
Student Tula Nyström  
Ht 2015 Examensarbete 30hp 
Speciallärarprogrammet 90hp 

 

”Skulle du inte gå till studsmattan?”- 

En interventionsstudie om hur 
sokratiska samtal kan påverka 
elevers läsförståelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tula Nyström 
 
 





 

Abstract 
 
This study wants to illustrate the use of the Socratic dialogue in relation to reading comprehension. An 
intervention with children in third grade at two different schools, one with previous experience from 
working with Socratic dialogues and one without any earlier experience, has been done. After reading a 
text, half of the pupils received a Socratic dialogue related to the text. The reading comprehension was 
tested afterwards with all the pupils. How the reading comprehension is effected by a Socratic dialogue and 
how the dialogue effects pupils with different levels of reading comprehension and what in the dialogue 
that could effect the reading comprehension were examined. The results indicate that pupils typically 
underachieving in the reading comprehension test, could have an advantage of the dialogue if they had 
previous experienced with it. Without previous experience it seems that the Socratic dialogue could impair 
the reading comprehension. How well the pupils interact and how the rules of the dialogue are followed 
seem to be factors that could effect the reading comprehension. 
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1 Inledning 
Som speciallärare vill jag inte bli en ”skrubbtant”, en lärare som sitter för sig själv i ett 
litet rum, dit elever med olika svårigheter kommer för att få hjälp. Mitt uppdrag som lärare 
med specialpedagogisk kompetens, bör enligt mig till stor del handla om att hitta vägar 
att förändra den ordinarie undervisningen, så att dessa elever kan utvecklas tillsammans 
med övriga elever i en klassgemenskap. Karlsudd (2012) beskriver de här två 
inriktningarna för specialpedagogiskt arbete. En riktning arbetar för att eleven ska passa 
in i skolmiljön genom att arbeta med kompensatoriska åtgärder. Den andra inriktningen 
ser inkluderingen som ett villkor för undervisningen, vilket minskar risken för 
diskriminering (Karlsudd, 2012). Skolverket (2014) menar också att det är viktigt att se 
över vilka pedagogiska metoder som används innan riktade stödinsatser sätts in. Att hitta 
undervisningssätt och pedagogiska metoder som är inkluderande, där alla elever kan 
utveckla sina förmågor i de olika ämnena, blir således en viktig del i mitt kommande 
arbete som speciallärare.  

I sex år har sokratiska samtal varit en del av min undervisning. Det sokratiska samtalet är 
en dialog som förs på ett speciellt sätt för att utveckla tänkandet. Utgångspunkten för det 
sokratiska samtalet är bland annat bilder och berättande texter av olika slag. Sokratiska 
samtal är inkluderande genom att de är öppet respektfulla och genomförs med alla barn 
utifrån deras egna idéer. Eleverna samarbetar för att komma till en fördjupad förståelse. 
Då sokratiska samtal även visat sig hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse (Pihlgren, 
2008, Robinson, 2006), skulle samtalen kunna vara ett inkluderande arbetssätt för elever 
som behöver utveckla sin läsförståelse. Jag ville därför i denna studie undersöka hur ett 
sokratiskt samtal om en text påverkar läsförståelsen av texten. Jag ville  även i detta 
sammanhang undersöka huruvida erfarenhet av samtalstekniken påverkar läsförståelsen 
av texten. Hypotesen var att en tidigare erfarenhet av samtalen skulle kunna vara en 
fördel. En kort intervention genomfördes med elever i årskurs tre på två olika skolor, en 
skola med erfarenhet av sokratiska samtal och en skola som helt saknar erfarenhet. 
Interventionen gjordes med hälften av eleverna i varje klass i form av ett sokratiskt samtal 
om en text som alla elever först fått läsa. Hälften av eleverna blev således min 
kontrollgrupp. Därefter gjordes ett läsförståelsetest på texten med alla elever. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa sokratiska samtal, som är ett inkluderande arbetssätt, 
i relation till läsförståelse. 

Vilka effekter på läsförståelsen kan man se av ett sokratiskt samtal om en text hos elever 
med erfarenhet av sokratiska samtal? 

Vilka effekter på läsförståelsen kan man se av ett sokratiskt samtal om en text hos elever 
som saknar erfarenhet av sokratiska samtal? 

Vilka effekter på läsförståelsen kan man se av ett sokratiskt samtal om en text hos elever 
med olika läsförståelseförmåga?  

Vilka faktorer i det sokratiska samtalet kan påverka läsförståelsen av texten? 
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3 Bakgrund 
I arbetets bakgrund under punkt 3.1 görs först en kort historisk sammanfattning av skolans 
uppdrag och dess förhållande till inkludering. I nästa punkt 3.2 beskrivs begreppet 
inkludering och vad det enligt olika forskare kan innebära. Sedan följer en redogörelse av 
begreppet läsförståelse under punkt 3.3 och en beskrivning av olika läsförståelsemetoder. 
Även metoder som används för testning av läsförståelse beskrivs. Bakgrunden avslutas 
under punkt 3.4 med ett stycke om eftertänksam dialog, ett samlingsnamn för en grupp 
metoder dit sokratiska samtal räknas. 

3.1 Skolans uppdrag 
Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som de olika läroplanerna på olika sätt har försökt 
närma sig. Det har alltid funnits diskussioner om de elever som inte klarar av att leva upp 
till skolans förväntningar. Det har också hela tiden funnits olika slags skolformer och 
pedagogik som oftast inneburit olika former av segregering (Hjörne & Säljö, 2013).  

Under efterkrigstiden introducerades idén om en skola för alla, där varje individs behov 
skulle mötas. Detta innebar att olika slags differentieringar, t ex specialklasser, infördes 
för att skolan skulle kunna ge eleverna den kompensation som behövdes. För att försöka 
ändra på den här utvecklingen var beskrivningar av skolsvårigheter inte specificerade i 
läroplanen som kom 1980, (Lgr 80). Enligt den skulle undervisningen bedrivas utifrån 
elevernas intresse och alla skulle arbeta tillsammans oberoende av kapacitet eller förmåga 
(Hjörne & Säljö, 2013). Att bestämma vilka svårigheter som kunde innebära att en elev 
blev segregerad var enligt Lgr 80 upp till den enskilda skolan att definiera. I nästa 
läroplan, Lpo 94, blev skolornas eget ansvar för detta ännu tydligare. Denna läroplan 
menade att det var lärarens uppgift att individualisera undervisningen och kunna möta 
varje elevs behov (Hjörne & Säljö, 2013). 2011 kom en ny läroplan och en ny skollag. 
Båda dessa präglas av en helhetssyn på eleven och menar att undervisningen ska anpassas 
efter varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Individualiseringen och 
inkluderingen av alla elever framhålls, liksom rätten till en likvärdig utbildning (SFS 
2010:800). 

Alla i skolan bör sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar för att de ska 
kunna utvecklas så långt som är möjligt (Skolverket, 2014). Innan stödinsatser för en elev 
sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur arbetet och organisationen kring eleven 
ser ut. Det kan till exempel vara vilka pedagogiska metoder som används (Skolverket, 
2014). I det här uppdraget återfinns inkluderingstanken och riktningen mot att hitta 
inkluderande arbetssätt. 

3.2 Inkludering 
Det finns olika definitioner av inkludering och vissa kriterier måste vara uppfyllda för att 
ett klassrum eller ett arbetssätt ska kunna kallas inkluderande. Enligt Göransson och 
Nilholm (2014) innebär inkludering att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett 
deras individuella egenskaper och att inga segregerade lösningar görs för olika kategorier 
av elever. 

Göransson och Nilholm (2014) menar att demokratiska processer är betydelsefulla i ett 
inkluderingsperspektiv. Delaktighet i lärandet kan vara att man får vara en del av 
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inkluderande lärprocesser, ett slags lärande tillsammans med andra. Den här 
gemenskapsorienterade definitionen av inkludering bottnar i att alla elever ska känna sig 
socialt och pedagogiskt delaktiga. Enligt Göransson och Nilholm (2014) finns också en 
individorienterad definition av inkludering där graden av inkludering endast avgörs av 
hur situationen ser ut för de enskilda eleverna. Om eleverna trivs i skolan, har goda sociala 
relationer och når målen menar man att eleven är inkluderad. Enligt Göransson och 
Nilholm (2014) finns också en tredje användning av begreppet inkludering och det kallar 
de den placeringsorienterade definitionen. Enligt den betyder inkludering att elever i 
svårigheter är placerade i det vanliga klassrummet. Författarna menar att trots att samtliga 
forskare som försöker definiera inkluderingsbegreppet är överens om att det handlar om 
mer än var elever i svårigheter befinner sig, är det ändå just det som begreppet används 
till (Nilholm & Göransson, 2014). 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) gör en kritisk analys av den specialpedagogiska 
undervisningen i Sverige. De menar att styrdokumenten ger för mycket utrymme till egna 
tolkningar, vilket resulterar i en stor variation. De menar vidare att svenska skolan inte är 
så inkluderande som den vill verka och att kunskapsmål kan vara tveeggat med tanke på 
inkluderingen. Att varje elev ska nå upp till vissa kunskapskrav och samtidigt behålla sin 
lust att lära kan vara motsägelsefullt. Författarna menar också att det finns få skrivningar 
om hur hela skolans miljö ska utformas för att passa alla elever och hur olikhet kan ses 
som en tillgång (Göransson, Nilholm, & Karlsson, 2011).  

I en forskningsrapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver Göransson och 
Nilholm (2014) att det är lätt att hitta ideér om hur skolor ska bli mer inkluderande men 
att det är svårare att hitta studier som på ett vetenskapligt sätt visar åtgärder på skol- och 
klassrumsnivå som leder till en mer inkluderande skola. Elisabeth Persson (2013) har i en 
studie undersökt framgångsfaktorer i en kommun i Sverige som har förbättrat 
skolresultaten med inkludering. Hon ser betoningen av kunskap, tydliga kunskapsmål 
samt utbildning i modern pedagogikforskning för personal som viktiga delar för att 
lyckas. Även att klasslärare och speciallärare arbetade tillsammans med alla elever i 
samma klassrum bidrog till en framgångsrik inkludering (Persson, 2013). Lani Florian 
(2008) menar att ordet special har ersatts av ordet inkludering utan att särskilt mycket har 
ändrats. Florian (2008) menar att lärare själva har svårt att förändra de strukturer som 
behövs för inkluderande undervisning. Hon påpekar att lärarna som individer ändå har 
möjlighet att ändra sitt sätt att arbeta i klassrummet och att det är i själva praktiken, vad 
lärarna gör som ger inkludering (Florian, 2008). 

Enligt Nilholm och Alm (2010) måste man ställa upp ett antal kriterier för att kunna 
avgöra om ett klassrum är inkluderande. Olikhet ska ses som en tillgång, eleverna ska 
känna sig socialt delaktiga och eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga. Andra kriterier 
för att få till ett inkluderande klassrum enligt forskarna är betydelsen av ett gott samarbete 
mellan lärarna, individualisering av undervisningen, ofta i grupp, grundläggande regler 
och goda bemötandestrategier  (Nilholm & Alm, 2010). 

Enligt Göransson och Nilholm (2014) kan man undersöka om ett arbetssätt är 
inkluderande, genom att utgå ifrån den gemenskapsorienterande definitionen. Man kan 
då kartlägga om arbetssättet ökar graden av gemenskap och delaktighet. Utifrån den 
individorienterande definitionen kan man sedan se om elevernas delaktighet ökar. Om 
man vill veta vilka effekter inkluderingen har är utgångspunkten placeringsdefinitionen. 
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Det finns metoder med olika slags samtal om texter som visat sig utveckla läsförståelse 
som stämmer in på Göranssons och Nilholms (2014) definition av ett inkluderande 
arbetssätt. För att få en bakgrund till dessa samtalsmetoder beskrivs först begreppet 
läsförståelse och olika läsförståelsemetoder i nästa punkt. 

3.3 Läsförståelse 
Läsförståelse är en ämnesöverskridande färdighet, en förmåga som påverkar möjligheten 
att ta till sig kunskaper i alla skolämnen. Den består av olika komponenter och definieras 
på olika sätt. Eckeskog (2013) skriver att definitionen av läsförståelse är att förvärva 
mening från en skriven text genom att läsaren interagerar med texten (Eckeskog, 2013). 
Bråten (2008) har följande definition: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när 
man genomsöker skriven text och samspelar med den.” (Bråten, 2008, s. 13-14 ).  

En förutsättning för läsförståelse är att läsaren kan avkoda, uppfatta meningsbyggnaden 
och vet vad orden betyder (Lundberg & Herrlin, 2014). Bråten (2008) menar också att 
ordavkodning, att kunna läsa ut vad det står, förkunskaper och förståelsestrategier är 
viktiga komponenter i läsförståelse och ser förkunskaperna som den viktigaste delen. 
Bråten (2008) menar att vid läsförståelse måste läsaren konstruera en ny mening baserad 
på gamla kunskaper samtidigt som textens innehåll tas tillvara. Förståelsestrategier innan 
läsningen handlar om att aktivera bakgrundskunskap. Tidigare erfarenheter knyts till 
innehållet i texten och gör den mer förståelig. Bråten(2008) kallar det här för schemateori 
och menar att våra förkunskaper i form av schema gör det möjligt att dra slutsatser som 
också gör detaljer förståeliga.  

Läsförståelse består alltså av olika delar som alla behöver plats i undervisningen. Gibbons 
(2009) hänvisar till Freebody och Lukes (1990) teori att det finns fyra praktiker som 
främjar litteracitetsutveckling när hon beskriver hur man bör arbeta med läsförståelse. 
Praktikerna är kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och textanalytiker. Som 
kodknäckare får eleverna möjlighet att förstå och utveckla sambandet mellan bokstäver 
och ljud. När eleverna är textdeltagare kopplar de ihop texten med sina förkunskaper och 
som textanvändare får de möjlighet att delta i sociala sammanhang där det skrivna ordet 
har stor betydelse. Som textanalytiker läser man texten kritiskt, samt mellan raderna. 
Enligt Gibbons (2009) måste läsaren få resurser att bli delaktig i alla de här fyra 
praktikerna. 

Anmarkrud (2008) beskriver också undervisning som har positiv inverkan på 
läsförståelsen. I den ingår ordavkodning, explicit undervisning i lässtrategier, utveckling 
av ordförrådet samt god kunskap om textgenrer och textstrukturer. Eckeskog (2013) 
menar att undervisning i läsförståelse är en av lärarnas största utmaningar och att bygga 
upp elevers läsförståelse kräver kontinuerlig undervisning innan eleverna har effektiva 
strategier. 

Under kommande  underrubriker kommer jag att ge exempel på några olika 
läsförståelsemetoder och beskriva några av de lästest som används i den svenska skolan. 
Under den sista punkten 3.3.3 ges en kort beskrivning av stanineskalan, som är en 
standardskala som används för att utvärdera resultat i läsförståelsetest. 
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3.3.1 Olika läsförståelsemetoder 
Det finns olika metoder med strategiinriktad och innehållsinriktad undervisnings-
metodik i läsförståelse. Det är de här två inriktningarna som forskningen om undervisning 
i läsförståelse främst har intresserat sig för (Reichenberg, 2014b). En metod som 
fokuserar strategiinriktad undervisningsmetodik är reciprok (ömsesidig) undervisning 
(Palincsar & Brown, 1984). Här turas lärare och elev om att vara samtalsledare och det är 
stort fokus på själva textprocessandet. Några huvudstrategier i metoden är att förutspå 
handlingen, ställa egna frågor och sammanfatta texten med egna ord. En annan 
vetenskapligt underbyggd metod är enligt Reichenberg (2014b) inferensträning (Raphael, 
1982), då eleverna tränas på att besvara fyra olika typer av frågor. Svaren på vissa frågor 
går inte att hitta direkt i texten utan besvaras med slutledningsförmåga av olika ledtrådar 
i texten. 

En annan metod som kan användas som stöd för textsamtal är kontrasteringsläsning. Det 
är en tankemodell där eleverna får jämföra och kontrastera sig själva med texten, t ex 
likheter och skillnader (Westlund, 2015). Den här modellen lämpar sig både för 
skönlitterära texter och faktatexter. En annan modell som passar vid faktatexter är KWL 
(Ogle, 1986). Modellen utgår från vad eleverna redan vet (Know), vill veta (Want to learn) 
och har lärt sig (Learnt). Reichenberg (2014a) beskriver också metoden Questioning the 
Author (Beck, McKeown, Hamilton, & Kucan, 1997), där läraren ställer frågor till 
författaren i strukturerade textsamtal. Metoden innehåller olika discussion moves som till 
exempel marking, som används när läraren vill fästa elevernas uppmärksamhet på något 
viktigt i texten och recapping, som handlar om att sammanfatta. Reichenberg (2014a) 
menar att elevernas textförståelse och kunskap om lässtrategier utvecklas när eleverna 
samarbetar med varandra och med sina  lärare i samtal av olika slag. Hon menar att det 
är när man kan använda egna ord som man visar att man har förstått vad man har läst. 

3.3.2 Lästest 
Hur elever visar att de har förstått vad de har läst  testas i den svenska skolan med olika 
slags lästest. Enligt Åsa Wedin (2010)  finns två perspektiv på skrift som återspeglas i de 
olika typer av lästest som används inom svensk skola. Det ena perspektivet är inriktat på 
elevers läs-och skrivsvårigheter medan det andra betonar skriftens sociala och kulturella 
aspekter. Man kan dela in testen i normerade och icke-normerade. De normerade testen 
används för bedömning av elevers brister med syftet att se vilka elever som behöver 
specialundervisning. De icke-normerade används istället för att följa elevernas läs-och 
skrivutveckling (Wedin, 2010).  

DLS-tester (diagnostiska läs-och skrivprov) har använts länge i svensk skola. De första 
proven konstruerades redan på 1950-talet. DLS är ett standardiserat och normerat 
diagnosmaterial som enligt författarna Järpsten och Taube ger möjlighet att jämföra elever 
sinsemellan och även ger en sammantagen beskrivning av klassens och enskilda elevers 
färdigheter. DLS är klassdiagnoser som är tänkta att användas för att ge lärarna en 
översiktlig bild av klassens och enskilda elevers färdigheter. Testet kan även användas 
för att utvärdera undervisningen. Författarna till provet menar att det ska användas för att 
få ökad insikt om elevernas färdigheter och ge möjlighet att sätta in lämpliga 
undervisningsinsatser.  
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Ett annat diagnosmaterial som ofta används i de tidiga årskurserna är ”Vilken bild är rätt”. 
Materialet har koppling till boken God Läsutveckling : Kartläggning och övningar 
(Lundberg & Herrlin, 2014). Diagnosen innehåller texter och till varje text finns fyra 
bilder där eleverna ska avgöra vilken bild som passar bäst till texten. Provet genomförs 
på tid, är utprovat på ett större antal elever och anger statistiska värden för läsning i ett 
visst antal minuter. Det här testet är mer inriktat på att hitta elevernas svårigheter. 

Ett test som mer framhåller elevernas kunskaper och färdigheter är Nya språket lyfter som 
är ett diagnosmaterial utarbetat av Skolverket (2008) för bedömning av elevers 
måluppfyllelse i svenska. Fokus i testet ligger på läsning och läsförmåga men även andra 
aspekter av språk behandlas. Diagnoserna bygger på lärarens observation och 
observationsschemat är uppbyggt med olika observationspunkter, som i huvudsak handlar 
om elevernas läsning och skrivning, men även tal och samtal finns med.  

3.3.3 Stanineskala 
Vid vissa lästest används en standardskala för att kunna utvärdera elevernas provresultat. 
Det poängvärde som svarar mot antal rätt lösta uppgifter överföras till standardskalan. 
Vid DLS-testen används stanineskalan (av engelskans standard+nine) som bygger på en 
uppdelning av normalfördelningskurvan i nio skalsteg, där det femte steget utgör skalans 
medelvärde. Procentuellt fördelar sig normalfördelningen så att 20% har stanine 5, 17% 
har stanine 4 och 6, 12% har stanine 3 och 7, 7% har stanine 2 och 8, och 4% har stanine 
1 och 9 (Järpsten & Taube, 1998). När staninetabeller tolkas bör man komma ihåg att det 
femte skalsteget representerar medelvärdet och resultat inom stanine 1 och 2 (10% 
svagaste provresultaten) bör uppmärksammas (Järpsten & Taube, 1998). I skolors 
handlingsplaner gällande kartläggning av läs- och skrivförmåga sätts ofta omedelbara 
insatser in vid stanine 1 och 2, medan elever med stanine 3 observeras och följs upp. 

3.4 Eftertänksam dialog 
Skolverket har en pågående satsning för att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. 
Den här satsningen heter Läslyftet och ska hjälpa lärarna att stärka och utveckla kvaliteten 
i undervisningen. Fortbildningsmaterialet i Läslyftet kallas för moduler. En av modulerna 
heter Samtal om text och i den återfinns Sokratiska samtal som är en form av eftertänksam 
dialog. De eftertänksamma dialogerna ökar kommunikativa förmågor som att uttrycka 
sina idéer i tal och skrift samt att lyssna (Billings & Fitzgerald, 2002). Även elevernas 
förmåga att läsa och analysera texter har visat sig förbättras efter att samtalen genomförts 
(Robinson, 2006, Pihlgren, 2008). Robinson (2006) menar att samtalen gör så att eleverna 
lär sig att organisera sitt läsande mer systematiskt och hjälper dem att utveckla en 
läsförståelse där de kan koppla sina egna upplevelser till den lästa texten. 

Samtalsmetoden passar in på Göranssons och Nilholms (2014) beskrivning av hur ett 
inkluderande arbetssätt kan definieras. Det är ett lärande tillsammans med andra, där alla 
är socialt och pedagogiskt delaktiga. Samtalen stämmer också in på Reichenbergs (2014a) 
teorier om att lässtrategier och textförståelse utvecklas i samtal av olika slag. Det 
sokratiska samtalet förs på ett speciellt sätt för att utveckla tänkandet. Utgångspunkten 
för det sokratiska samtalet är bland annat bilder och berättande texter av olika slag. 
Eleverna utforskar tillsammans texten, bilden eller frågeställningen för att komma till en 
fördjupad förståelse (Pihlgren, 2015). Texterna innehåller ett etiskt problem eller ett 
dilemma. Det kan vara något som ger upphov till flera tolkningar, utan att det finns något 
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svar som är rätt. Samtalet är öppet respektfullt samtidigt som det är utforskande och 
analytiskt (Pihlgren, 2015). 

Eftertänksam dialog är ett samlingsnamn för en grupp metoder av filosoferande samtal. 
Den eftertänksamma dialogen är inspirerad av filosofen Sokrates sätt att få människor att 
tänka djupare kring de stora livsfrågorna. Antikens retorik syftade till att fördjupa 
tänkandet. Sokrates kallade sin metod för ”majevtik”, förlossningspedagogik, och 
menade att alla människor har de rätta värdena inom sig och att majevtiken kan få dem 
att se dessa (Pihlgren, 2008). Pihlgren (2008) menar att det är i mötet, när vi utbyter tankar 
och idéer med andra som vår egen bild av världen förändras och utvecklas. Palmér (2008) 
beskriver det dialogiska samtalet som något som varje deltagare äger, upplever och gör 
tillsammans. Det ömsesidiga beroendet beror på att allt som sker i samtalet är kopplat till 
en aktivitet.  

Metoden sokratiska samtal innebär en serie delar med fast ordningsföljd, en struktur som 
bygger vidare på varandra. Pihlgrens forskning (2008) visar att det är viktigt att hålla sig 
till den givna samtalsstrukturen för att uppnå en god eftertänksam dialog. Före samtalen 
introduceras deltagarna för det underlag som samtalet ska behandla. Om samtalet utgår 
från en text har alla deltagare tagit del av texten genom egen läsning eller högläsning.  
Samtalen inleds med att alla i gruppen sätter ett eget mål för samtalet samt ett gruppmål, 
t ex om du är en tyst person kanske målet ska vara att våga säga något. Gruppmålet ska 
alla deltagare komma fram till gemensamt och det kan t ex vara att alla ska lyssna noga 
på varandra. Gruppstorlekarna kan vara olika, men Pihlgren (2015) anser att de bästa 
samtalen sker i grupper med runt 8-15 deltagare. Palmér menar att smågruppssamtal är 
en deltagarstruktur som kan engagera elever och ge dem utrymme att utveckla sina tankar 
i ett möte med andra synsätt (Palmér, 2008). En fråga som alla deltagare ombeds svara på 
inleder sedan själva samtalet. Frågan innebär att alla tar ställning till texten utifrån sin 
egen förförståelse. Genom att sedan lyssna på de andras idéer upptäcker deltagarna att det 
finns flera tolkningar (Pihlgren, 2015). Mot slutet av samtalet får deltagarna återkoppla 
till egna vardagserfarenheter. Detta görs genom att en värderande fråga ställs utifrån 
diskussionen av underlaget. Det sista som görs är att det personliga målet och gruppmålet 
utvärderas.  

Samtalsledaren leder det sokratiska samtalet som en process utifrån elevernas egna idéer. 
Att vara samtalsledare är mycket olikt den vanliga lärarrollen. Man ställer frågor som 
man inte har svaret på, och man vet aldrig vart samtalet tar vägen. Hur samtalsledaren 
ställer frågorna har en avgörande betydelse för om dialogen kommer att bli reflekterande 
(Pihlgren, 2015). Att använda tolkningsfrågor där eleverna måste ”läsa mellan raderna” 
för processen framåt. Värderingsfrågor uppmanar eleverna att själva ta ställning. Enligt  
Pihlgren (2015) ger analys- och tolkningsfrågor i kombination med värderingsfrågor 
eleverna den bästa möjligheten att praktisera sin förståelse och sitt tänkande. Eleverna 
uppmuntras också att referera till texten utifrån sina uttalanden. Det är lärarens roll att se 
till att varje deltagare tänker under seminariet, vilket innebär att motfrågor och 
motargument ställs. Det är också lärarens uppgift att se till att samtalet blir dialogiskt  
genom att inte tillåta någon att avbryta och försöka få alla att lyssna på varandra. Palmér 
(2008) menar att en ledare som är lyssnande, tydlig och agerande är positiv för muntlig 
språkutveckling.  
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En metod som liknar de sokratiska samtalen och som enligt Skolverket (Englund, 2000) 
är en väg att stärka den demokratiska kompetensen hos eleverna är deliberativ dialog. 
Samtalen utmärks av problematiseringar av olika synsätt. Avsikten med deliberativa 
samtal är att deltagarna ska överväga sina egna och andras åsikter och samtidigt byta 
dessa med varandra. Samtalen bör vara prövande, ifrågasättande och utmanade samtidigt 
som de ska innehålla ödmjukhet och respekt (Olsson, 2006). Deliberativa samtal handlar 
till stor del om att lära sig att lyssna på andras argument och att kunna komma överens 
trots att man har skilda uppfattningar (Englund, 2000). 

Alla eftertänksamma dialoger kan sägas innefatta ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande, en kunskapsbildning och ett meningsskapande som sker i ett socialt samspel. 
Palmér (2008) menar att språkutveckling och lärande sker i samspel med andra och att 
samtal som förs i skolan har stor betydelse för varje elevs möjlighet att få goda språkliga 
erfarenheter (Palmér, 2008).  Hon  påpekar också att samtalen inte fungerar av sig själva 
och att goda relationer eleverna emellan är av stor betydelse för om smågruppssamtalen 
ska bli framgångsrika. Eleverna ska känna sig trygga med varandra och samarbetet bör 
kännetecknas av respekt (Palmér, 2010). Även Chambers (1998) som förespråkar 
boksamtal menar att nyckeln till läsandet ligger i att vi pratar om det vi har läst. Han 
menar att det inte finns någon given strategi att gå efter som passar alla grupper utan att 
varje lärare istället måste gå till sig själv och sin egen grupp för att kunna anpassa 
förutsättningarna så att samtalen blir givande. Även i boksamtalen framhålls vikten av 
samtalsledarens roll. Du måste ha viljan att engagera eleverna och kunna improvisera och 
bemöta oväntade frågor och vändningar i samtalen (Chambers, 1998). 
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4 Metod  
Metoderna som har använts i den här studien är intervention i form av sokratiskt samtal, 
läsförståelsetest och ljudinspelning. Under punkt 4.1 redogör jag för valet av metod och 
hur samtalsformen sokratiska samtal med en text som samtalsunderlag har använts. 
Studiens deltagare beskrivs under punkt 4.2 och materialet under punkt 4.3. Själva 
genomförandet redovisas under punkt 4.4. 

4.1 Val  av metod 
För att belysa sokratiska samtal i relation till läsförståelse har en kortare 
interventionsstudie genomförts. En sådan studie innebär att deltagarna utsätts för en 
intervention, en åtgärd som prövas. Interventionen gjordes i form av ett sokratiskt samtal 
som fördes i anslutning till att elever i årskurs tre fick läsa en text. Alla elever fick läsa 
texten men endast hälften fick sedan ett sokratiskt samtal om den. De elever som inte fick 
ett sokratiskt samtal om texten utgör alltså studiens kontrollgrupp. Efter läsningen och 
samtalet genomfördes ett läsförståelsetest (DLS) som hör till den utvalda texten med alla 
elever. Testet gjordes för att undersöka vilka effekter ett sokratiskt samtal om en text har 
på elevernas läsförståelse av texten. Då detta är en mindre studie som görs under en 
begränsad tid valdes en kvantitativ metod som på något sätt kan mäta det som undersöks. 
Enligt Bryman (2011) kan mätningar göra att vi bättre kan bedöma hur starka samband 
kan vara. Då syftet med studien är att belysa just sambandet mellan sokratiska samtal om 
text och dess eventuella påverkan på läsförståelsen valdes ett DLS-test som 
mätinstrument.  

För att analysera faktorer i det sokratiska samtalet som kan påverka läsförståelsen 
behövdes en kvalitativ metod, då detta inte går att mäta utan mer är en analys av lågt 
strukturerade data. För att kunna göra denna analys gjordes en ljudinspelning av båda 
samtalen. 

4.2 Deltagare 
Valet av skolor till undersökningen gjordes på grundval av en etablerad kontakt med dessa 
skolors personal. För att undersöka huruvida erfarenheten av samtalstekniken påverkar 
läsförståelsen av texten valdes en skola med erfarenhet av sokratiska samtal och en skola 
som helt saknar denna erfarenhet.  I de båda skolorna valdes en klass i årskurs tre för 
undersökningen. Årskurs tre valdes då det i denna årskurs görs ett obligatoriskt 
diagnostiskt läs- och skrivprov (DLS-test) under hösten. Samtalsgrupperna till studien 
kunde då sättas samman med elever som på detta test hade både höga och låga värden på 
läsförståelse.  För att kunna se vilka effekter ett sokratiskt samtal har på läsförståelsen hos 
elever med olika läsförståelseförmåga fördelades elever med olika staninevärden så lika 
det var möjligt i grupperna som fick ett sokratiskt samtal som i grupperna som inte fick 
ett samtal. 

4.2.1 Norrskolan 
Skolan som har arbetat med sokratiska samtal är en kommunal f-6-skola med 264 elever. 
Den benämns här som Norrskolan och är belägen cirka en mil utanför en större svensk 
stad. Skolans upptagningsområde är stort och majoriteten av eleverna åker skolbuss till 
skolan. Eleverna kommer från svenska familjer med blandad socioekonomisk bakgrund. 
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Klass tre på Norrskolan består av 20 elever, 10 pojkar och 10 flickor. Klassen 
introducerades för sokratiska samtal i årskurs ett och har sammanlagt haft ungefär 10 
samtal utspridda på årskurs två och tre. Samtalens underlag har varit bilder och texter. 
Samtalen har inte använts som en medveten läsförståelsemetod utan mer som en träning 
i en demokratisk process. Klassens lärare har använt ”En läsande klass” som 
undervisningsmaterial i läsförståelse. Materialet utgår från modellerna Reciprocal 
Teaching och Questioning the Author. Olika läsförståelsestrategier tränas i materialet 
genom att eleverna får förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta texter. 
Klassen har även tränat läsförståelse genom att läsa korta berättande texter med 
tillhörande läsförståelsefrågor som ska besvaras. Dessa har funnits i tre olika 
svårighetsgrader för att alla elever ska kunna få frågor på rätt nivå. Läraren arbetar också 
aktivt med läsförståelse i samband med högläsning i klassen.  Det obligatoriska DLS-
testet genomfördes i början av oktober med skolans speciallärare. Specialläraren rättade 
testet och placerade eleverna på ett staninevärde enligt testets normtabell. I 
samtalsgruppen på Norrskolan hade en elev stanine 1, tre elever stanine 4, två elever 
stanine 5 och tre elever stanine 6-9. I kontrollgruppen hade en elev stanine 3, två elever 
stanine 4, tre elever stanine 5 och fyra elever stanine 6-9.  

4.2.2 Söderskolan 
Skolan som inte har någon erfarenhet av att arbeta med sokratiska samtal är en kommunal 
f-5 skola som ligger i ett område ca 5km från centrum i en större svensk stad. Området 
består av både lägenheter och villor och eleverna kommer från mestadels svenska familjer 
med olik socioekonomisk bakgrund. Skolan har för närvarande 380 elever. Skolan kallas 
här Söderskolan. Klass tre på Söderskolan består av 25 elever, 12 flickor och 13 pojkar. I 
den här klassen har också materialet ”En läsande klass” använts för att öva läsförståelse 
genom de olika läsförståelsestrategierna. 

Det obligatoriska DLS-testet genomfördes i början av oktober med klassens lärare. 
Läraren rättade testet och placerade eleverna på ett staninevärde enligt testets normtabell. 
På Söderskolan hade eleverna i samtalsgruppen följande staninevärde: en med stanine 3, 
tre med stanine 4, tre med stanine 5 samt tre med stanine 6-9. I kontrollgruppen på 
Söderskolan hade en elev stanine 4, fem elever stanine 5 och tre elever stanine 6-9. Här 
borde fler elever med låg stanine deltagit för att få samtalsgruppen och kontrollgruppen 
så likvärdiga som möjligt. Detta var intentionen men på grund av olika omständigheter 
gick det inte att genomföra vilket påverkar reliabiliteten. 

4.3 Material 
Mitt material i den här studien är resultaten på det obligatoriska  DLS-test som eleverna 
på de båda skolorna genomförde i oktober samt resultaten på det DLS-test som de 
genomförde i samband med min undersökning. Även de ljudinspelningar som gjordes 
vid de båda samtalen är material i studien. 

4.3.1 DLS-testen 
Det diagnostiska läs- och skrivprov, DLS, som valdes till studien för att mäta 
läsförståelsen är ett material för kartläggning av elevers färdigheter i läsning och 
skrivning från 1998 (Järpsten & Taube). Testet valdes för studien då det inte längre 
används i skolorna och således inte tidigare har genomförts av eleverna. För att kunna 
mäta effekterna av det sokratiska samtalet på läsförståelsen behövdes ett läsförståelsetest 
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som var både standardiserat och normerat, vilket detta test är. Det obligatoriska test som 
båda klasserna genomförde med sina lärare i oktober är den nya reviderade versionen av 
detta test som nu  innehåller helt nya texter till läsförståelseprovet. 

DLS från 1998 för klass 3 består av fyra delprov. Delprovet om läsförståelse syftar till att 
få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att läsa och förstå skönlitterära texter. 
Läsförståelseprovet består av en text som eleverna ska läsa tyst samtidigt som de ska 
svara på 18 uppgifter. De tre inledande frågorna avser hörförståelse då den första delen 
av texten läses högt för eleverna. Alla uppgifter är utformade som flervalsfrågor med fyra 
svarsalternativ. Texten står på den ena sidan och frågorna finns på motsvarande sida. 
Uppgifterna prövar enligt författarna olika aspekter av elevernas läsförståelse till exempel 
inferens och lokalisering av information. För att provresultaten ska kunna tolkas och 
utvärderas med framtagna normer måste en prövning med materialet genomföras under 
samma månad som standardiseringen skedde. Råpoängen överförs till en standardskala. 
Författarna Järpsten och Taube (1998) har valt stanineskalan. Till provet finns 
normtabeller som ger information om vilka råpoängintervall som överförs till vilket 
staninevärde. DLS-testet från 1998 är standardiserat i februari månad vilket innebär att 
för att man ska kunna översätta testets resultat till normerade staninevärden bör testet 
göras i februari. Nu genomfördes det i oktober vilket måste beaktas då det har en effekt 
på testets utfall och därigenom även påverkar validiteten. 

Lärarna på de båda deltagande skolorna hade sammanställt elevernas resultat av det första 
obligatoriska DLS-testet på klasslistor. Resultatet på det DLS-test som genomfördes i 
samband med min undersökning sammanställdes på samma sätt. Vid 
resultatbearbetningen efter själva genomförandet av interventionen skrevs  alla elevernas 
namn in i ett kalkylprogram.  De elever som hade erfarenhet av samtal kodades 
annorlunda mot de som saknade erfarenhet. Sedan kodades vilka elever som tillhörde 
kontrollgruppen. Det här resulterade i att varje elev fick en  unik kod där det gick att se 
vilken skola de tillhörde och om de deltagit i det sokratiska samtalet eller tillhörde 
kontrollgruppen. Norrskolans samtalsgrupp fick bokstäverna es vilket står för erfarenhet-
samtal. Efter es kommer en siffra som representerar elevens plats i bokstavsordning. Es-
k står för erfarenhet-samtal-kontrollgrupp och siffran efter representerar även här elevens 
plats i bokstavsordning. Även på Söderskolan kodades eleverna inför 
resultatbearbetningen. I samtalsgruppen fick de bokstäverna eu som representerar elever 
utan samtalserfarenhet, och i kontrollgruppen eu-k, elever utan samtalserfarenhet-
kontrollgrupp. Även här finns en siffra efter bokstäverna som representerar elevens plats 
i bokstavsordning. 

Efter detta skrevs staninevärdet för det första DLS-testet och det andra DLS-testet in i 
sammanställningen. I normeringstabellen för det nya, reviderade DLS-testet som 
genomfördes först, placeras alla elever som ligger över stanine 5 på stanine 6-9 enligt 
författarnas instruktioner. Det finns alltså inget precist värde över stanine 5. För att  kunna 
göra uträkningar och jämförelser i programmet överfördes därför alla värden på båda 
DLS-testerna över stanine 5 till stanine 6. Detta påverkar validiteten i undersökningen då 
det inte gått att mäta de elever som har höjt sig från stanine 6 och uppåt. 

För att beräkna medelvärdet och standardavvikelsen i resultaten användes ett 
statistikprogram. Elevernas tester  sorterades i sex högar per skola. Indelningen gjordes i 
de som fått ett sokratiskt samtal och i denna grupp höjt sitt resultat, sänkt sitt resultat  eller 
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hade ett likadant resultat som vid det tidigare testet. De som utgjorde kontrollgrupp 
indelades i samma kategorier. Detta gjordes för att kunna kontrollera att 
sammanställningen som gjordes av resultaten i datorprogrammet stämde och att antalet 
test i varje kategori blev rätt. 

4.3.2 Ljudinspelningarna 
De två sokratiska samtalen spelades in med appen röstmemo med en mobiltelefon. Vid 
båda samtalen låg mobiltelefonen i mitten av bordet som deltagarna satt runt. För att 
kunna hitta faktorer i samtalen som kan ha påverkat läsförståelsen lyssnade jag igenom 
inspelningarna och analyserade dem. Vid den första genomlyssningen gjordes korta 
anteckningar och en allmän bild av samtalen försökte skapas. Vid en andra genomlyssning 
fördes mer noggranna anteckningar av vad som sades och vad som hände. Det blev en 
sammanfattning av samtalen men även en redogörelse för hur stämningen under samtalen 
kunde uppfattas. Vid en tredje genomlyssning av samtalen skrevs barnens svar på de 
ställda frågorna ner ordagrant. Anteckningarna från de båda samtalen lades bredvid 
varandra och elevernas svar på frågorna som ställdes om texten analyserades och 
jämfördes. En fjärde genomlyssning gjordes för att hitta exempel på de svar som hade 
analyserats fram. 

4.4 Genomförande 
En dag före studiens genomförande besöktes de utvalda klasserna för att skapa kontakt 
med eleverna. Om man som observatör intar en öppen roll är det viktigt att bygga upp en 
god relation till gruppen och skapa tillit (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Även som 
helt deltagande forskare kändes detta viktigt för att få bästa möjliga resultat av det 
kommande sokratiska samtalet. Namnen på de deltagande eleverna lärdes in, vilket var 
till stor hjälp i samtalen. Varje morgon hade de båda klasserna tyst läsning. Dagen efter 
besöket fick alla elever läsa texten som hörde till det sokratiska samtalet på morgonen 
istället för att läsa sin egen bänkbok. Efter att alla läst texten gick den utvalda gruppen 
iväg för att ha det sokratiska samtalet. 

Texten som användes som underlag för det sokratiska samtalet var hämtad från DLS-
testet från 1998. Denna text valdes då effekterna på läsförståelsen av samtalet om en text 
ville undersökas. Inför läsningen av texten hade jag plockat bort alla läsförståelsefrågor 
så att eleverna endast hade texten framför sig. Texten är hämtad ur boken När Frans lärde 
sig läsa skriven av Christine Nöstlinger och handlar om Frans nio år. När Frans mamma 
givit bort hans favoritbyxor till en av hans vänner utan att fråga blir Frans arg. Detta 
resulterar i ett bråk  och Frans rymmer  till sin farmor som bor på ett servicehus. Då det 
sokratiska samtalet följer en viss struktur med olika slags frågor genomarbetades texten 
om Frans så att frågor som hör till ett sokratiskt samtal ställdes till texten. Frågorna ger 
eleverna möjlighet att koppla sina egna upplevelser till texten (bilaga 2). Den första 
inledande frågan var: ” Om du hade blivit så där arg som Frans blev och dina föräldrar 
hade sagt åt dig att gå iväg, vad hade du då gjort?” Frågan utformades så att alla kunde 
svara på den och gav möjlighet till många infallsvinklar. Sedan följde analysfrågor om 
texten, t ex ”Varför tror du att han ville gå just till farmor?” Vad vet vi om hans 
föräldrar?”  ”Hur tycker du att hans mamma skulle ha gjort? ” Samtalet avslutades med 
en värderingsfråga, där deltagarna kan värdera de idéer som framkommit i samtalet och 
koppla dessa till egna erfarenheter. Värderingsfrågan var: ”Kan det någon gång vara rätt 
att försvinna när man blir arg?” 
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4.4.1 Norrskolan 
På Norrskolan genomfördes samtalet vid ett stort runt bord  i biblioteket. Mitt på bordet 
låg en mobiltelefon som gjorde en ljudinspelning av samtalet. Alla i gruppen hade texten 
framför sig för att vid behov kunna referera till den. Texten plockades dock bort efter 
ungefär 10 minuter då några av eleverna hade svårt att inte leka med papperen, vilket 
störde koncentrationen. Samtalet inleddes med att eget mål och gruppmål för samtalet 
sattes. Alla fick sedan svara på den första inledande frågan. Efter det följde analysfrågorna 
och samtalet avslutades med den sista värderande frågan. Även eget mål och gruppmålet 
utvärderades. I stort sett alla frågor i samtalsunderlaget användes. Samtalet på Norrskolan 
tog 42 minuter. Den andra halvan av klassen arbetade under tiden med uppgifter i svenska 
och matematik som inte var kopplade till studien. Efter detta hade alla i klassen rast i 20 
minuter. Efter rasten fick hela klassen genomföra läsförståelsetestet DLS från 1998 efter 
manualens instruktioner. Alla testen rättades och poängen överfördes till staninevärden 
enligt normtabellen i testets manual.  

4.4.2 Söderskolan 
På Söderskolan genomfördes samtalet i ett angränsande rum vid ett större bord. Även här 
gjordes en ljudinspelning av samtalet. På  Söderskolan fick eleverna inte ha texten framför 
sig. Själva formen för ett sokratiskt samtal och vad det innebär med eget mål och 
gruppmål presenterades. Samtalet inleddes sedan med att eget mål och gruppmål för 
samtalet sattes. Alla fick sedan svara på den första inledande frågan. Efter det följde 
analysfrågorna och samtalet avslutades med den sista värderande frågan. Även eget mål 
och gruppmålet utvärderades. Alla fick sedan svara på den första inledande frågan. Efter 
det följde analysfrågorna och samtalet avslutades med den sista värderande frågan. Även 
eget mål och gruppmålet utvärderades. I stort sett alla frågor i samtalsunderlaget 
användes. Samtalet på Söderskolan tog 27 minuter. Den andra halvan av klassen arbetade 
under tiden med uppgifter i svenska och matematik som inte var kopplade till studien. 
Efter detta hade alla i klassen rast i 20 minuter. Efter rasten fick hela klassen genomföra 
läsförståelsetestet DLS från 1998 efter manualens instruktioner. Alla testen rättades och 
poängen överfördes till staninevärden enligt normtabellen i testets manual. 

4.4.3 Etiska principer 
Innan genomförandet av studien hade kontakt tagits med berörd personal på de två 
deltagande skolorna. Rektorerna informerades sedan om studien och gav sitt samtycke 
till den. Två veckor innan undersökningen ägde rum skickades ett informationsbrev till 
deltagarnas föräldrar (bilaga 2). I brevet framgick studiens syfte och att den ingick i en 
utbildning, samt var anonym. Föräldrarna erbjöds även att komma med frågor till bifogad 
e-postadress. I och med att brevet tilldelats alla deltagares föräldrar kan 
informationskravet och samtyckeskravet ha uppnåtts. I och med att det framgår i brevet 
att undersökningen är anonym och även eleverna och deras lärare informerades om detta 
har konfidentialitetskravet tillgodosetts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

4.4.4 Metoddiskussion 
För att skapa kontakt med eleverna och lära mig namnen på dem som skulle delta i 
samtalen besöktes skolorna dagen innan samtalen ägde rum. Det var bra då både jag och 
eleverna kände oss mer avslappnade med varandra och jag kunde deras namn. De 
sokratiska samtalen försvårades ändå av att det inte fanns någon etablerad relation med 
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eleverna. Reliabiliteten i samtalen kan ha påverkats av detta då jag förmodligen inte 
kunde möta varje individ på det sätt som denne behövde. Om undervisande lärare varit 
samtalsledare och jag endast varit med som observatör hade det varit enklare att inta en 
forskarposition och eleverna kanske hade kommit mer till sin rätt. Att inte känna eleverna 
försvårade också placeringen av dem vid samtalet. Några elever påverkade varandra 
negativt i koncentrationen. Om de inte hade placerats bredvid varandra hade samtalen 
underlättats. Beslutet att jag själv skulle leda samtalen grundades på min erfarenhet av att 
leda samtal och önskan om att få arbetsgången i de båda grupperna så likvärdig som 
möjligt.  

Texten som valdes till det sokratiska samtalet hörde till det läsförståelsetest som senare 
genomfördes. Det innebar att texten inte valdes på grund av att den passade som 
samtalsunderlag till en eftertänksam dialog. Pihlgren (2015) menar att ett textunderlag till 
sokratiska samtal ska ge upphov till funderingar som kan tolkas på flera olika sätt. 
Svårighetsgraden ska också vara sådan att eleverna får anstränga sig för att förstå och 
tolka texten. Pihlgren(2015) menar att om texten inte innehåller några motsägelser eller 
tolkningsmöjligheter ger den inte stöd åt diskussionen. Texten om Frans innehöll inga 
motsägelser men hade tolkningsmöjligheter. Svårighetsgraden i texten kan också anses 
vara för låg för ett sokratisk samtal. 

För att kunna mäta elevernas läsförståelse i samband med undersökningen valdes ett 
läsförståelsetest som en av metoderna. Elevernas staninevärden kunde då användas i en 
jämförande mätning. Denna metod hade en del svagheter då detta innebar att eleverna 
fick läsa texten två gånger, vilket kan ha påverkat effekterna på läsförståelsen, dels 
positivt beroende på upprepad läsning, men även negativt genom att vissa inte orkade läsa 
samma text koncentrerat två gånger. 

När frågorna till det sokratiska samtalet utarbetades var intentionen att dessa inte skulle 
påverkas av DLS-testets läsförståelsefrågor. Det hade stärkt reliabiliteten i 
undersökningen. Detta var inte möjligt att genomföra så frågorna till det sokratiska 
samtalet utarbetades därför istället med en medveten tanke om att de inte skulle ge svar 
på läsförståelsefrågorna i testet, utan istället fokusera på elevernas egna upplevelser som 
fanns kopplade till texten. Om de undervisande lärarna varit samtalsledare hade detta löst 
sig av sig självt om de inte fått se frågorna i förväg. Samtalsfrågorna hade utarbetats 
mycket noga vilket säkert bidrog till att de fungerade bra och fick igång diskussioner på 
det sätt som det var tänkt. 

Istället för ljudinspelningen hade en  videoinspelning av samtalen kunnat göras. Det hade 
förbättrat analysen då det varit lättare att identifiera vem av deltagarna som sa vad.  

Då detta är en liten studie med en kort intervention är det inte möjligt att göra någon 
generaliserbarhet av resultaten.  
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5 Resultatredovisning och analys 
Under punkt 5.1 kommer resultaten från Norrskolan att redovisas. Resultaten från 
Söderskolan tas upp under punkt 5.2. 

5.1 Samtalet på Norrskolan 
Det sokratiska samtalet på Norrskolan präglades av att eleverna hade en positiv 
inställning till samtalets form. De tog samtalet på allvar och ville ha en trivsam stämning 
vilket bland annat visade sig genom att de ville tända levande ljus som fanns på bordet. 
De begärde också längre betänketid över sitt eget mål inför samtalet. Många var oroliga 
i kroppen och småpratade okoncentrerat under samtalet men ingen speciell elev pratade 
mer än någon annan. Flickorna tog för sig lika mycket som pojkarna. Alla tyckte att det 
var viktigt att få säga sin ståndpunkt. Alla svarade på den första inledande frågan, ”vart 
de skulle ta vägen om de blev så där arga som Frans”, med olika förslag. Många skulle 
gå till en kompis eller en granne. Någon skulle gå till sin morfar eller till sina kaniner. En 
elev svarade att hon skulle gå till sitt rum och smälla i dörren. En pojke berättade att han 
hade ett utkiksberg dit han brukade gå när han behövde.  

Vi diskuterade sedan varför Frans mamma blev arg och det kom då många berättelser om 
arga föräldrar och vad de gör när de blir arga. Här kom också påhittade historier som jag 
som samtalsledare ignorerade. Vi gick vidare i samtalet med fler analysfrågor och 
diskuterade varför Frans  gick till farmor och hur han hittade dit. Eleverna menade att hon 
bryr sig och att man brukar få gråta ut hos en farmor. På frågan vilken tid det är på dagen 
redogjorde en pojke tydligt för tiden. När vi kom till frågan varför Frans somnade på 
balkongen kom det många förslag. Bland annat att han var så trött av att ha gått långt, 
solstolen var skön och att han hade blivit trött av att bråka. Eleverna trodde att mamman 
hade ringt till fler än farmor och här diskuterades också många egna historier då de hade 
försvunnit och deras föräldrar blivit oroliga. Vi diskuterade också hur Frans kände sig när 
han satt fast på balkongen och vad som kunde ha hänt om han inte hade blivit upptäckt. 
Vad gäller den sista värderingsfrågan, ”om det någon gång kan vara rätt att försvinna när 
man blir arg”, så var eleverna överens om att om man blir hotad kan det vara rätt. Samtalet 
tog 42 minuter och det kändes som att det var lagom med tid. 

5.1.1 Elevernas utveckling 
Resultaten för eleverna på Norrskolan redovisas i två tabeller, en för samtalsgruppen, 
tabell 1, och en för kontrollgruppen, tabell 2. I tabell 1 i den första kolumnen, elevens 
kod, är varje elev i gruppen representerad med en egen kod. Eleverna är sorterade i 
stigande ordning efter resultatet på DLS-test 1, därför kommer inte eleverna i 
nummerordning i kolumnen. Under rubriken Resultat test 1 redovisas elevernas resultat 
på det första DLS-testet som genomfördes med skolans egna lärare. Den tredje kolumnens 
rubrik är Resultat test 2, under den återfinns resultatet på DLS-test 2 som genomfördes 
efter att eleverna haft det sokratiska samtalet. I den sista kolumnen Differens återfinns 
skillnaden i resultat hos varje elev. Skillnaden är i stanineenheter, plus eller minus. Eleven 
es-8 har t ex förbättrat sig från stanine 1 till stanine 3 då blir differensen plus 2. Elev es-
2 har sänkt sitt resultat från stanine 6 till stanine 5. Detta redovisas med minus 1. Om 
eleven erhållit samma resultat på de båda proven redovisas detta med en nolla. Längst ner 
i tabellen återfinns medelvärdet för eleverna i gruppen på det första och andra DLS-testet. 
I kolumnen Differens visas sedan medelvärdet på förändringen mellan de båda proven i 



 23 

stanineenheter. Längst ner i tabellen visas standardavvikelsen på test 1 och 2. 
Standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för eleverna 
avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir 
standardavvikelsen låg, om värdena är spridda långt över och under medelvärdet blir 
standardavvikelsen hög.  

På Norrskolan var det nio elever som deltog i det sokratiska samtalet. Av dessa var det 
fyra elever, es-8, es-4, es-5 och es-6 som höjde sitt resultat på DLS-testet. En elev, es-2, 
sänkte sitt resultat och fyra elever, es-1, es-9, es-3 och es-7 hade samma staninevärde som 
vid det första testet. 

Norrskolans samtalsgrupp 
Tabell 1: Tabellen visar resultaten på  DLS- test 1 och 2  för samtalsgruppen på Norrskolan. 

Elevens kod	 Resultat test 1 
(stanine)	

Resultat test 2 
(stanine)	

Differens	

es-8	 1 3 2 
es-4	 4 5 1 
es-5	 4 5 1 
es-6	 4 5 1 
es-1	 5 5 0 
es-9	 5 5 0 
es-2	 6 5 −1 
es-3	 6 6 0 
es-7	 6 6 0 
Medelvärde	 4,6 5,0 0,4 
Standardavvikelse	 1,59 0,87 0,88 

 
 

   

I tabell 1 ser man att tre elever i samtalsgruppen (es-4, es-5 och es-6)  höjt sig från stanine 
4 till stanine 5. En elev, es-8, höjde sig från stanine 1 till stanine 3 efter det sokratiska 
samtalet.  

Den elev, es-2, i samtalsgruppen som sänkte sitt resultat sänkte det från stanine 6-9 till 
stanine 5. De som hade samma resultat, es-8, es-9, es-3 och es-7, hade stanine 5 eller över. 
I samtalsgruppen på Norrskolan blev eleverna i medel 0,44 bättre på stanineskalan men 
standardavvikelsen är 0,88. I  den här gruppen finns det alltså fyra individer med stanine 
under 5. Medelvärdet på förändringen hos dessa elever är 1,25 och standardavvikelsen är 
0,5. 

Norrskolans kontrollgrupp 
I tabell 2 här under redovisas resultaten för kontrollgruppen på Norrskolan, de elever som 
inte erhöll ett sokratiskt samtal om texten. Under rubrikerna Resultat test 1 och Resultat 
test 2 redovisas elevernas resultat på de två DLS-testen. I den sista kolumnen Differens 
återfinns skillnaden i resultat hos varje elev. Även i tabell 2 redovisas medelvärdet och 
standardavvikelsen för de båda testen.  
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Tabell 2:  Tabellen visar  resultaten på  DLS- test 1 och 2  för kontrollgruppen på Norrskolan. 

elevens kod	 Resultat test 1 
(stanine)	

Resultat test 2 
(stanine)	

Differens	

es-k-8	 3 5 2 
es-k-4	 4 3 −1 

es-k-10	 4 5 1 
es-k-7	 5 5 0 
es-k-1	 5 6 1 
es-k-3	 5 6 1 
es-k-6	 6 3 −3 
es-k-2	 6 6 0 
es-k-5	 6 6 0 
es-k-9	 6 6 0 

Medelvärde	 5,0 5,1 0,1 
Standardavvikelse	 1,05 1,20 1,37 

    

I kontrollgruppen på Norrskolan ingick det tio elever. Av dessa höjde fyra stycken sitt 
resultat, es-k-8, es-k-10, es-k-1 och es-k-3. Två elever, es-k-4 och es-k-6 sänkte sitt 
resultat. Fyra elever, es-k-7, es-k-2, es-k-5 och es-k-9, låg kvar på samma staninevärde 
som vid det första testet. Av de fyra elever som höjde sina resultat i kontrollgruppen på 
Norrskolan låg två under medelvärdet (es-k-8 och es-k-10) medan övriga två låg på eller 
över medelvärdet. De två elever som sänkte sina resultat hade sänkt sig från stanine 6-9 
till stanine 3 (es-k-6) och från stanine 4 till stanine 3(es-k-4). Av de som hade samma 
resultat låg alla på stanine 5 eller över. Medelvärdet på förändringen mellan de båda 
proven hos den här gruppen är 0,1 och standardavvikelsen är 1,37. I kontrollgruppen finns 
det tre elever som har staninevärden under 5. I medeltal har de förbättrat sig 0,67. 
Standardavvikelsen är 1,53. 

5.1.2 Effekter på läsförståelsen 
I figur 1 här nedan redovisas skillnaden i resultat mellan de båda DLS-testen hos båda 
grupperna på Norrskolan. De svarta staplarna representerar samtalsgruppen och de grå 
staplarna representerar kontrollgruppen. På Y-axeln står siffrorna 0-8 som representerar 
antal elever som har erhållit ett visst resultat. Siffrorna på X-axeln representerar hur 
många stanineenheter eleverna har höjt eller sänkt sig. Siffran 0 innebär att eleverna har 
samma resultat på test 1 och test 2.  

Vi kan i figur 1 se att det är fyra elever i kontrollgruppen och fyra elever i samtalsgruppen 
som har samma resultat på de båda proven. Tre elever i samtalsgruppen och tre elever i 
kontrollgruppen har höjt sitt resultat med en stanineenhet. En elev i samtalsgruppen och 
en elev i kontrollgruppen har höjt sitt resultat med två stanineenheter. En elev i 
samtalsgruppen och en elev i kontrollgruppen har också sänkt sitt resultat med en 
stanineenhet. Det finns också en elev i kontrollgruppen som har sänkt sitt resultat med tre 
stanineenheter.  
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Figur 1  Figuren visar skillnaden i resultat mellan DLS- test 1 och 2  för Norrskolan. De svarta staplarna 
visar resultatet församtalsgruppen. De grå staplarna visar resultatet för kontrollgruppen. 

I figur 1 går det att se att effekten på läsförståelsen i stort sett är den samma i 
samtalsgruppen som i kontrollgruppen. Det som skiljer är att en till elev i kontrollgruppen 
har sänkt sitt resultat. Det är sammantaget fler elever som har höjt sina resultat än som 
har sänkt sina resultat. Åtta elever har sammanlagt höjt sina resultat medan tre elever 
totalt har sänkt sina resultat. Det är lika många elever som har höjt sina resultat som har 
ett oförändrat resultat, nämligen åtta stycken sammanlagt. Sammantaget kan man säga att 
effekterna på läsförståelsen hos eleverna på Norrskolan är övervägande oförändrad eller 
ökande då 16 elever tillhör dessa kategorier och endast tre elever erhåller en försämrande 
effekt på läsförståelsen. 

5.1.3 Läsförståelseutveckling och kultur i samtalet 
På Norrskolan lyssnade eleverna under det sokratiska samtalet på ett bra sätt på vad de 
andra i samtalsgruppen sa. Detta visade sig i att de var tysta när någon hade ordet och gav 
varandra följdfrågor som visade att de kände varandra då någon hade berättat något. I 
exempel 1 visas hur es-1 berättar att hon skulle gå till morfar om hon blev arg. Es-8 
replikerar då direkt med en fråga som visar att han känner henne och hennes vanor. 

 Exempel 1 

 1 Es-1: jag skulle gå till morfar för morfar är granne med mig 

 2 Es-8 : skulle du inte gå till studsmattan? 

Eleverna kunde ledigt kommentera vad någon sagt vilket kan bero på att de var trygga i 
varandras sällskap. De kunde också relatera kommentarerna till sig själva. Att kunna 
relatera ett innehåll i en text till egna upplevelser kan vara något som utvecklar 
läsförståelsen. I exempel 2 visas hur eleverna es-6 och es-1 reagerar på en fråga som 
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samtalsledaren ställer. Es-6 och es-1 förklarar på rad 2 och 3  hur Frans pappa är och es-
8 fyller då i samtalet med att relatera es-1:s påstående till sig själv. 

Exempel 2 

1 S:  vad vet vi om hans föräldrar? 

2 Es-6: pappan latade sig  

3 Es-1 : och ville sova på lördagar 

4 Es-8: det vill jag också 

Vid vissa frågor fortsatte eleverna på varandras svar på ett naturligt sätt. I exempel 3 visas 
hur samtalsledaren ställer frågan hur Frans kunde veta vilken balkong det var som var 
farmors. På rad 2 ger es-8 då ett svar på frågan som följs upp av en följdfråga av 
samtalsledaren. Es-8 svarar på följdfrågan vilket leder till att es-2 får nya ideér och 
förklaringar till samtalsledarens inledande fråga. Svaren de ger varandra i ett samspel 
verkar öka förståelsen av texten. 

 Exempel 3 

1 S: hur vet han vilken balkong som är farmors? 

2 Es-8: jomen , han räknar ut det 

3 S: hur räknar han ut det då? 

4 Es-8: man räknar plankorna 

5 Es-2: han såg det på blommorna och den röda stolen 

På Norrskolan pratade eleverna om känslor som de kopplade till texten, sina egna och 
andras. Att kunna identifiera andras känslor i en text och kunna relatera till egna känslor 
är också en slags identifikation med texten som leder till förståelse. I exempel 4 svarar 
es-4 och es-6 på samtalsledarens fråga på ett sätt som visar att de kan relatera till känslan 
av att vara trött. På rad 4 syns hur Es-7 går ett steg längre i sin tankeprocess och tänker 
sig in i grundkänslan och hur hon brukar reagera, vilket visar på en förlängd identifikation 
med texten. 

 Exempel 4 

 1 S: varför tror ni att Frans somnar där på balkongen? 

2 Es-4: han blev trött  

3 Es-6: han blev jättetrött för han hade gått så långt  

4 Es-7: att han hade bråkat, jag somnar typ på direkten när jag har bråkat 
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I exempel 5 visas hur känslor och egna upplevelser kopplas till texten vilket kan leda till 
en bättre förståelse. Det är när es-9, es-1 och es-3  sätter sig in i Frans situation och berättar 
hur de skulle ha gjort om de blev lika arga som Frans.  

Exempel 5 

1 Es-9: jag skulle ha smällt i dörren till mitt rum som jag brukar göra 

2 Es-1: jag brukar gå ut 

3 Es-3: är jag hos pappa skulle jag låsa in mig på toa eller springa ner till  
kaninerna.   

Att försöka förutsäga alternativa skeenden i en text är också något som kan öka 
förståelsen av texten då det kräver att den förförståelse man har ska läggas samman med 
det man läst. I exempel 6 visas hur es-4, es-7, es-6 och es-9 diskuterar vad som kunde ha 
hänt om människorna i parken inte hade sett Frans på balkongen efter att samtalsledaren 
ställt frågan. Svaren som es-6 och es-7 ger på rad 5 och 7 visar att de kan konstruera en 
ny mening baserad på gamla kunskaper. 

Exempel 6 

1 S: vad tror ni hade hänt om inte människorna i parken inte hade sett Frans? 

2 Es-4: han hade ropat på hjälp 

3 S: vad tror du es-7? 

4 Es-7: han hade suttit kvar där ännu idag. 

5 Es-6: han kunde ha dött där 

6 Es-9: han kunde ha ramlat ner 

7 Es-7: det var väl inte så högt, han kunde väl ha gått ner 

5.1.4 Sammanfattning Norrskolan 
Mina sammanfattande slutsatser av Norrskolans resultat är att det på en skola med 
erfarenhet av att arbeta med sokratiska samtal inte går att se någon speciell effekt på 
läsförståelsen av en text efter att ett sokratiskt samtal om texten genomförts jämfört med 
kontrollgruppen. Vilka effekter det sokratiska samtalet hade på elever med olika 
läsförståelseförmåga är svårt att dra några tydliga slutsatser om. Resultaten indikerar att 
det är elever med svag läsförståelseförmåga som är mest hjälpta av samtalet. Då det inte 
går att se om de elever med staninevärden över 6 har förbättrat sig går det inte att dra 
några slutsatser om eleverna med god läsförståelseförmåga. Vad det är i det sokratiska 
samtalet som kan ha påverkat läsförståelsen av texten förefaller vara en blandning av 
olika komponenter. Längden på samtalet har betydelse då alla frågor hanns med och alla 
delarna av berättelsen kunde diskuteras.  Stämningen och förmågan att lyssna har 
betydelse då gruppdeltagarna var jämställda och alla var delaktiga på lika villkor. 
Elevernas förmåga att identifiera känslor kopplade till texten samt deras förmåga att 



 28 

uttrycka detta skulle kunna vara en komponent som i förlängningen påverkar 
läsförståelsen av texten. Eleverna hade även en förmåga att förutsäga eventuella nya 
skeenden med hjälp av den information de redan hade. Detta kan också ha utvecklat 
läsförståelsen av texten. 

5.2 Söderskolans samtal 
Det sokratiska samtalet på Söderskolan inleddes med att jag förklarade vad samtalet 
innebar. En av eleverna var mycket okoncentrerad och hade svårt att sitta still. Gruppen 
hade ett bra gruppmål för samtalet, nämligen att om det är någon som pratar ska man 
respektera det. På den första inledande frågan, ”vart de skulle ha gått om de hade blivit 
så där arga som Frans”, svarade de att de skulle gått till kompisar, tagit bussen till stallet, 
eller gått till sitt rum och spelat datorspel. Här kom det också några oseriösa kommentarer 
om att hämta ett gevär som jag ignorerade. Vi fortsatte samtalet med att diskutera varför 
Frans mamma är arg. En av pojkarna fortsatte att komma med oseriösa kommentarer som 
påverkade några av de andra pojkarna. Flickorna var seriösa under hela samtalet. En flicka 
menade att mamman skulle ha diskuterat med Frans först och tänkt över vad hon hade 
sagt. På frågan varför Frans gick till farmor svarade eleverna att man brukar vilja gå till 
farmor för att ”de är ofta snällare och bra på att trösta”. Vi diskuterade sedan om de 
skulle hitta till sina farmödrar. På frågan ”varför Frans somnade på balkongen” svarade 
eleverna att han hade varit uppe länge på kvällen innan, att det hade varit lång väg att gå 
och att han hade sömnmedel i sig själv. De trodde också att Frans mamma hade ringt till 
hans mormor och till några av hans kompisar. Här diskuterades också egna historier då 
eleverna själva hade försvunnit. Jag ställde inte frågan om hur Frans kände sig på 
balkongen och vad som hade hänt om människorna i parken inte hade sett honom då det 
blev ont om tid och eleverna skulle ha rast. Det var viktigare att kunna avsluta samtalet 
på ett bra sätt. På den sista värderingsfrågan, ”om det någon gång kan vara rätt att 
försvinna”, sa en flicka att ”ibland kan det ju inte vara meningen att försvinna”, och  
menade då att man kan gå iväg när man blir arg och sedan vara vilse. Samtalet tog 27 
minuter och det kändes lagom med tanke på att eleverna hade svårt med koncentrationen, 
men för kort med tanke på innehållet.  

5.2.1 Elevernas utveckling 
Resultaten för eleverna på Söderskolan redovisas i två tabeller, en för samtalsgruppen, 
tabell 3, och en för kontrollgruppen, tabell 4. I tabell 3 under rubriken elevens kod 
återfinns de elever som erhöll ett sokratiskt samtal på Söderskolan. Eleverna är även här 
sorterade i stigande ordning efter resultatet på DLS-test 1 och kommer därför inte i 
nummerordning i kolumnen. Under rubriken Resultat test 3 redovisas elevernas resultat 
på det första DLS-testet. Den tredje kolumnens rubrik är Resultat test 2, under den 
återfinns resultatet på DLS-test 2 som genomfördes efter att eleverna haft det sokratiska 
samtalet. I den sista kolumnen Differens återfinns precis som för Norrskolan skillnaden i 
resultat hos varje elev. I kolumnen Differens visas sedan medelvärdet på förändringen 
mellan de båda proven i stanineenheter. Längst ner i tabellen visas standardavvikelsen på 
test 1 och 2.  
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Söderskolans samtalsgrupp 
På Söderskolan deltog tio elever i samtalet. I tabell 3 går det att se att det var två stycken 
som höjde sitt resultat, ue-1 och ue-7, två stycken som hade samma resultat, ue-4 och ue-
9, och sex stycken elever, ue-10, ue-3, ue-6, ue-2, ue-5 och ue-8 som sänkte sitt resultat. 

Tabell 3: Tabellen visar resultaten på DLS- test 1 och 2  för samtalsgruppen på Söderskolan. 

elevens kod	 Resultat test 1 
(stanine)	

Resultat test 2 
(stanine)	

Differens	

ue-10	 3 2 −1 
ue-3	 4 3 −1 
ue-4	 4 4 0 
ue-1	 4 5 1 
ue-6	 5 2 −3 
ue-9	 5 5 0 
ue-7	 5 6 1 
ue-2	 6 5 −1 
ue-5	 6 5 −1 
ue-8	 6 5 −1 
Medelvärde	 4,8 4,2 −0,6 
Standardavvikelse	 1,03 1,40 1,17 

De två elever som höjde sina resultat, ue-1 och ue-7 höjde sig från stanine 4 och 5 ett steg 
till stanine 5 och 6. På Söderskolan var det alltså bara en elev som låg under medelvärdet 
som höjde sig. De två elever  som hade samma resultat som vid det första DLS-testet, ue-
4 och ue-9 hade stanine 4 och 5. Sex elever sänkte sina resultat. Fyra av dessa elever låg 
på eller över medelvärdet. De andra två ue-10 och ue-3,  låg under medelvärdet. En elev, 
ue-10, sänkte sig från stanine 3 till stanine 2, vilket är ett lågt värde som bör 
uppmärksammas. På Söderskolan blev medelvärdet på förändringen mellan de båda 
proven -0,6. I gruppen finns fyra individer som har ett staninevärde under medel. I 
medeltal har de försämrat sig 0,25 efter samtal. Standardavvikelsen är 0,96. 

Söderskolans kontrollgrupp 
Tabell 4: Tabellen visar resultaten på DLS- test 1 och 2  för kontrollgruppen på Söderskolan. 

elevens kod	 Resultat test 1 
(stanine)	

Resultat test 2 
(stanine)	

Differens	

ue-k-2	 4 4 0 
ue-k-4	 5 3 −2 
ue-k-3	 5 5 0 
ue-k-6	 5 5 0 
ue-k-8	 5 5 0 
ue-k-9	 5 6 1 
ue-k-1	 6 6 0 
ue-k-5	 6 6 0 
ue-k-7	 6 6 0 

Medelvärde	 5,2 5,1 −0,1 
Standardavvikelse	 0,67 1,05 0,78 

I Söderskolans kontrollgrupp deltog nio elever. Sju stycken av dessa hade samma resultat 
som vid det första DLS-testet, ue-k-2, ue-k-3, ue-k-6, ue-k-8, ue-k-1, ue-k5 och ue-k-7. 
Alla dessa sju elever hade stanine 5 eller högre resultat. En elev i kontrollgruppen, ue-k-
9, hade höjt sitt resultat från stanine 5 till stanine 6, och en elev, ue-k-4, hade sänkt sitt 
resultat till stanine 3 från stanine 5. Kontrollgruppen på Söderskolan hade i medeltal 
försämrat sig 0,1. I kontrollgruppen fanns bara en elev med ett staninevärde under 5 och 
därför kan ingen statistisk analys utföras. Denna elev hade ett oförändrat resultat i det 
andra provet. 
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5.2.2 Effekter på läsförståelsen 
I figur 2 här nedan redovisas skillnaden i resultat mellan de båda DLS-testen hos båda 
grupperna på Söderskolan. De svarta staplarna representerar samtalsgruppen och de grå 
staplarna representerar kontrollgruppen som inte erhöll något sokratiskt samtal. På Y-
axeln står siffrorna 0-8 som representerar antal elever som har erhållit ett visst resultat. 
Siffrorna på X-axeln representerar hur många stanineenheter eleverna har höjt eller sänkt 
sig. Siffran 0 innebär att eleverna har samma resultat på test 1 och test 2.  

 

Figur 2  Figuren visar skillnaden i resultat mellan DLS- test 1 och 2  för Söderskolan. De svarta staplarna 
visar resultatet för samtalsgruppen. De grå staplarna visar resultatet för kontrollgruppen. 

I figur 2 går det att se att det var fem elever fler i kontrollgruppen än i samtalsgruppen 
som erhöll samma resultat på de båda proven. Det var också sex elever i samtalsgruppen 
som sänkte sitt resultat jämfört med en elev i kontrollgruppen, fem av eleverna sänkte sig 
en stanineenhet och en elev sänkte sig tre stanineenheter.  Sammanlagt på Söderskolan så 
var det endast tre elever som höjde sitt resultat, två av dessa ingick i samtalsgruppen. 
Sammanlagt var det sju elever som sänkte sitt resultat och nio elever som hade ett likadant 
resultat. En effekt på läsförståelsen på Söderskolan är att det sammantaget är fler elever 
som sänker sina resultat än höjer sina resultat. 

5.2.3 Läsförståelseutveckling och kultur i samtalet 
Några av eleverna som deltog i det sokratiska samtalet på Söderskolan tog inte samtalet 
och dess regler på allvar. Det var också elever som kom med ovidkommande 
kommentarer för att vara roliga. Detta ledde till att fler ville vara roliga inför varandra. 
På Söderskolan gled samtalet ofta in på andra saker som inte hörde till texten.  

På Söderskolan var inte flickorna lika aktiva som pojkarna, men de kom med tankar och 
förslag som kunde ha fört samtalet vidare på ett bra sätt om alla i gruppen hade lyssnat. I 
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exempel 7 diskuterar flickorna ue-9 och ue-5 hur de skulle ha reagerat om deras mamma 
hade blivit så där arg som Frans mamma blev. Exemplet visar att ue-9 och ue-5 har en 
förmåga att identifiera sig med texten och kan koppla sin egen upplevelse till den vilket 
kan utveckla läsförståelsen men de får ingen respons på sina svar. 

 Exempel 7 

1 Ue-9: jag skulle inte ha rymt hemifrån jag skulle liksom bara gått ut och 
gått och fått av mig det 

2 Ue-5: man kan ju kanske tänka på något bra  

Gruppdeltagarna på Söderskolan uttryckte och identifierade känslor i texten, men på ett 
vagt sätt. När någon relaterade till känslor så kom det inte några följdfrågor. Att identifiera 
känslor i texten kan leda till förståelse av den. I exempel 8 svarar ue-4, ue-9 och ue-8 på 
samtalsledarens fråga vad de vet om Frans föräldrar. I exemplet kan man se på rad 2 och 
3 att ue-4 och ue-9 har ett förenklat sätt att uttrycka de känslor som de identifierar i texten. 
Ue-8 visar dock i exemplet på rad 4 att han kan se helheten i det som hänt i texten genom 
att sammanfatta föräldrarnas sätt att vara. 

 Exempel 8 

1 S: vad vet vi om Frans föräldrar? 

2 Ue-4: att de är dumma 

3 Ue-9: de kanske är lite stränga 

4 Ue-8: de bryr sig inte om Frans, de bryr sig bara om sig själva  

Några av eleverna hade också svårt att formulera sig, vilket syns i exempel 9 då ue-8 
svarar på frågan som samtalsledaren ställer om Frans mamma. I exemplet visas på rad 2 
att eleven använder sig av ett eget påhittat ord istället för att ge ett mer nyanserat svar på 
frågan. I exemplet på rad 4 syns också att ue-9 ger ett tydligt svar på samtalsledarens 
fråga som visar att hon har förstått sammanhanget i texten. 

 Exempel 9 

 1 S: varför säger hans mamma att han ska gå iväg? 

 2 Ue-6: för att vara taskig 

 3 Ue-8: för att hon är liksom så här bobokatjao 

 4 Ue-9: jag tror att det är för att han var på bordet och hade ner allt 

Då samtalet på Söderskolan inte fungerade så som ett sokratiskt samtal är tänkt att göra 
var det svårt att hitta fler exempel än dessa som visar på läsförståelseutveckling i samtalet. 
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5.2.4 Sammanfattning Söderskolan 
Mina sammanfattande slutsatser av Söderskolans resultat är att det på en skola som saknar 
erfarenhet av att arbeta med sokratiska samtal går att se en försämrande effekt på 
läsförståelsen av en text efter att ett sokratiskt samtal om texten genomförts jämfört med 
kontrollgruppen. Vilka effekter det sokratiska samtalet hade på elever med olika 
läsförståelseförmåga är svårt att dra några tydliga slutsatser om. Då det inte går att se om 
de elever med staninevärden mellan 6 och 9 har förändrat sig går det inte att dra några 
slutsatser om eleverna med god läsförståelseförmåga. Vad det är i det sokratiska samtalet 
som kan ha påverkat läsförståelsen av texten förefaller vara en blandning av olika 
komponenter. Längden på samtalet har betydelse då alla frågor inte hanns med och den 
sista delen av berättelsen inte diskuterades. Stämningen och att de dialogiska reglerna inte 
efterföljdes har betydelse då alla inte var delaktiga på lika villkor. Elevernas förmåga att 
identifiera känslor kopplade till texten var begränsad och de tongivande elevernas 
förmåga att uttrycka detta var svag. Detta skulle kunna vara områden som i förlängningen 
har betydelse för effekterna på läsförståelsen. 
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6 Diskussion 
I diskussionen kommer jag under punkt 6.1 att jämföra mina resultat från Norrskolan med 
resultaten från Söderskolan. Detta görs utifrån forskningsfrågorna om vilka effekter ett 
sokratiskt samtal har på en skola med erfarenhet av sokratiska samtal gentemot en skola 
som saknar denna samtalserfarenhet. Under punkt 6.2 diskuterar jag sedan resultaten av 
vilka effekter ett sokratiskt samtal om en text har på elever med olika 
läsförståelseförmåga. Vilka faktorer i det sokratiska samtalet som kan påverka 
läsförståelsen diskuteras under punkt 6.3. En avslutande diskussion ges sedan under punkt 
6.4. 

6.1 Elever med och utan erfarenhet av sokratiska samtal  
Samtalsgruppen på Norrskolan hade ett medelvärde på 4.6 efter det första testet. Efter 
samtalet hade de höjt medelvärdet till 5.0. Söderskolans samtalsgrupp hade 4.8 i 
medelvärde efter första testet och sänkte sitt medelvärde till 4.2 efter samtalet. 
Söderskolans kontrollgrupp hade 5.2 i medelvärde efter första testet och här hade 
Norrskolans kontrollgrupp 5.0. Båda kontrollgrupperna hade sedan 5.1 efter det andra 
testet. Söderskolans båda grupper hade alltså ett högre medelvärde än Norrskolan efter 
det första DLS-testet, men ett lägre medelvärde än Norrskolan i samtalsgruppen efter det 
andra testet. Båda kontrollgrupperna har i stort ett oförändrat värde. Effekterna på 
läsförståelsen är större i de båda samtalsgrupperna. 

På Norrskolan var det lika många elever i samtalsgruppen som i kontrollgruppen som 
hade samma resultat vid det andra DLS-testet som vid det första, nämligen fyra stycken. 
På Söderskolan var det sju elever som hade samma resultat på båda proven i 
kontrollgruppen medan det i samtalsgruppen bara var två stycken. Det här indikerar att 
samtalet på något sätt störde läsförståelsen hos Söderskolans elever. På Norrskolan hade 
endast en elev i samtalsgruppen sänkt sitt resultat medan det i Söderskolans samtalsgrupp 
var sex elever som hade försämrat sina resultat. Det är också viktigt att framhålla att 
resultaten på läsförståelsetestet försämrats trots att eleverna har fått läsa texten två gånger. 
Detta indikerar att ett enskilt sokratiskt samtal inte fungerar som en läsförståelsemetod. 

Båda skolorna har arbetat medvetet med läsförståelsestrategier för att träna läsförståelse. 
På Norrskolan nämnde läraren även andra moment i undervisningen där 
läsförståelseträning ingick. De sokratiska samtalen på skolan hade däremot inte använts i 
syfte att träna läsförståelse. Hypotesen att erfarenheten av själva samtalen skulle vara en 
fördel tycks vara verifierad på så sätt att själva samtalet på Norrskolan fungerade bättre 
och att fler elever i samtalsgruppen förbättrade sina resultat jämfört med Söderskolans 
samtalsgrupp.  

Pihlgrens forskning (2008) visar också att de sokratiska samtalen behöver vara 
systematiska och återkommande för att få avsedda effekter. Det här kan vara en förklaring 
till varför fler elever i samtalsgruppen på Norrskolan förbättrade sig än i samtalsgruppen 
på Söderskolan. Pihlgen (2008) beskriver också att i nybörjarsamtal kan samtalsledaren 
tala mer än vad som avses i den eftertänksamma dialogen för att visa på hur samtalet ska 
föras. Detta var också vad som skedde vid Söderskolans samtal. Detta kan i sin tur ha 
stört samtalet och påverkat hur det framskred. Palmér (2008) menar också att lärarens 
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uppgift är att se till att samtalet blir dialogiskt genom att inte tillåta någon att avbryta och 
försöka få alla att lyssna på varandra.  

Att jag som samtalsledare inte kände eleverna påverkade också samtalsklimatet på båda 
skolorna och därigenom även samtalen. Att sex av eleverna på Söderskolan sänkte sina 
resultat efter att de haft det sokratiska samtalet kan dels bero på att de dialogiska reglerna 
inte efterföljdes och att de inte hade fått någon träning i att skapa ett gott samtalsklimat. 
Skillnaderna är dock inte statistiskt signifikanta då grupperna är för små och 
standardavvikelserna är för stora. Det är ändå intressant att skillnaden för 
samtalsgrupperna med och utan erfarenhet är i linje med Pihlgrens forskning (Pihlgren, 
2008). I kontrollgruppen på Söderskolan var det bara en elev som sänkte sitt resultat så 
det förefaller som att en tyst genomläsning av en text en andra gång är att föredra framför 
ett nybörjarsamtal  för att uppnå en bättre läsförståelse av en text. En lärare som vill arbeta 
med sokratiska samtal kan därför behöva ha i åtanke att det tar tid att skapa en god 
samtalskultur och att uppnå resultat på läsförståelsen. Att använda sig av andra 
läsförståelsemetoder samtidigt som de sokratiska samtalen tränas kan därför vara av 
betydelse och måste framhållas vid en implementation av metoden.  

6.2 Effekter på elever med olika läsförståelseförmåga 
På båda skolorna var det elever med en läsförståelseförmåga på, eller över medelvärdet, 
som hade ett likadant resultat på test två. Här är det dock svårt att dra några slutsatser då 
det inte går att se om eleverna med ett resultat över fem har höjt sig. Det går dock att se 
att de fortsätter att ha en läsförståelseförmåga som är över medelvärdet. Det var bara en 
elev som hade ett staninevärde under medel (stanine 4) som hade samma resultat på det 
andra provet. Fyra elever med en läsförståelseförmåga på eller över medelvärdet sänkte 
sitt resultat i samtalsgruppen på Söderskolan. På Norrskolan var det bara en elev med en 
läsförståelseförmåga över medel som sänkte sitt resultat efter samtalet. Detta skulle kunna 
indikera att ett sokratiskt samtal som inte fungerar som det är tänkt kan störa de som redan 
har en god läsförståelseförmåga. Då DLS-testet används mer som en kartläggning istället 
för en uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling som Wedin (2010) påpekar, vore 
det också intressant att mäta elevernas läsförståelse med ett icke-normerat test efter 
sokratiska samtal. 

Vad gäller elever med en läsförståelseförmåga under medel så var det två elever i 
samtalsgruppen på Söderskolan som försämrade sitt resultat och en som förbättrade sitt 
resultat medan det på Norrskolan var fyra stycken som fick ett förbättrat resultat efter 
samtalet. På Norrskolan var medelvärdet på förändringen 1,25  hos eleverna i 
samtalsgruppen med stanine under 5, standardavvikelsen var 0,5. På Söderskolan hade 
eleverna i samtalsgruppen  med ett staninevärde under 5 försämrat sig 0,25 på 
stanineskalan och standardavvikelsen var 0,96. Värt att notera är att en elev med stanine 
1, vilket är ett värde som representerar 10% av de svagaste resultaten, förbättrade sig till 
stanine 3 efter det sokratiska samtalet på Norrskolan. Detta skulle kunna indikera att det 
är elever med svag läsförståelseförmåga som är mest hjälpta av samtalen, om de har 
tidigare erfarenhet av att arbeta med samtal. Det skulle vara av intresse att studera större 
grupper med bara elever med en läsförståelseförmåga under stanine 5 för att utreda detta 
vidare. För en lärare som arbetar med elever som behöver utveckla sin läsförståelse skulle 
då återkommande samtal om texter liknande de sokratiska kunna hållas.  
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6.3 Det sokratiska samtalets effekt på läsförståelsen 
Den huvudsakliga metoden i det här arbetet är en kortare intervention i form av ett 
sokratiskt samtal om en text. Pihlgren (2015) menar att en god planering av det sokratiska 
samtalet är en förutsättning för att den eftertänksamma dialogen ska ge positiva effekter. 
Samtalsfrågorna till texten om Frans hade planerats och utarbetats mycket noga och 
innehöll den samtalsstruktur som ett sokratiskt samtal kräver. Detta bidrog till att 
samtalen på de båda skolorna hela tiden hölls igång och att eleverna var aktiva. Det finns 
andra läsförståelsemetoder som inte kräver samma förberedelser som de sokratiska 
samtalen och som ger god effekt på läsförståelsen. Att däremot inspireras av sättet att 
ställa öppna analysfrågor om texter i undervisningen på samma vis som i de sokratiska 
samtalen skulle kunna ge eleverna möjlighet att knyta sin förförståelse till arbetsområden.  

Vilka faktorer det är i de sokratiska samtalen som kan påverka läsförståelsen förefaller 
vara en blandning av olika komponenter. Jag kunde i mina samtal se att hur lång tid 
samtalen pågick hade betydelse. Resultaten tyder också på att hur god stämningen mellan 
gruppdeltagarna är och hur delaktiga alla är också verkar ha betydelse. Även hur  
förmågan till att identifiera sig med det som händer i texten kan uttryckas av deltagarna 
verkar spela roll. På Söderskolan visade detta sig i att eleverna inte hade förmågan att 
uttrycka de känslor de identifierade i texten på ett lika explicit sätt som eleverna på 
Norrskolan gjorde i sitt samtal. I samtal om text, oavsett vad det är för slags samtal, bör 
eleverna få koppla ihop texten med sina förkunskaper och analysera den. Det är detta som 
Bråten (2008) kallar för schemateori och som gör det möjligt att dra slutsatser som 
medverkar till att vi förstår detaljer.  

Pihlgren (2008) menar att läsförståelsen i sokratiska samtal påverkas av att eleverna läser 
med en annan slags läsart, en identifikatorisk läsning. Den här läsningen inriktas mer på 
förståelse och analys. Läsaren tar till sig  texten på ett personligt, känslomässigt plan men 
också genom att analysera och granska texten och jämföra innehållet med egna 
erfarenheter. På Norrskolan visade sig detta genom att elever kunde koppla egna 
upplevelser till texten. Här hade eleverna  också lättare att identifiera och diskutera olika 
känslor som var kopplade till texten. Ett exempel på detta är flickan som relaterade till 
känslan av att vara trött efter att ha bråkat med sina föräldrar. Det här kan grunda sig i att 
de genom erfarenhet av att arbeta med sokratiska samtal övat sin identifikatoriska läsning. 

Läsförståelsen påverkas också av att samtalen ger en så kallad dialogisk läsning. Med det 
menas att bearbetandet och samtalet om själva texten fördjupar förståelsen. Det är också 
detta som Robinson (2006) menar gör att eleverna lär sig att organisera sitt läsande mer 
systematiskt och hjälper dem att utveckla en läsförståelse där de kan koppla sina egna 
upplevelser till den lästa texten. Eleverna i samtalsgruppen på Norrskolan följde de 
dialogiska reglerna på ett relativt bra sätt jämfört med vad eleverna på Söderskolan 
gjorde. Några av pojkarna på Söderskolan kunde inte respektera de andra i samtalet vilket 
kan ha hämmat de andra deltagarna. Detta skulle i förlängningen ha kunnat påverka 
läsförståelsen av texten. För att samtalen ska kunna föras på det respektfulla sätt som 
föreskrivs behövs tid och träning. Först när det är uppnått förefaller det som att elever 
som behöver utveckla sin läsförståelse kan vara hjälpta av samtalen. Pihlgren (2015) 
menar också att för att förhållningssättet i ett sokratiskt samtal ska internaliseras så måste 
det övas.  
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För att få det samtalsklimat som eftertänksamma dialoger kräver har min studie givit en 
tydlig indikation att etablerade relationer med eleverna har betydelse. Att därför använda 
sig av andra slags samtal om text när det inte finns några etablerade relationer med 
eleverna skulle kunna vara mer framgångsrikt för läsförståelsen. Metoden Questioning 
the Author som Reichenberg (2014a) beskriver och kontrasteringsläsning är två 
samtalsmetoder som även har den fördelen att de kan användas i helklass. Att göra en 
likvärdig studie med någon av dessa samtalsmetoder för att se effekterna på läsförståelsen 
skulle kunna ge svar på detta.  

6.4 Avslutande diskussion 
Syftet med den här studien har varit att belysa sokratiska samtal i relation till läsförståelse. 
Detta har gjorts genom att effekterna av ett sokratiskt samtal om en läst text har 
undersökts på två skolor, en med erfarenhet av sokratiska samtal och en som saknade 
erfarenhet. Elevernas utveckling på de båda skolorna har redovisats. På skolan som hade 
arbetat med sokratiska samtal kunde ingen nämnvärd effekt av samtalet ses jämfört med 
kontrollgruppen. På skolan som saknade samtalserfarenhet kunde man se ett sänkt resultat 
på läsförståelsetestet i samtalsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Även vilka effekter 
ett sokratiskt samtal har på läsförståelsen hos elever med olika läsförståelseförmåga har 
beskrivits i resultaten. När de dialogiska reglerna fungerar förefaller det som om elever 
med svag läsförståelseförmåga har fördel av metoden, men detta skulle behöva utredas 
mer för att kunna användas i det specialpedagogiska arbetet som en riktad stödinsats. Den 
här studien är mycket begränsad då den visar resultat från endast ett sokratiskt samtal. En 
längre intervention med flera samtal skulle vara intressant att genomföra för att se vilka 
effekter det har på läsförståelsen, och om effekterna förändras över tid.  

Redogörelsen av de faktorer i samtalen som kan påverka läsförståelsen har också bidragit 
till att belysa sokratiska samtal i relation till läsförståelse. Här framkom att det är ett flertal 
komponenter i samtalet som tycks avgöra vad som påverkar läsförståelsen. Samtalets 
längd, stämningen och elevernas delaktighet har betydelse. På Norrskolan visade sig detta 
genom att eleverna var trygga med varandra och ledigt kunde kommentera och ge 
varandra följdfrågor på varandras kommentarer. Även elevernas förmåga till 
identifikation av händelser och känslor i texten, samt deras förmåga att uttrycka dessa är 
faktorer som har betydelse för läsförståelseutvecklingen. På Norrskolan kunde man se 
exempel på att elever genom att identifiera känslor i texten kunde konstruera ny mening 
baserad på gamla kunskaper då tidigare erfarenheter knöts till innehållet i texten. På 
Söderskolan hade eleverna svårare att uttrycka och identifiera känslor i texten. 

Det här indikerar att vill man arbeta med läsförståelse kopplat till sokratiska samtal 
behöver den dialogiska strukturen först tränas för att det ska ge resultat. Det faktum att 
att utfallet av läsförståelsetestet indikerade en lägre grad av läsförståelse om inte samtalen 
fungerar som det är tänkt gör att det är viktigt att arbeta med fler läsförståelsemetoder 
under den tid då samtalsmetoden tränas. I Skolverkets läs och skrivportal där sokratiska 
samtal finns med som en metod under modulen Samtal om text framgår det att dialogerna 
bör hållas regelbundet och i mindre grupper för att ge avsedd effekt. Att lösa detta kan 
säkert också vara en utmaning för många underbemannande skolor. Att då använda sig 
av mer definierade läsförståelsestrategier i undervisningen framstår som ett mer 
strukturerat sätt att träna läsförståelse. Att samtala om text i boksamtal och anpassa 
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samtalen efter den grupp man har utan en given struktur, som Chambers (1998) 
förespråkar, kan också vara ett annat sätt att nå läsförståelse genom samtal.  

I den här studien valde jag att belysa sokratiska samtal i relation till läsförståelse då 
samtalen är ett arbetssätt som skulle kunna vara en väg att ge elever i behov av stöd 
möjlighet att utvecklas i sitt sammanhang. Ur ett inkluderingsperspektiv är inkluderande 
lärprocesser som sokratiska och deliberativa samtal betydelsefulla på så vis att eleverna i 
en lärande gemenskap lär sig att lyssna på och respektera varandras åsikter. Detta visade 
sig i min studie genom att de elever som tränat på samtalen hade en bättre förmåga att 
respektera och lyssna på varandra. Det här är en del av den gemenskapsorienterade 
definitionen av inkludering som Göransson och Nilholm (2014) beskriver, som bottnar i 
att alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Men för att tidseffektivt 
utveckla elevernas läsförståelse av en text indikerar resultaten i min studie att sokratiska 
samtal inte är en metod att föredra, då ett väl fungerande sokratiskt samtal kräver 
erfarenhet.  

Palmér (2008) menar också att smågruppssamtalet är en deltagarstruktur som kan ge 
elever möjlighet att utveckla sina tankar i ett möte med andra, men att det är långt ifrån 
självklart. Faktorer som hon nämner som känsliga är gruppens sammansättning samt 
status- och maktrelationer mellan elever. Det här är något som blev tydligt i min studie. 
Att bygga en god samtalskultur tar tid. Pihlgren (2013) påpekar också att arbetsformen 
förutsätter ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat, en lärgemenskap. Här kan man 
återknyta till Göranssons och Nilholms (2014) individorienterade definition av 
inkludering som säger att eleverna kan räknas som inkluderade först när de når målen och 
har goda sociala relationer. Hur mycket relationer egentligen betyder för lärandet har 
blivit tydliggjort i den här studien. Hur elever lyckas i sitt relationsarbete har stor 
betydelse för hur de lyckas i skolarbetet. Kanske är det i relationerna nyckeln till 
inkludering och inkluderande arbetssätt finns.  
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Bilaga 1: Sokratiskt samtal om Frans 
 
Inledande fråga: Om du hade blivit så där arg som Frans blev och din mamma hade 
sagt åt dig att gå iväg, vad hade du gjort? (Hade du gått någonstans? Till vem i så fall?) 
 
Analysfrågor: 
På vilket sätt förstår man att Frans blir arg? 
Varför blev han så arg? 
Varför säger hans mamma att han ska gå iväg? 
Hur tycker du att hans mamma skulle ha gjort? 
Vad vet vi om hans föräldrar? 
Varför tror du att han vill gå just till sin farmor? 
Hur hittade han till farmor? 
(Skulle du hitta själv till din farmor/mormor?) 
Vilken tid på dagen är det? Hur vet vi det? 
Hur vet han vilken balkong som är farmors? 
Varför tror du att han somnar? 
Tror du att Frans mamma har ringt till någon mer än farmor, vem då i sådana fall? 
Varför gråter Frans mamma i telefonen? 
Hur tror du Frans kände sig när han satt fast på balkongen? 
Vad tror du hade hänt om människorna i parken inte hade sett Frans? 
Om du försvann vart eller till vem/vilka skulle din mamma ringa då? 
 
Värderingsfråga:  
Kan det någon gång vara rätt att försvinna när man blir arg? 
När kan det vara bra/dåligt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namnlappar 
Inspelning 
Gå igenom regler 
Gruppmål/eget mål 
Utvärdera målet 
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Bilaga 2: Föräldrabrev 
 
Hej!  
 
Jag heter Tula Nyström och har tidigare arbetat på XXX skola. Nu läser jag till 
speciallärare och skriver den här terminen mitt examensarbete i språkdidaktik. Jag ska 
göra en studie som ska belysa sokratiska samtal i relation till läsförståelse. En del av 
studien kommer att göras i klass 3b. Vecka 41 kommer jag att ha ett sokratiskt samtal 
med halva klassen om en text som alla först får läsa. Jag kommer att göra en 
ljudinspelning av samtalen. Det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningen 
efteråt och hela studien är anonymiserad. Efter samtalen kommer hela klassen att få 
svara på läsförståelsefrågor till texten. Om ni har några frågor kan ni kontakta mig på 
följande e-postadress: tula.nystrom@telia.com 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Tula Nyström 
 
ter 


