances” vilket är en viktig del i 

föreställningsbyggandet. Hållningarna är inte linjära i tid utan kan ske när som helst 
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i läsningen eller skrivandet beroende på interagerandet med texten. (Langer 

2011a:16f). Dessa hållningar beskriver Langer som följer; 

 

 

1) Vara utanför och gå in i föreställningsvärlden: Läsaren samlar sin första 

uppfattning och intryck av texten, innan läsaren går in i texten och läser. 

2) Vara inne och röra sig i föreställningsvärlden: När läsaren gått in i texten 

börjar läsaren att fördjupa sina föreställningar, vilket gör att läsaren nu kan 

börja ifrågasätta motiv och innebörder i texten. 

3) Gå utanför och tänka om det vi vet: Läsaren tar sig bort från texten och 

kopplar texten till sin verklighet, de erfarenheter eller kunskaper hen har. 

4) Gå utanför och objektifiera upplevelsen: Här distanserar sig läsaren från 

texten och reflekterar över den, bland annat över strukturen, formen med 

mera. 

5) Lämna föreställningsvärlden och gå bortom: Denna hållning sker inte lika 

ofta som de andra fyra, men den sker när läsaren har fått tillräckligt med 

kunskap eller insikt att använda det hen fick från texten som lästes i nya 

situationer, för att skapa en ny föreställningsvärld till en ny text (af 

Geijerstam 2006: 126; Langer 2011a:22ff, 2011b, 2017; Visén 2015:33). 

 

De tre första hållningarna kan i stora drag kopplas till textbaserad textrörlighet 

(Liberg m.fl. 2012:66f), vilket innebär att gå på djupet eller ytan av texten, samt att 

ta ut information i texten. Den utåtriktade textrörligheten motsvarar hållning tre, där 

det handlar om att gå utanför texten och koppla till egna erfarenheter. Den interaktiva 

textrörligheten kopplas främst till hållning två och fyra, där fokus är att titta på 

strukturen och mottagaren av texten, samt tänka om det man vet om texten och 

ifrågasätta innehållet (Liberg m.fl. 2012:66ff). 

      Langer fick inspirationen till begreppet ”att bygga föreställningsvärldar” från 

flera källor. En av källorna var från en konversation med Charles J. Fillmore, där 

begreppet envisionment (föreställningsvärld) användes i relation till matematik och 

aktivt tänkande (Fillmore & Kay 1981, 1987; Langer 2011a:25, 2017:27). 

     Fillmore har använt begreppet föreställningsvärld i sin studie om den ideala 

läsaren och faktiska läsaren (1981). Han förklarar att begreppet är lånat från John 
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Sealy Brown, som använde det i en personlig konversation (1981:258). I sin studie 

förklarar Fillmore att föreställning är en dynamisk huvudaspekt av läsning. Det 

innebär att konstruera och omkonstruera en föreställning av textvärlden. I sin studie 

tar Fillmore upp fyra nivåer av föreställningsvärld, vilka benämns E0, E1, E2 och E3. 

Första nivån, E0, avser att varje separat mening av texten har sin separata sanning. 

Andra nivån, E1, är motsatsen till E0, där hela texten och meningarna är 

sammanhängande. Tredje nivån, E2, ställer elementen av texten eller stycket i 

ställning med kunskap om mål och folks teorier om mänskliga naturen. Sista nivån, 

E3, är att fylla i detaljerna som texten inte explicit uttrycker (Fillmore 1981:258f). 

     Kay (1987) arbetade med Fillmore i samma projekt och fortsatte att utveckla teorin 

om den ideala läsaren, där Kay också använde begreppet envisionment. Kay förklarar 

att föreställningsvärld är en representation som formas i läsarens sinne, av den text 

som lästes, vilket förändras och växer under läsningen av textens innehåll (Kay 

1987:2). 

     Fillmore och Kay var inte de enda källorna till Langers inspiration av 

föreställningsvärldar, utan en till inspiration kom också utifrån Susanne Langers teori 

(1942) om människans natur att skapa mening i symboler. I Susanne Langers tankar 

framhävs begreppet envisagement (visualisering) som det individen ser och uppfattar. 

För att det ska stanna i minnet måste det ”spelas in” som en fantasi, en visualisering 

som kan användas vid senare tillfälle (Langer 1942:118). 

      En ytterligare inspiration för Langer (2011a) kom från Roland Barthes tankar 

(1977) om den aktiva resa för mening som människor gör för att skapa förståelse. 

Barthes benämner den aktiva resan för mening som görs som passion du sens 

(passionen för mening). För att förstå handlingen ska läsaren följa berättelsens 

utveckling, men också berättelsens struktur. Han menar att läsaren måste gå från en 

nivå av förståelse till nästa nivå för att skapa förståelse, och inte bara från ord till ord. 

5.3 Svenska studier med fokus på textrörlighet 

I början av 2000-talet hade projektet Elevers möte med skolans textvärldar 

publicerats, vilket som tidigare nämnts introducerade textrörlighetsbegreppet i svensk 

kontext (Liberg m.fl. 2012). Det övergripande syftet med projektet var att undersöka 

mötet mellan skribenten och skrivuppgifter, samt läsaren och texten. Det visade sig 

att elevernas textrörlighet i naturorienterande ämnen, specifikt i texter de skrivit 
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själva, var lägre än i samhällsorienterande ämnen och svenskämnet (af Geijerstam 

2006:30ff). I projektet genomfördes en delstudie som syftade till att se skillnader i 

elevernas textrörlighet, när de möter olika texter i skolan (Liberg m.fl. 2012:71). Här 

visade resultatet att elevernas textrörlighet varierade från elev till elev i 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och svenskämnet. Forskarna 

såg att även om eleverna visade en god textrörlighet och läsförmåga i något av 

ämnena som undersöktes, betydde inte detta att de visade förmågan i andra ämnen 

(Liberg m.fl. 2012:71f). 

     Detta större projekt mynnade ut i tre avhandlingar (af Geijerstam 2006; Edling 

2006; Liberg m.fl. 2012; Wiksten Folkeryd 2006) och en av dessa var Åsa af 

Geijerstams avhandling. Hennes avhandling fokuserade på naturorienterande ämnen 

i årskurs 5 och 8 (af Geijerstam 2006:30f). Med hjälp av textrörlighetsbegreppet, 

analyserar hon elevtexter och texternas funktion i termer av lärande (2006:17). 

Resultatet visade att majoriteten av eleverna hade en låg grad av textrörlighet, samt 

svårigheter att samtala och diskutera sina texter. Det visade sig att eleverna uppvisade 

en högre grad av textrörlighet i relation till labbrapporter och egna anteckningar i 

naturorienterande ämnen, i jämförelse med egna arbeten och instuderingsfrågor där 

eleverna visade en låg textrörlighet. Vidare visade resultatet att högpresterande elever 

hade en högre grad av textrörlighet än lågpresterande i ämnet, men skillnaden i 

elevernas textrörlighet var större mellan grupperna av låg- och högpresterande elever 

än mellan texterna som skrivits av eleverna (af Geijerstam 2006:149). 

     Ewa Bergh Nestlog (2012) genomförde en studie i mellanstadiet, med syfte att 

studera elevernas textrörlighet, genom att analysera elevernas skrivna texter och 

intervjuer med eleverna på två olika skolor (Bergh Nestlog 2012:6). Resultatet visade 

att eleverna från båda skolorna hade en stor spridning i sin textrörlighet. Bergh 

Nestlog såg att på ena skolan visade eleverna en svag utåtriktad textrörlighet, eftersom 

de inte kopplade tydligt till egna erfarenheter eller andra texter när det diskuterade 

textuella strukturer. Eleverna distanserade sig även från texten och visade en otydlig 

textrörlighet i diskussion om sammanhanget mellan syftet och mottagaren som inte 

heller kopplades till egna erfarenheter. Den textrörligheten benämner Bergh Nestlog 

(2012:139ff) som transaktiv textrörlighet (se avsnitt 5.4). 

     Jesper Bremholm publicerade med Liberg, Wiksten Folkeryd med flera ett 

konferensbidrag, där en undersökning av elever i åk 8 på en dansk skola inkluderades 
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(Liberg m.fl. 2012). Mer specifikt handlade undersökningen om elevernas läsning av 

naturvetenskapliga texter utifrån textrörlighetsbegreppet. Resultatet visade att 

eleverna hade en vana att använda sig av en begränsad textbaserad textrörlighet, med 

fokus på struktur och innehåll, även när de istället behövde visa en djupare förståelse 

för den lästa texten. Vid den utåtriktade textrörligheten, att relatera till egna 

erfarenheter eller andra texter, visade eleverna olika typer av förkunskaper och 

föreställningar om texten. Svårigheten var att visa förkunskaper i relation till textens 

faktainnehåll, för att fördjupa tankar och utmana eleverna. En skillnad i text-

rörligheten hos eleverna fanns även i hur de samtalade och skrev egna texter. Eleverna 

visade en medelhög kompetens av textrörlighet när de skrev egna texter, men när 

eleverna skulle diskutera innehållet visade de en låg grad av textrörlighet (Liberg m.fl. 

2012:72ff). 

     Efter att projektet Elevers möte med skolans textvärldar var avslutat genomförde 

af Geijerstam (2014) ytterligare en studie som baserades på material från samma 

projekt. Syftet med den nya studien var att undersöka hur eleverna i högre årskurser 

positionerar sig i olika slags texter, samt hur de använder sig av dessa texter när de 

samtalar om texten (af Geijerstam 2014:47). Hon använde sig då av Langers modell 

om föreställningsbyggandet (Langer 2011a:22ff), samt Luke och Freebodys (1990, 

1997) modell, vilket beskriver hur individer läser på olika sätt. För att se hur eleverna 

positionerar sig i olika slags texter, använde af Geijerstam (2014) sig av begreppet 

textrörlighetspositioner, vilket i korthet är hur elever positionerar sig gentemot text, 

utifrån en kombination av olika textrörlighetstyper (se avsnitt 5.4). Dessa positioner 

är inte statiska, utan kan förändras under läsningen. Resultatet i denna studie visade 

att elevernas textpositioner och textrörlighet var lägst i samhällsorienterande och 

naturvetenskapliga ämnen. Mindre starka elever uppvisade ofta en låg grad av 

textrörlighetspositioner, där endast en elev i naturvetenskapliga ämnet utan problem 

kunde uppvisa en dynamisk rörlighet (se avsnitt 5.4). Ibland visades en blandad bild 

av positionerna i relation till text, men af Geijerstam såg att mindre starka elever var 

beroende av situationen texten användes i och syftet med texten i undervisningen, 

medan starka elever inte var det. Mindre starka elever samtalade mycket lite om 

texten, men kunde då prata mer om formen eller funktionen, vilket visade en 

kringgående rörlighet i natur- och samhällsorienterande ämnen (se avsnitt 5.4). I 

svenskämnet pratade lågpresterande elever runt texten eller inte alls om den, men 
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generellt visade det sig att eleverna i svenskämnet, hade lättare att samtala om texter. 

Detta reflekterar, enligt af Geijerstam, traditioner i hur man arbetar med texter i 

svenskämnet (af Geijerstam 2014:47ff). 

     Yvonne Hallessons avhandling (2015) syftade till att undersöka klassrumssamtal 

om text och olika slags textsamtals potential att stötta elevers läsning av 

sakprosatexter i undervisningen, samt att undersöka förhållningssättet hos eleverna 

till texten och innehållet. I de klassrum som Hallesson undersökte fördes olika slags 

textsamtal. I textsamtal om svårare texter visade eleverna en dynamisk textrörlighet 

(se avsnitt 5.4) och utforskade innehåll, kontext och ämnesområde. Med stöd från 

läraren kunde eleverna därmed utveckla redskap för att möta text. Utifrån sin 

avhandling drog Hallesson slutsatsen att både lärarledda och elevledda textsamtal kan 

bli lässtöttande aktiviteter, men de måste då ha en strukturerad ram och vara väl 

förberedda (Hallesson 2015:195). 

     Pia Viséns avhandling syftar till att undersöka hur ”textsamtal i de tre ämnena 

träteknik, svetsteknik och svenska, i en klass på industritekniska programmet fungerar 

som utgångspunkt för diskussion om texternas innehåll och därmed som en möjlighet 

till ökad förståelse för textens ämnesinnehåll.” (2015:9). Resultatet visar att 

textsamtal ger möjlighet för utveckling av språkförmågan på varierande sätt. Det 

skapar även möjlighet för en varierande rörlighet i texter, en progressiv textrörlighet 

(se 5.4). Textsamtal som varieras kan potentiellt bli en närmaste zon för läsutveckling 

när det kommer till att läsa texter, vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse för 

textinnehållet. Visén säger dock att resultatet i studien inte går att generalisera, utan 

att detta gäller för de fall hon undersökt (2015:175). 

     Kristina Danielsson, Ewa Bergh Nestlog och Ellen Krogh (2019) använde 

textrörlighetsbegreppet för att dels studera lärares kollegiala samtal om en text i 

Läslyftsmodulen ”Skriva i alla ämnen”, dels studera hur en lärare omsätter samma 

artikel i den egna praktiken (Danielsson m.fl. 2019:117). I det kollegiala textsamtalet 

var lärarlaget indelat i två grupper och diskuterade en artikel som spelades in. Vidare 

videoinspelades en lektion då en lärare genomförde en undervisningssituation utifrån 

ett temaarbete (2019:123). Resultatet visade att de två lärargrupperna skilde sig åt i 

sin textrörlighet; ena gruppen visade till stor del en transaktiv textrörlighet, medan 

den andra gruppen visade associativ textrörlighet (se 5.4). Ingen av grupperna 

uppvisade textbaserad textrörlighet i någon större utsträckning. I undervisnings-
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situationen såg de att det var den textbaserade textrörligheten som användes mest med 

fokus på form och innehåll i elevernas arbete. I vissa stunder sågs associativ 

textrörlighet, när elever kopplade till egna erfarenheter, samt i viss mån transaktiv 

textrörlighet, när eleverna skulle samla fakta från en film vars innehåll skulle 

användas senare, då eleverna skulle skriva text (Danielsson m.fl. 2019:134ff). 

5.4 Textrörlighetsbegreppet – ett begrepp i rörelse och förändring 

I förra avsnittet presenterade vi svenska studier som använt textrörlighetsbegreppet. I 

det följande tar vi upp hur begreppet vidare utvecklats på olika sätt för att svara på 

studiens tredje frågeställning. 

     Innan textrörlighetsbegreppet introducerades på allvar i svensk kontext hade 

forskare börjat tala om det. Björk och Liberg (1996) använde begreppet i relation till 

yngre barn och skrivutveckling. De använde då tre olika typer av textrörlighet; 

framåtriktad textrörlighet, bakåtriktad textrörlighet och utåtriktad textrörlighet. 

Framåtriktad textrörlighet innebär att eleven använder sig av sådant den har läst eller 

skrivit tidigare, för att skapa förståelse för kommande texter eller fortsätta på sitt eget 

skrivande. Bakåtriktad textrörlighet har fokus på elevers användning av det som 

nyligen skrivits eller lästs för att skapa en djupare förståelse, eller för att förändra det 

som skrivits tidigare. Utåtriktad textrörlighet innebär att elever utifrån text som lästs, 

kan koppla den till tidigare erfarenheter eller kunskaper (Björk och Liberg 

1996:135f). 

     Efter att textrörlighet introducerades som ett analytiskt verktyg har begreppet 

använts i olika studier för olika syften, vilket lett till att begreppet fått nya 

användningar och riktningar. I beskrivningen nedan utgår vi ifrån de 

textrörlighetstyper som användes i projektet; Elevers möte med skolans textvärldar 

(af Geijerstam 2006; Edling 2006; Wiksten Folkeryd 2006) alltså textbaserad 

rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. 

   I ovanstående projekt genomfördes en delstudie som syftade till att göra 

textrörlighetstyperna ännu mer tydliga (Liberg m.fl. 2012:71) och det genom att dela 

upp de olika typerna på nya sätt. De föreslog då att den textbaserade rörligheten kunde 

delas upp i två typer; centripetalt och centrifugalt läsande för att det tydligt ska 

framgå vad som innefattas i begreppet. För att det inte skulle bli för många nya 

begrepp, valde de att lägga in den utåtriktade textrörligheten enbart i centrifugalt 
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läsande (se 2012:71). Den centripetala läsningen innebär att rikta sig mot 

kärninnehållet och utgå att det finns enskilda detaljer eller fakta i texten. Läsaren 

sammanfattar innehållet och försöker även identifiera huvudbudskapet i texten, samt 

dra enkla slutsatser som framgår av innehållet. I den centrifugala typen av 

textrörlighet rör sig individen ut från texten, exempelvis för att dra slutsatser, 

generalisera och hantera tvetydigheter. Här försöker individen att förtydliga de 

abstrakta eller generella termerna och begreppen, tolka bildspråket och abstrakta 

budskap och associera till upplevelser eller andra texter. En annan förändring gällde 

den interaktiva textrörligheten vilket benämndes som metaperspektifiering, som 

handlar om att utforska olika sätt att läsa, samt deras för- och nackdelar i relation till 

läsandet och syftet (Liberg m.fl. 2012:71). Här ska individen kritiskt granska texten 

utifrån form, funktion och innehåll. En del av metaperspektifieringen innebär att 

individen utforskar varför man inte förstår texten (Liberg m.fl. 2012:71f.). 

     I sin licentiatuppsats introducerade Yvonne Hallesson (2011) begreppet 

läspositioner i relation till textrörlighetsbegreppet. Hon använder tre typer av 

läspositioner: ytposition, medelposition och djupposition. De två senare positionerna 

motsvarar de två aspekter av textbaserad rörlighet (af Geijerstam 2006:129f.; 

Hallesson 2011:34). Ytposition innebär att elever har svårigheter att ta sig in i texten 

och uttrycker sig oklart. Medelposition innebär att elever kortfattat svarar på frågor 

som rör rubrik eller innehåll. Eleven tar också och lyfter fram vem som är mottagaren 

i texten, medan elever som har en djupposition ger en fullständig och tydlig 

redogörelse av hela texten och innehållet (Hallesson 2011; Liberg m.fl. 2012). 

     I sin studie av mellanstadieelevers textrörlighet (se avsnitt 5.3) modifierade Ewa 

Bergh Nestlog (2012) textrörlighetstyperna och istället för interaktiv rörlighet 

använde hon transaktiv rörlighet vilket innebär att skribenten distanserar sig 

ytterligare från texten och diskuterar den i relation till textens sammanhang, syfte och 

tänkta läsare. 

     Liberg med flera (2012), föreslog olika textrörlighetsdimensioner, som kortfattat 

går djupare in på varje typ av textrörlighet. Exempelvis föreslås att den textbaserade 

textrörligheten ska omfatta sju dimensioner, rörlighet utåt/utåtriktad textrörlighet 

omfattar fem dimensioner och även interaktiv textrörlighet beskrivs i relation till fem 

dimensioner. Dessa skriver Liberg med flera ska också kunna graderas i låg, medel 

och hög grad av textrörlighet (Liberg m.fl. 2012:67ff). 
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     I likhet med Yvonne Hallesson (2011) har af Geijerstam (2014) använt begreppet 

textrörlighetspositioner, som utgörs av en kombination av de olika typerna av 

textrörlighet (Liberg m.fl. 2012; 5.1, 5.3). Utifrån kombinationerna har hon tagit fram 

fyra olika textrörlighetspositioner. Frånkopplad rörelse är när elever visar svårigheter 

att tala om textinnehållet de skrivit eller läst. Därmed blir det svårt för dem att 

identifiera möjliga mottagare eller varför texten är relevant att läsa.  En kringgående 

rörelse runt en text gör elever när de resonerar om textens funktion och form via egna 

associationer snarare än att tala om det faktiska innehållet. Viss rörlighet är när elever 

till viss del samtalar om innehållet i texten och associerar eller uttrycker sig om 

formen och funktionen i visst omfång. Dynamisk rörlighet innebär att eleverna utan 

större svårigheter samtalar om texten, innehållet, formen och funktionen där de även 

kan associera till egna erfarenheter (af Geijerstam 2014:58f). 

     Visén (2015) har utifrån textrörlighetsbegreppet och Liberg med fleras (2012) 

analysmodeller (Liberg m.fl. 2012) gjort nya analysmodeller för klassrumssamtal, 

med hjälp av Hallesson (2015) och de använder ett nytt begrepp, progressiv 

textrörlighet. Det innebär att läsaren genom att samtala om texten på olika sätt kan 

röra sig dynamiskt genom textrörlighetsdimensioner och utveckla förståelse för text 

på flera olika sätt (Visén 2015:149). Eftersom analysmodellerna var utformade efter 

individsamtal och intervjufrågor, behövde Visén omforma dem för att passa 

klassrumssamtalet och elevgruppen (Visén 2015:50f). Hon ville få en överblick över 

den kollektiva textrörligheten hos eleverna och säga något om de uttryck och 

möjligheter till förståelse och utveckling som framträder i samtalen (2015:52). De 

nya modellerna är anpassade för elevgruppen, vilket innebär att andra studier kan 

använda modellerna för att undersöka hela elevgrupper och inte bara enskilda elever 

(jfr Liberg 2012; Visén 2015:115ff). 

     Med inspiration från bland annat Hallesson (2015) och Bergh Nestlog (2012), 

kopplade Danielsson och hennes kollegor (2019) textrörlighetsbegreppet till en av 

Bakhtin inspirerad triadisk kommunikationsförståelse och använde som nämnts ovan 

begreppen textbaserad, transaktiv och associativ textrörlighet. Den associativa 

textrörligheten är hämtad från Hallesson (2015) och Visén (2015), och innebär hur 

individen associerar en läst text till tidigare erfarenheter och kan röra innehåll som 

också delvis ligger utanför textens egentliga innehåll. Transaktiv rörlighet, som Bergh 

Nestlog (2012) arbetat med tidigare, definieras som den textrörlighet där någon som 
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yttrar sig distanserar sig från texten och samtalar om textens funktion och hur den kan 

användas i olika sammanhang. 

     Vidare har textrörlighetsbegreppet inspirerat till andra användningar av begreppet. 

Exempelvis har Pia Nygård Larssons (2011) i hennes avhandling om kommunikation 

i naturvetenskapliga klassrum, inspirerats av begreppet för att utifrån diskursiv 

rörlighet undersöka klassrumskommunikation i naturvetenskapliga klassrum mer 

generellt. 

     Britt-Maria Holtz (2010) har utifrån textrörlighetsbegreppet föreslagit ett nytt 

begrepp, vilket grundar sig i analysmodellerna av textrörlighet (Liberg m.fl. 2012), 

nämligen skrivrörlighet och tillhörande analysmodeller. Skrivrörlighet är ”hur 

eleverna formulerar sig i text i relation till ett ämnesinnehåll” (Holtz 2010:6) och 

används i hennes studie, där eleverna skrev och återgav egna tankar kring texter de 

läst. Holtz tog fram fyra typer av skrivrörlighet. En av dessa typer var textbaserad 

skrivrörlighet, elevernas skrivande på ord-, sats- eller helhetsnivå. En elev på en låg 

nivå kan bli ytlig i sitt återgivande av en text som de läst då det bara lyfter fram bitar 

av innehållet, med hjälp av uttryck och ord som förekommer i texten. Skrivrörlighet 

inåt är där eleven utgår från innehållet och relaterar till sin egen erfarenhetsvärld av 

upplevelser, föreställningar och kunskaper. Samspelande skrivrörlighet innebär att 

eleven intar en aktiv roll i den skrivna texten, genom diskussioner, resonemang och 

framförande av åsikter som refererar till texten. Kunskapssökande rörlighet är där 

elevens nyfikenhet har väckts genom samtal eller läsande av texter. Här kan elever i 

sin text, direkt eller indirekt formulera frågor eller funderingar med syfte att inhämta 

ny kunskap (Holtz 2010:24). I studien såg hon att olika kombinationer av 

skrivrörlighet användes frekvent när ämnet och innehållet engagerade eleverna 

(Holtz:2010). 

6 Sammanfattande diskussion 

Avsnittet utgår ifrån våra frågeställningar och presenterar först en sammanfattning av 

vilka teorier begreppet grundar sig på (6.1), därefter hur studier använt begreppet och 

deras centrala resultat utifrån textrörlighet (6.2) som följs av hur begreppet har 
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utvecklats och förändrats (6.3). Avsnittet avslutas med vår slutsats av studien och 

vidare forskning om textrörlighet (6.4), samt en kort metoddiskussion (6.5). 

6.1 Vilka teorier grundar sig begreppet textrörlighet på? 

Textrörlighetsbegreppet lutar sig främst mot receptionsteorier och Judith Langers 

tankar om föreställningsvärldar och föreställningsbyggandet (af Geijerstam 2006; 

Langer 2011a; Visén 2015). Receptionsteorier fokuserar på mötet mellan läsaren och 

texten och hur läsaren skapar förståelse för texten genom olika hållningar (Rosenblatt 

1982; Langer 2011a, 2017). Textrörlighetsbegreppet bygger på dessa hållningar och 

de olika typerna av textrörlighet (se avsnitt 5.1), vilket går att se kopplingar mellan. 

Exempelvis ses det tydlig att första och andra hållningarna har likheter med den 

textbaserade textrörligheten och de hållningarna kan även kopplas till rörlighet utåt 

samt interaktiv textrörlighet (se avsnitt 5.2; jfr Langer 2011a; Liberg m.fl. 2012). 

     I tidigare studier om textrörlighetsbegreppet (af Geijerstam 2006; Hallesson 2015; 

Visén 2015) har begreppet även lutat mot dialogismen, vilket betonar interaktionen 

och processen mellan deltagare som viktigt, eftersom det är genom kommunikation 

som meningsskapandet sker (af Geijerstam 2006:19ff). Dialog är ett nyckelbegrepp 

inom teorin och Bachtin, en av förgrundarna, menar att dialog och kommunikation 

inte tillhör en individ, utan ingår i den sociala kontexten (af Geijerstam 2006:19). 

Många studier använder textrörlighet i sociala kontexter, eftersom de studerat elevers 

textrörlighet och hur de samtalar om andras texter och sina egna texter. Många studier 

i relation till dialogismen, kopplar även begreppet till det sociokulturella perspektivet 

(af Geijerstam 2006; Visén 2015). Sociokulturella perspektiv har idén att individen 

lär i sociala relationer och sammanhang. Precis som dialogismen är språket och 

kommunikationen viktig för det sociala samspelet (Dysthe 2003; Säljö 2014). Genom 

att samtala om texter, ingår eleven i sociala kontexter och relationer, vilket skapar en 

vidare förståelse för text med hjälp av andra individer. Elevernas textrörlighet kan i 

sin tur i det sociala sammanhanget, gör att de utveckla sin textrörlighet och intar andra 

positioner i sin textrörlighet. 
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6.2 Hur har tidigare studier använt begreppet och vilka är de centrala 

resultaten? 

Projektet Elevers möte med skolans textvärldar, som introducerade textrörlighets-

begreppet i svensk kontext, syftade till att undersöka mötet mellan skribenten, samt 

läsaren och texten. Resultatet visade att elevers textrörlighet var lägre i 

naturorienterande ämnen, specifikt i de texter som eleverna skrivit själva, än i 

samhällsorienterande ämnen och svenskämnet (af Geijerstam 2006; Edling 2006; 

Liberg m.fl. 2012; Wiksten Folkeryd 2006). I en delstudie som genomfördes inom 

projektet, undersöktes skillnader i elevernas textrörlighet i möten med olika texter i 

skolan. Det visade sig att elevers textrörlighet varierande från elev till elev i 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och i svenskämnet. Dessutom 

såg forskarna i delstudien att även om elever visar en god textrörlighet, i ett av ämnena 

betyder det inte att de har samma nivå av textrörlighet i andra ämnen (Liberg m.fl. 

2012:71f). 

     I Åsa af Geijerstams avhandling (2006) använde hon textrörlighetsbegreppet för 

att analysera elevtexter och texternas funktion i termer av lärande. Resultatet visade 

att stor del av eleverna hade en låg grad av textrörlighet och svårigheter att samtala 

om sina texter. Dessutom var det skillnader i elevernas textrörlighet, beroende på om 

de var högpresterande eller lågpresterande elever än vad det var i deras texter 

(2006:149). af Geijerstam genomförde en vidare studie med samma material (2014), 

där hon undersökte hur elever i högre årskurser positionerar sig i olika slags texter, 

samt hur de använder sina texter när de samtalar om dem. I resultatet visade det sig 

att elevers textpositioner och textrörlighet var lägst i samhällsorienterade och 

naturvetenskapliga ämnen. Svaga elever visade oftast en låg grad av textposition, men 

var också mer beroende av situationen där texten användes och syftet med texten i 

undervisningen. Dessa elever samtalade även mycket lite om textens innehåll (af 

Geijerstam 2014). 

     Ewa Bergh Nestlog (2012) ville studera elevers textrörlighet, genom att analysera 

elevers texter och genom intervjuer med eleverna. Det hon kom fram till var att det 

var en stor spridning i elevernas textrörlighet och att eleverna på ena skolan visade en 

svag textrörlighet, eller otydlig, eftersom de inte kopplade tydligt till innehåll eller 

egna erfarenheter i samtalen om sina texter (Bergh Nestlog 2012). 
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     Bremholm (2012) undersökte om elevernas läsning av naturvetenskapliga texter 

utifrån textrörlighetsbegreppet. Resultatet visade att eleverna hade en begränsad eller 

en medelhög textrörlighet beroende på om de samtalade om texten strukturmässigt, 

till egna erfarenheter eller om de skrev texter själva (Liberg m.fl. 2012:72). 

     Yvonne Hallesson (2015) och Pia Visén (2015) använde båda textrörlighets-

begreppet för att studera textsamtal och klassrumssamtal i gymnasiet och hur 

samtalen kan användas för att stödja eleverna i läsningen. Hallesson såg att det finns 

olika typer av textsamtal och att mer utmanande texter i textsamtal använde elever en 

viss typ av textrörlighet, men att med lärarens stöd kunde eleverna utveckla redskap 

för att kunna få mer kunskap (Hallesson 2015:195). Visén å andra sidan såg också att 

textsamtal som varierade, var ett stöd för eleverna att utveckla sin textrörlighet men 

att de behövde vara väl förberedda och ha en strukturerad ram, för att eleverna skulle 

gynnas mest av textsamtal (Visén 2015:175). 

     Kristina Danielsson med flera använde sig av textrörlighetsbegreppet för att dels 

studera lärares kollegiala samtal om en text och dels för att studera hur en lärare 

omsätter samma text i den egna praktiken. Resultatet visade att lärarna i samtal om 

texten uppvisade olika textrörlighetstyper; en del av lärarna visade till stor del en typ 

av textrörlighet, medan andra till stor del visade en annan typ av textrörlighet. Vid 

undervisningssituationen sågs också en variation i olika typer av textrörlighet, men 

även här var det en typ av textrörlighet som uppvisades mest (Danielsson m.fl. 

2019:134ff). 

     De flesta studierna kom fram till att elever, men även lärare, visar olika typer av 

textrörlighet (Danielsson m.fl. 2019; Bergh Nestlog 2012; Liberg m.fl. 2012) och att 

det varierar i elevgrupperna, eller i lärargrupper gällande samtal om texter eller 

skrivandet av texter. I naturvetenskapliga ämnet visar elever oftast en svag 

textrörlighet, i jämförelse med andra ämnen såsom samhällsorienterande ämnen och 

svenska (af Geijerstam 2006; Liberg m.fl. 2012). Dessutom har även elevernas 

textrörlighetspositioner varierat i undervisningen, beroende på om de samtalar om 

texter eller om de skriver texten. Sammantaget har studierna visat att elever har stor 

spridning i sin textrörlighet och att den är varierande över olika ämnen. Liberg med 

flera tog upp var att bara för att en elev har stark textrörlighet i ett ämne, betyder det 

inte att denna elev har det i ett annat ämne (Liberg m.fl. 2012:71f.). Något intressant 

som framkom i litteraturstudien var de stora skillnaderna som kunde finnas mellan 
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läsning och skrivning (Holtz 2010; Liberg m.fl. 2012; af Geijerstam 2006, 2014). Att 

se denna variation i textrörlighet visar verkligen att alla elever är olika och att det 

krävs god undervisning och struktur, samt stöd för att alla elever ska kunna utveckla 

en god textrörlighet. Elever bör få möta olika texter i skolan, eftersom forskning har 

visat att läsning och skrivning har en betydande roll för språkutveckling samt 

förmågan att skapa inre föreställningsvärldar. De texter elever möter idag är källor till 

nya uppfattningar, värderingar och kunskaper om sig själva och omvärlden. Det 

påverkar vad och hur individen läser, men också vilka texter som omger individen i 

högre ålder (Liberg m.fl. 2012). De studier som gjorts har visat att elever kan ha en 

stor spridning i sin textrörlighet och att det också skiljer sig i svenskämnet och i 

naturorienterande och samhällsorienterande ämnen (af Geijerstam 2006; Liberg m.fl. 

2012). Vidare har exempelvis Hallesson (2015) och Visén (2015) uppmärksammat 

att textsamtal kan vara potentiellt stöd för elevernas läsning i gymnasiet och att 

textsamtalen kan hjälpa dem att utveckla verktyg för att kunna skapa denna förståelse 

av texter. 

6.3 Hur har begreppet utvecklats och förändrats över tid? 

Textrörlighet har förändrats över tid och utvecklats på olika sätt. Björk och Liberg 

(1996) nämner begreppet första gången med tre tillhörande textrörlighetstyper; 

framåtriktad textrörlighet, bakåtriktad textrörlighet och utåtriktad textrörlighet, vilket 

de diskuterade i kontext för yngre barn. Det var dock officiellt med projektet ”Elevers 

möte med skolans textvärldar” (af Geijerstam 2006; Liberg m.fl. 2012) som begreppet 

introducerades i svensk kontext. Projektet diskuterar textrörlighet utifrån tre nya 

typer: textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet som 

sammanfattningsvis handlar om att röra sig i texten på olika sätt. Dessa typer har en 

likhet med Langers diskussion om förståelseprocesser i läsning (af Geijerstam 

2006:125f.). Vidare har även begreppet fått andra användningsområden som 

utvecklats på olika sätt (Hallesson 2011; af Geijerstam 2014). Exempelvis har af 

Geijerstam tagit fram textrörlighetspositioner, medan Hallesson tog fram 

läspositioner (se avsnitt 5.4). Det visar att textrörlighetsbegreppet har använts för 

olika syften. Det intressanta som uppmärksammades var att majoriteten av studierna 

nu för tiden fokuserade på läsningen av skrivna texten istället för skrivandet av dem.  
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Detta kan bero på att mycket forskning kring skrivande redan gjorts (Holtz 2010; 

Liberg m.fl. 2012; Danielsson 2019). 

     Ewa Bergh Nestlog använde sig av begreppet transaktiv textrörlighet, istället för 

interaktiv textrörlighet eftersom hon ansåg att det passade bättre till sitt syfte och sina 

utgångspunkter (2012:65). Visén och Hallesson har liknande resonemang när de 

presenterar associativ textrörlighet i sina studier om textsamtal i helklass (Visén 

2015:49ff; Hallesson 2015:49f). Utifrån dessa två begrepp och textbaserad 

textrörlighet har Danielsson med flera (2019) inspirerats till att med hjälp av 

begreppen, göra en studie av lärares kollegiala samtal utifrån en 

undervisningssituation. Detta visar att andra forskare kan använda sig av samma 

begrepp, men i andra kontexter och för andra syften. Bergh Nestlog intervjuade elever 

på mellanstadiet angående deras texter, medan Hallesson och Visén riktade sig mot 

elever på gymnasiet. Danielsson med flera tittade istället på lärares samtal och deras 

undervisning. Textbaserad textrörlighet har använts som den var från början trots att 

den använts olika i studier. 

6.4 Slutsats och vidare forskning 

Utifrån resultatet av studierna som undersöktes framkom det att textrörlighets-

begreppet har använts på ett flertal olika sätt (jfr Björk och Liberg 1996; Hallesson 

och Visén 2015; Danielsson m.fl. 2019). En vidare forskning skulle vara intressant, 

specifikt i relation till Liberg med flera och deras delstudie (Liberg m.fl. 2012:71f), 

där de uppmärksammade att elever varierade i sin textrörlighet i olika ämnen. Att 

utvidga Holtz arbete med skrivrörlighet (2010) och se om elevernas skrivrörlighet 

varierar i fler skolämnen, såsom de gjorde kring textrörlighet, skulle vara intressant 

att göra och se om det är skillnader i textrörligheten i undervisningssituationer. 

Eftersom det varierande hos eleverna, hade det varit intressant att studera elevernas 

textrörlighet specifikt i relation till nationella proven. Detta för att se om elevernas 

textrörlighet varierar i en vanlig undervisningssituation kontra nationella prov, 

eftersom det inte verkar finnas tidigare studier som fokuserat på de nationella proven. 
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6.5 Metodkritik 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie och en fördel med att en 

sådan studie är att det ger en samlad bild om forskning som genomförts inom det 

valda området. 

     Under processen för att hitta material insåg vi att de sökord vi hade från början 

inte gav tillräckligt material, därför utökades sökningen. Hade det inte gjorts hade vi 

missat flera arbeten som använde textrörlighet. I vissa fall, som med begreppet 

skrivrörlighet, var vi tvungna att besluta om det skulle vara med eller inte. Liberg med 

flera (2012) visade att skrivrörlighet var av relevans, eftersom det var en 

vidareutveckling av textrörlighet som Holtz (2010) tagit fram. Vi valde att använda 

engelska söktermer för att vissa studier kan ha skrivits på engelska och genom att 

inkludera det, fick vi mer material att arbeta med. Dock kan en nackdel med flera 

sökord vara att vi får material som inte var relevant och varit tvungna att använda tid 

till att rensa. 

     Resultatet presenterades i kronologisk ordning för att underlätta för läsaren att 

följa med i begreppets utveckling. Eventuella nackdelar med att göra en kronologi är 

när flera studier används och dessa har samma årtal. Det kan bli svårt att lägga upp 

det på ett sätt som är sammanhängande vilket kan ha försvårat läsningen av arbetet. 
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