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Abstrakt 

Studiens syfte är att undersöka vilken stöttning elever får i undervisningen av en 

faktabaserad text genom att se till vilka läsaktiviteter som sker i undervisningen kring 

texten, samt ur vilka förhållningssätt texten behandlas under lärarens högläsning. För 

att undersöka studiens infallsvinklar observerades en lektion i naturorienterande 

ämnen i en klass i årskurs 5. Därefter undersöktes resultatet med analysmetoderna 

läsförloppet och textrörlighetsmodellen. Resultatet visar att läraren behandlar 

samtliga steg inom läsförloppet och samtliga textrörlighetstyper inom 

textrörlighetsmodellen men att en faktor inom läsförloppet respektive 

textrörlighetsmodellen behandlas svagt. Eleverna visar textrörlighet som liknande 

lärarens, därmed kan slutsatsen dras att lärarens visande av förhållningssätt påverkar 

eleverna i undervisningen.  

Nyckelord 

Högläsning, läsförlopp, textrörlighet, grundskolan, stöttning 

English title 

The teacher’s reading for pupils in the class room. An educator’s teaching of a subject 

element in natural science based on a factual text. 

Key words 

Reading aloud, reading comprehension, text movability, elementary school, 

scaffolding 
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1 Inledning 

Att kunna läsa är viktigt i dagens samhälle. Därför är det viktigt att elever utvecklar 

en god läsförståelse, inte minst för att de ska få så goda förutsättningar som möjligt 

genom livet (Roe 2014:196, 91). En av lärarens uppgifter är att skapa förutsättningar 

för att eleverna ska ha utrymme att skapa sin förståelse. Mortimer & Scott (2003:17) 

anser exempelvis att det eleverna lär sig på naturvetenskapen i skolan kan bistå dem 

med ett annat sätt att tänka och samtala om vardagliga fenomen. De menar också att 

en mogen förståelse inom skolans naturvetenskap kräver att eleverna ska kunna röra 

sig mellan skolans respektive mer vardagliga sätt att tala om naturvetenskapliga 

fenomen. Enligt Liberg et al. (2012:73) kan det dock vara svårt för elever att röra sig 

mellan de två eftersom vardagskunskaper ofta är djupt förankrade.  

Skolkunskaper om naturvetenskap hämtas bland annat ur texter. Vid läsning är texten 

och textens struktur och innehåll viktiga, skriver Roe (2014:61, 70, 71). Hon menar 

också att faktatexters syfte är just att utveckla kunskap. De är informationstäta och 

vid läsningen läggs stort fokus på detaljer i texten. Författarens avsikt är att tydliggöra 

och bidra med fakta, men för att läsaren ska få en korrekt uppfattning av innehåll och 

budskap behöver läsaren en särskild förförståelse och bakgrundskunskap (ibid.). 

”Språket och begreppen utgör de tankar som tar form när elever skapar, reflekterar 

över och försvarar sina uppfattningar” (Langer 2017:190). Det är således viktigt att 

behandla texter och deras språkliga innehåll i klassen också i naturorienterande 

ämnen. En brist på förförståelse och bakgrundskunskap gör att texten blir 

svåråtkomlig. Naturkunskap innehåller dessutom ofta ämnesspecifika ord som inte är 

så vanliga i det vardagliga språket och som därför behöver bearbetas (Roe 2014:72).  

Genom högläsning av faktatexter i undervisningen kan läraren betona vad som är 

viktigt i texten, förklara och fördjupa för samtliga elever samtidigt samt svara på 

elevers funderingar (Roe 2014:163, 164). Särskilt i naturorienterande ämnen på 

mellanstadiet, där eleverna enligt bland annat Roe (2014:196) börjar bli introducerade 

för mer krävande faktatexter, kan metoder som högläsning underlätta för eleverna. 

Att läraren ägnar sig åt högläsning även av faktatexter kan ge elever modeller för hur 
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faktatexter kan läsas. Allt som läses högt av läraren i undervisningen ska ha en tydlig 

funktion (Roe 2014:164). 

För att bli goda, intresserade och motiverade läsare bör eleverna få 

undervisning som strävar efter att höja deras läskompetens (Roe 2014:196, 

91). Den här undersökningen motiveras därmed utifrån ett behov av kunskap 

om lärares arbete med texter i naturorienterande ämnen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur en lärare i årskurs 5 organiserar aktiviteter kring 

läsande och hur läraren stöttar eleverna, vid läsande av en faktatext.  

I undersökningen ställs följande frågor: 

• Hur organiserar läraren läsandet i ett moment i 

naturorienterande ämnen? 

• Hur samtalar läraren med eleverna om texten under de olika 

aktiviteterna i arbetet med en text? 

För att besvara den första frågan, Hur organiserar läraren läsandet i ett 

moment i naturorienterande ämnen?, kommer alla aktiviteter i samband med 

att texten läses inom det aktuella momentet att undersökas. Samtliga steg i 

undervisningen kring faktatexten och textens innehåll är således relevanta för 

undersökningen för att kunna urskilja hur de bidrar till elevernas möte med 

texten. 

För att besvara den andra frågan, Hur samtalar läraren med eleverna om texten 

under de olika aktiviteterna i arbetet med en text?, ser undersökningen till hur 

läraren förhåller sig till och uttrycker sig i undervisningen vid läsandet av den 

aktuella faktatexten. Syftet här är att se till i vilken utsträckning läraren 

uppmuntrar eleverna att se texten ur olika vinklar. 
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2 Forskningsbakgrund 

I det här kapitlet behandlas tidigare forskning av relevans för studien. Därmed 

presenteras forskning som behandlar hur läsundervisningsaktiviteter uppdelas i steg 

samt hur uppvisandet av olika förhållningssätt i undervisningen uppmuntrar eleverna 

i deras förståelseskapande vid behandlingen av en text. 

En studie som utgår från samma analysmetoder som används i den här studien är 

Hallesson et al. (2018). Det Hallesson et al. (2018:4, 7, 8, 21, 22, 23) undersöker är 

hur läsaktiviteter organiseras i undervisningen, vilket innehåll som behandlas i text-

relaterade diskussioner samt vilkas perspektiv som tillåts medverka i klassrums-

diskursen. Frågorna undersöks genom läsförloppet och textrörlighetsmodellen i fyra 

olika klasser i samhällsorienterande ämnen. I två av klasserna används en genre-

pedagogisk undervisningsmetod med fokus på läsande. Resultatet visar att arbetet 

med metoden bidrog till att det ingick aktiviteter som stöttade elevernas lärande 

genom hela mötet med texten och det är enbart under de lektioner där metoden 

används som faktatextens form, funktion och genrespecifika drag behandlas. Den ena 

klassen visade också ett rörligt förhållningssätt hos eleverna (ibid.).  

Olika läsmiljöer ger alltså upphov till olika möjligheter vid elevers läsutveckling. En 

aktiv rörlighet inom textrörlighetsmodellen (se Textrörlighetsmodellen i avsnitt 4.4) 

innebär att man kan röra sig mellan ordnivå, läsarens associationer och 

textegenskaper. Hallesson et al. (2018:22) anser att elever måste kunna röra sig 

mellan samtliga tre förhållningssätt för att vara framgångsrika läsare inom 

samhällsorienterande ämnen. I det klassrum där eleverna fick möjlighet att visa den 

största rörligheten mellan förhållningssätt fick också eleverna sin röst och sina åsikter 

om textinnehållet hörda, medan den andra klassen som arbetade med samma metod 

var strikt lärarledd med lärardialog och korta elevsvar (Hallesson et al. 2018:23, 24). 

De klasser som inte använde läsmetoden hade ett uppmuntrande klimat mot elevers 

delaktighet. I det ena fallet ledde det dock lätt till att diskussionen kom från ämnet.  

Slutsatsen är att olika läsmiljöer skapar olikartade möjligheter till stöttning för elever 

att komma in i läsandet av faktabaserade texter. Undersökningen indikerar en ökad 
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förståelse och läsutveckling hos eleverna när läraren organiserar läsundervisningen 

efter flera utarbetade steg med avsikt att fördjupa elevernas möte med texten (ibid.). 

Lemke (1989) undersöker hur en klass försöker få en skriven text att ”samtala” i 

klassrummet. Lemke (1989:136, 137, 138) visar att en text vid högläsning kan vara 

en samtalande part i ett klassrum på två olika sätt. Det ena är om den läses ordagrant 

med eventuella frågor och svar angående textens innehåll. Det andra är om man vid 

läsningen bidrar med kommentarer och utvecklar innehållet. Den senare varianten är 

enligt Lemke (ibid.) den som bidrar mest till undervisningen eftersom texten då får 

en rörlig röst. Genom språket som används i undervisningen utvecklas ett thematic 

pattern (vidare i arbetet kommer tematiskt mönster att användas). Med tematiskt 

mönster menas det sätt att uttrycka sig språkligt som används i just den klassen inom 

just det ämnet. Språket i läroböcker överensstämmer sällan med hur en klass 

vanligtvis samtalar och lärarens uppgift är att översätta textens innehåll så att det blir 

mer likt just deras tematiska mönster (ibid.). 

Genom diskursanalys undersöker Lemke (1989:137) den lärarledda 

kommunikationen när en klass går igenom sjutton läxuppgifter. Läraren tillför 

ytterligare fem frågor. Momentet varar i elva minuter och eleverna svarar på frågorna 

med ett ord eller korta fraser, genom att läsa innantill eller att svara icke-verbalt. Tre 

svar var spontana och utvecklade, varav det ena innehöll ämnesord. Författaren menar 

att det här är vanligt och att elever ofta är försiktiga med att yttra sig inom det 

tematiska mönstret (ibid.).  

Enligt Lemke (1989:138, 140) får elever sällan möjligheten att själva få uttrycka sig 

inom det tematiska mönstret. Att kunna uttrycka sig i klassrumssammanhang både 

visar elevers förståelse för ämnet och utvecklar förståelsen hos eleven. För att få en 

uppfattning om elevers förståelse kan man undersöka om ämnesspråket ligger 

naturligt i munnen hos eleverna när de läser högt, om de kan samtala om 

ämnesinnehåll med egna ord, kommentera och utveckla texten samt koppla innehållet 

till andra sammanhang.  Det är viktigt att eleverna får lära sig att själva konstruera tal 

och skrift inom ämnet eftersom det leder till att eleverna lär sig innehållet, skapar sin 

förståelse, samt uttrycker sig inom det tematiska mönstret. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. De utgångspunkter 

som är relevanta för den här studien är receptionsteori och en språkvetenskaplig 

förståelse av undervisningens organisation. 

För förståelsen av läsande är utgångspunkten receptionsteoretisk (Langer 2017). 

Enligt receptionsteorin är all slags läsning ett möte där läsaren, genom texten, för en 

dialog med författarens värld och kultur. Genom sådana möten förändras ideligen vår 

förförståelse inför nästa text. Samma text kan således ge olika upplevelser hos olika 

läsare eftersom alla har olika förkunskaper, men även hos samma läsare vid olika 

tillfällen eftersom förkunskaperna ändras (Roe 2014:41-42). 

Förståelse för det man läser sker genom tolkning (Langer 2017:37). Langer urskiljer 

fem olika valmöjligheter till tolkning, även kallade faser, som läsaren rör sig mellan 

vid läsning. Läsare kan röra sig mellan faserna i vilken ordning som helst och kan 

förekomma flera gånger. Faserna är en del av läsarens byggande av 

föreställningsvärldar. En föreställningsvärld är den uppfattning man har av en text 

och den förändras så fort läsningen på något sätt utvecklas (Langer 2017:29). 

Föreställningsvärlden byggs upp beroende på läsaren och innehåller allt vi föreställer 

oss i relation till texten, alla tankar, bilder, föraningar, och så vidare. De olika faserna 

är; Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, Att vara i och röra sig genom 

en förställningsvärld, Att stiga ut och ta det man vet under omprövning, Att stiga ut 

ur och objektifiera upplevelsen och Att gå ut ur en föreställningsvärld och gå vidare 

(Langer 2017:37-43). Ett av den här studiens analysbegrepp, textrörlighet (som 

beskrivs i avsnitt 4.4), har utvecklats bland annat ur Langers receptionsteorier. 

Undervisningens organisation undersöks med utgångspunkt i hur Christie (1998:153) 

förklarar att undervisningen kan beskrivas språkligt som genrer, eller på engelska 

curriculum macrogenres. Christie menar att undervisningen struktureras stegvis 

genom språklig aktivitet. I en sådan serie passerar läraren och eleverna olika steg för 

att nå ett mål. Figur 1 visar Christies (1998:156) beskrivning av hur undervisningen 

inom ett område konstrueras: 
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Figur 1. Christies undervisningsförlopp (1998:156). 

Undervisningen följer, enligt Christie, ett förlopp av makrogenrer i form av Initiation, 

Collaboration och Closure. I Initiation förbereds eleverna för vad som kommer att 

ske under Collaboration genom tydliggörande av varför det är relevant att bearbeta 

texten. Därefter följer Collaboration, som eleverna ska utföra för att uppnå mål, följt 

av Closure som innebär någon form av avslutande uppföljning på arbetet. Bockarna 

mellan makrogenrerna betyder att en ordning följs och med pilen menas att det som 

tas upp i det inledande stadiet utvärderas i det avslutande (ibid).  Christie (1998:175) 

menar också att språk är kontextbundet, alltså måste ämnesspecifika ord och begrepp 

uppmärksammas i undervisningen och genom undervisning förbereds elever för 

kommande undervisning. Ur Christies (1998) teori hämtas analysverktyget 

läsförloppet (Hallesson et al. 2018) som utvecklats i linje med curriculum 

macrogenres och som förklaras i avsnitt 4.4. 

4 Metod 

I det här kapitlet kommer undersökningens metodologiska utgångspunkter att 

presenteras. Först redogörs för hur urvalet till studien har gått till. Därefter förklaras 

den grundläggande etiken som är nödvändig vid forskning, följt av insamlingsmetod 

samt analysmetod. 

4.1 Etik 
För att en undersökning ska kunna bedrivas krävs att de fyra forskningsetiska 

principerna fullföljs; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Inför observationerna skickades en 
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medgivandeblankett hem med eleverna. I enlighet med informationskravet innehöll 

blanketten den information som var nödvändig för att elever och vårdnadshavare 

skulle kunna ta ett aktivt beslut om elevernas eventuella medverkande. De blev 

underrättade om att undersökningens fokus ligger på läraren och att elevernas 

yttranden enbart kommer att nämnas i arbetet om de tillför någonting till 

undersökningen. Därutöver förklarades att eleverna kommer att ha fingerade namn 

från och med transkriberingen, exempelvis Elev 1, samt att elever utan medgivanden 

inte kommer att vara med i undersökningen. Samtyckeskravet uppfylls genom att 

enbart de som har gett signerade medgivanden medverkar i transkribering och 

undersökning. Konfidentialitetskravet innebär att allt material som samlas in kommer 

att behandlas konfidentiellt. Med det menas att det inte förekommer några autentiska 

namn i transkriberingen och i arbetet. Det insamlade materialet kommer enbart att 

användas till den här studien, därmed uppfylls nyttjandekravet. Lärarna, 

vårdnadshavarna och eleverna är också underrättade om att de när som helst under 

studiens gång kan avsluta sitt medgivande, och att de i sådana fall tas bort från 

transkriberingen samt det här arbetet. 

Läraren informerades om att ett läsförlopp för en faktabaserad text i naturorienterande 

ämnen skulle undersökas och blev införstådd med att läraren vid någon del av 

läsförloppet borde ägna sig åt högläsning. Däremot underrättades läraren inte om att 

även lärarens samtalande om texten med eleverna var del av undersökningen, 

eftersom det troligen hade påverkat resultatet. 

4.2 Material 
Här presenteras det material som har samlats in och hur. Först behandlas 

insamlingsmetoden och därefter analysmetoderna. 

4.2.1 Observation 

Materialet till den här undersökningen samlades in genom en lektionsobservation som 

spelades in på en ljudfil. Lektionen varade i fyrtio minuter och skedde i en årskurs 

fem. Observationen började med att jag presenterade mig och kortfattat gick igenom 

den information som eleverna tidigare fått på medgivandeblanketten; att fokus ligger 

på läraren, att ljudet kommer att spelas in, att elevers yttranden endast kommer att 

användas om de är av vikt i undersökningen, att eleverna kommer att ha fingerade 
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namn och att elever utan medgivanden inte kommer att nämnas på något sätt. Därefter 

undersöktes snabbt vilka elever som hade gett medgivande till undersökningen. Vid 

lektionstillfället fanns det en lärare till i klassrummet. Med på lektionen var tjugotvå 

elever, varav femton hade lämnat in ett signerat medgivande. Jag satt vid katedern 

längst fram i klassrummet, vid sidan om läraren som stod framför tavlan under 

merparten av lektionen. Anledningen till att jag satte mig vid katedern var för att 

kunna se vilka elever som talade och skriva ned anteckningar för de elever som lämnat 

medgivande. Därefter sattes ljudinspelningen igång och läraren påbörjade lektionen. 

4.2.2 Transkribering 

Transkriberingen av ljudfilen är en enkel bastranskription, vilket betyder att den har 

utgångspunkt i skriftspråkliga normer. I transkriberingen är samtliga namn fingerade 

och i de fall elever utan signerat medgivande yttrar sig finns i stället en markering i 

form av tre punkter (”…”). När läraren nämner en elev utan skriftligt medgivande 

markeras det med [Elev], i annat fall står det elevens transkriberade beteckning 

(exempelvis Elev 1).  Kursiv text visar när någon läser innantill. ”[…]” innebär att 

någonting inte har gått att urskilja från ljudinspelningen medan ”[…]” betyder att 

någonting har utelämnats från originaltexten vid läsning. När text förekommer inom 

hakparenteser,”[]”, innebär det att någonting ändras vid läsningen och när det 

förekommer text i en parentes redogörs för någonting personen gör. Transkriberingen 

ligger som grund för den följande resultatpresentationen och analysen av materialet. 

I de fall hakparenteser är understrukna, […], i analysen beror det på att någonting har 

uteslutits från transkriberingen. Om understrukna hakparenteser däremot innehåller 

text betyder det att någonting har förtydligats. 

4.3 Analytiska verktyg 
I det här avsnittet redogörs för analysverktygen läsförloppet och 

textrörlighetsmodellen, som används i undersökningen i syfte att tydliggöra den 

stöttning läraren ger eleverna genom läsmomentets olika steg samt samtalet. 

Läsförloppet undersöker hur ett läsmoment byggs upp genom språkliga aktiviteter 

samtidigt som textrörlighetsmodellen undersöker rörligheten, eller förhållningssätten, 

i samtalet. Språket och samtalet är således en gemensam förutsättning för de båda 

analysmetoderna.  
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Begreppet läsförlopp används som analytiskt verktyg för att beskriva den struktur av 

språkliga aktiviteter som klassen går igenom i samband med läsandet av en text. I det 

här arbetet kommer lärarens undervisningsupplägg av sådana språkliga aktiviteter 

runt en faktatext att analyseras, med utgångspunkt i analysbegreppet läsförlopp, för 

att se vilken stöttning det ger eleverna. Inom läsförloppet ser man till hur texten 

introduceras, hur läsandet går till och hur uppföljningen av läsningen sker. Samtliga 

steg i förloppet ska vara meningsfulla för elevernas utveckling med texten och är 

betydelsefulla i undersökningen (Hallesson et al. 2018:7; Christie 1998:154, 156). 

Tabell 1 visar en sammanfattning av Hallesson et al.:s (2018:7) mall för läsförloppet, 

som grundar sig i Christies (1998) teori. 

Tabell 1. Läsförloppet. Bearbetad och översatt med utgångspunkt i Hallesson et al. (2018:7). 

Läsförloppet 

Curriculum Initiation Kontextualisering 

Textualisering 

Funktion 

Curriculum Collaboration Läsandet-i-sig 

Curriculum Closure Uppföljning 

I läsförloppet inleds arbetet med en text med tre strukturelement; kontextualisering, 

textualisering och funktion. Kontextualisering syftar till hur kontexten byggs upp 

inför läsningen. Inom textualisering förbereds eleverna för läsningen exempelvis 

genom att tala om genrespecifika drag. Funktion innebär hur läraren motiverar varför 

texten ska läsas. Det kan till exempel vara för att kunna lösa en särskild uppgift eller 

som en del i att nå ett mål. Därefter följer läsandet-i-sig, där läraren beskriver hur 

läsandet utförs, och avslutningsvis uppföljning, inom vilken läsförloppet avslutas. Det 

kan exempelvis ske genom att läraren markerar ett avslut eller att eleverna får en ny 

uppgift (Hallesson et al. 2018:7).  

Textrörlighetsmodellen är ett verktyg som används för att undersöka samtalande 

kring en text i syfte att urskilja hur läsare rör sig mellan olika förhållningssätt i mötet 

med texten. En läsare kan befinna sig på ytan eller djupet av texten, uppfatta 

någonting mellan raderna eller till och med röra sig bortanför den faktiska texten 

(Liberg et al. 2012:66). Halleson & Visén (2018:142-143, 153) beskriver 
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textrörlighetsmodellen genom att ta fram exempel ur tidigare undersökningar och 

konstaterar på så sätt att modellen är användbar för att kunna undersöka och 

dokumentera hur elevers kunskap utvecklas vid arbete med texter i klassrummet. 

Tabell 2 visar hur textrörlighetsmodellen är indelad i olika textrörlighetstyper, som i 

sin tur delas in i dimensioner: 

Tabell 2. Textrörlighetsmodellen. Bearbetad och översatt med utgångspunkt i Hallesson et al. (2018:8). 

Textrörlighetsmodellen 

Textrörlighetstyp Dimensioner  

Textbaserad  1) hitta och återge information i texten 

2) använda texten för ordförståelse  

3) sammanfatta hela eller del av texten 

4) hitta huvudpunkter i texten 

5) tillföra underförstådd information 

6) generalisera och drar slutsatser 

7) granska innehållet kritiskt  

Associativ  8) koppla texten till egna erfarenheter  

9) koppla texten till specialiserade kun-

skaper 

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   

I tabell 2 visas textrörlighetsmodellen, innehållande den textbaserade, den associativa 

och den interaktiva textrörlighetstypen. Textrörlighetstyperna innehåller i sin tur 

sammanlagt fjorton olika dimensioner. Inom den textbaserade rörligheten läggs 

huvudfokus på innehållet och det som undersöks är i hur hög grad läsaren förhåller 

sig till det konkreta innehållet i texten. Vid associativ textrörlighet undersöks om 
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läsaren associerar till tidigare kunskap. Liberg et al. (2012:68) understryker 

kategorins relevans i utbildningssynpunkt: 

Den [associativa] textrörligheten är viktig att studera ur ett lärandeperspektiv 

eftersom associationer till tidigare erfarenheter kan hjälpa eleven att samman-

foga en tidigare vardaglig förståelse till en mer specialiserad förståelse. På så 

sätt underlättas skapandet av en större mer sammanhängande förståelse av 

världen. (Liberg et al. 2012:68) 

Liberg et al. (2012:68) menar att den associativa fasen är av stor vikt för att läsare ska 

kunna etablera den kunskap som ämnas förmedlas genom undervisningen. Inom den 

interaktiva textrörlighetstypen undersöks textens syfte och form. Samtliga 

textrörlighetstyper är av största relevans vid undervisning. Eftersom läsning är en stor 

del av undervisningen i grundskolan, inte minst med syfte att inhämta kunskap (jfr 

kap. 1), är det relevant att visa elever det sätt man önskar att eleverna ska förhålla sig 

till texter. 

Läsförloppet och textrörlighetsmodellen skapar tillsammans en helhet vid analysen 

av läsmomentet. Eleverna stöttas med hjälp av läsförloppet stegvis genom läsandet 

och ges på så sätt förutsättningar att ta till sig innehållet. Genom 

textrörlighetsmodellen tydliggörs den rörelse som sker under läsandets gång. I 

analysen kommer jag, med tabellerna som utgångspunkt, att undersöka hur läraren 

visar på ett rörligt förhållningssätt till läsning vid arbetet med faktatexten, samt 

använder sig av språkliga aktiviteter genom förloppet. För att se om lärarens sätt att 

röra sig återspeglas hos eleverna kommer även deras rörlighet att undersökas. 

4.4 Urval & Förutsättningar 
Undersökningen äger rum på en relativt stor f-6-skola i en mellanstor stad i södra 

delen av Sverige. Tanken bakom studien var att se vilken stöttning en klass fick 

genom högläsningen av en faktatext under ett läsförlopp. Därför var jag intresserad 

av att hitta en lärare, ”vilken som helst”, som kunde tänka sig att använda sig av 

högläsning vid bearbetandet av en faktatext. Om urvalet väljs på grund av 

tillgänglighet rör det sig om bekvämlighetsurval (Denscombe 2018:71). Valet av 

lärare till undersökningen skedde genom ett sådant urval, eftersom det var den första 

läraren jag kontaktade efter en rekommendation. Med läraren kom två alternativa 
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klasser att studera, båda i årskurs 5. Klassen som undersöks valdes även den genom 

bekvämlighetsurval. I det fallet beroende på hur lektionen var schemalagd. I samråd 

med läraren bestämdes ljudinspelning som insamlingsmetod.  

På grund av tidsaspekten och att det här arbetet har ett bestämt antal sidor valde jag 

att undersöka enbart en lärares undervisning och stöttande kring ett läsmoment. I och 

med det visar min studie bara hur just den läraren arbetade vid högläsning av en 

faktatext under en viss lektion. Det första jag hade förändrat om jag hade haft mer tid 

och utrymme hade varit att undersöka åtminstone ytterligare en lärare. Om fler lärare 

hade undersökts hade min undersökning angående huruvida man kan urskilja ett 

samband mellan lärarens stötting och elevernas respons blivit mer tillförlitlig. 

5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultat från observationen, gällande läsförlopp 

respektive textrörlighet. Kapitlet inleds med en sammanfattning av lektionen. 

5.1 Lektionssammanfattning 
På den observerade lektionen läses texten Energikällor i Hjernquist & Rudstedts Koll 

på NO. 5, Biologi, fysik, kemi (2012:78-79). Eleverna hade under den föregående 

veckan varit på ett studiebesök på ett närliggande kraftverk. Läraren börjar lektionen 

med ett samtal om studiebesöket och vad de hade lärt sig där. Samtalet leder fram till 

texten som är fokus för lektionen. Innan läraren börjar med högläsningen av texten 

säger läraren att de ska läsa en faktatext. Därefter går de gemensamt igenom 

rubrikerna i texten och de tillhörande bilderna.  

Efter högläsningen följer en avslutande diskussion i helklass. Som avslutning får 

eleverna lägga till två nya sidor i de bildspel de arbetar med. Bildspelen fungerar som 

underlag inför det kommande prov som kommer att innehålla flera moment inom 

naturorienterande ämnen, angränsande arbetet med energikällor. 

Efter elevyttranden sammanfattar läraren vad eleven har sagt. Läraren engagerar sig 

i samtliga steg och låter de olika delmomenten ha sin gång. Det inledande samtalet, 

textintroduktionen, högläsningen och det avslutande samtalet tar sammanlagt nästan 
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hela lektionen på fyrtio minuter. Samtliga delmoment under lektionen innehåller 

återkopplingar till studiebesöket. 

5.2 Läsförloppet 
Här analyseras läsförloppet under den observerade lektionen. Undersökningen 

innefattar diverse exempel från transkriptionen. 

5.2.1 Kontextualisering 

Den inledande kontextualiseringen består i ett samtal om studiebesöket. Läraren ledde 

samtalet genom att ställa frågor till eleverna och sedan sammanfatta och utveckla vad 

som sagts. På det sättet fick eleverna tänka tillbaka till och uttrycka sina tidigare 

skolkunskaper. Läraren refererade muntligt tillbaka till vad de hade upplevt under 

studiebesöket: 

Läraren: Så ja. Förra veckan så pratade vi ju om eh… Ni har lärt er nu, hoppas 

jag, hur vi får el, hur det funkar. Och ni har lärt er om eh… Fjärrvärme, hur det 

funkar. För vi gjorde ju studiebesöket på [ZAB] och så ju. Och sen har ni fått 

sitta och skriva ner det här ju. Hur får vi elektricitet, hur fungerar fjärrvärme? Är 

det någon som kan repetera? Hur funkade det när vi fick elektricitet?... Hur var 

vägen, hela vägen ut till… kontakten här, eluttaget, [Elev1]? 

Exempel 1 

I exempel 1 inleder läraren lektionen genom en kort bakgrund avslutad med en fråga 

till eleverna. Kontextualiseringen skedde således genom att koppla dagens lektion 

med det föregående studiebesöket och vad eleverna hade fått uppleva och lära sig där. 

Efter att en elev har svarat på frågan sammanfattar och utvecklar läraren elevens svar. 

Samtalet fortgår genom att läraren ställer en följdfråga som en annan elev får svara 

på, varpå läraren sammanfattar och utvecklar innan läraren ger en annan elev ordet. 

5.2.2 Textualisering 

Också textualiseringen sker genom ett lärarlett samtal. Läraren förklarar inledningsvis 

att texten kommer att behandlas genom högläsning, varefter rubriker och bilder 

undersöks. Här inleds alltså textualiseringen med att läraren beskriver hur läsandet 

ska gå till: 



 

14(29) 
 

Läraren: Kommer jag att läsa texten så får ni följa med… Och då gör vi precis 

som vanligt, att vi börjar ju med rubrikerna. Och den första rubriken är ju precis 

det vi skulle lära oss den här veckan, Energikällor. Nästa rubrik så står det 

Förnybar energi. Och vad skulle det ordet kunna betyda? För-ny-bar energi. 

[Elev 5]. 

Exempel 2 

Exempel 2 visar hur läraren leder samtalet vid den korta genomgången av rubriker 

och bilder. Precis innan läraren ska läsa texten högt nämner läraren att texten som ska 

läsas är en faktatext och därmed utökas textualiseringen: 

Läraren: […] Men nu ska vi läsa den här faktatexten. Så ska vi se vad det dyker 

upp för nånting spännande. Och sen när vi har läst den här texten, då kommer 

jag fråga er vilka begrepp är det som vi måste känna till och lära oss. Så det får 

ni tänka lite på när jag pratar här, vilka begrepp som blir viktiga. 

Exempel 3 

Exempel 3 visar således att en viss beskrivning av texttyp sker i textualiseringen. 

Läraren textualiserar här även läsandet vidare genom att säga till eleverna att de ska 

söka efter de begrepp som är av störst relevans i texten och för undervisningens fokus 

för veckan: energikällor. 

5.2.3 Funktion 

I samband med övergången mellan samtalet om studiebesöket och introduktionen av 

texten förklarar läraren vad eleverna ska kunna efter veckans arbete med energikällor, 

vilket innebär att ett omnämnande av funktionen med läsandet sker: 

Läraren: […] Men det var ju förhoppningsvis vad vi lärde oss lite förra veckan. 

Den här veckan nu så ska vi arbeta med energikällor. Så när den här veckan är 

slut, då ska ni kunna säga namnet på flera energikällor. Och, att det finns olika 

och att det finns några som är lite bättre att använda och några som är lite sämre 

att använda. Energikällor. Så vi ska börja med att läsa en text i Koll på NO, så 

vi tar upp den boken, så kommer jag skriva sidan här på tavlan. (Läraren skriver 

”s.78-79” på tavlan.) 

Exempel 4 
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Eftersom texten är del av arbetet med energikällor, är läsandet av texten också en del 

av medlen för att nå målet som läraren presenterar för eleverna i exempel 4, nämligen 

att kunna nämna olika energikällor och veta om de är bra eller dåliga för miljön. 

Funktionen med själva textläsandet är således implicit och innefattas i övergripande 

momentmål. 

5.2.4 Läsandet-i-sig 

Efter att läraren hade informerat eleverna om att de skulle söka efter begrepp i texten 

läste läraren texten högt. I exempel 5 visas hur läraren under läsandet-i-sig dels läste 

texten högt, men också gjorde texten till sin egen genom att lägga till och byta ut ord 

samt att utveckla vad som står i texten: 

Läraren: […] Sen har vi en icke förnybar källa till. Och det är det som är 

kärnkraft. Den är också […] icke förnybar […]. Egentligen så borde det heta 

kärnenergi. Här använder man uran som bränsle. Och uran, det är, som vi har 

pratat om i kemin, så finns det med, i periodiska systemet. (Läraren pekar på en 

affisch av periodiska systemet.) Det är ett grundämne. Uran. Och det […] finns 

i jordskorpan men det finns inte heller hur mycket som helst. Så använder vi upp 

det så kommer det också ta slut. […] Men då är det så att, [i]nuti de [här allra 

minsta, små] atomerna så finns [det] energi lagrad [och i ett kärnkraftverk] så 

klyver man atomerna [och då får man] ut energin. Och klyver är att man tar 

sönder atomerna på ett speciellt sätt. Och [k]ärnkraft ger otroligt mycket energi. 

Så att därför så har man ju byggt upp kärnkraftverk för att vi behöver mycket 

energi för att allting ska fungera runt omkring oss. Men [problemet är då att de 

här atomerna som man har använt, de blir] […] livsfarliga och måste förvaras 

på ett säkert ställe i flera tusen år. Tar flera tusen år innan det, liksom, man kan 

gå i närheten av det här som har använts. Är det nån som kan berätta varför är 

det farligt? Hur kan det vara farligt efter man har då har tagit sönder dem? [Elev]. 

Exempel 5  

Under läsandet-i-sig tog läraren ofta uppehåll i texten och samtalade kring innehållet 

och tillförde tankar och förklaringar. Ibland efterfrågade han också förklaringar hos 

eleverna (se exempel 5).  
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5.2.5 Uppföljning 

Uppföljningen av texten sker i tre steg, varav två sker under den observerade 

lektionen. Efter att texten är färdigläst frågar läraren eleverna vilka ord och begrepp 

som är viktigast i texten: 

Läraren: […] Men nu är frågan då; fanns det några begrepp? Fanns det några 

speciella ord här, i texten?... Som vi ska kunna använda när vi pratar vidare om 

detta som vi ska försöka lära oss. Titta snabbt i texten, vad var det för speciella 

ord? 

Exempel 6 

Läraren uppmuntrar, i exempel 6, eleverna till att se efter i texten och leta upp de ord 

som är viktigast i kapitlet och skriver upp dem på tavlan. Därefter skapar eleverna två 

nya sidor i sina bildspel som de har påbörjat tidigare. Eleverna kommer att få mer tid 

till att färdigställa bilderna i bildspelen. De delar av uppföljningen som sker under 

lektionen är redovisningen av begrepp från texten som är viktiga inom momentet om 

energikällor samt när eleverna arbetar med sina bildspel. Det sista skedet av 

uppföljningen är ett större prov innefattande flera moment, som eleverna har 

bildspelen som stöd för att studera inför.  

5.3 Textrörligheten 
I det här avsnittet redogörs för den rörlighet läraren och eleverna uppvisar under den 

observerade lektionen. Först presenteras lärarens rörlighet som visas genom lärarens 

högläsning samt vilken typ av rörlighet läraren söker hos eleverna. Därefter 

presenteras elevernas rörlighet som visas genom de svar eleverna ger till lärarens 

frågor samt vilka frågor eleverna ställer. 

5.3.1 Textbaserad rörlighet 

Den textbaserade rörligheten är den textrörlighetstyp som läraren främst använder 

under den observerade lektionen. Inom den textbaserade rörligheten ligger fokus på 

ord samt att sammanfatta och att utveckla underförstådd information från texten för 

att öka förståelsen hos eleverna. Inom den textbaserade rörlighetstypen återfinns sju 

dimensioner, av vilka många behandlas av läraren under lektionen.  

I exempel 2, när läraren textualiserar genom att tolka rubriker innan läsandets början, 

efterfrågar läraren vad förnybar energi kan betyda och ”delar” i samband med det in 
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ordet förnybar i tre delar genom språket; ”För-ny-bar”. Ett exempel av rörlighet inom 

dimension 2, använda texten för ordförståelse, är när läraren sedan läser om förnybar 

energi högt för klassen: 

Läraren: […] När man talar om energikällor brukar man dela in dem i förnybara 

energikällor och icke förnybara energikällor. De [f]örnybara energikällor[na], 

de tar inte slut, de förnyas hela tiden. Och det hör man ju nästan på namnet; 

förnybara. 

Exempel 7 

I exempel 7 förklaras begreppet förnybar energi i texten och läraren stannar upp för 

att återkoppla till den fråga som tidigare ställts för att vidare under-stryka 

ordförståelsen. Ett annat exempel för dimension 2 är när läraren förklarar att klyver 

innebär att ”man tar sönder atomerna på ett speciellt sätt” i exempel 5.  

Ofta när läraren använder sig av dimension 3, sammanfatta hela eller del av texten, 

sker det löpande då läraren läser. Ett exempel (hämtat från exempel 5) är när läraren 

läser ”Men [problemet är då att de här atomerna som man har använt, de blir] […] 

livsfarliga och måste förvaras på ett säkert ställe i flera tusen år.”. Efter att läraren 

har läst den här meningen sammanfattar läraren: ”[Det t]ar flera tusen år innan det, 

liksom, man kan gå i närheten av det här som har använts.”.  

Ett annat exempel på en sådan sammanfattning sker i uppföljningen, direkt efter det 

att läraren efterfrågar begrepp ur texten (se exempel 6). Det första begrepp som anges 

av en elev under begreppssamtalet efter läsningen är ”[f]ossila bränslen” och läraren 

svarar: 

Läraren: Vi hade ju det här med fossila bränslen. (Läraren skriver ”fossila 

bränslen” på tavlan.) Det måste vi känna till vad det är… Och är det nån som 

kan säga de här tre fossila bränslena igen då, som vi har pratat om innan idag? 

Som vi kan hitta under marken. [Elev]. 

Exempel 8 

I exempel 8 börjar läraren med att sammanfatta elevsvaret, varpå läraren bidrar med 

en kortfattad sammanfattning som sedan utmynnar i en följdfråga till eleverna, 

nämligen vilka de tre fossila bränslena är. I och med sökandet efter relevanta begrepp, 

samt frågor av det slag som i exempel 8, får elever arbeta inom dimension 1, hitta och 
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återge information i texten. Efter samtalet om begrepp skapar eleverna bilder i sina 

bildspel med inriktningarna förnybar energi respektive icke förnybar energi. Därmed 

har eleverna utrymme att uttrycka sig även inom dimensionerna 4, hitta huvudpunkter 

i texten, och 5, tillföra underförstådd information. Båda delarna inom uppföljningen 

är således relaterade till dimensionerna 1, 3, 4 och 5. 

Läraren drar också slutsatser (dimension 6) i samband med diskussionen kring texten 

om kärnkraft (se exempel 5). Läraren reflekterar: 

Läraren: […] då gäller det att det inte händer nånting där nere [i marken där det 

radioaktiva avfallet är nedgrävt]. Om det blir en jordbävning eller någonting, så 

att det börjar flytta sig. Eller det kommer vatten där så att det sprids i vattnet. Då 

blir det jättefarligt. 

Exempel 9 

En elev frågar om det inte är farligt att gräva ned avfallet och läraren drar slutsatsen 
att:  

Läraren: Då har man ju olika behållare, och så, man förvarar det i. Och sen så 

vet jag inte om de behöver skyddsutrustning på sig just när de gör det. Men jag 

tror att man förvarar det ändå så säkert. 

Exempel 10 

Läraren visar i exempel 10 således rörlighet inom dimension 6, generalisera och dra 

slutsatser, när han reflekterar om hur det ser ut när det radioaktiva avfallet grävs ned 

för att förvaras. För att komma fram till sina antaganden tycks läraren använda sig av 

de kunskaper läraren har angående att det händer att det radioaktiva avfallet på något 

sätt sprids i naturen (på grund av olyckor eller dylikt) samt att det radioaktiva avfallet 

måste grävas ned och förvaras under lång tid för att det sedan ska vara oskadligt. 

Slutsatsen blir att säkerheten kring nedgrävandet bör vara stor, även om läraren inte 

med säkerhet vet hur det går till.  

Hittills i det här avsnittet har läraren uppmuntrat eleverna att röra sig inom 

dimensionerna 1, 2, 3, 4 och 5 inom den textbaserade textrörlighetstypen. Utöver det 

har eleverna också blivit uppmuntrade till rörlighet inom dimension 6, generalisera 

och dra slutsatser. Det skedde i samband med att klassen gick igenom bilderna inför 

läsningen: 
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Läraren: […] Och sen så har vi, mitt ute i havet, så kan man hitta en sån här 

oljeplattform… Och varför tror ni att oljeplattformarna ofta är långt ut i havet? 

Exempel 11 

Genom att efterfråga vad eleverna tror har läraren uppmuntrat eleverna att dra egna 

slutsatser.  

5.3.2 Associativ rörlighet 

Klassen hade under den föregående veckan varit på ett studiebesök på ett kraftverk 

och under lektionen visas mycket rörelse inom den associativa textrörlighetstypen när 

lärare och elever reflekterar och kopplar texten till tillfället. Den associativa 

textrörlighetstypen innefattar tre dimensioner, varav två behandlas under lektionen. 

Läraren visar genom sitt läsande flera exempel på rörlighet inom den associativa 

textrörlighetstypens dimension 9, koppla texten till specialiserade kunskaper. Ett 

sådant exempel följer när det kommer fram att uran är ett radioaktivt ämne (se 

exempel 19): 

Läraren: […] radioaktiva ämnen är jättefarliga. Det är en slags strålning. Och 

skulle vi människor utsättas för den här strålningen, då klarar inte kroppen det. 

Då leder det till cancer och andra sjukdomar, och till slut så dör man. Så att det 

är jättefarligt, den här strålningen. 

Exempel 12 

I exempel 12 redogör läraren för specialiserade kunskaper genom reflekterande kring 

att uranets radioaktiva strålning påverkar människor negativt. Det som tas upp går 

inte att hämta ur texten som behandlas under lektionen, utan är lärarens egna 

specialiserade kunskaper. 

Den andra dimensionen som behandlas av läraren under lektionen är dimension 8, 

koppla texten till egna erfarenheter. Ett exempel inom dimensionen förekommer i 

slutet av lektionen när läraren berättar om ett studiebesök på ett kärnkraftverk läraren 

medverkade i under sin gymnasietid. Läraren berättar att de på kärnkraftverket hade: 

Läraren: […] speciella vakter som går och vaktar, och liksom, där kommer ju 

inte vem som helst in och så vidare. […] de [hade] speciella mätare, som ger 

utslag för radioaktivitet. Så får man gå igenom vissa grejer, så hör man när det 
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är, får man ha sån här, vad heter det? Geigermätare. Så mäter de om man har fått 

sån här radioaktivitet på sig. 

Exempel 13 

Läraren berättar i exempel 13 om en upplevelse som eleverna inte har varit med om. 

På det sättet skänker det läraren säger vidare information till lektionsinnehållet och 

en tydlig koppling mellan texten och lärarens tidigare erfarenheter. 

De dimensioner inom den associativa textrörligheten som läraren efterfrågar hos 

eleverna är desamma som dimensionerna läraren visar själv, nämligen dimension 8 

och 9. De båda dimensionerna hör till stor del ihop under lektionen eftersom eleverna 

har utvecklat sina specialiserade kunskaper genom en gemensam erfarenhet. En 

efterfrågan av rörlighet inom dimensionerna återfinns exempelvis när läraren ber 

eleverna repetera vad de lärde sig under studiebesöket (ett exempel på det finns i 

exempel 1).  

5.3.3 Interaktiv rörlighet 

Till den interaktiva textrörligheten hör fyra dimensioner. Dimensionerna är; 11) prata 

om vilken slags text det är, 12) prata om textfunktion och genre, 13) prata om 

skribentroller och 14) prata om läsarroller. Under den observerade lektionen före-

kommer interaktiv rörlighet inom dimension 11 i och med att läraren nämner att de 

ska läsa en faktatext (se exempel 3). Läraren leder också eleverna genom rubrikerna 

och bilderna (se exempel 2) innan själva läsandet påbörjas, vilket innebär att man talar 

om textens struktur. 

5.3.4 Vilken rörlighet visar eleverna? 

I det här avsnittet kommer elevers svar på lärarens frågor samt elevställda frågor att 

presenteras och analyseras med textrörlighetsmodellen som utgångspunkt. Eleverna 

visar, liksom läraren, på rörlighet inom den textbaserade och den associativa 

rörlighetstypen men ingenting inom den interaktiva.  

5.3.4.1 Elevsvar 

Lärarens frågor efterfrågar elevsvar inom dimensionerna 1, 3 och 6 ur den 

textbaserade textrörlighetstypen och inom dimensionerna 8 och 9 ur den associativa. 

Det kan konstateras att det läraren efterfrågar också är det som eleverna uttrycker. 
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Under lektionens inledande skede, där klassen samtalar om studiebesöket, efterfrågar 

läraren svar inom dimension 8 som relateras till erfarenheten. Eleven som svarar på 

frågan efter lektionens inledning (exempel 1) ger först ett kortfattat svar på hur vi får 

elektricitet till eluttaget: 

Elev 1: Kom från ett elkraftverk. 

Läraren: Från ett kraftverk, ja. 

Elev 1: Mm. Ehrm... Och sen transporteras det till ehm, jag tror att det är 

transformator. 

Lärare: Till en transformator. 

Elev 1: Som minskade spänningen i elen… Eh, för om man inte skulle minska, 

eh, spänningen så skulle det brinna upp där, elen. […] Och efter […] så kommer 

det till en lägenhet eller hus. 

Exempel 14 

Exempel 14 visar hur läraren uppmuntrar eleven att fortsätta i sitt resonemang genom 

att återge ord från elevens redogörelse. På det sättet får läraren eleven att ge ett mer 

omfattande svar. All information som Elev 1 i exemplet lägger fram hör till den 

associativa textrörlighetens dimension 9 eftersom det är etablerad kunskap som 

eleven har utvecklat under studiebesöket. Senare förekommer även frågor, som är 

relaterade till texten som behandlas under lektionen, med uppmuntran att tänka 

tillbaka till studiebesöket, exempelvis: 

Läraren: […] Men vad använde de på [ZAB], då, som var förnybar energi?... 

Hur gjorde de på [ZAB]? [Elev 7]. 

Elev 7: De använde, såhär, grenar och det, de använde biobränsle.  

Exempel 15 

Exempel 15 förekommer efter att de olika förnybara energikällorna har repeterats vid 

genomgången av begrepp. Läraren efterfrågar en koppling till den gemensamma 

tidigare erfarenheten (dimension 8) och eleven svarar med en etablerad association 

till erfarenheten (dimension 8 och 9). 
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När klassen går igenom bilderna inför läsningen frågar läraren eleverna varför de tror 

att oljeplattformar oftast återfinns ute till havs (se exempel 11). Eleven i exempel 16 

vill tillföra och pröva det svarsalternativ som eleven finner rimligt till frågan: 

Elev 4: Jag tänkte också att… Det kan va att olja är så långt ner i marken och i 

vattnet behöver man ju inte gräva, asså (sic!), så djupt som vattnet är. Det 

behöver man ju inte gräva ner. Om man är på land så behöver man ju gräva ner 

den biten också. 

Exempel 16 

I exempel 16 redogör Elev 4 för de funderingar eleven har för att utveckla den 

information som finns i texten. Eleven drar en slutsats utifrån texten, vilket innebär 

att eleven rör sig inom dimension 6 ur den textbaserade textrörlighetstypen. 

När klassen går igenom bilderna inför läsningen frågar läraren vad en bild av 

solpaneler föreställer. Eleven som fick frågan svarade: 

Elev 3: Vänta, det är ju såna här… sol, sol-e, solkraft, eller såhär solpaneler, eller 

vad de heter. 

Exempel 17 

Exemplet visar hur eleven hittar och återger information ur texten (dimension 1). I 

det här fallet påträffas informationen i form av en bild och tillhörande bildtext. Eleven 

verkade inte hämta att det var solpaneler på bilden från bildtexten. Om så är fallet rör 

sig eleven mellan dimension 1, vid urskiljandet av vad bilden föreställer, följt av 

dimension 9, där eleven använder sig av specialiserade kunskaper. Ett annat exempel 

där en elev visar upp specialiserade kunskaper förekommer efter att läraren frågar vad 

förnybar energi kan betyda (se exempel 2): 

Elev 5: Att den energin som man an-Ehrm. Att den energin som man använder 

kan, liksom, komma tillbaka, om man säger så… eller att det liksom kan skapas 

av naturen igen. 

Exempel 18 

I exemplet redogör eleven för redan etablerad kunskap om vad förnybara energikällor 

är och visar därmed rörlighet inom dimension 9. 
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De flesta textrelaterade frågorna som sammanfattar textens huvudpoänger (dimension 

3) ställs av läraren när klassen tar fram begrepp under uppföljningen. (Ett exempel på 

en fråga inom dimension 3 återfinns i exempel 8.) Ett tydliggörande inom 

ordförståelse (dimension 2) sker genom sammanfattandet av texten eftersom de olika 

delarna och begreppen länkas samman. Sammanlänkandet står dock läraren för 

genom att resonera och ställa frågor till eleverna under resonerandets gång. Elevernas 

svar till frågor av sammanfattande art är korta och koncisa.  

5.3.4.2 Elevställda frågor 

Eleverna ställer sällan frågor under lektionen. I de fall som förekommer rör det sig 

om frågor inom dimension 5, tillföra underförstådd information, ur den textbaserade 

textrörlighetstypen och dimension 9, koppla texten till specialiserade kunskaper, ur 

den associativa textrörlighetstypen. Under hela lektionen är det endast fyra elever som 

ställer frågor. En av elevfrågorna är inte direkt en fråga utan snarare ett svar som är 

maskerat: 

Elev 4: Är inte uran ett radioaktivt ämne? 

Exempel 19 

I exempel 19 tycks eleven veta svaret på frågan även om elevsvaret är formulerat som 

en fråga. Frågan följs av att läraren refererar till när de har pratat om grundämnen 

tidigare i undervisningen. Frågan är således ett resultat av att eleven har rört sig inom 

den associativa textrörlighetens dimension 9, koppla texten till specialiserade 

kunskaper. Som fråga hamnar dock också den här inom den textbaserade 

textrörlighetstypens dimension 5 eftersom den efterfrågar information. 

Elev 8 söker information angående någonting som är underförstått i texten. Sekvensen 

kommer en bit in i läsandet av texten och leder bakåt till då klassen gick igenom 

bilderna inför läsningen. Det eleven undrar är varför vi ska ha solpaneler om de bara 

ger oss energi när solen lyser. Elev 8 är den enda elev som ställer fler än en fråga. 

Utöver undrandet över solpaneler frågar eleven hur man ska kunna gömma sig om 

någonting skulle hända med ett kärnkraftverk som gör att radioaktiv strålning läcker 

ut. Elev 8:s frågor rör sig inom den textbaserade rörlighetens dimension 5. 
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5.4 Resultatsammanfattning 
Läsförloppet under den observerade lektionen stöttar eleverna mycket men eftersom 

textualiseringen är svag uppfylls inte en full förberedelse för läsandet, med följden att 

eleverna inte helt kommer in i texten. I textualiseringen redogör läraren för att 

eleverna ska söka efter begrepp i texten som senare tas upp i uppföljningen och inom 

funktionen förklarar läraren att klassen kommer att arbeta med energikällor under den 

aktuella veckan. Det är menat att det som tas upp i inledandet av ett läsförlopp 

utvärderas i uppföljningen, vilket är fallet under den observerade lektionen eftersom 

begreppen som utlovat behandlas i uppföljningen. Uppföljningen av funktionen är 

däremot fortskridande eftersom arbetet med energikällor fortsätter efter det att arbetet 

med texten har slutförts. Läraren stöttar också eleverna genom att uppvisa olika 

förhållningssätt inom den textbaserade och den associativa textrörlighetstypen och 

mycket svagt inom den interaktiva rörligheten. Att stöttningen är svag inom 

läsförloppets textualisering samt textrörlighetsmodellens interaktiva textrörlighet 

beror på att de behandlar likartade företeelser, nämligen textens genre och form. 

Lärarens textrörlighet befinner sig relativt likvärdigt inom den textbaserade 

respektive den associativa textrörlighetstypen. Läraren ställer frågor som gör att 

eleverna rör sig inom dimensionerna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ur den textbaserade 

rörlighetstypen och dimensionerna 8 och 9 ur den associativa. Eleverna ställer 

emellertid endast frågor i syfte att tillföra underförstådd information, som är 

dimension 5 i den textbaserade textrörlighetstypen. Resultatet av elevernas svar på 

lärarställda frågor samt elevställda frågor visar en rörlighet som överensstämmer med 

lärarens, inte bara inom samma textrörlighetstyper utan inom samma dimensioner.  

6 Diskussion 
I det här kapitlet kommer avslutningsvis metoder, resultat och ämnesdidaktiska 

implikationer att diskuteras, följt av förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna som ligger till grund för den här undersökningen är Hur 

organiserar läraren läsandet i ett moment i naturorienterande ämnen? och Hur 

samtalar läraren med eleverna om texten under de olika aktiviteterna i arbetet med 

en text? De resultat som har framgått av undersökningen kommer i det här avsnittet 
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att diskuteras med utgångspunkt i forskningsbakgrunden och de vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna. 

Steget mellan lågstadiet och mellanstadiet anses vara en övergång där eleverna börjar 

möta mer avancerade texter (Roe 2014). I det här fallet undersöks en lektion som 

förekommer i en årskurs 5. Eleverna bör således börja anpassa sig till den typ av texter 

som förekommer på mellanstadiet. Lemke (1989) framlägger dock att det språk som 

hittas i läroböcker sällan överensstämmer med det tematiska mönster som råder i 

klassen inom ämnet (ibid.). Eftersom läraren i den här studien samtalar kring och 

utvecklar texten under läsandets gång (som synes i exempel 5) bidrar läraren till att 

innehållet översätts till det aktuella tematiska mönstret, vilket i teorin bör öka 

elevernas förståelse. En annan faktor som har betydelse för elevernas utveckling av 

förståelse är uppmärksammandet av ämnesord (Christie 1998). När elever möter 

sådana ord och får utrymme i undervisningen till att göra dem till sina egna, bidrar 

det till deras fortsatta utveckling inom det tematiska mönstret. Eleverna i den här 

studien fick ett visst utrymme inom det tematiska mönstret under lektionen och 

genom det kan konstateras att eleverna visar viss färdighet inom ämnesspråket. Elev 

1 (se exempel 14) svarar först på frågan med en kortfattad fras uppbyggd av vardagligt 

språk med tillägg av begreppet ”kraftverk”. Med uppmuntran från läraren utvecklar 

eleven sitt svar och på det viset uttrycker sig eleven med egna ord inom klassens 

tematiska mönster inom naturorienterande ämnen (jfr Lemke 1989). Läraren stöttar 

vid de tillfällen eleverna förefaller osäkra och ger stöttning i form av positiv respons 

som gör att eleverna fortsätter att svara på frågorna. 

Läraren lägger vid högläsningen ett stort fokus på detaljer genom sitt resonemang 

kring och utvecklande av texten. Eftersom faktabaserade texter är informationstäta är 

detaljer viktiga (Roe 2014). Genom högläsningen fick den behandlade texten en 

samtalande part i undervisningen (jfr Lemke 1989). Läraren varierade mellan de olika 

sätten att inbegripa texten i samtalet, nämligen att läsa den ordagrant med eventuella 

frågor och svar samt att kommentera och utveckla innehållet (ibid.). Eftersom det 

senare inkluderades i högläsningen fick texten med hjälp av läraren en mer rörlig röst.  

Även om texten är ämnad att bidra med det innehåll som behövs krävs förkunskaper, 

både angående förståelse och angående bakgrund (jfr Roe 2014). Textrörlighetens 
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dimensioner står i stark relation till Langers faser för att bygga upp och röra sig inom 

föreställningsvärldar vid läsning (Hallesson et al. 2018). Langer (2017) påvisar att 

läsaren, genom mötet med texten, för en dialog med författarens värld och kultur 

(ibid.). Genom högläsningen har läraren i studien möjlighet att utveckla texten inför 

samtliga elever så att den liknar det tematiska mönstret bättre, samt bidra med den 

grundläggande bakgrundskunskapen läraren anser behövs för just de eleverna vid 

läsandet av just den texten (jfr Roe 2014; Lemke 1989). Läraren responderar också 

eleverna genom att efter förmåga svara på deras spontant ställda frågor, vilket bidrar 

till samtliga närvarande elevers förståelse, och därmed blir texten mer lättåtkomlig 

för eleverna (jfr Roe 2014). 

Som tidigare nämnts yttrar sig eleverna inte så mycket under den observerade 

lektionen, vilket kan bero på att lektionens huvudfokus är att gå igenom faktatexten.  

Eleverna kommer att praktisera och utveckla sina yttranden vidare inom momentets 

skriftspråk, och kanske även talspråk, under påföljande lektioner i och med skapandet 

av bilder i sina bildspel. Lemke (1989) framhåller vikten av att eleverna får 

möjligheter att uttrycka sig inom det språk som förekommer i det tematiska mönstret 

för att de ska kunna skapa sin förståelse för innehållet, samt yttra sig. Vikten av att 

elever med hjälp av läraren utvecklas inom det tematiska mönster som råder inom 

klassen och ämnet (ibid.) styrks av Mortimer & Scott (jfr Mortimer & Scott 2003). 

De uttrycker att eleverna ska kunna röra sig mellan det språk som de möter i 

undervisningen och det vardagliga språket (ibid.), något som Liberg et al. (jfr Liberg 

et al.) understryker kan vara en svårighet för eleverna.  

Kunskaper eleverna utvecklar i undervisningen i naturorienterande ämnen kan hjälpa 

dem att skapa sin förståelse för omvärlden (jfr Mortimer & Scott 2003). Även Langer 

(2017) påpekar att språket är ett viktigt verktyg för eleverna att utveckla för att de ska 

kunna yttra sig i klassrummet. Språk och begrepp är nödvändiga för att eleverna ska 

kunna utveckla sina tankar inom ämnet och resonera fram och uttrycka sina åsikter. 

Att elever utvecklar en så pass god förståelse att de ska kunna yttra sig är av yttersta 

vikt eftersom att kunna argumentera för vad man tycker är en viktig del av 

värdegrunden, som ligger till grund för att eleverna ska fostras till ansvarsfulla 

samhällsmedborgare (Skolverket 2017:8, 9).  
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I inledningen nämns att lärare bör eftersträva en höjd läskompetens hos eleverna 

genom undervisningen. Resultatet i den här undersökningen tyder på att eleverna 

visar en läskompetens som speglar den undervisning läraren bedriver. Därav är det 

viktigt att läraren läser på ett sådant sätt att det styrker elevernas utveckling till 

kompetenta läsare. Det kan man göra genom att använda de aspekter som har framgått 

i det här arbetet, nämligen att planera upp en tydlig språklig struktur runt läsandet, att 

behandla texten innehållsmässigt, kunskapsmässigt och funktionsmässigt, samt att ge 

eleverna utrymme att använda sig av den nya kunskapen. 

6.2 Ämnesdidaktiska implikationer 
I det här avsnittet resoneras kring ämnesdidaktiska implikationer som har fram-

kommit under studien. 

De olika stegen i läsförloppet är utformade för att främja elevernas utveckling vid 

läsandet av en text (jfr Hallesson et al. 2018). Om lärare inte påbörjar ett läsmoment 

starkt, med gedigen kontextualisering, textualisering och funktion, är inte eleverna 

förberedda för den läsning som följer eftersom de inte riktigt har tagits in i texten. 

I de olika stegen i läsförloppet får eleverna sitt stöd genom språket (Christie 1998). 

För att eleverna ska kunna utvecklas inom ämnet är det viktigt att ge eleverna tillfällen 

att uttrycka sig inom det tematiska mönstret (Lemke 1989). Om de inte får det skapar 

de inte en vana att använda det språk som förekommer under lektionerna och eftersom 

de inte använder sig av språket skapas inte en lika djup förståelse. Lärare kan få en 

uppfattning om elevers förståelse just genom att undersöka hur eleverna yttrar sig 

inom det tematiska språket (ibid.). Det Lemke (ibid.) menar är att lärare kan 

undersöka huruvida eleverna genom sina yttranden exempelvis kan samtala om 

ämnesinnehållet med sina egna ord och utveckla och koppla texten till andra 

sammanhang. Det här står i stark relation till textrörlighetsmodellen (se tabell 2).   

Elever får olika stöttning vid läsning eftersom den rådande läsmiljön varierar 

(Hallesson et al. 2018). Enligt Hallesson et al. (ibid.) ska eleverna, för att kunna 

betraktas som framgångsrika läsare, kunna röra sig mellan samtliga tre 

textrörlighetstyper. Att eleverna kan röra sig inom den interaktiva textrörligheten är 

viktigt, inte minst gällande att förhålla sig källkritiskt. Källkritik har blivit en allt 
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viktigare förmåga av flera skäl, exempelvis eftersom eleverna i skolan blir mer 

bekanta med internet, men också som en viktig förmåga i ett framtida vuxenliv. 

Lärare förklarar ofta att tid är en bristvara och det skulle vara tidskrävande att alltid 

gå igenom samtliga steg inom de båda analysmetoderna.  Det finns dock en stor 

vinning med att arbeta för att bidra till elevernas förståelse vid läsning (jfr Lemke 

1989; Mortimer & Scott 2003; Roe 2014). Lärare skulle kunna börja med att arbeta 

intensivt med de olika stegen i läsförloppet och samtidigt använda en så vid 

textrörlighet som möjligt på ett tidigt stadium och på det sättet spara tid eftersom 

eleverna utvecklar en grund att lära genom läsning. När eleverna är bekanta med att 

sätta en text i sin kontext, undersöka genrespecifika drag och har en förståelse för 

nyttan med att läsa texten, att uppfölja efter läsandet, samt det mer utvecklade 

tänkande som textrörligheten uppmuntrar till under läsning kan läraren ge eleverna i 

uppdrag att läsa även på egen hand.  

6.3 Metoddiskussion 
De metoder som har använts vid den här undersökningen har varit observationer som 

insamlingsmetod samt analysmetoderna läsförloppet och textrörlighetsmodellen. 

Samtliga metoder har fungerat bra och bidrar till svar på frågorna som undersöks. 

Båda analysverktygen ser till vilken genre texten undervisningen handlar om tillhör. 

Inom läsförloppets textualisering så väl som textrörlighetsmodellens interaktiva 

textrörlighetstyp undersöks undervisningen kring vilken genre texten tillhör samt 

genrespecifika drag i texten. Under den observerade lektionen kunde en svag före-

komst av textualisering och interaktiv textrörlighet urskiljas. Anledningen till varför 

det är viktigt att undersöka genrespecifika drag och texters uppbyggnad är snarlik 

inom de två modellerna. I båda fallen handlar det om att fördjupa elevernas förståelse 

av texten, läsupplevelse och utveckling som läsare. Det är viktigt att man som läsare 

är införstådd med de här aspekterna av en text när man börjar läsa för att minska 

risken för att felaktiga uppfattningar ska bildas.  

Eleverna yttrar sig inte mycket under den observerade lektionen. Det kan bero på en 

mängd aspekter, exempelvis klimatet i klassrummet, att de ville hinna med hela texten 

under lektionen. Det kan också bero på att lektionen blev observerad och inspelad på 
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ljudfil. Det som var svårast att analysera var de svar eleverna gav på lärarens frågor. 

Vilken rörlighet eleverna visar beror ibland på vilken taktik som används för att ta 

fram information eller vad som tas fram. Det här visar sig i exempel 17, där eleven 

skulle kunna använda sig av bildtexten för att svara på frågan alternativt använda sig 

av etablerade kunskaper. Ett annat exempel på att det kan vara svårt att urskilja vilken 

rörlighet eleverna genomgår framkommer i avsnittet om Elevställda frågor, angående 

Elev 8:s fråga om solpaneler. Beroende på vilka tankar som ligger bakom frågan rör 

sig eleven inom dimension 5, tillföra underförstådd information, alternativt 

dimension 7, granska innehållet kritiskt. Om eleven efterfrågar information som inte 

framgår i texten hamnar frågan inom dimension 5. Om däremot solpaneler ifrågasätts 

eftersom eleven uppfattar det som att energin samlas in då den inte behövs rör det sig 

i stället om en rörlighet inom dimension 7. I båda fallen rör det sig dock om en 

textbaserad rörlighet. 

På grund av att eleverna har varit på studiebesök av hög relevans för momentet som 

behandlas under lektionen blir det svårare att analysera vad som representerar 

textrörlighet inom den associativa textrörlighetstypens dimension 8 respektive 9. I de 

fall eleverna tänker tillbaka till vad de har erfarit under studiebesöket handlar det om 

rörlighet inom dimension 8, medan dimension 9 visar sig när eleverna uttrycker 

etablerade kunskaper, som kan ha utvecklats under erfarenheten. 

6.4 Vidare forskning 
Den här undersökningen har svarat på vissa frågor men också gett upphov till nya. 

Det hade varit intressant om undersökningen hade kunnat utökas med hur läraren hade 

utvecklat undervisningen om läraren sedan fick tillfälle att göra om lektionerna med 

vetskapen om att även textrörligheten undersöks. Man hade också kunnat ha en större 

studie där det undersöks vidare om lärarens uppvisade rörlighet efterspeglas hos 

eleverna. Vid en sådan undersökning kunde även elevtexter undersökas, exempelvis 

med fokus huruvida elevtexterna skiljer sig beroende på vilken textrörlighetstyp 

läraren rör sig inom vid högläsningen. Man skulle också kunna undersöka elevtexter 

i tre klasser där lärarna har fått i uppgift att röra sig inom varsin textrörlighetstyp för 

att analysera om elevtexterna visar några mönster. 
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