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In this study, I examined how the study guide for A reading class - Practice reading
comprehension is used in both theory and in practice, based on the type of questions asked.
The aim of the concept is to practice reading comprehension based on five characters: foretell
lady, reporter, detective, cowboy and artist. I have studied what type of questions the concept
use and categorized these questions as authentic- or non-authentic questions. I have also
studied how two teachers in Central Sweden use the concept, what type of questions they ask
and then categorized them as authentic- or non-authentic questions. My results shows that the
concept of A reading class - Practice reading comprehension use most authentic questions
unlike the teachers who use slightly more non-authentic questions. The authentic questions
give the students a greater opportunity to speak, unlike the non-authentic questions. When the
students speaking space becomes greater the power relationship between the teacher and
students becomes more equal.
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1. Inledning och bakgrund
Läsförståelsen hos elever i den svenska skolan sjunker enligt den internationella
undersökningen PISA 2009 (Skolverket, 2016). Ett sätt att undervisa elever i läsförståelse är
att använda konceptet En läsande klass, ett koncept som blir allt vanligare i de lägre åldrarna i
den svenska skolan.

Martin Widmark är en av grundarna till En läsande klass som är ett framtaget koncept för att
träna elevers läsförståelse. I studiehandledningen En läsande klass – Träna läsförståelse
beskrivs läsförståelsestrategierna som att kunna förutspå och ställa hypoteser, ställa frågor,
reda ut oklarheter, sammanfatta och kunna skapa inre bilder. Dessa olika strategier har de
sedan kopplat till fem olika karaktärer: Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och
Konstnären. Tanken är att när eleverna använder karaktären Spågumman så ska de träna på att
förutspå och ställa hypoteser med hjälp av olika textgenrer, bildtexter, bilder och rubriker. När
man använder karaktären Detektiven är tanken att man ska träna sig i att reda ut oklarheter,
använda olika uttryck och lära sig nya ord. Reportern syftar till att träna sig i vad som står på
raderna, mellan raderna och bortom raderna. Tanken med Cowboyen är att man ska träna sig
på att sammanfatta det som är viktigast i texten. Med hjälp av Konstnären är tanken att
eleverna ska träna sig att skapa inre bilder av det lästa (Widmark 2014, s.13-14).

Ulla Damber och Jan Nilsson skriver i en artikel i Pedagogiska Magasinet om problematiken
med konceptet En läsande klass. De menar att det blir problematisk när man förenklar
komplexa processer inom läsning och läsförståelsestrategier så som skaparna av En läsande
klass har utformat konceptet. De menar även att konceptet inte vilar på någon vetenskaplig
grund (Pedagogiska Magasinet 2014). I skollagen står det att utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollagen 2010:800, kap 1 § 5). Widmark
skriver dock i inledningen till studiehandledningen att konceptet är baserat på
forskningsmodellerna Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction.

Hur påverkar då detta koncept elevernas talutrymme i relation till ett maktperspektiv? En
intressant fråga trots att de inte är konceptets huvudsyfte. Men våra handlingar ger
konsekvenser, ibland sådana som vi inte alltid tänker på. Avsikten med denna undersökning är
att medvetandegöra hur frågorna i studiehandledningen En läsande klass – Träna
läsförståelse kan påverka elevernas talutrymme och vilken makt läraren får när den utgår från
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detta koncept. Olika frågetyper ger olika stort talutrymme, ett stort talutrymme medför en
större makt till skillnad från ett litet talutrymme som innebär en liten makt över samtalet. När
lärare använder sig av olika frågetyper resulterar detta till varierat talutrymme för eleverna.
När lärarna använder sig av frågor som ger eleverna ett större talutrymme ger de också
eleverna möjlighet att förklara och resonera hur det har tänkt och det ger i sin tur eleverna en
större möjlighet att utveckla sin läsförståelse. Det saknas forskning kring konceptet En
läsande klass i relation till elevers talutrymme och maktperspektiv. Därför är den här
undersökningen tänkt att bidra till denna forskningslucka.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka studiehandledningen till En läsande klass- Träna
läsförståelse i teorin och hur den används i praktiken ur ett maktperspektiv med fokus på
autentiska och icke autentiska frågor samt talutrymme. För att få svar på detta syfte har jag
valt att utgå från dessa frågeställningar:


I vilket omfång använder sig En läsande klass – Träna läsförståelse av autentiska vs
icke autentiska frågor?



I vilket omfång ställer lärarna autentiska vs icke autentiska frågor när de arbetar
utifrån En läsande klass – Träna läsförståelse?



Hur stort talutrymme får eleverna utifrån lärarnas användande av En läsande klass –
Träna läsförståelse?

Den första frågan besvaras genom textanalys och den andra frågan besvaras med hjälp av
observationer. Den tredje frågan ges svar på genom textanalys och observationer.

2. Områdesöversikt
I den här undersökningen har jag valt att utgå från Foucaults maktteori tillsammans med
Bakhtins dialogism för att synliggöra makten i elevernas talutrymme utifrån En läsande klass
– Träna läsförståelse. I avsnittet nedan kommer dessa teorier och tolkningar presenteras.
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Michail Bakhtin (1981/1984) menar att man utvecklas tillsammans med andra, att man förstår
sig själv tillsammans med andra och med hjälp av kommunikation. Han anser att man lever
när man är i en dialog där man ställer frågor, man lyssnar, man svarar och kommer överens.
Hans tankar utgör grunden för dialogismen. Bakhtin betraktar livet som ett samspel, att man
har ett behov av andra för att kunna bli sig själv, att befinna sig i en dialog. Han finner
förståelse och respons som delar i dialogen, som behövs där sida vid sida för att dialogen inte
ska bli en envägskommunikation.

Michel Foucault (1987/2003) har studerat hur människor genom tiderna har förlikat sig efter
makten i samhället. Han beskriver hur de utsatta människorna anpassar sig efter de som har
makten. Foucault menar att makt framträdder i interaktionen mellan människor och att makten
blir synlig först när någon bryter mot det vedertagna.

Foucault (1987/2003) visar genom ett historiskt perspektiv hur makt har utövats på olika sätt.
Hur maktutövningen har gått från det fysiska i kroppsbestraffningar till det psykiska med
hjälp av vårt språk och våra handlingar. Han beskriver institutioners uppgift som en form av
kontroll där det blir tydligt vad som anses vara rätt och fel och hur människor indoktrineras i
institutionernas värld utan att ifrågasätta den. Skolans värld är en sådan institution där lärare
utövar disciplinerings- och uppforstingsmetoder för att upprätthålla ordningen och belysa
normera inom institutionen (Foucault 2008, s. 214-215).

Per Linell och Lennart Gustavsson (1987) har studerat språkvetenskap och kommit fram till
att det kan finnas en dominerande part i dialogen, den som har makten över dialogen och dess
riktning. De menar att man kan se samtalet som tre olika dimensioner av domminas utifrån
vem som talar mest, den som väljer ämnet och den som styr och kontrollerar de övrigas
kommunikationsmöjligheter. De menar även att ställa frågor är ett sätt att dominera samtalet.

Olga Dysthe (1996) har under många år forskat kring dialog, samspel och interaktion utifrån
Bakhtins tankar om dialogen och dialogism. Hon använder Bakhtins tankar om hur människan
utvecklas tillsammans med andra i kommunikationen. Hur människan definieras genom sitt
förhållande med andra med hjälp av dialogen. Dysthe (1996) skriver om det monologiska och
dialogiska

klassrummet.

Hur

det

monologiska

klassrummet

bygger

på

en

envägskommunikation, likt föreläsningar och hur det dialogiska klassrummet bygger på ett
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samspel mellan läraren och eleverna. Dysthe menar att det demokratiska samhället bygger på
ett dialogiskt klassrum.

Martin Nystrands (1997) resonemang vilar på Bakhtins grundtankar om dialogen. Nystrand
menar att autentiska frågor är en viktig grund i den dialogiska undervisningen då dessa frågor
uppmuntrar eleverna att tänka och reflektera själva. Han anser att icke autentiska frågor
endast lär eleverna att reprodusera kunskap från lärarens undervisning (Nystrand 1997, s.3839). Autentiska frågor innebär att frågan inte har något på förhand givet svar, till motsats till
icke autentiska frågor. Icke autentiska frågor har ett kort, facitliknande svar.

För att undersöka makten i elevernas talutrymme med fokus på frågetyper kommer jag att
utgå från ovanstående teoretiska utgångspunkter. Bakhtins, Dysthes och Nystrands tolkningar
kommer jag att använda mig av för att studera frågetyper och i sin tur studera elevernas
talutrymme utifrån Foucaults maktperspektiv och Linell och Gustavssons tankar.

3. Tidigare forskning och övrig litteratur
I avsnittet nedan kommer jag att presentera den tidigare forskning och övrig litteratur som jag
anser är relevant till min undersökning.

Jan Einarsson och Tor G. Hultman (1984) har skrivit God morgon pojkar och flickor: om
språk och kön i skolan. De har undersökt språk och kön, vad som är typiskt manligt och
kvinnligt i språket. De har gjort sin undersökning på fyra olika skolor i Malmö området, i
årskurserna 1, 5 och 9. Deras resultat visar bland annat att lärarna ändrar sitt tal beroende på
om de talar med en pojke eller flicka. De belyser också den dolda läroplanen och vad lärarna
måste förhålla sig till. Einarsson och Hultman synliggör även hur makt och språk hänger
samman. De menar att en språklig maktutövning bland annat kan innebära att en part kan ta
sig rätten att välja ämne, avbryta, inte lyssna, välja aspekter på ämnet, inte svara på
motpartens inviter, kräva uppmärksamhet och intresse och avgöra när samtalet ska avslutas.
Jag kommer att koppla ihop ovanstående resonemang med lärarens roll som ansvarig för den
språkliga maktutövningen.

Olga Dysthe (1996), har skrivit avhandlingen Det flerstämmiga klassrummet. Där har hon
undersökt undervisningens flerstämmighet i två amerikanska och ett norskt klassrum. I den
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belyser hon olika didaktiska undervisningsstilar kopplat till olika typer av dialogiska
klassrum. Hennes studie visar hur kontexten påverkar dessa olika typer av dialogiska
klassrum. Hon kommer fram till att det som är mest gynnsamt för eleverna är ett flerstämmigt
och dialogiskt klassrum då de ger eleverna störst talutrymme där eleverna får möjlighet att
visa sin förståelse, tolkning och reflektion. Hennes studie visar också att autentiska frågor
utmanar elevernas kunskaper och engagemang samt hur elevernas delaktighet i klassrummet
ökar vid denna typ av frågor. Dysthes resultat kommer kopplas ihop med resultaten av denna
studie.

Kjell Granström och Charlotta Einarsson (1995) har skrivit Forskning om liv och arbete i
svenska klassrum. Detta är en forskningsöversikt som beskriver språket, den offentliga
kommunikationen i klassrummet, undervisningsprocessen, samspel i klassrummet och
könsroller. Tanken med denna forskningsöversikt är att visa klassrum ur olika perspektiv och
ge en översikt över skolsituationen. Denna forskningsöversikt är relevant till min studie då jag
kommer att dra kopplingar mellan deras resultat om den offentliga kommunikationen i
klassrummet och mina resultat.

Martin Nystrand (1997) har skrivit Opening dialogue: understanding the dynamics of
language and learning in the English classroom. Han har under två år studerat hundratals
klassrumsundervisningar i årskurs 8 och 9, i engelska skolor tillsammans med sina kollegor,
Adam Gamoran, Robert Kachur och Catherine Prendergast. Deras resultat visade att de
undersökta klassrummen inte motsvarade deras förväntningar om det ultimata dialogiska
klassrummet. Nystrand kunde dock konstatera att i de klassrum som hade en övervägande
dialogisk undervisning så lärde eleverna sig mera till skillnad från de klassrum som hade en
övervägande monologisk undervisning. Mina resultat kommer jag att beskriva med hjälp av
Nystrands resultat.

Yani Zhang (2008) har skrivit artikeln Classroom Discourse and Students Learning. Han har
undersökt hur klassrumsdiskursen påverkar effekten av elevernas lärande. Han visar på två
olika typer av klassrumsdiskurser. Först den traditionella som bygger på att läraren ställer en
fråga, eleven svarar, läraren utvärderar elevsvaret, där läraren dominerar talutrymmet i
klassrummet. Den icke traditionella kassrumsdiskursen menar han bygger på en dialog mellan
läraren och eleverna med hjälp av autentiska frågor, där talutrymmet för eleverna är mycket
större än i den traditionella klassrumsdiskursen. Hans resultat visar att elevernas talutrymme
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påverkar deras lärande. Yanis slutsats är att autentiska frågor uppmuntarar genomtänkta svar
och utvecklar elevens eget tänkande. Yanis resultat och slutsatser kommer jag att jämföra med
mina resultat.

Erica Levin och Beatrice Lundin (2011) har skrivit uppsatsen Flerstämmighet - En studie om
det dialogiska interaktionsutrymmet i klassrummet. De har undersökt interaktionen mellan två
lärare och deras elever i årskurs 1 och 2 för att se graden av flerstämmighet. För att undersöka
detta har det använt sig av intervjuer och observationer. Deras resultat visar bland annat att
öppna frågor förekommer mest och att de öppna och autentiska frågorna och bjuder in
eleverna till dialog. Deras resultat kommer jag att jämföra med resultaten i denna
undersökning.

4. Metod
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för urval av skolor och deltagare i undersökningen,
genomförande, kontextualisering, avgränsningar och slutligen etiska aspekter och studiens
generaliserbarhet och trovärdighet.

4.1 Urval av skolor och lärarinformanter
För att få tag i lärarinformanter har jag mailat ut en förfrågan (se Bilaga 1) till sex olika
rektorer på skolor utspridda i Stockholms län. Där efter fick jag möjlighet att komma och
besöka en skola där jag presenterade min idé och delade ut deltagande blanketten (se Bilaga
2). Utifrån denna presentation kom jag i kontakt med två villiga deltagare till min studie.

4.2 Genomförande
I detta arbete har jag valt att använda mig av metoderna textanalys och observation för att
besvara mina frågeställningar.
Textanalysen i denna undersökning är gjort på studiehandledningen En läsande klass – Träna
läsförståelse med inriktningen ”så här arbetar du med åk 1-3” (Widmark, 2014) utifrån
textanalysschemat (se Bilaga 3). Textanalysen innebär i detta fall att jag har studerat vilka
frågor materialet råder att man som lärare ska ställa till sina elever i relation till karaktärerna
Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären.
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I denna undersökning har jag utfört mitt fältarbete på en skola. Jag har observerat två lärare i
årskurs två vid tre tillfällen vardera. I undersökningen har jag använt mig passiva
observationer vilka Philip Lalander beskriver som att forskaren håller låg profil (Lalander
2015, s. 100). Vid observationstillfällena har jag suttit placerad längst bak i grupprummet vid
ett litet bord och fört anteckningar i mitt observationsschema (se Bilaga 3) när lärarna
undervisat respektive elevgrupp vid det stora bordet. Observationsschemat har jag utformat
för att få reda på vilka frågor lärarna ställer, vilken karaktär frågan hör ihop med utifrån de
fem karaktärerna i En läsande klass – Träna läsförståelse, elevernas svar och om elevsvaret är
långt eller kort.

Jag valde att inte ljudinspela eller videoinspela läsgruppstillfällena då jag ville skapa en så
neutral miljö som möjligt för både eleverna och läraren. Jag tror att denna typ av
inspelningsverktyg kan påverka informanternas bekvämlighetskänsla negativt.

I denna studie har jag utgått från en kvalitativ- och kvantitativ metod för att få svar på mina
frågeställningar. Göran Ahrne och Peter Svensson menar att en kvalitativ empiri kan bestå av
observationsanteckningar och att en kvantitativ empiri kan bestå av resultat som mäts och
presenteras på olika sätt (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). Det empiriska materialet från min
textanalys kommer att utgå från en kvantitativ metod eftersom jag redovisar mina resultat i
tabellform i enlighet med Ahrne och Svensson syn på en kvantitativ metod (Ahrne &
Svensson 2015, s. 10). Det empiriska materialet från mina observationer kommer jag redovisa
i tabell- och diagramform och i utsagor vilket innebär att jag kommer utgå från både en
kvantitativ- och kvalitativ metod.

För att öka objektiviteten och tillförlitligheten i denna undersökning har jag valt att använda
mig av en triangulering, som Svensson och Ahrne definierar som att forskaren använder sig
av fler undersökningsmetoder för att kunna studera om resultaten stämmer överens eller
skiljer sig åt (Svensson & Ahrne 2015, s. 25-26). Min triangulering består av textanalys för att
få ett teoretiskt perspektiv och observationer för att få ett praktiskt perspektiv.

4.3 Kontextualisering
Observationerna har ägt rum när lärarna har arbetat med en liten, nivåanpassad grupp som
lärarna själva har benämnt som en ”läsgrupp” där lärarna själva har arbetat utifrån konceptet
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En läsande klass. Detta specifika arbetssätt innebär att man skapar fyra till sex olika
läsgrupper i klassen utifrån den nivå varje enskild individ befinner sig på. I varje grupp läser
man samma bok/kapitel. Läsgrupperna ses tillsammans med läraren mellan en till två gånger i
veckan och då läraren håller i agendan. Läraren går igenom boken/kapitlet tillsammans med
eleverna utifrån dennes egen tolkning av konceptet En läsande klass.

Arbetsgången vid observationerna ser likadan ut hos de båda lärarna. Först ställer läraren lite
frågor om boken som de haft som läxa. Sedan får var och en av eleverna läsa ett stycke högt i
boken efter sin förmåga. Därefter tar läraren fram en ny bok och ställer några frågor om vad
eleverna tror att boken ska handla om. Efter det börjar en elev att läsa, läraren stöttar elevens
läsning vid behov, klargör, förtydligar och ställer frågor om den lästa texten, om bilderna och
vad eleverna tror ska hända här näst och så vidare. Sedan är det nästa elevs tur att läsa och
processen fortlöper. Under dessa lektionstillfällen refererar läraren till de olika karaktärerna
som är beskrivna i En läsande klass – Träna läsförståelse. Läsgrupperna är nivåanpassade,
det vill säga att vissa grupper läser en hel bok och andra grupper bara något kapitel eller en bit
av en bok. Till sist går läraren igenom vad det ska läsa till nästa tillfälle.

4.4 Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa mitt material efter studiens syfte, som är att undersöka
studiehandledningen till En läsande klass – Träna läasförståelse i teori och praktik och
studera elevernas talutrymme ur ett maktperspektiv. I och med denna avgränsning så har jag
exempelvis inte studerat ett genusperspektiv då det inte har varit intressant i denna
undersökning att studera hur läraren fördelar ordet mellan pojkar och flickor. Denna
avgränsning som har gjorts utifrån studiens syfte har också inneburit att jag inte har undersökt
huruvida eleverna utvecklat någon läsförståelse genom konceptet då jag har varit intresserad
av att undersöka maktperspektivet genom frågornas påverkan ur ett teoretisk och praktiskt
perspektiv. En annan avgränsning som gjorts i detta arbete är att jag endast valt att studera en
del av En läsande klass – Träna läsförståelse, inriktningen mot lågstadiet. Urvalet inför
materialinsamlingen har också avgränsats till närhetsprincipen och de få villiga deltagarna till
undersökningen.
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4.5 Etiska aspekter
Detta arbete har utformats i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002)
vilka är: informations- nyttjande-, samtyckes- och konfidentialitetskravet. I och med detta har
jag informerat informanterna i deltagarblanketten (se Bilaga 2) om vad principerna innebär.
Jag har talat om för informanterna att de kan välja att avbryta sin medverkan när som helst, att
materialet endast kommer att användas i studiens syfte och förvaras så att bara jag har tillgång
till det samt att ingen kommer att kunna identifieras. Jag har även påmint deltagarna om dessa
principer vid inledning av observationerna.

4.6 Trovärdighet och generaliserbarhet
Då jag valde att inte spela in observationerna kan de ha medfört ofullständiga svar i
observationsanteckningarna. Jag menar att det inte går att dra några generella slutsatser i
denna undersökning då omfånget av det empiriska materialet är relativt begränsat. Svensson
och Ahrne (2015) menar att resultatet måste vara applicerbart i en annan kontext eller på en
större population för att man ska kunna generallisera sina resultat (Svensson & Ahrne 2015, s.
26). Däremot tror jag att mina resultat skulle bli likvärdiga även om det emiriska materialet
vore större.

5. Analysmodell
Jag har valt att analysera observationerna och studiehandledningen En läsande klass – Träna
läsförståelse med hjälp av det analytiska begreppet talutrymme som presenteras här nedan.

5.1 Talutrymme
För att definiera vad talutrymme innebär i denna studie har jag valt att använda mig av Olga
Dysthes kategoriseringar av frågetyper vilka är autentiska frågor och icke autentiska frågor.
Hon definierar autentiska frågor som frågor där läraren inte sitter inne med svaret och inte har
ett på förhand givet svar. Icke autentiska frågor definierar hon som dess motsats, det vill säga
frågor som har ett facitlikande svar. (Dysthe 1996, s. 58-59).
För att särskilja lärarnas och studiehandledningen En läsande klass – Träna läsförståelses
olika frågetyper åt kommer jag alltså att analysera mina resultat med utgångspunkt i

13

frågetyperna autentiska och icke autentiska frågor utifrån Dysthes definition av innebörden av
dessa.

Exempel på autentiska frågor:
Vad tror du kommer hända sen?
Varför tror du det?

Exempel på icke autentiska frågor:
Vem rånade banken?
Vad gjorde mamman?

De autentiska frågorna innebär ett större talutrymme för eleverna då denna typ av frågor ofta
ger eleverna längre taltid då de får möjlighet att förklara och resonera hur det har tänkt vilket
de icke autentiska frågorna inte ger möjlighet till. Därför kommer jag att studera längden på
elevernas svar i relation till de autentiska och icke autentiska frågorna som lärarna ställer. Här
nedan följer några exempel på långa och korta elevsvar.

Exempel på ett långt elevsvar:
-

Jag tror att tjuven som bröt sig ut ur fängelset kommer att råna banken.

-

Jag tror att hon bakade bullar för att de skulle ha fredagsmys och då brukar vi äta
bullar.

Exempel på ett kort elevsvar:
-

Tjuven.

-

Bakade.

6. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer jag presentera mina resultat och min analys av mina resultat. Först
kommer resultaten och en analys av En läsande klass – Träna läsförståelse. Därefter följer
resultaten och en

analys

av observationerna och

sammanfattande analys av samtliga resultat.
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avslutningsvis

presenteras

en

6.1 Textanalys
I kommande avsnitt kommer jag att redovisa några exempel på frågor ur materialet En
läsande klass – Träna läsförståelse (Wimark 2014) som materialet råder att man ska ställa
utifrån de fem kategorierna för läsförståelseträning: Spågumman, Detektiven, Reportern,
Cowboyen och Konstnären som jag har analyserat. Därefter kommer jag att presentera
resultaten utifrån analysmodellen med hjälp av tabeller och diagram.

Här nedan har jag valt att presentera ett urval av frågor från varje karaktär från En läsande
klass – Träna läsförståelse.

Exempel på frågor som är kopplade till Spågumman:


Vad tror du texten kommer att handla om?



Vad tror du kommer hända nu?



Varför tror du så?



Har författaren gett oss någon ledtråd om vad som kan hända nu?

Exempel på frågor som är kopplade till Detektiven:


Kunde författaren använt ett annat ord här?



Vilket?



Vad kan det betyda?



Varför tror du författaren valde just detta ord?

Exempel på frågor som är kopplade till Reportern:


Vem?



Vad?



Vad tänker du om detta?



Hur skulle du göra i samma situation?

Exempel på frågor som är kopplade till Cowboyen:


Vad tror du texten handlar om?



Vad är viktigt i det här textavsnittet?



Vilka nyckelord vill du plocka ut?



Vad hände sedan?
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Exempel på frågor som är kopplade till Konstnären:


Ser du…?



Känner du…?



Hör du…?



Kunde författaren ha använt några andra ord?

Mina resultat från min textanalys av En läsande klass – Träna läsförståelse har jag valt att
sammanställa i nedanstående tabell och diagram. I tabellen och diagrammet är frågorna
indelade efter karaktär, autentisk- och icke autentisk fråga och antal frågor.

Tabell 1. Tabell över antal frågetyper i relation till karaktär från En läsande klass.
Karaktär

Spågumman Detektiven Reportern Cowboyen Konstnären Antal

Frågetyp

frågor

Autentisk

7

6

14

4

4

35

1

3

8

12

1

25

8

9

22

16

5

60

Icke
autentisk
Antal
frågor

I tabell 1 går det att utläsa att En läsande klass – Träna läsförståelse använder sig av totalt 60
frågor. Av dessa 60 frågor är 35 autentiska och 25 icke autentiska.

I diagrammet nedan är resultaten från tabell 1A visualiserade i en annan form. Man ser då
tydligt hur alla karaktärerna förutom Cowboyen använder sig av övervägande autentiska
frågor. Detta kan bero på att Cowboyen som karaktär och lästräningsförmåga går ut på att
sammanfatta. Reportern är den karaktär som använder sig av flest autentiska frågor. Vilket
kan bero på att Reportern ställer frågor likt vid en intervjusituation.
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Diagram 1. Diagram över antal frågetyper i relation till karaktär från En läsande klass.
35
30
25
20
15

Autentisk

10

Icke autentisk

5
0

Utifrån tabell 1 och Diagram 1 kan man utläsa att konceptet En läsande klass – Träna
läsförståelse använder sig av övervägande autentiska frågor, om en med en liten marginal.
Bakhtin (1981/1984) som grundade dialogismen menar att de autentiska frågorna är en viktig
grund i dialogen. Även Dysthe (1996), Levin och Lundin (2011) menar att autentiska frågor
öppnar upp för ett mer dialogiskt klassrum. Detta innebär att konceptet bjuder in till ett mer
dialogiskt klassrum med hjälp av det övervägande användandet av de autentiska frågorna.

6.2 Observationer
I följande avsnitt kommer jag att redovisa ett urval av anteckningar från mitt empiriska
material, bestående av fältanteckningar utifrån observationsschemat (se Bilaga 3) av lärare 1
och 2´s undervisning. Först presenteras några urval för att visa hur jag har kategoriserat
frågorna som autentiska eller icke autentiska. Sedan presenteras en tabell och ett diagram över
samtliga frågetyper kopplade till En läsande klass – Träna läsförståelses fem karaktärer:
Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären.

Frågorna som lärarna har ställt har jag först kategoriserat utifrån de fem ovanstående
karaktärerna. Sedan har jag tittat på längden på elevernas svar tillsammans med Dysthes
kategoriseringar av autentiska och icke autentiska frågor och detta har hjälpt mig avgöra om
lärarnas ställda frågor är autentiska eller icke autentiska.
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6.2.1 Observationer av lärare 1´s undervisning
Här nedan har jag valt att presentera några exempel från observationsschemat på autentiska
och icke autentiska frågor från de observationer jag gjort av lärare 1´s undervisning för att
visualisera vilken typ av frågor lärare 1 ställde.

Följande kan man läsa exempel på autentiska frågor som lärare 1 ställde.

Exempel 1

Varför tror ni att de har valt just Nelly?

Exempel 2

Vad tror ni händer sen?

Exempel 3

Vad tror ni att denna bok handlar om?

Här nedan kommer några exempel från observationsschemat på icke autentiska frågor, ställda
av lärare 1.

Exempel 4

Vad är monsterakademin?

Exempel 5

När är gryningen?

Exempel 6

Vad är en vampyr?
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Resultaten från Lärare 1:s observationer är redovisade i tabellform och diagram. I Tabell 2
kan man utläsa att läraren har ställt lika många autentiska som icke autentiska frågor och
sammanlagt ställt 44 stycken frågor vid observationstillfällena.

Tabell 2. Tabell över antal frågetyper i relation till karaktär från observationerna.
Karaktär

Spågumman Detektiven Reportern Cowboyen Konstnären Antal

Frågetyp

frågor

Autentisk

11

0

10

1

0

22

14

2

2

4

0

22

25

2

12

5

0

44

Icke
autentisk
Antal
frågor

I diagram 2 visualiseras tydligt hur läraren inte har ställt någon fråga alls kopplad till
karaktären konstnären. Detta kan bero på att lärarens syfte har varit att fokusera på de andra
karaktärerna. Man ser också att läraren ställer övervägande icke autentiska frågor i alla
använda karaktärer utom i Reporterns fall.

Diagram 2. Tabell över antal frågetyper i relation till karaktär från observationerna.
25
20
15
10

Autentisk
Icke autentisk

5
0
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Utifrån observationsschemat (se Bilaga 3) kunde jag se att elevernas svar blev förhållandevis
längre när läraren ställde autentiska frågor. Här nedan följer några urval från mitt
observationsschema (se Bilaga 3) av exempel på elevsvar som jag har kategoriserat som långt
respektive kort.

Exempel på elevsvar hos lärare 1 kategoriserade som långa.

Exempel 7

Jag tror att de valde Nelly för att hon är så modig, hon är inte rädd för vampyrer.

Exempel 8

Jag tror att Nelly kommer att bli en agent eftersom hon skriver ett prov och jag
tror att hon kommer att klara det.

Exempel 9

Jag tror att boken kommer handla om vampyrer som är vakna på natten eftersom
det är en vampyr på framsidan.

Exempel på elevsvar hos lärare 1 kategoriserade som korta.

Exempel 10

En skola

Exempel 11
Klockan sex.

Exempel 12

En som suger blod.
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6.2.2 Observationer av lärare 2´s undervisning
I följande avsnitt kommer jag att visa några exempel på autentiska och icke autentiska frågor
som lärare 2 ställde vid observationstillfällena för att ge en bild av hur frågorna kunde se ut.
Sedan presenteras resultaten från lärare 2:s observationer i tabellform och diagram.

Här nedan följer några exempel från observationsschemat av lärare 2:s autentiska frågor.
Exempel 13

Vad tror ni denna bok handlar om?

Exempel 14

Varför tror ni Emil gjorde så?

Exempel 15

Vad tror ni hände sen?

Här nedan visas några exempel från observationsschemat från lärare 2:s icke autentiska
frågor.

Exempel 16

Om ni tittar på omslaget, vad håller hon i?

Exempel 17
Är det någon som kan förklara vad ”till havs” betyder?

Exempel 18

Vem är Ida?
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I tabellen nedan kan man utläsa att läraren ställde totalt 47 stycken frågor vid
observationstillfällena och att 22 av dessa frågor var autentiska och 25 var icke autentiska.
Man kan också utläsa att Lärare 2 inte använde sig av karaktären Konstnären. Detta skulle
kunna bero på lärarens syfte eller kunskap om studiehandledningens rekommendationer till
vilka frågor som bör ställas till varje karaktär. Man kan också utläsa att läraren har ställt flest
frågor kopplade till karaktärerna Spågumman och Reportern.

Tabell 3. Tabell över antal frågetyper i relation till karaktär från observationerna.
Karaktär

Spågumman Detektiven Reportern

Cowboyen

Konstnären

Frågetyp

Autentiska

Antal
frågor

6

1

13

0

0

22

12

5

5

3

0

25

18

6

18

3

0

47

Icke
autentiska
Antal
frågor

I diagrammet som följer ser man att läraren endast ställde icke autentiska frågor när lärare 2
använde sig av karaktären Cowboyen. Detta kan bero på att lärare 2 endast ställde tre frågor i
relation till denna karaktär. Om lärare 2 ställt flera frågor i relation till denna karaktär kanske
resultatet hade sätt annorlunda ut.

Diagram 3. Tabell över antal frågetyper i relation till karaktär från observationerna.
25
20
15
10

Autentiska
Icke autentiska

5
0
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I diagram 3 går det att utläsa att lärare 2 använde sig av övervägande icke autentiska frågor
vid samtliga använda karaktärer förutom Reportern.

Utifrån mina observationer av lärare 2 kunde jag med hjälp av mitt observationsschema (se
Bilaga 3) se att elevernas svar blev längre när läraren ställde autentiska frågor till skillnad när
läraren ställde icke autentiska frågor. Här nedan följer några exempel från mitt
observationsschema (se Bilaga 3) på elevsvar.

Exempel på elevsvar hos lärare 2 kategoriserade som långa.

Exempel 19

Jag tror att denna bok handlar om en busig liten pojke som bor på landet.

Exempel 20

Jag tror att Emil gjort så för att han ville att Ida skulle få se allt så högt uppifrån.

Exempel 21

Jag tror att Emils pappa kommer bli jättearg och då kommer Emil springa till sin
snickarboa som han brukar göra och tälja trägubbar.

Exempel på elevsvar hos lärare 2 kategoriserade som korta.

Exempel 22

En fågel.

Exempel 23

På sjön.
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Exempel 24

Emils lillasyster.

6.2.3 Sammanfattning av samtliga observationer
Här nedan redovisas en sammanfattning av de båda lärarnas frågetyper i både tabellform och
diagram.

I tabellen som följer kan man utläsa att lärarna har ställt totalt 91 frågor vid
observationstillfällena. Lärare 1 ställde 44 stycken frågor och lärare 2 ställde 47 stycken. Av
lärare 1:s 44 ställda frågor var 22 autentiska och 22 icke autentiska. Lärare 2 ställde 22
autentiska och 25 icke autentiska frågor.

Tabell 4. Sammanställning av samtliga frågor från observationerna.
Frågetyp

Antal frågor lärare 1

Antal frågor lärare 2

Totalt antal frågor

Autentisk

22

22

44

Icke autentisk

22

25

47

Totalt antal frågor

44

47

91

I diagramet nedan visualiseras att lärarna har ställt nästan lika många frågor vardera vid
observationstillfällena. Läraren 2 har endast ställt tre frågor fler. De har nästan ställt lika
många autentiska frågor som icke autentiska frågor enda skillnaden är lärare 2 som ställt tre
fler icke autentiska frågor.
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Diagram 4. Sammanställning av samtliga frågor från observationerna.

50
45
40
35
30
25

Autentisk

20

Icke autentisk

15
10
5
0
Antal frågor
lärare 1

Antal frågor
lärare 2

Totalt antal
frågor

Utifrån samtliga observationer av båda lärarnas undervisning kunde jag utläsa från mitt
observationsschema (se Bilaga 3) att elevernas svar blev längre då lärarna ställde autentiska
frågor till skillnad mot när de ställde icke autentiska frågor.

7. Resultatanalys
I detta avsnitt kommer jag att redovisa för studiens analys av observationerna och en total
analys av samtliga resultat.

7.1 Analys av observationernas resultat
I tabellen nedan går det att utläsa att lärarna använder sig till största delen av karaktärerna
Spågumman och Reportern vid de observerade tillfällena. När de använder sig av karaktären
Spågumman använder lärarna till största delen icke autentiska frågor till skillnad mot när de
använder Reportern då frågorna är övervägande autentiska. Det går också att utläsa i tabellen
att ingen av lärarna använde sig av karaktären Konstnären vid något av observationstillfällena
och använde sig mycket lite av karaktärerna Detektiven och Cowboyen. Detta kan bero på
lärarnas lektionssyfte och/eller lärarnas kunskap om studiehandledningens rekommendationer
till vilka frågor som bör ställas till varje karaktär.
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Tabell 5. Tabell över antal frågetyper i relation till karaktär från observationerna.
Karaktär

Spågumman

Detektiven

Reportern

Cowboyen

Konstnären
Antal

Frågetyp

L1*

Autentisk

11

L2*

L1*

L2*

6 0

L1*

L2*

L1*

L2*

L1*

L2*

frågor

1 10

13

3

0

0

0

44

5 2

5

4

3

0

0

47

Icke
Autentisk

Antal frågor

14

12

2

43

8

30

10

0

*L1 = Lärare 1, L2 = Lärare 2

Tittar man på diagrammet nedan ser man att lärare 1 använder lika stor del autentiska och icke
autentiska frågor vid observationstillfällena. Lärare 2 använder sig av något fler icke
autentiska frågor än lärare 1.

Diagram 5. Sammanställning av samtliga frågor från observationerna.
14
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10
Lärare 1 autentisk
8

Lärare 1 icke autentisk
Lärare 2 autentisk

6

Lärare 2 icke autentisk
Lärare 2 icke autentisk

4
2
0
Spågumman Detektiven

Reportern

Cowboyen

26

Konstnären
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Utifrån ovanstående tabell och diagram kan man utläsa att lärarna använder sig av både
autentiska och icke autentiska frågor i nästan samma utsträckning. När lärarna använder sig
av de autentiska frågorna ökade elevernas talutrymme då jag kunde se utifrån mitt
observationsschema (se Bilaga 3) att elevernas svar blev längre när lärarna ställde autentiska
frågor. Här ser jag en koppling till Dysthes (1996) resultat som visar att autentiska frågor ökar
elevernas delaktighet i klassrummet. Levin och Lundin (2011) menar att de autentiska
frågorna bjuder in eleverna till dialog. När elevernas talutrymme ökar har läraren minskat sitt
eget talutrymme och makten har då förskjutits från läraren till eleverna. Einarsson och
Hultman (1984) menar att den språkliga maktutövningen kan demonsteras i en monolog. Här
ser man tydligt hur den språkliga maktutövningen blir mer neutral och fördelad mer lika
mellan parterna. När läraren ställer icke autentiska frågor går samtalet åt ett mer monologiskt
håll till skillnad från när läraren ställer autentiska frågor då samtalet får en mer dialogisk
form.

7.2 Sammanfattande analys av samtliga resultat
I nedanstående sammanfattande tabell 6 kan man utläsa skillnader i hur konceptet En läsande
klass – träna läsförståelse ställer sina frågor och i hur lärarna ställer sina frågor utifrån
konceptet.

Vid användandet av karaktärerna Spågumman och Detektiven råder konceptet att en
användning av övervägande autentiska frågor. Resultaten visar en skillnad i hur konceptet är
tänkt att använda i teorin jämtemot hur lärarna använder det i praktiken. Lärarna använder sig
till största delen av icke autentiska frågor vid användandet av karaktärerna Spågumman och
Detektiven. I teorin utifrån textanalysen och i praktiken utifrån observationerna används de
autentiska och icke autentiska frågorna kopplande till karaktärerna Reportern och Cowboyen
lika. Konstnären är den karaktär som inte förekom under observationerna och därför går det
inte att göra någon jämförelse mellan teori och praktik.
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Tabell 6. Sammanfattande tabell över samtliga resultat.
Karaktär

Spågumman

Detektiven

L2*

Reportern

Frågetyp

Elk*

L1*

Elk* L1* L2*

Elk* L1*

Autentisk

7

11

6 6

0

1 14

10

1

14

12 3

2

5 8

2

Cowboyen

L2*

Elk* L1*

13 4

Konstnären

L2* Elk* L1*

L2*

3

0 4

0

0

4

3 1

0

0

Icke
Autentisk

5 12

*Elk = En läsande klass – Träna läsförståelse, L1 = Lärare 1, L2 = Lärare 2
I diagrammet nedan visas samtliga resultat från lärare 1, lärare 2 och En läsande klass –
Träna läsförståelse i relation till autentiska och icke autentiska frågor.

Diagram 6. Sammafattande diagram över samtliga resultat.
14
12

Lärare 1 autentisk
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Lärare 1 icke autentisk

8
Lärare 2 autentisk

6
4

Lärare 2 icke autentisk

2

En läsande klass
autentisk

0
Spågumman

Detektiven

Reportern

Cowboyen

Konstnären

Utifrån diagrammet och tabellen som presenteras ovanstående kan vi utläsa att lärarna ställde
övervägande icke autentiska frågor i relation till karaktärerna Spågumman och Detektiven. En
skillnad mot vad En läsande klass – Träna läsförståelse förespåkar vid användning av dessa
karaktärer. Om studiehandledningen inte används som det är tänkt kan man ju undra om
kunskaper som är tänka att utveckas verkligen utvecklas. Damber och Nilsson (2014) menar
att konceptet En läsande klass har förenklat komplexa processer för att utveckla läsförståelse.
Här ser jag en problematik då lärarna dessutom inte följer studiehanledningen som den är
utformad.
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I tabellen och diagramet ovan kan man också utläsa att En läsande klass – Träna läsförståelse
använder sig av övervägande autentiska frågor till skillnad från observationerna som visar att
lärarna använder sig av övervägande icke autentiska frågor. När man använder sig av
autentiska frågor menar Bakhtin (1981/1984) att man bidrar till dialogen där samspelet mellan
människor äger rum och det är där man utvecklas. Trots att lärarna använder sig något mer av
icke autentiska frågor så ställer de ändå många autentiska frågor som bidrar till dialogen.
Zhang (2008) anser att autentiska frågor ökar elevernas lärande och ökar elevernas
talutrymme. När lärarna ställer autentiska frågor så ökar elevernas talutrymme, i och med
detta så ökar elevernas lärande.

Foucault (1987/2003) menar att skolan som värld upprätthåller institutionens normer och
lagar och att det som befinner sig inom dessa ramar ofta anpassar sig. Här menar jag att när
lärarna använder sig av autentiska frågor öppnar det upp för eleverna att ta ett större
talutrymme vilket leder till en större makt över samtalet. I likhet med Einarssons och
Hultmans (1984) resonemang om hur språk och makt hänger samman.

8. Diskussion
Enligt Foucault (1987/2003) blir makten först synlig när någon bryter mot den. Skolan är en
sådan plats där makten många gånger är osynlig. Lärarna använder sig av olika
disciplineringsmetoder och eleverna indoktrineras i skolans värld många gånger utan att
ifrågasätta den. Därför anser jag att det är viktigt att undervisningen i skolan bygger på
Bakhtins (1981/1984) dialogism. Lärarna besitter en väldigt stor makt över klassrummets
arena då eleverna anpassar sig efter läraren och skolans miljö. De icke autentiska frågorna
bidrar till att läraren får en större makt över talutrymmet då de inte ger eleverna möjlighet att
förklara hur de tänkt och resonerat. I samband med de icke autentiska frågorna blir ofta
elevernas tallängd kort. Granstöm och Einarsson (1995) menar att lärarna ofta står för två
tredjedelar av samtalstiden i klassrummen. Här ser jag en koppling mellan de icke autentiska
frågorna och vem som dominerar samtalstiden i klassrummet. Vilket också innebär att läraren
talar mest vilket i sin tur ger läraren en stor makt över talutrymmet. De autentiska frågorna ger
däremot eleverna ett större talutrymme då denna typ av frågor ofta ger eleverna möjlighet till
en längre taltid. Flera forskningar, Dysthe 1996, Nystrand 1997, Zhang 2008, Levin och
Lundin 2011 visar att de autentiska frågorna och dialogen i klassrummet leder till att
elevernas talutrymme ökar.
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I skolan byggs samhällets grund upp, det är där samhällets medborgare börjar formas. Dysthe
(1996) menar att det dialogiska klassrummet är en bidragande faktor till ett demokratiskt
samhälle. Här instämmer jag i hennes resonemang, då jag anser att det dialogiska
klassrummet gör att eleverna får komma till tals, att de får möjlighet att förklara hur de har
tänkt och lyssna på varandra. Bakhtin (1981/1984) beskriver förståelse och respons som två
grunder i dialogen. Detta menar jag är grunden inte bara i skolans värld utan i hela vår värld.
Om vi förstår varandra och får en respons av andra så ökar vår utveckling och förståelse och
vi får en värld där människor visar varandra respekt och ödmjukhet.

Linell och Gustavsson (1987) menar att den som ställer frågorna i en dialog på ett sätt
dominerar talutrymmet, bestämmer val av ämne och kontrollerar de övriga i dialogens
kommunikationsmöjligheter. Här håller jag helt med dem i sitt resonemang, dessutom anser
jag att de icke autentiska frågorna spär på denna dominans. Därför anser jag att det är så
viktigt att lärare använder sig av autentiska frågor för att bli mindre dominerande i dialogen
då denna typ av frågor ökar elevernas talutrymme.

Både Nystrand (1997) och Zhang (2008) menar att autentiska frågor ökar elevernas lärande i
allmänhet. I denna studie går det inte att dra några generella slutsatser att just autentiska
frågor ökar elevernas läsförståelse däremot visar resultaten att de autentiska frågorna gav
eleverna ett större talutrymme då elevsvaren blev längre vid denna typ av frågor.

Under arbetets gång fann jag att det inte alltid var så lätt att kategorisera frågorna som
autentiska eller icke autentiska frågor. Resultaten hade kanske kunnat se annorlunda ut om
man hade gjort flera observationer och observerat flera lärare. Däremot anser jag ändå att
resultaten säger något då de är förhållandevis lika resultat mellan lärare 1 och 2.
Undersökningen har studerat vilken typ av frågor En läsande klass – träna läsförståelse
ställer och vad det ger för talutrymme för eleverna. I och med detta har jag inte undersökt
huruvida konceptet tränar läsförståelse. Däremot ser jag att det är ett koncept som skulle
kunna fungera för att motverka de sjunkande resultaten av elevernas läsförståelse som visades
i PISA undersökningen 2009 som beskrevs i inledningen (Skolverket, 2016).

Vad händer då med lärarnas makt och konsekvenser när man följer ett färdigt koncept. Jo i
just detta fall visar resultaten av frågorna knutna till En läsande klass – Träna läsförståelse i
teorin och praktiken ter sig ganska dialogiskt och jämlikt ur ett maktperspektiv. Jag trodde att
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de icke autentiska frågorna skulle vara mycket mer dominerande än vad resultaten visar i de
båda kontexterna. Jag föreställde mig att resultaten skulle visa att frågorna bestod till 80% av
icke autentiska frågor både i teori och praktik. Här blev jag överraskad när resultaten visade
ett mer jämlikt förhållande mellan de autentiska och icke autentiska frågorna. Därmed är det
inte sagt att icke autentiska frågor inte är nödvändiga i skolans undervisning, för det är dem.
Undervisningen i skolan vilar på läroplanens kunskaps krav, i och med detta blir icke
autentiska frågor ett måste för att stämma av vad eleverna kan.

I inledningen kan man läsa om att undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund
enligt Skollagen (2010:800, kap 1 § 5). Huruvida En läsande klass – Träna läsförståelse
faktiskt vilar på en vetenskaplig grund går att diskutera men faktum är att många lärare
använder sig av denna studiehandledning för att träna elevernas läsförståelse. Ur ett
maktperspektiv så anser jag dock att det är gynnsamt att använda sig av konceptet då
övervägande frågor i studiehandledningen är autentiska, vilket i förlängningen bidrar till en
jämnare fördelning av talutrymmet.

9. Slutsatser
Syftet med denna studie var att undersöka studiehandledningen till En läsande klass- Träna
läsförståelse och hur den används i praktiken ur ett maktperspektiv med fokus på frågetyper
och talutrymme. För att besvara detta har jag utgått från tre frågeställningar som presenteras
och besvaras här nedan.
Den första frågan var I vilket omfång använder sig En läsande klass – Träna läsförståelse av
autentiska vs icke autentiska frågor? Resultaten visar att studiehandledningen använder sig
övervägande av autentiska frågor. Den andra frågan löd I vilket omfång ställer lärarna
autentiska vs icke autentiska frågor när det arbetar utifrån En läsande klass – Träna
läsförståelse? Observationerna visar att lärarna använder sig något mer av de icke autentiska
frågorna. Den sista frågan var Hur stort talutrymme får eleverna utifrån lärarnas användande
av En läsande klass – Träna läsförståelse? Utifrån observationerna kunde man se att
elevernas talutrymme blev större när lärarna ställde autentiska frågor i relation till En läsande
klass – Träna läsförståelse och att elevernas talutrymme blev ganska stort då lärarna ställde
nästan lika många autentiska som icke autentiska frågor.
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Ur ett både teoretiskt och praktiskt perspektiv så får eleverna ett relativt stort talutrymme.
Utifrån detta är mina slutsatser att studiehandledningen En läsande klass – Träna
läsförståelsen och användandet av detta i praktiken gynnande för elevernas talutrymme.

10. Förslag på fortsatt forskning
Under arbetet med denna undersökning har det uppkommit flera intressanta saker som man
skulle kunna forska på, till exempel vilka lässtrategier elever använder under läsgruppssamtal
eller hur ett genusperspektiv ser ut under läsgruppssamtal. Man skulle också kunna forska på
maktstrukturer i matematikundervisningen. En fråga som framkommit under arbetet gång är
om elevernas talutrymme sätt annorlunda ut om lärarna inte hade följt det färdiga konceptet
alls utan tränat läsförståelse på något annat sätt. Detta är också något man skulle kunna forska
på.
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12. Bilagor
Bilaga 1 – Presentationsförfrågan

Hej
Jag heter Therése Amrén och studerar till F-3 lärare vid Södertörns högskola. Jag läser just nu
min sista termin och ska skriva mitt andra självständiga arbete. Hur lärare arbetar med
konceptet ”En läsande klass”. Jag undrar nu om det finns någon möjlighet att få kontakt med
någon lärare på er skola som skulle vara intresserad av att medverka i min undersökning.

Med vänlig hälsning
Therése Amrén
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Bilaga 2 – Deltagandeblankett

Hej

Mitt namn är Therése Amrén och jag läser min sista termin på grundlärarutbildningen med
interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3. Jag skriver nu mitt andra självständiga
arbete och ska genomföra ett fältarbete för att samla empiriskt material till uppsatsen. Min
ambition är att undersöka vilka frågor lärare ställer i samband med att de arbetar med
konceptet ”En läsande klass”. Min önskan är att få sitta med och göra passiva observationer
vid tre tillfällen då du arbetar utifrån detta koncept.

Under hela processen kommer jag att följa de forskningsetiska principerna som innebär att det
empiriska materialet endast kommer att användas i studiens syfte och att materialet kommer
att förvaras så bara jag har tillgång till det. Det innebär även att ingen person som deltagit i
studien kommer att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen och att fingerade namn kommer
att förekomma. Det innebär också att du som deltagare kan välja att avbryta studien när helst
du önskar.

Jag är oerhört tacksam om du vill delta i min studie, de ger mig en möjlighet att utvecklas i
min kommande roll som lärare och de ger dig förhoppningsvis en reflektion av frågors
betydelse i läsgruppssamtal.

Om du vill delta, vänligen fyll i blanketten på följande sida.
Med vänliga hälsningar Therése Amrén
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Mina kontaktuppgifter:
Therése Amrén
Mail: XXX
Tel: XXX

Dina kontaktuppgifter:

Namn:_____________________________________________________________

Avslutad lärarexamen (år):_____________________________________________

Verksam, antal år:____________________________________________________

Klasslärare just nu i årskurs:____________________________________________

Mail:______________________________________________________________

Tel:________________________________________________________________
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Bilaga 3 – Observationsschema

Frågan

Vilken
karaktär
tillhör
frågan: S,
D, R, C
K*
Elevsvar

Långt
eller
kort
svar

Autentisk
eller icke
autentisk
fråga

*Vilken karaktär tillhör frågan utifrån En läsande klass – träna läsförståelse fem karaktärer,
Spågumman (S), Detektiven (D), Reportern (R), Cowboyen (C) och Konstnären (K).
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