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Abstract 

I studien undersöker och syftar vi till att förstå hur två lärare, en i årskurs tre respektive 

en i årskurs sex, ställer frågor om en faktatext och vilka elevresponser detta resulterar i. 

För att kunna tolka elevernas responser antas ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. 

Ett receptionsteoretiskt perspektiv på läsande användes för att tolka vilket möte eleverna 

gör med texten i läsandet och samtalet om en faktatext. Studiens material består av 

videoinspelade observationer. Det videoinspelade materialet för årskurs tre är totalt 45 

minuter, medan materialet för årskurs sex totalt är 60 minuter. Totalt deltog 32 elever och 

två lärare. Under observationerna iakttog vi hur lärarna ställde frågor om en utvald 

sakprosatext och vilken elevrespons lärarnas frågor resulterade i. Det insamlade 

materialet analyseras utifrån studiens analysverktyg, textrörlighetsmodellen. Resultatet 

visar att lärarna lägger mer fokus på faktatextens begrepp, än på dess innehåll och 

budskap. Det visar också att lärarna använder sig mer frekvent av stängda frågor istället 

för öppna frågor. Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att lärares frågor påverkar hur 

elevernas resoner blir. Resultatet visar också att elevresponserna och frågorna skiljer sig 

åt i årskurserna eftersom lärarna väljer att lägga upp sina lektioner på olika sätt. 
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1 Inledning 

Läroplanen för grundskolan understryker att elever ska komma i kontakt med sakprosa. 

Elever ska även ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften 

(Skolverket, 2011, s. 222–225). Genom att lärare väljer att arbeta med, samtala om och 

diskutera olika slags sakprosatexter får eleverna kontakt med sakprosa. Kontakten med 

sakprosatexter ger eleverna möjligheten att utveckla sina språkförmågor samt sitt tal- och 

skriftspråk. Vårt intresse för arbete med sakprosa, vilket ofta i skolan beskrivs som 

faktatexter, väcktes bland annat utifrån vad läroplanen säger om arbetet med 

sakprosatexter och språkförmågor. Intresset väcktes även efter att vi genomfört 15 veckor 

verksamhetsförlagd utbildning och deltagit vid en rad fältstudiedagar. Under dessa 15 

veckor och våra fältstudiedagar observerade vi att lärare ger sina elever svaren när de 

ställer frågor istället för att bjuda in dem till samtal. Vid de tillfällen som eleverna får 

möjlighet att besvara frågorna väljer lärare att ställa stängda frågor. Därmed räcker det att 

eleverna svarar ja eller nej på frågorna, eller så finns svaren tydligt i faktatextens innehåll. 

Att eleverna enbart behöver besvara frågorna med ett ja eller nej kan vara ett frågemönster 

som begränsar elevernas möte med texten. Det är de öppna frågorna som, enligt Lundberg 

(2006), tvingar eleverna att gå under textens yta och hitta den dolda innebörden. Utifrån 

vad Lundberg säger om öppna frågor blev vi intresserade av att undersöka närmare vilka 

frågor som ställs och hur elever svarar på dessa.  

 

Det är alltså mot bakgrund av vad vi har sett under vår utbildning och vad läroplanen 

säger om arbete med faktatexter och de språkförmågor som berörs vid arbetet som vårt 

intresse för att undersöka hur lärare ställer frågor och samtalar om faktatexter väcktes och 

planen för den här studien började ta form. Värdet med vårt arbete är att det belyser hur 

arbetet med faktatexter i skolan går till och hur det kan gå till med stöd i litteratur och 

forskning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att få en förståelse av hur två lärare, en i årskurs tre respektive en i årskurs 

sex, ställer frågor i undervisningssituationer som utgår från en faktatext och vilka samtal 

detta resulterar i. För att uppnå syftet utgår vi från tre frågeställningar:



  
 

 
 

 

                                                                                                              

1.  Vad ställer lärarna frågor om då de undervisar om faktatexten? 

2.  Vilken elevrespons ger frågorna upphov till? 

3.  Hur skiljer sig lärarnas frågor och elevernas respons åt i årskurs tre respektive 

årskurs sex? 

 

Med vår första frågeställning vill vi ta reda på vad lärarna väljer att fokusera på då de 

arbetar med faktatexter. Med vår andra frågeställning tar vi reda på vilken form av 

elevrespons som lärarnas frågor ger upphov till. Med utgångspunkt i den tredje 

frågeställningen undersöker vi hur lärarnas frågor och eleveresponserna skiljer sig åt i 

respektive klass.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redovisas. Här presenteras 

studiens synsätt och våra olika tolkningsbakgrunder. 

 

2.1 Etnografiskt synsätt 

Studien utgår från ett etnografiskt synsätt på grund av att vi vill komma åt bakomliggande 

faktorer och på så sätt komma nära de observerade individerna (Denscombe, 2017, s. 

125–126). Vi kommer agera som deltagande observatörer, eftersom vi vill se exempel på 

lärarkulturer och undervisningssituationer i sina autentiska sammanhang. Etnografiska 

studier sker ofta över en längre tid, men vår studie sker över en begränsad tid. Trots detta 

har vi ett etnografiskt synsätt och fokuserar på vilka sociala samspel som uppstår 

människor emellan. 

  

2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Studiens teoretiska tolkningsbakgrund är det sociokulturella perspektivet, vilket utgår 

ifrån att individen utvecklas genom samverkan i sociala och kulturella samspel (Säljö, 

2000, s. 74; Vygotskij 1934/2001, s. 314–333). Alltså beror individens utveckling på hur 

omgivningen ser ut och hur människorna i individens omgivning är. Inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande talas det om socialisation och interaktion som 

avgörande för lärandet. I skolans värld lär sig eleverna bland annat genom interaktion 
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med lärare samt kamrater och dessa former av interaktion skapar socialisation (Säljö, 

2000). Det sociokulturella perspektivet kommer användas som ett tolkningsverktyg när 

resultat diskuteras. I studiens diskussion granskas hur eleverna interagerar med varandra 

och lärarna när de läser och samtalar. Här tas även upp hur elevernas interaktioner 

möjligen kan påverka deras lärandeutveckling. 

 

2.2.1 Proximal utvecklingszon 

Utrymmet mellan vad eleverna precis klarar av på egen hand och vad eleverna kan klara 

av med stöd av en individ, exempelvis en lärare eller klasskamrat, som besitter större 

erfarenheter kallas för den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/2001, s. 314–

333; Säljö, 2000, s. 123). Enligt Vygotskij kan elever som arbetar självständigt enbart 

arbeta på sin aktuella utvecklingsnivå. Vid samarbete kan eleverna däremot nå nästa steg 

i sin utveckling och på så sätt åstadkomma mer (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67–68 & 

256–257). Detta samarbete kan exempelvis ske när två elever samtalar om en text där 

eleverna finner stöd i varandra och på så sätt kan de utveckla en större förståelse 

tillsammans än vad de hade kunnat skapa på egen hand. Elevernas samarbete gör att de 

därmed kan nå nästa steg i sin proximala utveckling. Vi tolkar studiens resultat med 

utgångspunkt i teorin om den proximala utvecklingszonen och hoppas därför kunna bidra 

till en förståelse av hur lärarens arbetssätt påverkar elevernas interaktioner och därmed 

deras lärande.  

 

2.3 Receptionsteoretiskt perspektiv på läsande 

Inom läsforskning används begreppet reception för att förklara det meningsskapande 

möte som kan ske när en individ läser en text (Rosenblatt, 2002). Mötet mellan texten och 

läsaren kan resultera i att läsaren bygger föreställningar om textens innehåll, vilket Langer 

(2011, s. 16–21) benämner envisionment building. Begreppet användes från början för 

läsande av skönlitteratur. Idag används begreppet även vid läsning av faktatexter: 

envisioning knowledge. Langer beskriver hur läsaren rör sig i fem olika faser under 

läsandets gång. Dessa faser är inte fasta, utan läsaren kan röra sig fritt mellan faserna. 

Den första fasen handlar om att läsaren befinner sig utanför texten och stiger in texten 

och i denna fas har läsaren precis börjat ta sig an texten. Nästa fas handlar om att läsaren 

är i texten och rör sig i textens innehåll. I denna fas börjar läsare skapa sig en bild av 

textens innehåll med hjälp av sina tidigare erfarenheter och sociala kontexter. I den tredje 

fasen jämför läsaren texten med sina egna erfarenheter, vilket kan leda till att läsaren 
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ändrar sitt tankesätt och sina föreställningsvärldar. I den näst sista fasen stiger läsaren ut 

ur texten och påbörjar en objektifiering genom att reflektera, analysera och granska 

läsarens förståelse för texten och dess budskap. Tidigare erfarenheter och läsning av andra 

texter hjälper läsaren att objektifiera dennes förståelse av texten och dess budskap. Sista 

fasen, fas nummer fem, handlar om att läsaren ska lämna texten och sina uppbyggda 

föreställningsvärldar och göra något nytt med det. Att läsaren gör något nytt kan till 

exempel innebära att läsaren applicerar sina nyfunna kunskaper på en ny faktatext med 

liknande innehåll. Denna fas berörs oftast enbart i skolans högre stadier (Langer, 2011, s. 

16–21). Receptionsteorin och framför allt Langers beskrivning av föreställningsvärldar 

är den teoretiska bakgrunden till vårt analysverktyg, vilket beskrivs i avsnitt 4.5. 

  

3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och didaktiska resonemang om läsning av 

faktatexter som är av betydelse för vår studie.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Forskning om textsamtal visar att elever som deltar i textsamtal under en längre tid visar 

en tendens att börja läsa texter mer aktivt (Beck, 1996, s. 386). Samtalet kan vara 

informellt eller strukturerat. Flera studier visar att klassrumssamtal ofta bygger på en IRE- 

(initiation-respons-evaluation) eller IRF- (initiation-respons-feedback) struktur (Mehan, 

1979). Ett samtal med en IRE-struktur avslutas med en utvärdering av elevens svar, till 

skillnad från samtal med en IRF-struktur som avslutas med uppföljning av elevens svar. 

Ett exempel på ett samtal med IRE- struktur är att läraren exempelvis kan ställa frågan: 

Vad är fem multiplicerat med sex? Eleven kan svara ”30”. Enligt denna struktur bekräftar 

enbart läraren elevens svar genom att exempelvis säga ”helt rätt”. Ett exempel på ett 

samtal med IRF-struktur är att läraren exempelvis kan ställa frågan: Vad är fem 

multiplicerat med sex? Eleven kan svara ”30”. Istället för att enbart bekräfta elevsvaret 

ställer läraren, i denna samtalsstruktur, ytterligare frågan som till exempel: Hur fick du 

fram ditt svar? Kan du komma på någon annan multiplikation som också ger produkten 

30? Både samtal med IRE- och IRF-struktur kan ha sin plats i undervisningssituationer, 

särskilt om de sker i ett kontrollerande syfte (Mercer 2001, s. 243–257). Att frågor ställs 

i kontrollerande syfte innebär att läraren vill försäkra sig om att eleverna förstår. Följden 

av att föra ett samtal med IRE- eller IRF-struktur kan leda till att eleverna ges mindre 

utrymme till att utveckla sina kunskaper och sitt kognitiva tänkande.  
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Tanken bakom att föra ett samtal om det som läsare har läst är, enligt Liberg, att läsaren 

ska få en möjlighet att dela sina tankar om det lästa med andra (2007, s. 35–36). 

Upplevelsen av det lästa fördjupas och förstärks med hjälp av samtalet. För att få igång 

samtal kan lärare ställa ledande, också kända som riktade frågor, men även följdfrågor. 

Ledande frågor är frågor som ställs på ett sätt så att det finns risk för att svaret påverkas, 

medan följdfrågor ställs för att ge kompletterande information (Jensen, 2012, s. 163). I 

sin rapport ger Jensen (2009) ett exempel på hur ledande frågor kan ställas när han återger 

en konversation mellan en lärare och en elev. En elev påstår sig ha köpt en bok på 

biblioteket varav läraren ifrågasätter om det går att köpa böcker på biblioteket. Med sitt 

ifrågasättande försöker läraren vägleda eleven till svaret som läraren är ute efter. 

Forskningen om IRE- respektive IRF-samtalsstruktur är relevant i diskussionen av våra 

resultat, såväl som den forskning som visar att samtal med öppna frågor kan stötta läs- 

och kunskapsutveckling. 

 

3.2 Didaktiska resonemang om läsandet av faktatexter 

I lärares arbete är didaktisk litteratur en påverkande faktor, och studiens resultat 

diskuteras därför inte enbart utifrån forskning, utan även utifrån aktuella didaktiska 

resonemang. I skolan är läsandet och skrivandet av faktatexter i fokus samtidigt som 

samtal och hur frågor om faktatexters innehåll kan formuleras kanske inte diskuteras i 

samma utsträckning (Arnbak, 2010). En författare som ger konkreta förslag på hur och 

vilka frågor som kan ställas vid bearbetning av sakprosa och tillhörande samtal, är Gear 

(2015). Hon menar att lärare kan hjälpa sina elever att göra inferenser, skapa tankekartor 

samt varva mellan snabba och djuptänkande frågor för att få dem att förstå faktatexten 

bättre. Genom att använda sig av exempelvis tankekartor vid bearbetningen av en 

faktatext menar Gear att eleverna kan skapa och ställa frågor om faktatextens innehåll, 

vilket kan medföra att eleverna känner större engagemang och delaktighet (2015, s. 79–

105). Genom samtalet och utifrån de frågor lärare ställer uppstår dessutom, enligt 

Lundberg (2006, s. 42), en förbindelse mellan sakprosatexter och elevernas förkunskaper, 

vilket i sin tur kan leda till att kunskapen utvecklas. Olika former av frågor antas också 

utveckla olika former av kunskaper. Stängda frågor antas stimulera faktasökande, snarare 

än elevernas eget tänkande, medan mer öppna frågor kan få eleverna att gå under textens 

yta och hitta den dolda innebörden vilket kan stimulera elevernas eget tänkande 
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(Lundberg, 2006, s. 42). Dessa didaktiska resonemang kommer finnas i åtanke när vi i 

studien diskuterar hur lärarna väljer att ställa frågor och vilken typ av frågor som ställs.  

 

4 Metod och material 

I detta avsnitt redovisas studiens urval, forskningsetiska hänsynstagande, 

datainsamlingsmetod och studiens analysverktyg.  

 

4.1 Urval 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2017, s. 77–78) när vi valde att genomföra 

våra observationer på skolor och i klasser som vi är välbekanta med sedan innan. 

Anledningen till detta var att tiden var begränsad och för att vi ville observera det 

autentiska klassrumsklimatet och de autentiska lärarkulturerna. Urvalet bestod av en klass 

i årskurs tre respektive en klass i årskurs sex på två olika skolor, båda i södra Sverige. I 

årskurs tre valde 18 elever och i årskurs sex valde 14 elever. Totalt deltog 32 elever och 

två lärare i observationerna. 

 

4.2 Forskningsetik 

Studien vilar på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Genom att delge alla elever och lärare, som observerades, hur datainsamlingen skulle gå 

till, och vad syftet var, samt att deltagandet var frivilligt följde vi informationskravet. 

Konfidentialitetskravet följs genom att vi, i vårt arbete, inte uppger namn eller kön på 

elever eller lärare. Vi uppger heller inte vilka skolor som observationerna genomförs på. 

I transkriptionerna anonymiserades eleverna genom att de gavs pseudonym, elev 1, elev 

2 och så vidare. Lärarna som observerades benämndes enbart som läraren i de olika 

transkriptionerna. All insamlad data användes enbart till forskning eftersom arbetet följer 

nyttjandekravet. Den sista forskningsetiska principen är samtyckeskravet, vilket innebar 

att deltagarna själva fick bestämma om de vill medverka eller inte. Innan vi påbörjade 

våra observationer skrev vi gemensamt ett informations- och samtyckesbrev till eleverna 

och deras vårdnadshavare eftersom eleverna är minderåriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7–9). Vårt samtyckes- och informationsbrev omfattade en förklaring av observationen, 

dess syfte och hur undersökningen förhöll sig till de forskningsetiska principerna. Brevet 

skickades ut några dagar innan observationen genomfördes för att eleverna tillsammans 
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med vårdnadshavare skulle ta del av informationen och ta ställning till om eleven ville 

delta i observationen eller inte (bilaga A). Vårdnadshavarens underskrift behövdes också 

eftersom eleverna som undersökningen omfattar är under 15 år. De elever som 

medverkade i studien har alltså tillsammans med sina vårdnadshavare, gett sitt samtycke. 

Lärarna fick ett liknande brev där de gav sitt samtycke för att delta i observationen (bilaga 

B).  Även lärarna som deltog i studien har gett sitt samtycke. Eleverna och lärarna hade 

vid utdelningen av informations- och samtyckesbreven fått information om att vi skulle 

spela in lektionen med ljud och bild.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Studiens data samlades in genom två separata observationer. Innan observationerna 

genomfördes gav vi lärarna i respektive klass samma faktatext, trots att elevernas ålder 

skiljde sig åt. Faktatexten som användes heter Vatten - en självklarhet? och faktatexten 

fann vi i Boken om världen (Andersson & Åström, 2001, s. 20–21). Valet av text 

baserades på att detta område var relevant för båda årskurserna. Området som 

sakprosatexten berörde var vatten, vattentillgångarna runt om i världen, vattnets 

användningsområden samt hur vi människor kan minska vår vattenkonsumtion. Läraren 

för årskurs tre ansåg att sakprosatexten kunde vara svår för eleverna, medan läraren för 

årskurs sex inte yttrade några åsikter om texten.  

 

Observationerna skedde i helklass i elevernas hemklassrum där vi agerade som 

deltagande observatörer, för att inte påverka den autentiska klassrumsmiljön (jfr 

Denscombe, 2017, s. 125–126). Som deltagande observatörer medverkade vi inte direkt 

i lektionen utan satt tysta längst bak i klassrummet. Vår närvaro kan dock ha påverkat 

både lärarnas och elevernas agerande. Vid observationerna filmades eleverna bakifrån 

och vi satt längst bak i klassrummet och observerade lärare och elever under lektionen. 

För att få ett tillförlitligt material valde vi att spela in våra observationer med hjälp av 

våra datorer. Vi ville inte stjäla fokus från lektionerna och valde därför att inte i förväg 

påminna eleverna om att vi spelade in och heller inte varför vi spelade in lektionerna. När 

lektionerna väl var slut delgavs dock eleverna denna information. Det insamlade 

materialet transkriberades för att materialet skulle bli lättare att analysera. 

Transkriberingarna följer ordagrant vad som sades, men skrivs i stort sett fram enligt 

skriftspråkliga normer snarare än enligt normer för striktare samtalsanalys. 
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4.4 Materialbeskrivning 

I det här avsnittet beskrivs kort karaktären av det inspelade materialet. Observationerna 

pågick i 45 minuter i årskurs tre och 60 minuter i årskurs sex. I årskurs tre pågick samtalet 

i cirka 20 minuter, när läraren ställde frågor och samtalade med eleverna. Lektionens 

resterande 25 minuter ägnade eleverna åt att producera var sin sammanfattande text. I 

årskurs sex ställde läraren frågor och samtalade med eleverna i cirka 30 minuter. Tio 

minuter gick åt till att läraren instruerade eleverna och resterande 20 minuter fick eleverna 

ägna åt att skriva varsin sammanfattande text. Resultatet av detta blev att eleverna i 

årskurs tre fick 20 minuter till att samtala och svara på frågor kring faktatexter till skillnad 

från eleverna i årskurs sex som fick 30 minuter till sitt förfogande. I nedanstående tabell, 

Tabell 1, redovisas längden av de observerade samtalen i respektive årskurs. 

  

Tabell 1. Materialredovisning 

Årskurs Material, typ och längd 

Årskurs 

tre 
Observation: Filmad lektion, 45 minuter med ett 20 minuter långt samtal om 

lärobokstexten Vatten - en självklarhet? 

Årskurs 

sex 
Observation: Filmad lektion, 60 minuter med 30 minuter långt samtal om 

lärobokstexten Vatten - en självklarhet? 

 

4.5 Analysverktyg 

Studiens analysverktyg utgjordes av textrörlighetsmodellen som har utformats av Liberg 

med flera (2012), och bearbetats av Hallesson och Visén (2016, s. 199). Vår analysmodell 

utgick från Hallesson och Viséns version av textrörlighetsmodellen. Begreppet 

textrörlighet har sitt ursprung i receptionsteorin och tar utgångspunkt i Langers fem faser 

(Langer, 2011, s. 16–21).  Textrörligheten delas in i tre typer, vilka visar tre olika sätt att 

tala om text: textbaserad textrörlighet, associativ textrörlighet och interaktiv 

textrörlighet. Textbaserad textrörlighet består av sju dimensioner som berör textens helhet 

genom att diskutera textens uppbyggnad, stoff och mening. Nästa typ, associativ 

textrörlighet, innebär att texten relateras till individens tidigare erfarenheter och 

kunskaper, och delas in i tre olika dimensioner. Den tredje typen av textrörlighet är 

interaktiv textrörlighet. Här diskuteras författar- och läsarperspektiv, samt vilken genre 

texten tillhör. Interaktiv rörlighet delas in i fyra dimensioner (Hallesson & Visén, 2016, 

s. 199; Visén, 2015 s. 117, 133 & 143). 
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För att kunna analysera materialet utifrån textrörlighetsmodellen utformade vi ett 

analysschema som presenteras nedan. Analysschemat består av tre kolumner och varje 

kolumn har en rubrik. I kolumnen textrörlighetstyp och dimension står de olika typerna 

av textrörlighet och deras dimensioner. I kolumnen lärarfrågor definieras de frågor som 

läraren kan ställa inom denna dimension. I kolumnen elevrespons definieras den respons 

som eleverna ger inom dimension. Istället för att skriva ut namnet på varje dimension 

valde vi att använda oss av förkortningar i resultat och diskussionsavsnitten. Exempel på 

förkortning är D1 som syfta på dimension 1, textbundna svar. I tabell 2 nedan presenteras 

analysschemat: 

 

Tabell 2. Analysschema  

Textrörlighetstyp och 

dimension 
Lärarfrågor Elevrespons 

Textbaserad textrörlighet 

D1. Textbundna svar Läraren ställer frågor som bjuder 

in till att plocka ett ord ur texten 
Eleverna använder sig av 

korta svar eller tar svar 

direkt ur texten 

D2. Ordförståelse Läraren ställer frågor som hjälper 

eleverna att förbättra sin 

ordförståelse 

Eleverna använder sig av 

texten för ordförståelse 
  

D3. Sammanfatta Läraren efterfrågar en 

sammanfattning av texten 
Eleverna sammanfattar hela 

eller delar av texten 

D4. Ta ut huvudpunkter 

ur texten 
Läraren ställer frågor som 

resulterar i att elever tar ut 

huvudpunkter ur texten 

Eleverna tar ut 

huvudpunkter ut texten 

D5. Göra inferenser Läraren ställer frågor som ger 

utrymme att göra inferenser 
Eleverna fyller ut 

tomrummen i texten 

D6. Generalisera Läraren ställer frågor som ger 

utrymme till att generalisera 
Eleverna generaliserar och 

drar slutsatser utifrån 

textens innehåll 

D7. Kritiskt 

förhållningssätt 
Läraren ställer frågor som ger 

eleverna utrymme till att förhålla 

sig kritiska till texten 

 

 

 

 

 

 

Eleverna presenterar kritiska 

synpunkter på texten 
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Textrörlighetstyp och 

dimension 
Lärarfrågor Elevrespons 

Associativ textrörlighet 

D8. Associera till egna 

erfarenheter 
Läraren ger eleverna möjlighet att 

associera till egna erfarenheter 
Eleverna kopplar textens 

innehåll till sina egna 

erfarenheter 

D9. Associera till 

specialiserade 

kunskaper   

Läraren ger eleverna möjlighet att 

associera till specifika kunskaper 
Eleverna kopplar textens 

innehåll till sina 

specialiserade kunskaper 

D10. Associera till andra 

texter 
Läraren ställer frågor som ger 

eleverna utrymme att associera till 

andra texter 

Eleverna kopplar textens 

innehåll till andra texter 

Textrörlighetstyp och 

dimension 
Lärarfrågor Elevrespons 

Interaktiv textrörlighet 

D11.Tala med fokus på 

texttyp 
Läraren ställer frågor om textens 

texttyp 
Eleverna diskuterar eller 

kommenterar textens texttyp 

D12. Tala om textens 

funktion 
Läraren ställer frågor om textens 

funktion 
Eleverna diskuterar eller 

kommenterar textens 

funktion 

D13. Tala om textens 

sändarroller 
Läraren ställer frågor om textens 

sändarroller 
Eleverna diskuterar eller 

kommenterar textens 

författarroller  

D14. Tala om textens 

mottagarroller 
Läraren ställer frågor om textens 

mottagarroller 
Eleverna diskuterar eller 

kommenterar textens läsare  

  

 

5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av analyserna. Avsnittet disponeras i två avsnitt, ett där 

resultatet för år tre redovisas och ett där resultatet för år sex redovisas.   

 

5.1 Textrörlighet i årskurs tre 

I årskurs tre inleder läraren lektionen med att skriva upp tio begrepp på tavlan. Läraren 

frågar eleverna vad de olika begreppen betyder och diskuterar dem tillsammans. Eleverna 

räcker upp händerna, ber om att få svara på lärarens frågor och hjälps åt att definiera 

begreppen. Vid detta moment påpekar eleverna varandras svar i både negativt och positivt 

syfte. När alla begrepp diskuteras frågar läraren eleverna vad de tror att texten kan handla 
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om utifrån de ord som de samtalar om. Varje elev får komma med förslag på vad de tror 

att texten ska handla om. När sista eleven gör sitt antagande om vad texten ska handla om 

berättar läraren vad textens innehåll berör. Efter detta får eleverna höra texten genom att 

läraren läser texten högt för klassen. Läraren väljer att ta bort stycken ur texten för att 

göra innehållet enklare för eleverna. När eleverna har fått höra texten får de en slutuppgift 

där de har 15 minuter på sig att skriftligt återberätta texten utifrån begreppen som de i 

början av lektionen samtalade om. Under denna del av lektionen finns läraren enbart som 

stöd till eleverna. 

 

Nedan presenteras kortfattat resultatet av analysen av samtalet i årskurs tre i Tabell 3.  

  

Tabell 3. Översikt över resultatet i årskurs tre   

Textrörlighetstyp och dimension Lärarfrågor Elevrespons 

Textbaserad textrörlighet 

D1. Textbundna svar 
  

D2. Ordförståelse X X 

D3. Sammanfatta X X 

D4. Ta ut huvudpunkter ur texten 
  

D5. Göra inferenser 
  

D6. Generalisera 
  

D7. Kritiskt förhållningssätt 
  

Associativ textrörlighet 

D8. Associera till egna erfarenheter X X 

D9. Associera till specificerade 

kunskaper   

  

D10. Associera till andra texter 
  

Interaktiv textrörlighet 

D11.Tala med fokus på texttyp X X 

D12. Tala om textens funktion X X 

D13. Tala om textens sändarroller 
  

D14. Tala om textens mottagarroller 
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I den löpande texten presenteras de textrörlighetstyper och dimensioner som läraren och 

klassen rör sig i utifrån de tre textrörlighetstyperna. Avsnittet avslutas med att de elevsvar 

som rör sig i flera textrörlighetstyper samtidigt presenteras.  

 

5.1.1 Textbaserad rörlighet 

Analysen visar att läraren ställer frågor och eleverna svarar och vidareutvecklar sin 

ordförståelse (D2). Läraren väljer att betona vissa begrepp ur texten. Ett av begreppen 

som diskuteras är begreppet livsmedel. 

  

Lärare: Vad är livsmedel för något? 

Elev 1: Medicin. 

Lärare: Så livsmedel är medicin? 

Elev 1: Nej, nej! Jag menar mat, dricka och bilar. 

Lärare: Bilar är inget livsmedel. Men vi har fått för livsmedel i oss idag? Vad fick 

du för livsmedel? 

Elev 1: Tacos. 

Läraren: Ja det fick jag med. 

Elev 2: Ett livsmedel är något som vi behöver för att överleva. 

Lärare: Ja det är något man behöver för att överleva. 

  

Utifrån elevsvaret som elev 1 ger försöker läraren att styra in eleven på rätt spår genom 

att ställa en fråga som kan anses locka till textbaserat svar. Läraren bemöter elevens svar 

likväl som läraren bekräftar elevsvar nummer två. Ett annat begrepp som diskuteras är 

självklarhet. 

 

Lärare: Vad är en självklarhet? 

Elev 3: Det är självklart att vi ska gå i skolan för att lära oss. 

Lärare: Helt rätt, det är alltid svårt att förklara det, men det är ju självklart att vi 

ska gå i skolan för att lära oss. Alltså det är något som är givet, något man vet, det 

är så. 

Elev 4: Döden. 

Lärare: Ja, det är självklart att vi någon gång kommer dö. Det är något man vet, 

det bara är så. 
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Vid samtalet om detta begrepp får läraren två olika definitioner. Läraren bekräftar båda 

elevsvaren. Läraren väljer även att diskutera begreppet hygien där två elever ger två helt 

skilda exempel på begreppet hygien. 

 

Lärare: Vad betyder ordet hygien? 

Elev 5: Man måste tvätta händerna och duscha för att inte lukta. 

Lärare: Visst det har med hygien att göra man tvättar sig och håller sig fräsch, 

man kan även ha dålig hygien. 

Elev 2: Man måste borsta tänderna. 

Lärare: Visst då har man bra hygien i munnen. 

  

Utifrån dessa elevsvar diskuterar klassen tillsammans begreppet hygien och gemensamt 

kommer de fram till att hygien kan ha olika innebörder för olika individer. 

  

Lektionens huvudfokus blir att arbeta med begreppen eftersom klassen tillsammans med 

läraren samtalar om begreppens betydelse, följt av att eleverna får sammanfatta texten 

utifrån samma begrepp. Följden av detta blir att eleverna, under lektionen, får möjligheten 

utveckla ordförståelse. När eleverna sammanfattar texten (D3) med hjälp av begreppen 

de har samtalat om under lektionen sker det individuellt i skriftlig form. Alltså sker det 

inte i samtalet, vilket gör att vi inte kan uttala oss om eleverna kan sammanfatta texten 

muntligt. 

 

5.1.2 Associativ rörlighet 

Lärarens frågor bjuder i sig inte in eleverna till att associera till egna erfarenheter (D8). 

Men i samband med att klassen, tillsammans med läraren, samtalar om textens begrepp 

associerar ett flertal av eleverna på egen hand till sina egna erfarenheter. Exempelvis 

samtalar klassen om begreppet spara. 

 

Lärare: Vad betyder begreppet spara? 

Elev 6: Jag brukar spara min veckopeng till något speciellt jag vill köpa. 

Lärare: Visst, då sparar du pengar för att köpa något. 

  

Läraren väljer här att bekräfta elevens svar och påpekar att eleven väljer att koppla 

samman begreppet spara med begreppet pengar. Vid högläsningen av texten väljer läraren 

att associera till sina egna och klassens gemensamma erfarenheter (D8).  
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5.1.3 Interaktiv rörlighet  

Analysen visar att eleverna ges ett visst utrymme att diskutera texttyper (D11) och de får 

i viss mån tala om faktatextens funktion (D12). Läraren ställer först några textbaserade 

frågor för att få igång elevernas tankegångar. 

 

Lärare: När jag har skrivit upp alla dessa orden, vad tänker ni på att detta kommer 

att handla om? 

Elev 7: Jorden. 

Elev 6: Vatten. 

Elev 8: Djur. 

  

När varje elev har fått dela med sig av sin tanke, för läraren resonemanget vidare med 

klassen och närmade sig dimensionen som rör texttyp (D11). 

  

Lärare: Allt som jag har skrivit här är sant. Vad skulle man kunna skriva för text, 

om allt detta är sant? 

Elev 9: En faktatext. 

  

Eleverna kommer snabbt, med hjälp av ledtråden, fram till att det var en faktatext. Läraren 

väljer att fortsätta samtalet om textens funktion (D12) och textens texttyp (D11). 

  

Lärare: Vad ska man tänka på? 

Elev 10: Inte tycka. 

Lärare: Nej, man får inte tycka. 

Elev 11: Inte tro. 

Lärare: Man får inte tro. 

Lärare: Vad ska man mer tänka på? 

Elev 12: Stor bokstav och punkt. 

Lärare: Ja stor bokstav och punkt. 

Elev 1:  Rubrik. 

Lärare: Rubrik, hörde ni! Viktigt. 

Lärare: Vad skulle kunna vara en passande rubrik till denna faktatext? 

Elev 13: Vatten. 

Lärare: Ja, strålande.  
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Under denna del av samtalet kan det uppfattas som att läraren ställer frågor som lockar 

fram elevsvar som är interaktiva. Elevsvaren innehåller kommentarer om flera 

genretypiska drag, exempelvis att skribenten inte får tycka eller tro i en faktatext. Läraren 

väljer att bekräfta elevsvaren och ställer sedan ytterligare följdfrågor som rör texttyp och 

funktion. 

 

5.1.4 Elevsvar som berörde flera textrörlighetstyper 

Eleverna associerar till egna erfarenheter (D8) med utgångspunkt i begreppen från texten. 

När eleverna kopplar begreppen till egna erfarenheter jobbar de samtidigt med sin 

ordförståelse (D2), vilket innebär att eleverna rör sig i dimension två och åtta samtidigt 

när eleverna samtalar om begreppet spara. 

  

Lärare: Vad betyder begreppet spara? 

Elev 3: Om jag ska åka långt och har tråkigt sparar jag mitt mobilbatteri så att det 

räcker hela bilresan. 

  

Läraren väljer att inte kommentera detta elevsvar även om detta är ett sätt att beskriva 

begreppet spara. Eleven väljer att ge ett detaljerat associativt svar vid sin förklaring av 

begreppet.  

 

5.2 Textrörlighet i årskurs sex 

I årskurs sex börjar läraren lektionen med att introducera för eleverna vad de ska göra 

under dagens svensklektion. Läraren berättar att det först ska vara högläsning av 

faktatexten. Samtidigt som läraren läser faktatexten högt för eleverna ska eleverna skriva 

stödord eller meningar så att de ska minnas de centrala delarna ur faktatexten. Stödorden 

och meningarna ska eleverna använda efter högläsningen för att återberätta faktatexten i 

en sammanfattande text. Innan högläsningen går läraren igenom faktatextens rubriker och 

ber eleverna att göra antaganden om vad texten ska handla om. Efter högläsningen får 

eleverna först skriva enskilda sammanfattningar av faktatexten. När sammanfattningarna 

väl är genomförda öppnar läraren upp för ett samtal genom att ställa frågor om textens 

begrepp, innehåll och budskap till klassen. Elevernas händer är ständigt i luften och 

många elever ber om att få besvara lärarens frågor. Svaren som eleverna ger kommenteras 

både positivt och negativt av klasskamraterna. Lektionen avslutas med att läraren 

berömmer sina elever och hyllar deras insatser under lektionen. 



 

18 

 

I Tabell 4 nedanför presenteras kortfattat resultatet av analysen i årskurs sex. I den 

löpande texten presenteras de textrörlighetstyper och dimensioner som läraren och 

klassen rörde sig i utifrån de tre textrörlighetstyperna. Avsnittet avslutas med en 

presentation över elevsvar där eleverna rörde sig i flera textrörlighetstyper samtidigt.  

 

Tabell 4. Översikt över resultatet i årskurs sex 

Textrörlighetstyp och dimension Lärarfrågor Elevrespons 

Textbaserad textrörlighet 

D1. Textbundna svar X X 

D2. Ordförståelse X X 

D3. Sammanfatta X X 

D4. Ta ut huvudpunkter ur texten X X 

D5. Göra inferenser X X 

D6. Generalisera X X 

D7. Kritiskt förhållningssätt 
  

Associativ textrörlighet 

D8. Associera till egna erfarenheter X X 

D9. Associera till specificerade kunskaper   
  

D10. Associera till andra texter 
  

Interaktiv textrörlighet 

D11. Tala med fokus på texttyp X X 

D12. Tala om textens funktion 
  

D13. Tala om textens sändarroller 
  

D14. Tala om textens mottagarroller 
  

  

 

5.2.1 Textbaserad rörlighet 

När läraren ställer frågor som uppmanar till textbundna svar (D1) agerar eleverna 

självständigt trots att de utgår ifrån textens ord och fakta. 

  

Lärare: Varför slipper vi i Sverige gå långt för att hämta vatten? 
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Elev 1: Det saknas ju vattenledningar i länder där det finns brist på vatten 

och grundvattennivån är väldigt låg i dessa länderna. 

  

I detta elevsvar omformulerar eleven faktan med egna ord och läraren väljer att inte 

kommentera elevsvaret. 

  

När vi analyserar arbetet med ordförståelse (D2) ser vi att läraren ger sina elever 

möjligheten att vidareutveckla sin ordförståelse före, under och efter läsning av 

sakprosatexten genom att samtala om vissa ord. Läraren läser sakprosatexten högt för 

klassen och väljer att lägga extra tid på vissa begrepp och ord i faktatexten. När ett 

begrepp ska förklaras väljer läraren att först fråga klassens elever vad begreppet innebär, 

men om klassen inte förstår begreppet förklarar läraren själv begreppet. Ett exempel på 

när läraren frågar klassen vad ett begrepp innebär är när läraren frågar vad begreppet 

grundvatten står för. 

 

Lärare: Vad är grundvatten och vart kommer det ifrån? 

Elev 2: Det är vatten som finns långt ner i marken mellan berg och sånt. 

Lärare: Ja, men… När grundvattnet börjar ta slut hur fylls det på? Vad är det som 

görs att grundvattnet fylls på? Det läste vi läst om tidigare. 

Elev 3: Är det inte när det blir varmt så avdunstar vattnet och då om det regnar så 

åker det ner i jorden. 

Lärare: Ja, det var en bra förklaring. Regnvatten blir ju till grundvatten. 

  

Läraren är troligtvis, med sin första fråga, ute efter ett specifikt svar vilket elev 1 inte ger. 

Läraren ställer här följdfrågor utifrån ursprungsfrågan vilket resulterar i att läraren får sitt 

önskade svar fast istället från elev 3. Definitionen som elev 2 ger av begreppet 

grundvatten är inte felaktig, men det är inte de svar som läraren är ute efter. Läraren väljer 

att enbart ge elev 3 positiv feedback. 

  

Analysen visar att eleverna också sammanfattar hela faktatexten på egen hand (D3). 

Under lärarens högläsning av faktatexten får eleverna skriva ner stödord och 

stödmeningar som de senare får ta hjälp av när de på egen hand och med egna ord ska 

sammanfatta hela faktatexten. Under sammanfattningen av faktatexten får eleverna ta ut 

fakta och begrepp. Sammanfattningen av faktatexten sker enskilt och skriftligt. Eleverna 

tar ut stödord som till exempel ”70 %”, ”grundvatten” och ”nödvändighet”. 
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Stödmeningarna som eleverna tar ut på egen hand är exempelvis ”mycket vatten används 

till industrier” och ”hämta vatten i brunnar långt från sina bostäder”. Att eleverna tar ut 

egna stödord och stödmeningar, kan ses som att eleverna tar ut huvudpunkter (D4) ur hela 

faktatexten. Läraren berättar inte vilka stödord eller stödmeningar som eleverna ska 

skriva ner, vilket bidrar till att eleverna är helt autonoma. Eleverna får också göra 

antaganden (D5) om vad faktatexten kan handla om utifrån faktatextens underrubriker. 

När läraren läser upp exempelvis underrubriken ”Vatten en självklarhet?” gör en elev ett 

antagande: 

 

Elev 3: Inte i länder där det är varmt.  

 

Läraren väljer att inte kommentera detta elevsvar utan fortsätter läsa faktatextens 

underrubriker. Antagandena gör det möjligt för eleverna att fylla ut tomrummet i texten 

(D5). Att fylla ut textens tomrum innebär att läsaren fyller ut texten med information som 

inte står med i texten för att öka förståelsen av texten. Eleverna generaliserar i viss mån 

(D6), men inte med faktatextens innehåll i fokus. Nedanför är exempel på lärarfrågor som 

resulterar i att eleverna generaliserar. 

  

Lärare: Har ni läst i tidningen om att det är ont om vatten i Kalmar och på Öland 

framförallt? Då vill man ju att det ska regna mer. Men Öland har ju fullt av vatten 

runt omkring sig? Varför kan man inte använda det? 

Elev 4: För att det mesta är saltvatten. 

Lärare: Varför kan man inte dricka saltvatten då? Man kan bli sjuk av det ja, men 

man kan också bli någonting annat. Vad kan man bli om man dricker för mycket 

saltvatten? Vad händer? 

Elev 5: Man kan dö. 

Lärare: Ja, till slut dör du för du har ju en njure som tar hand om salt och när det 

blir för mycket salt så orkar inte den med och då går saltet ut i kroppen istället. Så 

för mycket salt är ju inte bra.     

  

Lärarens fråga knyter an till elevernas omgivning och tidigare erfarenheter. Svaret elev 4 

ger om att vattnet runt Öland består av mest saltvatten är inte helt korrekt eftersom vattnet 

runt Öland består av bräckt vatten. Läraren väljer dock att inte ge elevens svar någon 

direkt feedback, utan ställer istället följdfrågor som utgår från svaret som elev 4 gav. 
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Följdfrågorna kan ha ställts för att locka eleverna att ge textbundna svar. Klassläraren 

bekräftar svaret som elev 5 ger och väljer även att utveckla svaret. 

 

5.2.2 Associativ rörlighet 

När läraren ställer mer öppna frågor, det vill säga frågor där mer än ett svar kan vara det 

”rätta” svaret, tar eleverna möjligheten att associera till egna erfarenheter (D8). 

  

Lärare: Vad har vi för användningsområden? Vad använder vi vatten till mer än 

att dricka? Jag vill att ni tänker på användningsområden globalt och inte bara vad 

ni använder vatten till. 

Elev 6: Man använder vatten när man duschar och tvättar händerna. 

Elev 7: Man använder det till odlingar. 

Elev 8: På industrin. 

  

När läraren ställer frågan om vad vatten har för användningsområden associerar eleverna 

till sin egen vardag och miljön runt omkring dem och finner här svaret på frågan. Under 

högläsning av faktatexten utbrister en elev spontant: ”Detta lärde vi oss om i fyran” (elev 

3). 

  

Även detta utrop kan räknas som att eleven associerar till tidigare erfarenheter eftersom 

eleven kommer ihåg att de pratat om innehållet som faktatexten berör redan när de gick i 

årskurs fyra. Utropet bidrar dock inte till samtalets utforskande av faktatexten eftersom 

svaret varken kommenteras av lärare eller elever. 

 

5.2.3 Interaktiv rörlighet  

Läraren visar faktatexten för eleverna innan de börjar läsa och frågar eleverna vad det är 

för typ av text (D11). Eleverna svarar genast och enhälligt att texten är en faktatext, men 

de diskuterar inte vidare om vad som kännetecknar en faktatext.  

 

5.2.4 Elevsvar som berörde flera textrörlighetstyper 

Eleverna i årskurs sex ger inte svar som berörde flera textrörlighetstyper samtidigt.  
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6 Diskussion 

Det här kapitlet delas in i fem avsnitt. De tre första avsnitten utgår från våra 

frågeställningar. Här diskuteras lärarnas arbete, och de möjligheter och begränsningar 

deras undervisning kan skapa för eleverna. I det fjärde avsnittet tas didaktiska 

implikationer och slutsatser upp. Dessa relateras till vår studie, aktuell forskning, 

didaktisk litteratur och läroplanen för grundskolan. Det avslutande avsnittet är en 

metoddiskussion och här diskuteras vår valda metod, nyttan av vår studie och vidare 

forskning.  

 

6.1 Vad ställer lärarna frågor om då de undervisar om faktatexten? 

Hur lärare formulerar sina frågor och följdfrågor avgör på vilken nivå efterföljande samtal 

hamnar. När lärarna i studien undervisar om faktatexten väljer de att i stor utsträckning 

ställa frågor om faktatextens begrepp. Mycket av lektionstiden ägnas åt att lärarna 

försäkrar sig om att eleverna förstår sakprosatextens begrepp. Lärarna ställer, enligt 

Jensen definition, ledande frågor och, i viss mån, följdfrågor, vilket Jensen definierar som 

frågor som ger kompletterande information (2012, s. 163). Troligtvis använder sig lärarna 

av ledande frågor och följdfrågor för att få eleverna att förstå begreppens innebörd. I 

studien ställer en av lärarna frågan ”Vad skulle man kunna skriva för text om allt detta är 

sant?” och frågan kan anses vara ledande. Klassen hade tidigare samtalat om att 

faktatexter alltid ska innehålla sanningsenlig fakta och läraren vet förmodligen att frågan 

skulle få eleverna att associera till tidigare samtal. Frågan kanske hindrar eleverna från 

att komma fram till svaret på egen hand. Här hade det varit intressant att se om eleverna 

kommit fram till samma svar om läraren hade ställt en mer öppen fråga, som exempelvis: 

”Vad tror ni att detta är för typ av text?”.  

 

Två följdfrågor lärarna i studien ställer är följande: ”När grundvattnet börjar ta slut hur 

fylls det på? Vad är det som gör att grundvattnet fylls på?”. Läraren ursprungsfråga är: 

”Vad är grundvatten och var kommer det ifrån?”, men på grund av att läraren troligtvis 

inte får det svar som önskades väljer läraren att omformulera ursprungsfrågan till två 

följdfrågor. Lärarens omformulering kan hjälpa de elever som inte uppfattar eller förstår 

ursprungsfrågan. För att få igång elevers egen tankeverksamhet kan lärare i större 

utsträckning ställa följdfrågor eftersom dessa ger elever information för att komma vidare 

i sina tankegångar. Att lärarna i studien väljer att ställa många ledande frågor och få 
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följdfrågor kan bero på att lärarna är ute efter specifika svar. De ledande frågorna kan 

hjälpa de elever som har svårt att formulera sina tankar, samtidigt som dessa frågor kan 

begränsa de elever som besitter större kunskaper än vad de får möjlighet att visa under 

lektionen.  

 

Lärarnas frågor följer en IRE-struktur (Mehan 1979), vilket ofta resulterar i korta elevsvar 

som utvärderas kort av lärare utan någon vidare uppföljning. Enligt Mercer (2001, s. 243–

257) använder sig lärare av IRE-samtalsstruktur i undervisningssituationer för att 

kontrollera elevers kunskaper. Lärare ställer kontrollerande frågor för att försäkra sig om 

att elever har uppfattat det läraren fokuserar på. Resultatet av detta kan dock bli att elever 

ges mindre utrymme till att utveckla sina kunskaper och sitt kognitiva tänkande (Mercer, 

2001, s. 243–257). Om lärare, till skillnad från lärarna i studien, ställer frågor utifrån IRF-

strukturen kan elevsvar och samtal utvecklas och bli djupare. Att ställa frågor utifrån en 

IRF-struktur innebär att lärare följer upp elevsvar och vidareutvecklar dessa med hjälp av 

olika uppföljningsfrågor (Mehan, 1979). För att vidareutveckla undervisningen kan lärare 

sätta in lektionens budskap i en annan kontext. Lärare kan, till skillnad från lärarna i 

studien, sätta in samma begrepp i olika kontexter för att ge elever en bredare förståelse 

av begreppet. Ett exempel på hur detta skulle kunna gå till är om en klass ska diskutera 

begreppet tro. Lärare kan här välja att koppla frågor till olika världsreligioner, men också 

ställa frågor om vad det innebär att tro på en kamrat eller om vi ska tro på vad som sägs i 

media eller inte. På grund av att lärarna i studien inte har detta tillvägagångssätt blir 

klassens samtal om begreppen begränsade. Det är enbart elevernas svar och tankegångar 

som gör att begreppen i viss mån definierades ur olika synvinklar. Om lärarna hade 

betonat att det finns många sätta att beskriva eller definiera begreppen hade kanske 

elevernas begreppsförståelse utvecklats ytterligare.  

 

Sammanfattningsvis väljer lärarna i studien att fokusera sina frågor kring faktatextens 

begrepp. Lärarna ställer fler ledande frågor än öppna frågor och frågorna följer en IRE-

struktur, vilket kan resultera i att eleverna inte får möjlighet att utveckla sina kunskaper 

och sitt kognitiva tänkande. 

 

6.2 Vilken elevrespons ger frågorna upphov till? 

Lärarna i studien styr och dominerar samtalet i sin roll som samtalsledare, vilket medför 

att eleverna enbart svarar på eller kommenterar lärarnas frågor. Intresse visar eleverna 
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genom att de räcker upp händerna och eleverna ber om att få svara på frågorna. Eleverna 

försöker också att besvara frågorna även om de inte besitter den kunskapen som krävs. 

De hjälper även varandra med att formulera svar och kommentera varandras svar och ge 

både negativ och positiv kritik. Vid ett fåtal tillfällen kommenterar eleverna varandras 

svar genom att skratta åt elevsvar som de själva kanske anser som felaktiga. Positiva 

kommentarer yttrar sig genom att eleverna bekräftar varandras svar.  

 

Eleverna presterar utefter det utrymme som ges, vilket resulterar i att eleverna i årskurs 

tre enbart rör sig i dimension två, tre, åtta, elva och tolv av textrörlighetsmodellen, vilket 

bland annat innebär att eleverna använder sig av texten för ordförståelse och att eleverna 

sammanfattar hela texten. Eleverna associerar också faktatexten till egna erfarenheter, 

kommenterar textens texttyp och talar om faktatextens funktioner.  Årskurs sex rör sig i 

totalt åtta dimensioner och dessa är dimension ett, två, tre, fyra, fem, sex, åtta och elva av 

textrörlighetsmodellen, vilket innebär att eleverna mestadels ger textbundna svar. 

Eleverna använder sig också av faktatexten för ordförståelse och lyckas även 

sammanfatta hela faktatexten. I arbetet med faktatexten tar eleverna ut huvudpunkter, 

fyller ut faktatextens tomrum, generaliserar utifrån sakprosatextens innehåll och 

associerar faktatextens innehåll till tidigare erfarenheter. Eleverna rör sig även i den 

interaktiva textrörligheten eftersom de kommenterar textens texttyp. Arbetssätten som 

lärarna väljer resulterar i att eleverna inte får röra sig i alla dimensioner, vilket kan 

begränsa elevernas möjlighet till respons. Om lärarna i studien hade valt en mer öppen 

form av samtal och diskussion kanske klasserna hade fått möjligheten att röra sig i fler 

dimensioner, vilket kanske hade kunnat leda till mer dynamisk elevrespons. Lärare som 

väljer att använda sig av öppna former av samtal skapar andra möjligheter för socialt 

samspel mellan elever, vilket bland annat Säljö (2000, s. 74) betonar. 

 

På grund av arbetssättet som lärarna i studien väljer att använda sig av sker dialogerna 

enbart mellan lärare och elev eftersom lärarna har en bestämd tidsplanering, vilket inte 

inkluderar tid för samtal mellan eleverna. Resultatet av detta blir att eleverna inte får 

tillfälle att aktivt delta i någon form av gruppdiskussioner. Diskussioner i grupp kan bidra 

till ett socialt samspel både mellan elev och elev samt elev och lärare, vilket Säljö (2000, 

s. 74) nämner som en central del i elevernas lärande och utveckling. Genom att delta i 

gruppdiskussioner kan elever få möjlighet att dela med sig av sina reflektioner och ta del 

av andras reflektioner. Att ta del av andras reflektioner kan leda till att elever kommer till 
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insikt som gör att de ändrar eller justerar sina egna tankar. För att skapa en känsla av 

delaktighet, utan att använda sig av gruppdiskussioner, kan lärare introducera tankekartor. 

Arbetssättet kan, enligt Gear (2015, s. 79–105), eventuellt hjälpa elever att skapa och 

ställa frågor om faktatextens begrepp, innehåll och budskap. Genom att skapa och 

använda en gemensam tankekarta i klassrummet får elever möjlighet att tillsammans 

reflektera över faktatexten. En tankekarta kan skapa en tydlig bild för elever, vilket kan 

leda till en större förståelse och ett större intresse för faktatexten, vilket i sin tur kan bidra 

till ett ökat deltagande från eleverna.  

 

Eleverna visar intresse för området genom att svara på lärarens frågor och prata om egna 

erfarenheter kopplade till faktatextens begrepp. Lärarna i studien varvar, i viss mån, 

mellan öppna och stängda frågor. De öppna frågorna resulterar i att eleverna rör sig i 

dimension två, sex och åtta. Läraren i årskurs sex ställer frågorna: ”Vad har vi för 

användningsområde? Vad använder vi vatten till mer än att dricka?”, vilket resulterar i 

tre olika elevsvar: ”På industrin”, ”Man använder det till odling” och ”Man använder 

vatten till när man duschar och tvättar händerna”. Läraren ställer även frågorna: ”Men 

Öland har ju fullt av vatten runt omkring sig? Varför kan man inte använda det?” På dessa 

frågor svarar en elev ”För att det mest är saltvatten”. Läraren kommenterar elevens svar 

genom att ställa följdfrågan: ”Varför kan man inte dricka saltvatten då?”, vilket gav 

elevsvaret ”Man kan dö”. Lärarnas stängda frågor resulterar i att eleverna rör sig i 

dimension två. Ett exempel på en stängd fråga som läraren i årskurs tre ställer är: ”Så 

livsmedel är medicin?” En elev svarade ”Nej, nej! Jag menar mat, dricka och bilar”. Det 

har visat sig att stängda frågor inte stimulerar elevers eget tänkande, medan öppna frågor 

får elever att gå under textens yta och hitta den dolda innebörden, vilket stimulerar elevers 

eget tänkande (Lundberg, 2006, s. 42). Det som Lundberg säger om öppna och stängda 

frågor blir tydligt även i vår studie, eftersom de öppna frågorna resulterar i att eleverna 

rör sig i fler dimensioner samtidigt, medan de stängda frågorna begränsar eleverna.   

 

Under högläsningen av faktatexten i årskurs sex missar läraren att fånga upp ett 

lärandetillfälle när en av eleverna spontant associerar till egna erfarenheter och utbrister 

”Detta lärde vi oss om i fyran”. Med sitt utrop gör denna elev ett försök att ta sig in i den 

nionde dimensionen, associera till specificerade kunskaper. Läraren fångar här inte upp 

elevens utrop och väljer heller inte att kommentera eller ge någon respons på vad eleven 

säger. Till skillnad från lärarna i studien, kan lärare försöka vara uppmärksamma och ta 
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vara på varje lärandetillfälle även om det inte tillhör den ursprungliga planeringen. 

Genom att ta tillvara på oplanerade lärandetillfällen tar lärare in elevers kommentarer och 

bygger därmed vidare undervisningen på elevers tidigare kunskaper och vidareutvecklar 

dessa. Som lärare kan det vara fördelaktigt att nyttja elevers frågor och kommentarer för 

att göra undervisningen mer elevnära. En elevnära undervisning kan bidra till att eleverna 

känner sig sedda och viktiga. I undervisning som är elevnära borde eleverna ha större 

möjlighet att vara delaktiga och att få ett ökat intresse för lärandet. Om en elev exempelvis 

ställer frågan ”Varför bor vissa djur under jorden?” när klassen samtalar om 

vattenlevande djur, kan lärare välja att kommentera frågan och berätta för eleven att de 

kan samtala om frågan under nästkommande lektion.  

 

Sammanfattningsvis svarar eleverna enbart på lärarnas frågor eller kommenterar dem, 

och samtalen sker bara mellan lärare och elev. Eleverna får inte tillfälle att samtala med 

varandra eller att delta i gruppdiskussioner. Lärarna ställer fler stängda än öppna frågor 

vilket kan ha begränsat elevernas utrymme till respons. Under lektionerna visar eleverna 

intresse för faktatextens innehåll och budskap.  

 

6.3 Hur skiljer sig lärarnas frågor och elevernas respons åt i årskurs tre 

respektive årskurs sex? 

Resultatet visar att lärarnas tillvägagångssätt i arbetet med en faktatext skiljer sig åt 

mellan de två årskurserna. Eleverna i årskurs tre begränsades i sitt möte med faktatexten. 

Enligt Langers (2011, s. 16–21) teori om byggandet av föreställningsvärldar, envisioning 

knowledge, kan läsaren röra sig i fem olika faser. Läraren kan röra sig i alla fem faser 

före, under och efter läsande. Eftersom eleverna i årskurs tre enbart för ett samtal i 

förberedande syfte innan de läser faktatexten kan vi enbart se tydligt att eleverna rör sig 

i fas ett, vilket innebär att läsaren befinner sig utanför texten och stiger in i texten. 

Eleverna i årskurs sex rör sig i de fyra första faserna, vilket innebär att läsaren befinner 

sig utanför texten och stiger in i texten, att läsaren börjar röra sig i texten, att läsaren 

skapar sig en bild av texten samt att läsaren jämför texten med egna erfarenheter. Den 

femte och sista fasen, vilken handlar om att läsaren ska lämna texten och sina uppbyggda 

föreställningsvärldar och göra något nytt med det, rör sig ingen av årskurserna i. För att 

hjälpa sina elever att röra sig i alla olika faser och på så sätt hjälpa sina elever att genomgå 

olika textmöten kan lärare skapa möjligheter för sina elever att träda in i texten. 

Högläsning eller läsning i grupp är exempel på sätt som skulle kunna ge läsaren möjlighet 
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träda in i texten. Lärare kan hjälpa sina elever att ta till sig sakprosatexten genom att 

uppmuntra dem att bland annat koppla faktatexten till tidigare erfarenheter och sociala 

kontexter. För att få sina elever att jämföra sakprosatexten med egna erfarenheter kan 

läraren ställa frågor rörande innehållet. Frågor kan också ställas för att ta reda på elevers 

reflektioner och analyser, vilket i sin tur skapar möjligheter för elever att själva granska 

sin förståelse för texten och dess budskap. För att få elever att använda den lärdom som 

faktatexten förhoppningsvis har givit dem kan lärare introducera en ny faktatext inom 

samma område och låta elever applicera sina kunskaper på denna text.    

 

Lärarna för årskurs tre och sex ställer frågor på olika sätt, vilket resulterar i att elevernas 

respons blir olika. I båda klasserna är det lärarna som bestämmer hur elevernas möte med 

sakprosatexten blir eftersom det är lärarna som introducerar faktatexten för eleverna. 

Exempelvis väljer läraren i årskurs tre att introducera texten genom att skriva upp utvalda 

begrepp ur faktatexten på tavlan innan diskussion och högläsning av faktatexten. Två 

andra förslag på hur elever kan få stöttning i att skapa mening i en faktatext är genom 

diskussion av faktatextens budskap och upprepad läsning av faktatexter. Lärare kan också 

påverka sina elevers möte med faktatexten genom att ta bort stycken ur sakprosatexten, 

vilket läraren för årskurs tre gör. Att anpassa en faktatext för en viss elevgrupp genom att 

ta bort delar av texten kan både ge positiva och negativa följder för elever. En sådan 

anpassning kan begränsa starka elever i deras möte och utveckling eftersom de kanske 

inte utmanas på sin nivå. Samtidigt kan anpassningen hjälpa elever att ta till sig och på så 

sätt förstå faktatexten bättre.    

 

I årskurs tre fokuserar läraren på elevernas möte med faktatextens begrepp istället för dess 

innehåll och budskap, medan läraren för årskurs sex väljer att ställa frågor om 

sakprosatextens begrepp, innehåll och budskap. När lärare väljer ut sina frågor kan det 

vara gynnsamt för efterföljande samtal att ställa frågor som kan ge olika typer av elevsvar. 

Olika svar går att jämföra, diskutera och förhålla sig kritiskt till, vilket kan bidra till en 

intressant och innehållsrik diskussion. Vid ett temaarbete om exempelvis medeltiden kan 

lärare ställa frågor såsom: Varför blev människorna inte så gamla under medeltiden? Vad 

jobbade människorna under medeltiden med? Hur tror du det var att leva under denna 

tidsepok? Frågor som dessa eller liknande frågor kan leda till att elever rör sig i Langers 

fem faser (2011, s. 16–21) samtidigt som de arbetar med faktatextens innehåll och 

budskap. Läraren för årskurs tre efterfrågar inte ett samtal om faktatextens innehåll eller 
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budskap, utan ställer istället frågor som inte leder till en djupare diskussion. Elevsvaren 

blir därför korta och ligger på en grundläggande nivå.  

 

Läraren i årskurs sex ställer fler följdfrågor än läraren i årskurs tre, vilket gör att eleverna 

i årskurs sex får möjligheten att besvara frågorna mer fritt. Resultatet av detta blir att 

elevsvaren och lärarens frågor i årskurs sex rör sig i fler innehållsliga dimensioner, även 

i textens globala sammanhang och underförstådda information. I årskurs tre rör sig både 

elevsvaren och lärarens frågor i den dimension där ord och begrepp utforskas på en lokal 

nivå utan att knytas till textens globala sammanhang. Även fast eleverna i årskurs sex rör 

sig i fler av textrörlighetsmodellens dimensioner än eleverna i årskurs tre, får eleverna i 

årskurs sex inte möjlighet att röra sig i flera dimensioner samtidigt. Lärare kan, likväl som 

läraren för årskurs tre, låta elever arbeta i flera dimensioner samtidigt för att ge elever 

möjligheten att möta texten på olika sätt. Exempel på hur lärare kan får sina elever att 

arbeta med flera dimensioner samtidigt framgår i avsnitt 5.1.4, där läraren för årskurs tre 

låter sina elever förbättra sin ordförståelse genom att associera till egna erfarenheter.  

 

Sammanfattningsvis begränsade lärarna i årskurs tre och sex sina elevers möte med 

sakprosatexten. Eleverna i årskurs tre rör sig endast i den första fasen i Langers 

föreställningsvärldar, medan eleverna i årskurs sex rörde sig i fyra av fem faser. I årskurs 

tre fokuserar läraren på elevernas möte med faktatextens begrepp. Elevsvaren i denna 

klass ligger på en grundläggande nivå och svaren som eleverna ger är korta. Läraren för 

årskurs sex väljer att ställa frågor om sakprosatextens begrepp samt dess innehåll och 

budskap, vilket leder till att eleverna får möjligheten att besvara frågorna mer öppet.  

 

6.4 Didaktiska implikationer och slutsatser 

Under arbetet med studien har vi sett några didaktiska implikationer framträda, och vi har 

dragit några slutsatser. De didaktiska implikationerna och slutsatserna kommer att 

presenteras och diskuteras i det här avsnittet. 

 

För att öka elevers möjligheter att utveckla förståelse i mötet med faktatexten kan lärare, 

precis som en av lärarna i studien gör, inleda arbetet exempelvis med att gå igenom 

sakprosatextens rubriker och eventuella underrubriker. Elever kan, för att bygga upp sin 

förförståelse, exempelvis få göra antaganden om vad faktatexten kommer handla om. 
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Innan arbetet med en faktatext påbörjas kan lärare, som lärarna i studien, tillsammans 

med elever gå igenom sakprosatextens viktiga begrepp, vilket kan hjälpa elever att skapa 

en bättre förståelse av sakprosatextens innehåll. Genom att eleverna skapar sig en 

förbättrad ordförståelse kan de förstå och använda begreppen och på så sätt utveckla sitt 

språk. Elever ska enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 

ges förutsättningar att utveckla sitt talspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga 

(Skolverket, 2011, s. 222–225).  

 

Genom att lärare, precis som lärarna i studien, frågar elever vad begreppen betyder kan 

de känna sig mer delaktiga och därmed få möjlighet att använda sig av och dela med sig 

av tidigare erfarenheter. Under läsandet av en faktatext kan elever skriva ner stödord och 

stödmeningar för att i ett senare skede sammanfatta och förstå sakprosatextens innehåll 

och budskap. Läraren för årskurs sex väljer det här arbetssättet och detta verkar gynna 

eleverna när de skriver sina individuella sammanfattningar. Vi kan ana att stödord och 

stödmeningar gynnar eleverna i årskurs sex när de skriver sina individuella 

sammanfattningar eftersom eleverna skriver sammanfattningarna utan stöd. Det är av vikt 

att låta elever bekanta sig med faktatexten på olika sätt, exempelvis kan lärare läsa 

sakprosatexten högt eller kan elever läsa texten i par eller i mindre grupper. Genom att 

låta elever bekanta sig med sakprosatexten på olika sätt kan de dels få ta del av varandras 

tankar, dels få utrymme till att föra reflekterande samtal med varandra. Lärarna i studien 

väljer att inte låta sina elever arbeta med texten i grupp eller parvis, vilket går emot aktuell 

forskning som belyser hur viktigt det är för elever att lära sig i interaktion med varandra. 

Genom att låta elever arbeta tillsammans kan de få möjlighet att nå nästa nivå i sina 

proximala utvecklingszoner eftersom de enbart kan nå nästa nivå i arbete med andra 

(Vygotskij 1934/2001, s. 314–333).  

 

Lärare kan anpassa texten efter sin elevgrupp. Anpassningar kan ske genom att lärare 

väljer att ta bort stycken ur den ursprungliga texten, vilket en av lärarna i studien gör för 

att göra ett försök till att underlätta för sin elevgrupp. Efter läsning av sakprosatexten kan 

lärare, precis som en av lärarna i studien, inleda ett samtal om faktatextens innehåll. Gear 

(2015, s. 79–105) trycker på att lärare kan varva mellan snabba och djuptänkande frågor. 

Dessa typer av frågor kan likställas med öppna och stängda frågor, men Gear och 

Lundberg väljer att benämna begreppen olika. Det är av vikt att lärare skapar 

förutsättningar, anpassar sina frågor, ger eleverna betänketid och tid att samtala med 
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varandra. Enligt Skolverket ska elever arbeta med sakprosa (Lgr11, 2011, s. 222–225). 

För att låta elever jobba med detta mål kan lärare, som lärarna i studien försökte arbeta 

med, fortsätta samtalet med att diskutera textens texttyp, funktion och sändarroller. 

Genom att arbeta med faktatexten på detta sätt får elever en möjlighet att utveckla sin 

litteracitet.  

 

Efter samtalet om sakprosatextens innehåll och budskap kan lärare låta elever göra en 

enskild skriftlig sammanfattning av den ursprungliga faktatexten eftersom det står i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk (Skolverket, 2011, s. 222–225). Båda lärarna i 

studien uppmanar sina elever till att göra skriftliga sammanfattningar. De enskilda 

sammanfattningarna kan göras för att lärare ska se om elever förstår faktatextens innehåll 

och budskap. Stödorden och stödmeningarna kan elever, precis som en av elevgrupperna 

i studien får, använda under skapandet av den skriftliga sammanfattningen. När elever 

skrivit klart sina sammanfattningar kan dessa redovisas enskilt för lärare, i par, eller i 

mindre grupper. Redovisningen är av betydelse för att eleverna ska få ta del av sina 

kamraters sammanfattningar. Eleverna i studien får dock inte möjlighet att redovisa sina 

sammanfattningar utan dessa samlas in utav lärarna när lektionerna avslutas, vilket kan 

ha begränsat möjligheterna till läsförståelseutveckling. De didaktiska implikationer och 

slutsatser baserade på våra resultat som vi presenterar här, skriver vi fram väl medvetna 

om hur komplext lärares arbete kring faktatexter är, eftersom det finns många faktorer för 

lärare att ta hänsyn till, men som inte blir synliga i vår undersökning.  

 

6.5 Metoddiskussion och fortsatt forskning 

I detta avsnitt diskuteras hur effektiva våra metodval var och hur våra observationer hade 

kunnat läggas upp på ett annat sätt för att få ut hur andra metoder kunnat ge ett annat 

material och andra resultat. Därefter lyfts på vilket sätt vidare forskning inom studiens 

område skulle kunna gå till.  

 

När det kommer till analysen av materialet inser vi hur få dimensioner av vår 

analysmodell, textrörlighetsmodellen, som respektive lärare och elevgrupp arbetar med 

under lektionerna. Eftersom vi valde att låta lärarna planera lektionen efter egen önskan 

och endast informerade dem om att lektionen skulle handla om att samtala och ställa 

frågor om den utvalda faktatexten så blev detta utgången. Om vi valt att ge lärarna fler 



 

31 

hänvisningar till hur lektionerna kunde ha genomförts hade resultatet kanske blivit 

annorlunda. Nu i efterhand ser vi både för- och nackdelar med hur vi valde att genomföra 

våra observationer. Sättet vi valde att genomföra våra observationer på resulterade i att vi 

fick se de autentiska klassrumsmiljöerna och lärarkulturerna, vilket gav oss en inblick i 

hur samtal förs och frågor ställs om faktatexters innehåll i två klasser. För att få ett mer 

nyanserat material ser vi nu i efterhand att det hade varit av värde att intervjua lärarna 

från båda årskurserna. Intervjuerna hade kunnat ge oss en inblick i hur de tänkte och 

resonerade när de planerade och genomförde lektionerna. ’ 

 

Eleverna i årskurs sex kanske kunde ta till sig sakprosatextens innehåll och budskap på 

ett djupare plan än eleverna i årskurs tre. Detta på grund av att eleverna har olika 

förkunskaper i respektive årskurser, vilket medförde att eleverna i årskurs tre kanske inte 

fick samma lärdomar av faktatexten som eleverna i årskurs sex. 

 

Studien gav några svar, men väckte samtidigt nya frågor att forska vidare på inom 

studiens område. En liknande undersökning skulle kunna genomföras i fler än två klasser. 

Genom att göra en liknande undersökning i fler än två klasser skulle materialet bli 

bredare.  
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Bilagor 
 

Bilaga A  
 

Informations- och samtyckesbrev till elev och vårdnadshavare 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på vårt sista läsår. Vi 

kommer snart påbörja skrivandet av vårt första examensarbete. Vi vill få en djupare 

förståelse av hur lärare i undervisningssituationer som utgår från en faktatext ställer frågor 

om textens innehåll och vilka samtal detta resulterar i. För att genomföra vårt 

examensarbete behöver vi din hjälp.  Vårt önskemål är att få observera en lektion där din 

klass samtalar och ställer frågor till en faktatext. För att vi ska kunna samla in ett så 

tillförlitligt material som möjligt kommer vi behöva spela in lektionen.  

      

 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deltagandet 

är därför helt frivilligt. Vill du eller eleven avbryta ert deltagande är även detta frivilligt. 

Vi följer sekretesslagarna och kommer inte att samla in några personuppgifter. Resultaten 

kommer att presenteras i en uppsats och kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Amanda Holmgren (ah223iu@student.lnu.se)  

Hanna Wikland (hw222em@student.lnu.se) 

______________________________________________________________________ 

 

Ifylld lapp lämnas in senast torsdag den 9/11 till din mentor. 

 

Jag godkänner att vara en del av observationen  

 

Jag godkänner INTE att vara en del av observationen    

      

   

___________________________________  

Vårdnadshavares  underskrift  

 

_________________________________ 

Elevens underskrift     
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Bilaga B 
 

Informations- och samtyckesbrev lärare  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på vårt sista läsår. Vi 

kommer snart påbörja skrivandet av vårt första examensarbete. Vi vill få en djupare 

förståelse av hur lärare i undervisningssituationer som utgår från en faktatext ställer frågor 

om textens innehåll och vilka samtal detta resulterar i. För att genomföra vårt 

examensarbete behöver vi din hjälp.   

 

Vårt önskemål är att få observera en lektion som du leder kring en utvald faktatext. För 

att vi ska kunna samla in ett så tillförlitligt material som möjligt kommer vi behöva spela 

in lektionen.      

 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deltagandet 

är därför helt frivilligt. Vill du avbryta ditt deltagande är även detta frivilligt. Vi följer 

sekretesslagarna och kommer inte att samla in några personuppgifter. Resultaten kommer 

att presenteras i en uppsats och kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Amanda Holmgren (ah223iu@student.lnu.se)  

Hanna Wikland (hw222em@student.lnu.se) 

______________________________________________________________________ 

 

Ifylld lapp lämnas in senast torsdag den 9/11 till Hanna eller Amanda.  

 

Jag godkänner att vara en del av observationen  

 

Jag godkänner INTE att vara en del av observationen    

 

      

   

___________________________________   

   

Lärarens underskift 
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