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Abstrakt
Syftet med studien är att undersöka hur en lärare kan stötta elevernas läsförståelse av
en faktatext. För att undersöka det genomförs en observation i en klass i årskurs 1 på
en interkulturell skola. Teorierna som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet, receptionsteorin och textrörligheten.
Resultatet analyseras utifrån våra tre forskningsfrågor med textrörlighetsmodellen
som analysmetod. I resultatet framkommer olika exempel från observationen, som
tyder på att eleverna med stöd av läraren rör sig i en textbaserad textrörlighet. De
exempel som framställs visar vilka av de olika dimensionerna från textrörlighetsmodellen som läraren och eleverna rör sig i. En slutsats i studien är att lärarens stöttning
är relevant för att elever ska uppnå alla huvudtyper inom textrörlighetsmodellen.
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To talk about a factual text in year 1
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1 Inledning
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det bland
annat att skolans uppdrag är att främja lärandet för eleverna genom att ge dem möjlighet att läsa, samtala och skriva, för att eleverna ska få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket 2011a:9). Ett sätt att arbeta med läsningen är att gemensamt samtala
om det lästa eftersom läsningen är ett av de mest betydelsefulla redskapen för den
intellektuella utvecklingen (Frank 2009:13). Eftersom läsning är ett betydelsefullt
moment i skolan är vi intresserade av att undersöka hur en lärare kan stötta eleverna
vidare i sin läsutveckling.
En aktivitet där man kan arbeta med läsutveckling och läsförståelse är högläsning,
bland annat genom att under läsandet svara på frågor och samtala om texten (Rosén
& Gustafsson, 2006:35). Vid högläsning är bearbetning en viktig del och läraren kan
använda sig av olika stöttningsmetoder som exempelvis bild, drama och samtal. Genom stödet kan eleverna få den hjälp de behöver för att förstå texten djupare, men
även hjälp att utveckla läsförmågan, språket och den sociala kompetensen (Jönsson,
2016:92; Bergöö, 2016:197). Högläsning förekommer i vår observation och vi anser
att det är en intressant metod att använda när yngre elever ska få förståelse av en text.
Eftersom yngre elever kan ligga på olika nivåer inom läsningen kan högläsning hjälpa
läraren att lägga fokus på innehållet och inte på att avkoda texten.
Eftersom elevers kunskapsutveckling i skolan är kopplad till att eleverna kan läsa och
förstå innehållet, har elevers läsförståelse på ett övergripande plan undersökts regelbundet. En sådan studie som gjorts, där läsförmågan mäts och som beskriver läsningen som en grundläggande färdighet, är PIRLS. I vår studie, som undersöker läsförståelse, är vi speciellt intresserade av PIRLS 2006 eftersom den är kopplad till fyra
läsförståelseprocesser. PIRLS är en studie som gjorts upprepande gånger, bland annat
2011, där resultatet kopplades till fyra förståelseprocesser som delades in i två kategorier. Resultatet i PIRLS tyder på att Sverige når ett utmärkande högre genomsnitt i
två av de fyra läsförståelseprocesserna (Skolverket, 2007; 2011b).
Vår studie genomfördes i form av en observation i en årskurs 1 på en interkulturell
skola, vilket innebär att majoriteten av skolans elever har ett annat modersmål än
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svenska. Wedin (u.å.) beskriver tre fokus som är viktiga i undervisningen av interkulturella elever; fokus på innehåll, fokus på språk och fokus på språkanvändning. Förhållandet mellan lärare och elev vilar på respekt och bekräftelse. När elever ges utrymme för flerspråkiga resurser och kopplar till tidigare erfarenheter, stöttas deras
identitetsutveckling och läraren kan då utveckla elevernas tidigare kunskaper (Wedin,
u.å.). De interkulturella klassrummen blir allt fler och i genomsnitt har nära 20 procent
av eleverna i grundskolan ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2012). Vi ser
utifrån den statistiken ett behov av att undersöka hur man kan hålla ett fokus på läsförståelsen av svensk text för de som inte har svenska som sitt modersmål. Då vi är
intresserade av hur en lärare stöttar elevers läsförståelse genom samtal är en viktig
aspekt att eleverna inte har svenska som sitt modersmål och läraren måste då anpassa
stöttningsmetoder så att alla elever har en chans att förstå innehållet. Vi hoppas att
vår studie kommer kunna bidra till kunskaper om hur man kan arbeta med att stötta
elevers läsförståelse i samtal om faktatexter både i de interkulturella och svenskspråkiga klassrummen.

1.1 Syfte och frågeställningar
Vårt syfte är att undersöka hur en lärare stöttar elevers läsförståelse genom att samtala
om en faktatext med en grupp elever i en interkulturell klass.
Följande frågeställningar besvaras:
•

Vilken typ av läsförståelse uppmuntrar lärarens frågor?

•

Vilken typ av läsförståelse uppvisar eleverna?

•

Hur stöttar läraren interkulturellt elevernas läsförståelse under samtalet om
faktatexten?

2 Forskningsbakgrund
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om yngre elevers läsande från tidigare studier. Tidigare forskning presenteras där läsförståelsen ligger till grund.
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2.1 Forskning om yngre elevers läsande
En studie där bland annat textrörlighetsmodellen användes är ”Four classrooms”
(Hallesson et. al, 2018). Textrörlighetsmodellen är en modell för att undersöka hur
läsare rör sig i texter. Studien visar på stora skillnader mellan hur lärare och elever i
olika klassrum rör sig i texter när de läser och samtalar om texten. I studien undersöks
läsandet i två klasser i åk 5 och två klasser i åk 3 på gymnasiet, där textrörlighetsmodellen används som analytiskt verktyg. En slutsats som dras är att lärarnas arbetssätt
kan påverka elevers möjlighet att röra sig i texterna och därmed också bearbeta texter.
Resultatet visar att de lärare som använder sig av tydlig stöttning generellt hjälper
eleverna att röra sig mer dynamiskt inom och mellan textrörlighetsdimensionerna
(Hallesson et. al, 2018).
En studie som genomförts är av Jönsson (2007), med syftet att få kunskaper om möjligheter och begränsningar inom litteraturarbete i F-3 och elevers byggande av föreställningsvärldar under läsningen. Studien genomfördes under en fyraårsperiod där
forskaren även var klassens lärare. Metoden som användes var läsloggar, intervjusamtal, läraranteckningar, elevtexter och video- och bandinspelning. Texterna som
lästes var elevnära, vilket innebär att texterna kan vara bekanta för eleverna. I läsloggarna beskrivs tankar, läserfarenheter, värderingar, känslor och egna erfarenheter, där
lässtrategierna blir att summera, att förutsäga, att klargöra och att ställa tydliga frågor.
Undersökningen visade att eleverna går in i föreställningsvärldar och rör sig i och
genom dem, de värderar och reflekterar över textens uppbyggnad, språk och innehåll.
Elevernas rörelse in i föreställningsvärldar berodde på att de fick stöttning genom
möjligheten att använda sig av egna erfarenheter, texter och andras tankar (Jönsson,
2007).
I syfte att se hur lärarens förhållningssätt påverkades av att klassrummet är interkulturellt undersökte Jonsson (2011) i en studentuppsats vilka strategier lärare säger sig
använda sig av i undervisningen. Metoden som användes var intervjuer med lärare.
Jonssons resultat beskriver att språket är betydelsefullt för läraren och eleverna men
även att det är en väg in i kulturen. I fokus ligger kulturen och språket för att kunna
nå elevernas förståelse. Resultatet visar på att lärarna anser att det är betydelsefullt att
tänka på elevernas förståelse, de förkunskaper som eleverna har och hur de har fått
dem. Alla lärare som var med i studien lade vikt på att språket hade en stor inverkan
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men strategierna lärarna använde sig av skiljde sig till viss del från varandra i undervisningen (Jonsson, 2011).

2.2 Forskning om läsförståelse
PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och är en undersökning av elevers förmåga att läsa i årskurs 4 som görs var femte år. 2006 gjordes
en studie i 45 länder, där fokus var att undersöka läsförståelsen i årskurs 4. Jämförelsevis med tidigare PIRLS-undersökningar hade resultatet förändrats och det framkom
att genomsnittet är högre inom läsförståelsen än i tidigare undersökningar (Skolverket, 2007). PIRLS genomfördes även 2011 men 2006 är speciellt intressant eftersom
där kopplar de resultatet till fyra läsförståelseprocesser som tydligt förklaras. I 2011
kopplades resultatet till fyra förståelseprocesser som delades in i två kategorier. Resultatet av studien som PIRLS gjorde 2011 tyder på att elever i Sverige har goda kunskaper i läsning jämförelsevis med elever i andra deltagande länder i årskurs 4 (Skolverket, 2007; 2011b).
Elevernas resultat kopplades sedan till vad man kallar läsförståelseprocesserna (Skolverket 2007). Den första läsförståelseprocessen är att uppmärksamma och återge explicit uttryckt information, vilket visar på att eleverna svarar på frågan utifrån den
information som är relevant till svaret. Det här kan visas i en mening eller fras som
eleven hittat i texten. Den andra läsförståelseprocessen är att dra enkla slutsatser som
tyder på att eleverna kan koppla ihop en eller flera idéer från texten som sammanbinds
för att få fram svaret utan att det tydligt står i texten. Den tredje läsförståelseprocessen
är att tolka och integrera idéer och information där eleverna bearbetar enskilda fraser
eller meningar med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper. Den fjärde läsförståelseprocessen är att granska och värdera innehåll, språk och textelement. Här behöver
eleverna kunna skifta sitt fokus mellan meningsskapande och att kritiskt granska textinnehållet. Metoden som användes var läsprov och enkäter till elever, föräldrar, lärare och skolledare. Resultatet i PIRLS tyder på att elever i Sverige genomsnittligt
når ett högre resultat inom de två första läsförståelseprocesserna, alltså uppmärksamma och återge explicit uttryckt information och dra enkla slutsatser, än de två
sista där eleven behöver tolka och integrera idéer och information och granska och
värdera innehåll, språk och textelement (Skolverket, 2007).
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En studie om hur fem olika lärare arbetar med läsförståelse i klass 1 och 2 har gjorts
av Eckeskog (2013). Det insamlade materialet till studien är observationer, intervjuer
och loggböcker skrivna av lärarna. Resultatet tyder på att elevernas språkliga färdigheter står i fokus under undervisningen och högläsning är en strategi som lärarna använder sig av för att träna läsförståelsen. Läsarens motivation och engagemang kan
stödja läsförståelsen. Är läsaren motiverad kan det stödja till att bygga upp kunskaper
och använda sig av strategier för att få en förståelse av texten och lära sig av den
(2013:21, 29, 91).

3 Teoretiska perspektiv
I det här avsnittet presenteras det teoretiska perspektiv vi utgår från i vår studie som
är det sociokulturella perspektivet och receptionsteorin.

3.1 Det sociokulturella perspektivet
Tänkandet och språket är två funktioner Vygotskij (1999:8) menade står i relation
till varandra. Språkets grundläggande funktion är kommunikation. Det har betydelse
enligt Vygotskij att människor samtalar med varandra eftersom utan kommunikation
sker det ingen utveckling av språket eller tänkandet. Vygotskij beskrev att redan
från början är barnet socialt och här fyller språket en social funktion i exempel interaktion med andra. Interaktionen mellan människor är därmed en arena för lärande
och utveckling (Vygotskij, 1999:7-13). Språket är en mänsklig metod för att uttrycka och nå förståelse, vilket innebär att genom bland annat samtal med andra
människor kan vi lära oss (Säljö, 2014:301).
Vygotskij betonar även vikten av stöttning, alltså att barnet har stöd och hjälp från
den mer kompetenta kamraten, som i vår studies fall är läraren, för att lösa en uppgift.
Hjälpen och stödet kan ges exempelvis i frågor som leder eleven vidare i läsutvecklingen (Säljö, 2014:305). Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet där interaktionen mellan läraren och eleverna är utgångspunkten för analysen av arbetet
med läsförståelsen.
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3.2 Det receptionsteoretiska perspektivet
Ett av våra teoretiska perspektiv är receptionsteorin, där läsning och litteratur står i
fokus, vilket innebär att läsandet ses som ett möte med texten där vi undersöker textens betydelse (Langer, 2011). Från första läsningen är förståelsen av texten en tolkning. En människa kan vid läsningen skapa sig en tolkning av texten samtidigt som
en annan skapar sig en annorlunda tolkning. Egna erfarenheter och kunskaper kan ha
betydelse för hur en människa tolkar den lästa texten. Om läsaren inte kan koppla sina
egna erfarenheter till texten kommer det leda till att läsaren inte kan förstå eller ta till
sig textens budskap. Läsandet är ett möte med texten, som i vårt fall är en faktatext
där läraren högläser för eleverna för att kunna diskutera texten gemensamt (Langer,
2011). Receptionsteorin ligger till grund för textrörlighetsbegreppet och vårt receptionsteoretiska analysverktyg textrörlighetsmodellen.

4 Metod och material
I det här avsnittet redogörs för metod, materialval och våra etiska överväganden. Vårt
analytiska verktyg kommer presenteras.

4.1 Etiska överväganden
Som forskare får man inte fullfölja sina intressen på bekostnad av den som studeras
(Denscombe, 2009:197). Det är viktigt att tänka på de fyra forskningsetiska principerna inför och under undersökningens gång. De fyra principerna är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Utifrån de fyra principerna har vi gjort våra etiska överväganden och formulerat samtyckesbreven (Bilaga A och B). Informationskravet innebär att de som
blir berörda av forskningen blir informerade om forskningens syfte. Samtyckeskravet
handlar om att deltagarna har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte medverka i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om deltagarna
behandlas konfidentiellt, vilket betyder att namn och plats inte beskrivs men att anonymitet inte kan lovas. Med nyttjandekravet menar man att alla uppgifter om de deltagande endast får användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002).
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I samtyckesbreven tas de fyra kraven upp och informationskravet uppfylls genom att
de som är berörda i studien har fått information. Konfidentialitetskravet uppfylls när
vi skriver ”elev 1, elev 2” vid transkriberingen istället för att använda namn. Nyttjandekravet uppfylls genom att allt insamlat material enbart används för den här studiens
syfte. Samtyckeskravet uppfylls om någon elev eller lärare inte vill vara med i studien
och tas därefter bort från transkriberingen och analysen.

4.2 Material
Materialet består av en videoinspelad observation som genomfördes i en årskurs 1
med 13 deltagande elever och en lärare i ca 50 minuter. Lektionen videofilmades med
två kameror riktade mot läraren och en ljudinspelning framme vid tavlan i klassrummet för att säkerställa ljudupptagning. Därefter gjordes en enkel bastranskription som
följt skriftspråkliga konventioner. Det transkriberade är vårt material, vilket analyserades och som presenteras i resultatet. I de olika exempel som tas upp i resultatet visas
tecknet: […]. Det betyder att vi tagit bort delar av konversationen från transkriberingen.
Studien inkluderar ett observationstillfälle av en lärare. Anledningen är att vi är intresserade av att se hur en lärare genom samtal stöttar så unga elever i deras läsförståelse. En fördel med det är att vi noggrant kunde fokusera på den enskilda läraren och
noga granska hur läraren genomförde sin lektion och vad för samtal som hölls. Nackdelar med att bara göra en observation är att samtalen kan se olika ut vid olika tillfällen och vi får bara veta hur det ser ut vid det här tillfället. En nackdel kan även vara
att vi inte får möjlighet att jämföra hur olika lärare genomför samtal, vad det finns för
likheter och skillnader mellan de olika lärarna.
Metoden är en deltagande observation, vilket innebär att vi som observerade händelsen var i klassrummet för att sätta oss in och att förstå lässituationen (Denscombe
2009:283). Vid den deltagande observationen satt vi längst bak i klassrummet för att
undvika fokus på oss och för att kunna följa lärarens arbete och klassens diskussioner.
Lektionen bestod av högläsning och samtal i klassrummet. Läraren läste kapitlet Dag
och natt ur Christoph Englerts bok Destination: Rymden (2016) (Bilaga C, D, E) som
var utvald av oss. Läraren fick uppgiften skriftligt i samtyckesbrevet (Bilaga A).
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Boken valdes för att fånga upp eleverna inom ett intressant område. Från tidigare
erfarenheter har vi även kunskaper om att de flesta elever i den åldern tycker att rymden är ett spännande område. Kapitlet Dag och natt valdes eftersom alla elever har
varit med om att det blir dag och natt och kan därför relatera till området.
Läraren läste en multimodal text, vilket innebär att texten består av flera textuella
resurser, som exempelvis bild, diagram, layout etc. Läraren använde sig av artefakter
under läsandet vilket gjorde läsandet multimodalt (jfr Danielsson, 2017).

4.3 Analysverktyg
Vårt receptionsteoretiska analysverktyg är textrörlighetsmodellen (Liberg et. al
2012). Textrörlighet beskriver hur läsaren rör sig i texten och genom olika sätt tar till
sig textens budskap. Att kunna samtala och visa på en uppfattning av delar eller det
hela som står i texten, är väsentligt för att röra sig i en text (Liberg et. al 2012). Analysen grundas i textrörlighetsmodellens tre huvudtyper; textbaserad-, associativ-, och
interaktiv textrörlighet (se tabell 1).
Vid analysen kategoriseras elevernas och lärarens textrörlighet i beroende på vilken
huvudtyp och vilken dimension de rör sig i (Liberg et. al 2012:66-69; Hallesson et al
2018). Genom textrörlighetsmodellen kan vi besvara våra forskningsfrågor. I studien
har textrörlighetsmodellen en betydande roll eftersom analysen av det observerade
kommer utgå från vilken textrörlighetstyp och dimension eleverna och läraren rör sig
i. Hallesson et. al beskriver textrörligheten i en modell med olika dimensioner som vi
översatt från engelska till svenska (se tabell 1) (2018:8).
Textrörlighet

Dimensioner

8(26)

Textbaserad

1) hitta och återge information i texten
2) använda texten för ordförståelse
3) sammanfatta hela eller del av texten
4) tydliggöra huvudpunkter
5) tillföra underförstådd information
6) generalisera och dra slutsatser
7) granska innehållet kritiskt

Associativ

8) koppla texten till egna erfarenheter
9) koppla texten till specialiserade kunskaper
10) koppla texten till andra texter

Interaktiv

11) prata om vilken slags text det är
12) prata om textfunktion och genre
13) prata om skribentroller
14) prata om läsarroller

Tabell 1. Bearbetad och översatt med utgångspunkt i Hallesson et. al. (2018).

4.4 Metoddiskussion
I vår studie valde vi att använda oss av textrörlighetsmodellen som analysverktyg.
Det transkriberade material analyserades utifrån de olika dimensionerna i textrörlighetsmodellen för att se vilken textrörlighet som eleverna och läraren rörde sig i. Textrörlighetsmodellen har varit ett relevant verktyg för att analysera observationen, där
dimensionerna var tydligt förklarade i tabellen som gjorde att vi kunde följa läraren
och eleverna genom lektionen.
Metoden, observation, valdes för att vi tycker det är en givande metod där både läraren och eleverna är med och delaktiga genom en interaktion. Vygotskij menade att
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genom kommunikation sker det en utveckling av både språket och tänkandet och i vår
studie hade kommunikationen en betydande del, genom interaktionen mellan läraren
och eleverna (jfr Vygotskij, 1999). Observationen gjordes när vi var i klassrummet
och anledningen till att vi valde att vara med var för att kunna följa läraren och elevernas arbete och diskussion. Det finns både för-, och nackdelar med att vi var med i
klassrummet under lektionen. En fördel med att vi var på plats i klassrummet är att
det har varit givande under analysen av materialet eftersom vi känner igen det som
sägs och har lättare att orientera oss i transkriberingen. En nackdel är att vår närvaro
kan ha påverkat läraren negativt och att lektionen kunde blivit annorlunda om vi inte
var på plats.
Valet att videofilma observationen, men enbart filma läraren och fånga upp elevernas
röster, var för att kunna få ett så noggrant material som möjligt där lärarens val av
metoder under lektionen visades. Faktatexten valdes av oss och även det här kan ha
haft betydelse för hur lektionen gick till, eftersom lektionens struktur och innehåll
utgick från texten. Hade läraren, som vi tidigare har diskuterat, fått välja en egen text
eller om vi hade valt någon annan faktatext hade resultatet kunnat se annorlunda ut.
Anledningen till att vi valde faktatexten var för vi tyckte den var relevant och intressant att samtala om.

5 Resultat
I det här avsnittet presenteras resultatet av vår analys utifrån forskningsfrågorna med
textrörlighetsmodellen som utgångspunkt. Läraren fick i uppgift att högläsa en faktatext för eleverna och sedan samtala om den. En presentation med bilder och frågor
om texten användes som stöd i lärarens undervisning. En multimodal text lästes och
artefakter användes, vilket skulle kunna vara för att tydliggöra helheten av texten.

5.1 Vilken typ av läsförståelse uppmuntrar lärarens frågor?
Vi presenterar här hur lärarens frågor uppmuntrar elevernas läsförståelse. Läraren
uppmanar i exempel 1 eleverna till att röra sig textbaserat i dimensionen hitta och
återge information i texten:
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Lärare: ja du får komma ihåg, hur blir det dag och hur blir det natt, vad skulle
man kunna rita. Vad skulle man kunna rita? För att visa att det blir dag och
natt? Elev 6?
Elev 6: Det ska bli en sol. Och sen jorden ska snurra runt solen.
Exempel 1.

Exempel 1 visar hur läraren genom att be eleverna rita en bild, som visar att det blir
dag och natt, uppmuntrar till den textbaserad textrörligheten, varpå eleven återger information som läraren tidigare läst i texten. I exempel 2 ställer läraren frågor till eleverna där de ska sammanfatta något de gått igenom under lektionen. Genom sina frågor uppmuntrar läraren eleverna till att sammanfatta någon del från faktatexten:
Lärare: Vad är det vi har pratat om? Vad har vi lärt oss? Vad har vi pratat om?
[…]
Elev 2: Dag och natt, att jorden snurrar runt solen.
Exempel 2.

Läraren uppmuntrar eleverna i exempel 2 att röra sig i dimensionen sammanfatta hela
eller del av texten i den textbaserade textrörligheten. Exempel 3 visar hur läraren ställer frågor som stöttar eleverna till att berätta vad de ritat på bilden. Läraren ställer i
exemplet frågor och följdfrågor:
Lärare: Nu vill jag se hur du tänker. Vad har du målat här Elev 6?
Elev 6: En sol, en måne.
Lärare: Och vad är detta?
[…]
Exempel 3.

I exempel 3 ställer läraren frågor där eleven får förklara sin bild. Den strategi läraren
använder sig av i exemplet är frågor och följdfrågor. Även det visar på en textbaserad
textrörlighet eftersom frågorna som läraren ställer tyder på att eleven får sammanfatta
hela eller del av texten. I exempel 4 synliggörs det hur läraren uppmuntrar eleverna
att återberätta vad som visas på bilden i presentationen:

11(26)

Lärare: strålarna här kan inte nå den sidan för jorden är i vägen, strålarna kommer ju så och lyser på den. Sen kommer inte strålarna dit, de stannar ju här för
jorden är i vägen. Och därför är det natt här. Solens strålar kommer inte förbi på
andra sidan. Jorden är i vägen. Här står det dag och natt, vad tror ni de visar på
den här bilden då? Vad visar de här på bilden? Vad händer på bilden? Elev 4,
vad visar de på bilden?
Elev 4: Att på den där sidan är det dag och den andra sidan är det natt.
Lärare: Här är det dag och här är det natt. Visar det någonting mer på bilden?
Visar den någonting mer?
Exempel 4.

Eleverna får även frågor som tyder på att de ska tydliggöra huvudpunkter genom att
förklara meningen med texten med hjälp av bilden som visas. I exempel 4 rör sig
eleverna inom den textbaserade textrörligheten. Läraren ställer frågor som kan uppmuntra eleverna till att dra slutsatser om dag och natt i exempel 5. Läraren använder
en artefakt som i det här fallet är en jordglob:
Lärare: Nu har vi ju dag här i Sverige, men de som bor på andra sidan, då har de
natt. Nu ska jag hämta min jordglob. På olika platser i världen så är det ju olika
tider. Här är vår jordglob, här, där jag håller fingret ligger Sverige då har vi dag
men de som bor på andra sidan här, vad har de då? Elev 11?
Elev 11: natt
Lärare: Då har de natt. Och sen så snurrar jorden och nu har vi natt, vad har de
som är här då? Elev 7?
Elev 7: Dag.
Lärare: Just det. […]
Exempel 5.

Läraren ställer i exempel 5 frågorna så eleverna kan koppla frågorna mot varandra,
där svaren är varandra motsatta, vilket i det här fallet är dag och natt. Lärarens frågor
uppmuntrar eleverna till att röra sig i dimensionen generalisera och dra slutsatser
genom hela lektionen, det tyder på en textbaserad textrörlighet.
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Sammanfattningsvis syns lärarens metod att ställa frågor i alla nämnda exempel. Läraren uppmuntrar eleverna att röra sig i dimensionerna hitta och återge information i
texten, sammanfatta hela eller delar av texten, tydliggöra huvudpunkten och generalisera och dra slutsatser. Genom frågorna som ställs stöttar läraren eleverna att röra
sig inom den textbaserade textrörligheten.

5.2 Vilken typ av läsförståelse uppvisar eleverna?
Här presenteras vilken läsförståelse eleverna visar. I exempel 6 visar eleverna på att
de rör sig i dimensionen hitta och återge information i texten som tillhör den textbaserade textrörligheten. Läraren uppmanar här eleverna att uttala ordet hemisfär:
Lärare: […] Här uppe är den norra delen på jorden, och här nere är den norra
delen på jorden (sic!). Det har ett litet fint namn. Det heter hemisfär. Kan ni säga
det. Hemisfär.
Klassen: Hemisfär
Läraren: Hemisfär
Klassen: Hemisfär
[…]
Exempel 6.

Begreppet i exempel 6 upprepas två gånger på lärarens uppmaning. Ordet återfinns i
faktatexten (bilaga C, E) där det står ”de två halvkloten eller de så kallade
HEMISFÄRERNA – får olika mycket solljus vid olika tidpunkter på året”. Ett annat
ord läraren upprepar på liknande sätt är axel, genom att läraren förklarade och upprepade ordet. Även i exempel 7 rör sig eleven i dimensionen återge information i texten
men även tydliggöra huvudpunkten. Eleven visar på en förståelse för informationen i
texten och kan återberätta och sammanfatta den med egna ord:
Lärare: […] Så nu får Elev 7 säga det en gång till och lyssna nu så du vet vad
du ska måla. Vad ska vi rita här för att visa att det blir dag och natt?
Elev 7: solen är på den vänstra sidan och på den högra sidan är månen och jorden.
Och vad heter de, de där pilarna som du visade går bara på den vänstra sidan på
jorden och solen kan inte gå mot den högra sidan för att göra att det blir sol där.
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Exempel 7.

Det som visas i exempel 7 är att eleven kan återberätta vad läraren tidigare förklarat
vilket tyder på att eleven kan återberätta textens innehåll. Det tyder på en textbaserad
textrörlighet eftersom eleven rör sig inom flera dimensioner i den huvudtypen. I exempel 8 synliggörs det när läraren i slutet av lektionen frågar vad för nya ord som
klassen lärt sig. Det visar på en textbaserad textrörlighet i dimensionen använda texten för ordförståelsen:
Lärare: Är det någon av er som har lärt sig något ord som du inte kunde förut?
Var det något svårt ord som ni sa? Vad var det då? Jag sa att det hette något
häruppe och något där nere. Vad var pinnen för någonting?
Elev 6: en axel.
Lärare: en jordaxel. Bra! Vad var det med då?
Elev 7: södra någonting
Lärare: ja, södra hemisfären, om det är söder här så är det…
[…]
Exempel 8.

Eleverna visar i exempel 8 att de kommer ihåg ordet axel men behöver hjälp för att
minnas ordet hemisfär. Hitta och återge information och tydliggöra huvudpunkter är
de dimensioner eleven rör sig inom i exempel 9, vilket tyder på den textbaserade textrörligheten. I exemplet sammanfattar eleven hur de ska rita dag och natt:
Lärare: men nu ska vi rita här för att visa hur det blir dag och natt. Då ska vi se,
ni lyssnar väl nu för nu får ni tips på hur ni kan göra. Elev 7?
Elev7: solen är på vänster sida och månen är i mitten då är…
Lärare: då är det?
Elev 7: de där pilarna som du visare
Lärare: ja solen, och pilarna och så har vi jorden.
Elev 7: Och sen är det natt där borta och sol för att det är strålarna där som inte
kan nå det andra hållet.
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Exempel 9.

Eleven i exemplet har lyssnat på lärarens genomgång vilket visas när eleven känner
igen pilarna som läraren visat på sin presentation innan. Eleven rör sig i exempel 10
i den textbaserade textrörligheten inom dimensionen generalisera och dra slutsatser. Läraren ställer en fråga till eleverna som gör att eleverna måste beskriva och dra
en slutsats:
Lärare: […] varför kommer inte strålarna hit?
Elev 12: Det måste först bli natt på den ljusa sidan, sen när då kommer solen
ändra sig till det andra hållet.
Exempel 10.

Eleven kan koppla en händelse till en annan vilket visas i exempel 10, i det här fallet
när det är ljust på ena sidan är det mörkt på den andra. I exempel 11 rör sig eleven i
dimensionen koppla texten till egna erfarenheter vilket tyder på associativ textrörlighet. I exempel 11 visar en elev som beskriver sina egna erfarenheter om månen:
Lärare: […] När jorden snurrar ser det ut som att solen går upp och ner, den går
upp och den går ner, fast det är jorden som snurrar. För att vi ska få dag. Elev 5?
Elev 5: Ehh… Vad heter det? I natt sov jag för jag skulle till skolan och då såg
jag månen.
Lärare: När solen försvunnit lite här så kan man se månen på natten.
Elev 5: På kvällen, kan man se månen.
Lärare: Ja. Här säger man då, solen går upp på morgonen sen blir det mitt på
dagen, […]
Exempel 11.

Eleven tar själv upp sin erfarenhet i exempel 11 utan att läraren efterfrågat det, vilket
visar att eleven kan koppla innehållet i texten till något som eleven själv upplevt.
Koppla texten till specialiserade kunskaper är den dimension som eleven i exempel
12 rör sig i. Det innebär associativ textrörligheten. I faktatexten (Bilaga C) ser man
när det är natt och lampor lyser på jorden:
Elev 11: Är det här lampor?
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Lärare: jag tror att det är lampor som lyser i länderna där
Elev 11: Det ser ut som lava
Exempel 12.

Det som tyder på att eleven kopplar texten till specialiserade kunskaper är att eleven
beskriver att lamporna ser ut som lava, vilket kan innebära att eleven har kunskaper
om lava sedan tidigare.
Sammanfattningsvis rör sig de flesta eleverna i den textbaserade textrörligheten genom dimensionerna hitta och återge information i texten, sammanfatta hela eller del
av texten, tydliggöra huvudpunkter och generalisera och dra slutsatser. Ett fåtal elever rör sig i den associativa textrörligheten inom dimensionerna koppla till egna erfarenheter och koppla texten till specialiserade kunskaper. Det tyder på att den textbaserade textrörligheten dominerar i klassrummet under lektionen.

5.3 Hur stöttar läraren interkulturellt elevernas läsförståelse under
samtalet om faktatexten?
Exempel 6 kan även visa på hur läraren stöttar eleverna att röra sig i dimensionen
hitta och återge information i texten. Läraren stöttar eleverna genom att upprepa begreppet hemisfär tillsammans med eleverna. Ett annat begrepp som läraren upprepar
för eleverna är axel och i exempel 8 synliggörs lärarens stöttning att röra sig i dimensionen använda texten för ordförståelsen. Eleverna får återberätta vilka ord de lärt sig
under lektionen. Det tyder på i både exempel 6 och 8 att läraren stöttar eleverna i den
textbaserade textrörligheten.
Läraren stöttar eleverna i exempel 13 i slutet av lektionen när eleverna skulle rita sin
bild. Genom lärarens stöd av frågor och ledtrådar rör sig eleverna även här i dimensionen hitta och återge information:
[…]
Lärare: Och vad blir det då när det blir ljust och mörkt?
Elev 3: Ljust…
Lärare: Vad är det när det är ljust, vad har vi för något då? Då har vi…
Elev 3: Vilken bokstav?
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Lärare: D…
Elev 3: Dag!! Dag!
[…]
Exempel 13.

I exempel 13 stöttar läraren eleven i det enskilda samtalet när eleven fastnade vid
namnet av ordet. Stödet läraren ger är första bokstaven som ordet börjar på. Här stöttar
läraren eleven att röra sig i den textbaserade textrörligheten. Det läraren gör i exempel
14 är att röra sig i dimensionen att tydliggöra huvudpunkter. I faktatexten (Bilaga C,
D) står det: ”Då blir det mörkare, solen kommer att gå ner och det blir kväll. […]
Solen kommer då att gå upp, det blir morgon, middag… och sedan natt igen”:
Lärare: […] då ska vi se, här är ju samma sak. Man säger att solen går upp och
att solen går ner. Om vi har jorden här och så säger vi att solen är här, nu ska
solen gå upp, jaha, går den upp i taket då? Sen går solen ner, ner på golvet eller?
Klassen: Nej!
Lärare: Vart går solen då när den går upp?
Elev 8: Himlen!
Exempel 14.

Läraren använder sig av artefakter i exempel 14 som en stöttningsmetod när läraren
förklarar faktatexten där eleverna ska se hur jorden och solen rör sig på ett konkret
sätt. Det tyder även här på att läraren stöttar eleverna inom den textbaserade textrörligheten. I exempel 15 kan vi se hur läraren stöttar eleverna till att röra sig i dimensionen generalisera och dra slutsatser inom den textbaserade textrörligheten:
[Visar Powerpoint på tavlan]
Lärare: […] Om vi nu tittar rakt fram, om vi sitter här ute i rymden så tittar vi
här framme, vad är det som händer här? Vad är detta för något? Elev 2?
Elev 2: Solen
Lärare: Det är solen och vad gör solen då? Vad gör solen? Elev 6?
Elev 6: Den skiner
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Lärare: Den skiner, okej, något mer då? Elev 2?
Elev 2: Den går ner
Lärare: Den går ner. […]
Exempel 15.

Stöttning ges till eleverna genom att läraren ställer frågor där eleverna får dra slutsatser om texten. I exempel 15 visar läraren även en Powerpoint med en bild på en sol
och ställer en fråga till bilden. Läraren kan vara ute efter flera olika svar om vad som
visas på bilden, därför ställer läraren samma fråga till flera elever, efter varje svar
bekräftar läraren svaret genom att upprepa det. Dimensionen som läraren rör sig i
exempel 16 är tillföra underförstådd information där läraren uppmuntrar eleverna att
röra sig i den textbaserade textrörligheten. Läraren använder sig i exemplet av artefakter, som i det här fallet var bollar:
Lärare: Såhär är det, här har vi jorden. Och då är det så att solen den ligger i
mitten här, då lägger jag solen här, för jag måste gå lite. Så då ligger solen i
mitten. Här är solen. Och sen är jorden. Solen rör sig inte för solen är en stjärna,
den sitter fast. Så det är jorden som flyttar på sig, som går runt, hela tiden, men
medan den går runt så gör den såhär samtidigt, den snurrar runt sig själv och så
snurrar den. Och när den snurrar så här, vad var det då? När den snurrar såhär.
Elev 6: Dag och natt
Lärare: Då får vi dag och natt. […]
Exempel 16.

Utifrån texten förklarar läraren med egna ord och artefakter hur solen och jorden rör
sig för att vi ska få dag och natt, vilket eleverna får konstatera genom lärarens fråga.
Sammanfattningsvis rör sig eleverna med lärarens stöttning i dimensionerna hitta och
återge information, använda texten för ordförståelse, tydliggöra huvudpunkter, generalisera och dra slutsatser och tillföra underförstådd information. De stöttningsmetoder som läraren använder sig av i de exemplen är frågor, följdfrågor, artefakter och
upprepa elevsvar bekräftande. Med lärarens stöttning uppmuntras eleverna till att röra
sig i den textbaserade textrörligheten. Elevernas läsförståelse uppmuntras med lärarens stöd från textens innehåll.
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5.4 Resultatsammanfattning
Med utgångpunkt i textrörlighetsmodellen har forskningsfrågorna besvarats och
materialet har analyserats. Resultatet visar att de flesta elever under lektionen rör sig
inom den textbaserade textrörligheten i flera av dimensionerna medan ett fåtal elever
rör sig inom den associativa textrörligheten. Eleverna får inte tillräckligt med stöttning för att röra sig i dimensionerna inom associativ-, och interaktiv textrörlighet.

6 Diskussion
I det här avsnittet presenteras resultatdiskussionen, ämnesdidaktiska implikationer,
och vidare forskning. Här diskuteras en kritisk granskning av resultatet och observationen. Resultatets relation till PIRLS fyra läsförståelseprocesser kommer även att diskuteras.

6.1 Resultatdiskussion
I resultatet framgår det att läraren stöttar eleverna till en textbaserad textrörlighet.
Langer (2011) beskriver att om läsaren inte kan koppla sina egna erfarenheter till
texten kommer det att leda till att läsaren inte kan förstå eller ta till sig textens budskap. Den associativa textrörligheten innebär det som Langer beskriver att koppla till
sina egna erfarenheter. Utgår vi från Langers teori kan eleverna inte ta till sig textens
budskap i den här studien. Det kan dock ifrågasättas, eftersom eleverna trots bristen
på den associativa textrörligheten kan ha tagit del av textens budskap. I exempel 7 där
eleven återberättar information som läraren tidigare berättat synliggörs det också att
eleven förstår texten och rör sig inom den även utan att uppnå de associativa dimensionerna (jfr Langer, 2011).
Huvudtyperna inom textrörligheten kan även jämföras med de olika läsförståelseprocesserna som definieras i PIRLS-undersökningen. Resultatet i PIRLS tyder på att Sverige når ett utmärkande högre genomsnitt inom de två första läsförståelseprocesserna
uppmärksamma och återge explicit uttryckt information, och dra enkla slutsatser än
de två sista tolka och integrera idéer och information och granska och värdera innehåll, språk och textelement. De två första processerna kan jämföras med den textbaserade textrörligheten, den tredje processen kan jämföras med den associativa textrörligheten och den fjärde processen kan jämföras med den interaktiva textrörligheten
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(jfr Skolverket, 2007). Även i vår studie tycks eleverna främst återge explicit information som de uppmärksammat, och de drar enkla slutsatser, vilket vi kan se i exempel
6 och 9, där eleverna upprepar ord och elevers svar på lärarens frågor. Därmed uppnår
eleverna de två första läsförståelseprocesserna, men rör bara ytligt den tredje läsförståelseprocessen (jfr Skolverket, 2007).
Språket har självklart en betydelse i alla klassrum, men i de interkulturella klassrummen används språket mycket och det är viktigt att man som lärare använder sig av ett
enkelt språk som eleverna förstår. Vygotskij (1999) beskrev att språket har betydelse
i utvecklingen, som är viktigt att använda för att alla ska få en förståelse. Jonssons
(2011) studie om det interkulturella klassrummet visar på att det är betydelsefullt att
tänka på elevernas förståelse, de förkunskaper som eleverna har och hur de har fått
den. I vår studie använder sig läraren av flera olika bilder, artefakter och många frågor
för att tydliggöra för eleverna vad de pratar om. Det som vi däremot såg var att läraren
inte kopplar till elevernas förkunskaper vilket exempelvis Jonsson (2011) beskriver
är viktigt i det interkulturella klassrummet. I klassrummet där eleverna har en utländsk
bakgrund är det viktigt att vara noga med att använda ett tydligt och enkelt språk för
att alla elever ska utvecklas utifrån deras egna förmåga. I vår studie upprepar läraren
frågor och elevsvar vilket visar på att läraren lägger vikt på att eleverna förstår innehållet i frågorna och svaren. Jonsson (2011) beskriver även att kulturen har en betydelse i klassrummet och att som lärare är det viktigt att ha det i åtanke. I vår studies
fall där ämnet är dag och natt är dock inte ämnet kopplat särskilt starkt till det kulturella eftersom det blir dag och natt i alla kulturer och världsdelar (jfr Jonsson, 2011;
Vygotskij, 1999).
I samtalet under den observerade lektionen förekommer endast textbaserad textrörlighet och endast ett fåtal elever visar att de når en associativ textrörlighet. Språkvetenskapligt kan interaktionen bara tolkas genom det som hörs, och den associativa
textrörligheten framträder inte språkligt. Självklart är chansen enormt stor att eleverna
även gör egna associationer till texten under lektionen, eftersom alla elever upplevt
skillnaden mellan dag och natt. I samtalet om texten uppmuntras dock inte eleverna
att uttrycka associativ textrörlighet.
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Observationen genomförs i en interkulturell klass som vi belyst med de tre fokus Wedin (u.å.) menar stöttar lärande i interkulturella kontexter; fokus på innehåll, fokus på
språk och fokus på språkanvändning. Läraren i vår studie fokuserar på den första
aspekten: fokus på innehåll, men inom de två andra aspekterna framträder en begränsning. Det som står i centrum i lektionen är innehållet i texten och kanske är det därför
läraren främst rör sig textbaserat, alltså innanför textens ramar. Wedin (u.å.) beskriver
att det är viktigt att koppla till elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen vilket
läraren i observationen inte gör (jfr Wedin, u.å.). En textrörlighet även i associativa
och interaktiva dimensioner hade alltså givit fler lärandemöjligheter särskilt med
tanke på den interkulturella kontexten i klassen. Genom den associativa och interaktiva textrörligheten hade läraren haft möjlighet att belysa de två andra aspekterna Wedin (u.å) beskriver och därför hade eleverna kunnat förstå faktatexten tydligare och
fått stöttning till att koppla till sina egna erfarenheter (jfr Wedin, u.å.).
I observationen använder sig läraren av artefakter, kanske för att tydligt kunna berätta
och visa för eleverna vad texten handlar om och ge en förståelse till eleverna av textens innebörd. Eftersom lektionen innehöll fakta om jorden, solen och månen, som
inte direkt är ett elevnära ämne, är det viktigt att kunna tydliggöra för eleverna. Genom interaktionen med den mer kompetente kamraten, som i studiens fall är läraren,
beskriver Vygotskij att man får en förståelse för innehållet i texten. I interaktionen
mellan läraren och eleverna använder läraren artefakter, det här kan vi se i exempel
13, där det tydligt beskrivs hur solen går upp och ner. Utan artefakter i det här sammanhanget anser vi att det blir svårare för eleverna att greppa ämnet och få en förståelse (jfr Danielsson 2017; Vygotskij 1999).

6.2 Ämnesdidaktiska implikationer
Vygotskij (1999) betonade vikten av stöttning för att ge möjlighet till en bredare förståelse för ämnet. I vårt resultat synliggörs lärarens olika stöttningsmetoder som används för att eleverna ska få en förståelse för textens innebörd. (jfr Vygotskij, 1999).
Något som vi är kritiska till är lärarens val av frågor, som har ett mönster av att det
endast finns ett svar som är tydligt upplagt i frågan. Eleverna fick inte möjligheten att
först få betänketid för att sedan kunna svara på frågan baserat på deras kunskaper. De
frågor läraren använder sig av är användbara i sammanhanget där svaret ska vara kort
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och koncist men i det här fallet hade andra val av frågor varit mer givande för eleverna. En ämnesdidaktisk implikation av studiens resultat är att de frågor som läraren
väljer att ställa är betydelsefulla i stöttningen av vilken textrörlighetstyp läraren uppmuntra eleverna att röra sig i. Att variera frågorna till eleverna och ge möjlighet till
betänketid kan öka elevernas läsförståelseförmåga
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a)
beskriver att skolans uppdrag är att främja elevernas lärande genom att samtala, läsa
och skriva. Vi tycker det är viktiga delar för att eleverna ska få lära sig, och under
lektionen var det högläsning och att samtala om texten som var i fokus för att främja
lärandet (jfr Skolverket, 2011a:9). I observationen ser vi hur läraren främjar elevernas
lärande genom olika stöttningsmetod som bland annat artefakter. Ytterligare en ämnesdidaktisk implikation i linje med studiens resultat är således att artefakter kan ha
en betydande del i att tydliggöra textens innehåll för att stödja läsförståelsen.
I resultatet framkom det att läraren endast lyfter fram den textbaserade textrörligheten
och inte bygger vidare på den associativa eller den interaktiva textrörligheten. I exempel 11 kopplar eleven till sina personliga erfarenheter vilket ger läraren en möjlighet att utveckla det vidare, men väljer istället att avvisa och återgår till textens fakta.
Vi antar att anledningen till det är för att läraren är inställd på faktatexten och vill
hålla sig inom ramarna, men det kan även vara för att läraren blev filmad och inspelad,
vilket kan leda till nervositet och prestationsångest. Vi anser att eleverna hade kunnat
nå en tydligare associativ textrörlighet om läraren hade ställt andra frågor och utveckla det eleverna berättade om sina egna erfarenheten, som i exempel 11 där eleven
hade egna erfarenheter inom ämnet. Det vi inte vet är om eleverna kopplat texten till
sina egna erfarenheter i sina tankar under lektionens gång, men endast ett fåtal elever
berättar om det högt i klassen och visar därför på en associativ textrörlighet. Läraren
hade kunnat utveckla elevernas förståelse av texten, vilket är betydelsefullt i läsförståelsen. Langer beskriver att läsningen är ett möte med texten och att egna erfarenheter har en betydelse för hur vi tolkar texten. I observationen handlar textens innehåll
om rymden och hur de olika planeterna rör sig, vilket alla elever inte har en egen
erfarenhet till. Det blir därför svårare för eleverna att möta texten. Hade däremot texten handlat om barn som går i skolan, hade eleverna kunnat koppla till egna erfarenheter mer konkret och därför även kan ha rört sig in i en associativ textrörlighet (jfr
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Langer, 2011). En tredje ämnesdidaktisk implikation som kan dras av den här studien
är alltså att lärare som uppmuntrar elever att dra nytta av sina tidigare erfarenheter
och kunskaper i läsandet i högre grad stöttar elevers läsförståelseutveckling.

6.3 Vidare forskning
Med utgångspunkt i vår studie kan vidare forskning om hur en lärare på olika sätt kan
stötta elevers läsförståelse vara intressant. Det kan även vara intressant huruvida valet
av läsförståelsestrategier kan används av läraren för att påverka vilken textrörlighet
som läraren och eleverna rör sig i. Ett exempel på vidare forskning där strategier är i
fokus skulle kunna vara att visa en lärare textrörlighetsmodellen och observera vilka
strategier läraren använder sig av för att röra sig i de olika dimensionerna. Studien vi
gjorde kan vara intressant att göra igen för att se huruvida resultatet kan likna eller
skilja sig från vår studie. Den här studien gjordes i en årskurs 1 och kan göras i högre
årskurser och exempelvis därefter jämföra dem två.
För att få en tydligare bild av elevernas läsförståelse kan det vara intressant att man i
vidare forskning använder sig av metoder som Jönsson (2007) använde sig i sin studie. Där granskas läsloggar, intervjusamtal och elevtexter under en längre tid för att
få ett resultat av elevernas läsförståelse (jfr Jönsson 2007).

7 Slutsats
Studien som gjorts har besvarat forskningsfrågorna med att eleverna rör sig inom den
textbaserade textrörligheten utifrån lärarens stöttning. En slutsats som dras är att genom lärares stöttning modellerar lärare genom att själv röra sig i texten och samtidigt
uppmuntras eleverna att röra sig i den efterfrågade textrörligheten. En andra slutsats
vi drar är att lärarens stöttning är i hög grad relevant för att eleverna ska uppnå en
associativ och interaktiv textrörlighet. Vikten av att koppla elevernas egna erfarenheter har betydande roll i elevernas förståelse av texten. Betydelsen av att ställa frågor
och använda sig av artefakter är metoder som läraren använder i studien, de här metoderna påverkar elevernas möjligheter att röra sig i texten.
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Bilaga A – Samtyckesbrev lärare
Informerat samtycke för
deltagande i undersökning inom självständigt arbete.

Växjö 181101

Hej
Vi heter Tove Johansson och Sandra Svensson och vi är två studenter från Linnéuniversitetet som går termin 7 på lärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass
samt årskurs 1-3. Vi skriver nu ett självständigt arbete i svenska där vårt syfte är att
undersöka hur en lärare samtalar med sina elever om en faktatext. Studien planeras
att genomföras i en observation som dokumenteras videoupptagning. Videoupptagningen kommer att fokusera på lärarens arbete, men kommer att fånga upp elevernas
röster.
För att kunna genomföra projektet behöver vi ditt informerade samtycke.
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, exempelvis vad gäller namn och
ort, och kommer endast att användas i syfte att genomföra detta forskningsprojekt.
Deltagande är frivilligt och kan avbrytas.
Din del i observationen går ut på att du kommer få en tilldelad faktatext som du ska
läsa högt och samtala om med eleverna.
Med vänliga hälsningar
Tove Johansson
xxx@student.lnu.se
Sandra Svensson
xxx@student.lnu.se

Jag har fått information om undersökningens syfte och genomförande och samtycker
till deltagande:
Namn på läraren: _____________________________________________________
Ja, jag vill delta i studien.
Nej, jag vill inte delta i studien.
Signatur: ___________________________________________________________
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Bilaga B – Samtyckesbrev elev
Informerat samtycke
deltagande i undersökning inom självständigt arbete.

Växjö

181101

Hej
Vi heter Tove Johansson och Sandra Svensson och vi är två studenter från Linnéuniversitetet som går termin 7 på lärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass
samt årskurs 1-3. Vi skriver nu ett självständigt arbete i svenska där vi ska göra en
större undersökning. Vårt syfte är att undersöka hur en lärare samtalar med eleverna
om en faktatext. Studien kommer genomföras i en observation som vi gör en videoupptagning av. För detta behöver vi ert samtycke. Filmerna kommer att fokusera på
lärarens arbete men kommer att fånga upp elevernas röster.

Allt material behandlas konfidentiellt, exempelvis vad gäller namn och ort, och används endast i syfte att genomföra den här forskningen. Deltagande är frivilligt och
kan när som helst avbrytas.

Med vänliga hälsningar
Tove Johansson
xxx@student.lnu.se
Sandra Svensson
xxx@student.lnu.se

Vi har fått information om undersökningens syfte och genomförande och samtycker
till deltagande.
Namn på eleven: _____________________________________________________
Ja, mitt barn får delta i studien.
Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien.

Signatur vårdnadshavare: ______________________________________________
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Bilaga C – Dag och natt ur Destination: Rymden
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Bilaga D – Text från Dag och natt ur Destination: Rymden
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Bilaga E – Text från Dag och natt ur Destination: Rymden
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