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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur man som lärare kan hjälpa elever att nå god 

läsförståelse, med fokus på att göra inferenser, samt att ta reda på vilka kunskaper elever behöver för 

att kunna göra inferenser. Studien har gjorts i form av en Learning Study. 

Med Learning study som metod urskiljer man en förmåga eller kunskap man vill att eleverna ska 

utveckla och söker sedan reda på de kritiska aspekter som finns inom lärandeområdet. En process 

följer, där man testar elevernas befintliga kunskaper och ett lektionsupplägg planeras, genomförs och 

analyseras. En eller flera nya lektioner planeras, genomförs, analyseras och revideras. Ett eftertest i 

någon form görs för att pröva elevernas kunskaper efter lektionstillfällena. 

Studien genomfördes i en åk 3 och resulterade i följande: De kritiska aspekterna består av ett antal 

förmågor, så som att sammanfatta text, god ordförståelse och att kunna göra sig inre bilder av det lästa. 

Framför allt är läsarens egna kunskaper och tidigare erfarenheter en kritisk aspekt. Läraren bör genom 

vägledning hjälpa eleverna att aktivera sina egna tankeprocesser, så att de blir aktiva och medvetna i 

sin läsning. Eleverna behöver få syn på att man för att kunna göra inferenser måste aktivera sin 

förkunskap och hitta strategier för hur man kan göra när man inte förstår. Tydligt var att eleverna i 

diskussion med varandra uppnådde en högre förståelse än när de arbetade på egen hand. De 

kompletterade varandra i sina resonemang och nådde på det sättet längre. Eftertestet visare ett bättre 

resultat än förtestet.  
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Inledning 

Att avsluta lärarutbildningen betyder inte att man är en färdig lärare. Läraryrket kräver att man 

kontinuerligt håller sig uppdaterad om aktuell forskning, funderar kring det lärstoff man erbjuder 

eleverna, och ständigt är öppen för förändring och förnyelse. En hel del frågor finns att ta i beaktning: 

Varför gör jag just på det här sättet? Borde jag fundera i andra banor? Hur gör andra? Vad får eleverna 

faktiskt ut av mitt sätt att undervisa? Lär de sig det jag vill? Lär de sig det de borde? Kunde de lära sig 

bättre på ett annat sätt?  

Björndal (2005) argumenterar i ett avsnitt för att man som lärare kontinuerligt bör utvärdera sin 

pedagogiska verksamhet. I vårt moderna samhälle, menar Björndal, krävs pedagoger som inte stannar 

upp i gamla mönster och undervisar som de alltid gjort. Skolan behöver istället pedagoger som hela 

tiden utvärderar sig själva och sin undervisning och därigenom förbättrar den pedagogiska 

verksamheten. Lärare behöver bedöma och utvärdera sig själva för att undervisningen ska få maximal 

effekt och för att skolan ska vara en plats för lärande som aldrig står stilla, utan att lärare och elever 

tillsammans ser till att verksamheten ger rika tillfällen till utveckling. 

Som lärarstudent med inriktning mot språk- och språkutveckling är jag intresserad av läsinlärning och 

framförallt läsförståelse och det som ligger bakom detta. Vad är det som gör att en del barn begriper 

det där med läsning direkt och andra får kämpa hårt för att komma en bit på vägen? Vad är det som 

gör att en del barn uppnår god läsförståelse och andra inte? Utbildningen har hittills gett en kort 

förhandsvisning av teorier kring läsförståelse och mitt intresse att utveckla bredare kunskap inom 

området är stort. Att göra en studie som behandlar detta känns därför väsentligt och intressant. 

Bakgrund 

Under min utbildning har jag främst fått lära mig teorier om läsinlärning och endast snuddat vid sådant 

som rör läsförståelse. De uppdrag jag har haft kring läsning, i form av examinationsuppgifter under 

min verksamhetsförlagda utbildning, har även de kretsat kring läsinlärning och teorier kring detta. Jag 

har saknat en viktig del – det som rör förståelsen. Vad krävs av eleverna för att de ska förstå en 

skönlitterär text? Vilka förmågor behöver de ha för att kunna läsa mellan raderna? Det är detta område 

jag kommer att intressera mig för in min studie. 

Våren 2009 deltog jag på en basgruppsdag, där professor Ingrid Carlgren och lektor Arja Paulin från 

Stockholms Universitet föreläste om Learning studies – ett för mig då ännu okänt begrepp. Jag blev 

fascinerad av det sättet att arbeta och kände att jag gärna ville vara med och utveckla ett lärområde och 

min egen profession på det sättet som Learning studies erbjuder. Det var vid den tidpunkten långt kvar 

till dess att det var dags för mig att skriva examensarbete men jag var efter föreläsningen eld och lågor 

över konceptet och bestämde mig redan då för att skriva mitt arbete med Learning study som metod.  

Vad säger styrdokumenten? 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) pekar på en betydande förändring för hur man ser på läsning 

mellan den förra läroplanen, Lgr 80 och Lpo 94. I den tidigare betonar man läsning som en färdighet, 

och inte som i den senare, en funktion.  Det visar tydligt samhällets utvecklade syn på nyttoaspekten 

av läsning, att läsning är något som hör människan till. Lpo 94 betonar en viktig del av läsning: 
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Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och 

kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (Skolverket 2000, s. 10). 

I gällande kursplan för svenska (Skolverket, 2008) anges som ett av uppnåendemålen för åk 3 att 

kunna läsa mellan raderna.  

I den kommande läroplanen Lgr11 beskrivs läsning som ett redskap att få tilltro till sin språkliga 

förmåga: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjlighet att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga (Skolverket, 2010). 

I kommande kursplan för svenska (i skrivande stund ännu inte fastställd) beskrivs förmåga att läsa 

mellan raderna, att göra inferenser, som ett centralt innehåll för elever i åk 4-6. För åk 1-3 anges 

beträffande läsning strategier för att förstå och tolka texter som en del av det centrala innehållet. Som 

kunskapskrav i åk 3 gällande läsning anges följande: 

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt, såväl högt som tyst. När eleven inte förstår eller 

läser fel går eleven tillbaka i texten och läser om för att komma vidare i läsningen. Eleven återberättar 

grundläggande delar av handlingen i skönlitterära texter … Dessutom relaterar eleven det lästa till 

egna erfarenheter (Skolverket, 2010). 

Styrdokumenten betonar läsning som en viktig del i den språkliga utvecklingen. Elever ska kunna 

tolka text, utveckla strategier för att förstå det lästa samt koppla det lästa till sina egna erfarenheter. 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta arbete är ta reda på hur lärare kan hjälpa elever på deras väg att nå god läsförståelse, 

med fokus på att göra inferenser
1
. För att uppnå syftet utgår jag från följande frågeställningar: 

1. Vilka är de kritiska aspekterna för eleverna, för att kunna göra inferenser? 

2. Vad behöver läraren ha i fokus i sin undervisning för att vägleda eleverna i deras läsförståelse? 

 

För att kunna besvara ovanstående frågor kommer jag att luta mig mot teorier inom läsförståelse och 

variationsteori, samt utföra studien i form av en Learning study. 
  

                                                      
1 Att läsa mellan raderna. 
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Teoretisk referensram 

Min teoretiska referensram består av två delar: dels av relevanta teorier inom läsförståelse, och dels av 

variationsteori, som utgör grunden för Learning studies. 

Läsförståelse 

Läsförmåga 

Herrlin och Lundberg (2005) menar att läsförmågan innefattar huvudsakligen fem dimensioner. Dessa 

dimensioner är betydelsefulla var och en för sig, men samspelet dem emellan spelar också stor roll och 

de påverkar varandra. Den första dimensionen handlar om fonologisk medvetenhet, att kunna urskilja 

de minsta enheterna i ord – de enskilda språkljuden, eller fonemen. Det handlar om att kunna höra alla 

ljud i t.ex. ordet sol; s-o-l. Många barn kan innan de kan läsa, känna igen t.ex. sitt eget namn i skrift 

och det kan, menar Herrlin & Lundberg, vara ett viktigt steg i processen mot ordavkodning, som utgör 

den andra dimensionen. Förmågan att avkoda ord består i att kunna sätta ihop bokstäverna till ord, och 

har man en god fonologisk förmåga underlättas det arbetet avsevärt. Under en fas tar man i 

ordavkodningen hjälp av t.ex. bilder eller sammanhanget i texten när man stöter på ord man inte kan 

avläsa. När man kan avläsa även svårare ord utan stöd av sammanhanget är man på god väg mot 

automatisering – då ordigenkänningen går snabbt och felfritt. Herrlin och Lundberg skiljer dock på 

automatisering och att ha flyt i sin läsning, som är den tredje dimensionen. Att ha flyt i sin läsning 

innefattar att inte bara ha en automatiserad avkodning, utan också att när man läser en text högt kunna 

få till den rätta satsmelodin, att få till pauseringar och betoningar på rätt ställen. Den som läser med 

flyt behöver inte rikta så mycket av sin uppmärksamhet åt själva avkodningen av orden, utan kan 

istället koncentrera sig på textens innehåll och därmed uppnås förståelse. Här kan lämpligen tilläggas 

att läshastighet inte kan användas som kriterium för att avgöra en persons läsförmåga. Läshastigheten 

är beroende av läsarens förförståelse, kunskaper och erfarenheter och ibland sänker man sin hastighet 

för att ge sig själv möjlighet att förstå t.ex. en text med innehåll som man inte är så insatt i (Allard, 

Rudqvist & Sundblad, 2001). De fjärde och femte dimensionerna som är läsintresse och läsförståelse 

(Herrlin & Lundberg, 2005) beskrivs närmare nedan, eftersom de är relevanta områden för min 

undersökning. 

Skillnader i att förstå det lästa och det skrivna 

Lundberg (1984) visar på en väsentlig skillnad i talat och skrivet språk. I ett samtal får lyssnaren god 

vägledning av den kontext som samtalet utspelar sig i. Samtalspartens tonfall, gester, kroppshållning, 

ansiktsuttryck och andra ledtrådar ger utrymme för tolkning hos lyssnaren. I skriften däremot finns 

bara orden att utgå ifrån, och här blir läsarens syntaktiska kompetens – läsarens förmåga att förstå 

meningar var för sig, men också i ett sammanhang – kritisk för hur texten tolkas. Skriftens syntax är 

dessutom mer komplex än talets. Även om läsaren inte har några större problem med själva 

avkodningen kan således förståelsen hämmas. Taube (2007) beskriver det som att ”orden i en bok är 

tysta och det finns ingen möjlighet att direkt få svar på spontant uppkomna frågor i samband med läsandet.” (s. 

64). Nedan följer en rad faktorer som påverkar vår läsförståelse. 
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Ordförståelse 

Ordförståelse är avgörande för läsförståelse (Herrlin & Lundberg, 2005). Om 20 procent av orden i en 

text är okända för en läsare spelar det ingen roll hur bra avkodningsförmåga läsaren har – förståelsen 

för texten går förlorad. Franzén (1997) refererar till Johnson som menar att om man inte känner till 

orden har man ingen möjlighet att göra inferenser, eftersom ledtrådar i orden i kombination med den 

egna förkunskapen är en förutsättning för att kunna göra inferenser. 

Metakognition 

En annan aspekt som spelar in för en läsares förståelse av en text är läsarens grad av metakognition, 

hur medveten man är om sina egna tankeprocesser och den egna inlärningen. Goda läsare kan visa 

metakognitiva färdigheter genom att de behärskar och använder olika strategier när de läser, t.ex. att 

anpassa läsningen till ändamålet – behöver jag läsa noga eller räcker det om jag skummar? En annan 

strategi kan vara att ha förmåga att plocka ut viktiga delar ur en text och en tredje kan vara att avgöra 

om man förstått tillräckligt eller kanske behöver gå tillbaka i texten för en repetition eller på annat sätt 

söka mer information (Lundberg, 1984).  

Att göra inferenser 

En text kan tolkas olika av olika läsare. Herrlin och Lundberg (2005) menar att man som läsare är 

medskapare av texten och utnyttjar ledtrådar i den för att skapa egna inre bilder om den värld som 

texten behandlar. Vidare menar Herrlin och Lundberg att text måste vara så, att den inte ger läsaren 

alla detaljer, utan istället ger utrymme för detta medskapande.  

Att gå utanför den givna information som finns i texten, att kunna läsa mellan raderna, kallas att göra 

inferenser (Franzén, 1997; Herrlin & Lundberg, 2005; Keene & Zimmerman, 2003 Lundberg 1984;). 

Man för in ytterligare kunskap i texten än det som redan står, för att tolka och förstå den. Läsarens 

förkunskap blir här således en viktig del i förståelsen och läsaren blandar in både tidigare erfarenheter 

och förväntningar i det lästa. Lundberg exemplifierar: ”Lisa kom farande nedför trappan. Kalle rusade iväg 

för att få tag på en läkare.” (Lundberg, 1984, s. 94). Inferenserna som läsaren kan tänkas göra i detta fall 

är att Lisa ramlade i trappan och slog sig. Folk som slår sig behöver hjälp. Alltså behöver Kalle gå och 

ringa en läkare.  

Keene och Zimmerman (2003) väljer en mer poetisk formulering: 

Att läsa mellan rader och göra inferenser är på en och samma gång en rationell och mystisk konst. 

Det är på en och samma gång något definierbart och något som ligger bortom all definition. 

Individuell livserfarenhet, logik, vishet, kreativitet och eftertänksamhet skänker ny mening åt texten. 

Varje människas erfarenhet är unik och därför leder konsten att göra inferenser henne till platser som 

bara hon kan besöka (s. 168). 

Keene och Zimmerman fortsätter: 

Man överskrider det bokstavliga och väver samman orden till en ny och personlig innebörd. 

Allteftersom läsningen fortskrider revideras innebörden, berikas och överges ibland, allt beroende på 

innehållet i den fortsatta texten (s. 169). 

Att göra inferenser kan enligt Keene och Zimmerman (2003) betyda olika saker för en och samma 

person. Det kan vara att man drar en slutsats utifrån det man läst, och slutsatsen blir beroende av både 

ens egen uppfattning, såväl som ens kunskap och tidigare erfarenheter. Det kan också vara att man 

kritiskt analyserar en text. En tredje betydelse kan vara att lära och minnas – man gör om 

informationen för att åstadkomma sin egen tolkning som i sin tur leder till att bli en del av ens egna 

åsikter och kunskaper. Vidare säger författarna att inferens är en ”fantasins lek” när vi inom oss vidgar 
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texten (s. 174). Även förutsägelse är en typ av inferens. Vi grundar den på vad som sägs i texten och 

bildar oss uppfattningar om vad som sedan ska hända. Den typen av inferenser gör läsaren, menar 

Franzén (1997), medvetet, medan de flesta andra inferenser görs automatiskt och omedvetet.  

Franzén (1997) beskriver inferenser som antingen modellbaserade – läsaren fyller i information som 

inte finns uttalad i texten utifrån den förkunskap denne har om ämnet, eller också som textbaserade – 

läsaren hittar semantiska eller logiska relationer i texten och gör inferenser utifrån det. De vanligaste 

inferenserna läsaren gör, menar Franzén är modellbaserade. 

Inferensträningsmetoder 

Lena Franzén redogör i sin licentiatavhandling från 1997 för två inferensträningsmetoder som hon 

använt i en undersökning i syfte att utveckla lässvaga barns förmåga att göra inferenser. Franzén 

(1997) menar att man genom att träna elever i att besvara inferensfrågor och medvetandegöra dem om 

hur de ska använda sina förkunskaper, ger dem verktyg för att träna sig i att själva göra inferenser när 

de på egen hand läser en text. Nedan följer en kortfattad beskrivning av modellerna: 

Förklarande/beskrivande modell 

Denna modell går ut på att hjälpa eleverna att lista ut om svaret på frågan finns direkt i texten – på ett 

ställe, om det kan finnas ut av sammanhanget, eller om det bara finns i elevens eget huvud. Det finns 

tre svarskategorier: 

 Precis där (svaret står i texten – textfrågor) 

 Tänk efter och leta (svaret står i texten, men inte bara på ett ställe – textfrågor) 

 På egen hand (svaret finns i eleven själv, varierar beroende på förkunskap – inferensfrågor) 

 

Modellinriktad undervisning 

Denna modell går ut på att läraren visar exakt hur hon tänker när hon letar efter svaret på en 

inferensfråga. Läraren förklarar först att det handlar om att läsa mellan raderna, att hitta svaret utan att 

det står i texten. I första skedet ställer läraren frågan, besvarar den och visar på de ledtrådar hon utgår 

ifrån och redogör för sitt resonemang. Gradvis går det över till att eleverna själva besvarar frågan, 

hittar ledtrådarna och redogör för sitt resonemang. Läsarna blir mer aktiva och därmed 

inferensmedvetna. 

Läsintresse & lärarens roll 

Läsning handlar inte bara om nyttoaspekten att det är viktigt att kunna läsa för sin kunskapsbildning. 

Det handlar också om lust, glädje och nöje, att ha möjlighet att via litteratur vidga sin värld, 

underhållas och ta del av andra människor och deras verkligheter och fantasier (Allard et al 2001). 

Herrlin och Lundberg (2005) pekar på lärares båda uppdrag vad gäller läsning – dels att hjälpa 

eleverna att utveckla effektiv avkodning och automatiserad läsning med flyt, och dels att väcka 

elevernas intresse för läsning och att också se till att det blir bestående. Ett sätt av väcka barns intresse 

för läsning är högläsning, vilket Herrlin och Lundberg menar borde vara en ”mänsklig rättighet”( s. 63) 

från tidig ålder. Genom högläsning övar barnet sitt ordförråd, vidgar sin begreppsvärd och sin fantasi 

och glädjen och lust inför texter väcks. Med positiva erfarenheter kommer motivationen, som är en 

grundpelare i steget mot att bli en god läsare menar Herrlin och Lundberg.  

Elever behöver tidigt få hjälp med att hitta olika strategier vid läsning, och denna hjälp kan ges genom 

att träna dem på att läsa aktivt. Man kan då få eleverna att upptäcka när de inte förstår vad de läser 

(metakognition), och hjälpa dem att hitta vägar att nå förståelse, t.ex. att läsa om ett avsnitt, slå upp ett 

ord eller fråga någon. Ett sätt att visa elever hur man kan vara aktiv i sin läsning kan vara att man 
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stannar upp här och var när man läser och tillsammans fundera på vad som kan tänkas hända i texten 

härnäst. Man visar hur man kan utnyttja sin bakgrundskunskap och göra inferenser (Herrlin & 

Lundberg, 2005).  

Allard et al (2001) menar att det är problematiskt att eleverna lämnas så mycket åt läroböckerna, att de 

förväntas ta till sig deras innehåll utan lärarhjälp. Författarna hävdar att eleverna på egen hand inte 

klarar att tillgodogöra sig texterna på det sätt som det är avsett. Läraren måste också involveras och 

fungera som en berättare, som problematiserar verkligheten och utmanar eleverna att tänka. Att 

eleverna arbetar självständigt i sina böcker utmanar varken deras tänkande eller läsförmåga menar 

Allard et al. Läraren måste tillsammans med eleverna tala kring texterna, så att eleverna när läsningen 

av en text väl ska påbörjas har en god förförståelse av innehållet. Även Taube (2007) påpekar vikten 

av lärarens roll som vägledare och återkopplare och lägger till ytterligare en betydande faktor – att 

eleverna ges tillgång till ett stort antal texter med varierande innehåll och svårighetsgrad. Att läraren 

tillsammans med eleverna reder ut svåra ord och begrepp är också en viktig bit i undervisningen men 

Lundberg (1984) menar att man inte bör förklara alla nya ord i texten, eftersom eleverna då går miste 

om att själva genom textens sammanhang bygga upp förståelse för nya ord.  

Keene och Zimmerman (2003) beskriver i ett kapitel om hur läraren talar med en elev kring texten, 

och läraren inleder med att förklara vad att göra inferenser betyder och exemplifierar detta. Eleven, 

Christina, vägleds av läraren genom texten och läraren ger handledning och ber hela tiden Christina att 

på olika sätt fundera kring texten, och också visa exempel i texten på var hon hittar grund för det hon 

påstår. Författarna menar att det är just på detta sätt som undervisning måste ske: 

Som lärare är det emellertid ens uppgift att se till att eleverna har den kognitiva rörlighet som krävs 

för att bedöma vad som är njutbart, vilka ställen i en text som kan vara livsavgörande, som förtjänar 

att diskuteras, vad som är värt att dröja vid, argumentera för och emot och befästa i minnet. Att 

stanna vid en bokstavlig tolkning vore en allt för stor förlust (s. 182). 

Sammanfattning av läsförståelse 

Läsförståelse är en av de fem dimensionerna som spelar roll i en elevs läsförmåga. De fem 

dimensionerna är viktiga var och en för sig, men samspelar också med varandra och beror på varandra. 

Faktorer som påverkar läsförståelsen är läsarens syntaktiska kompetens och ordförståelse. Den 

syntaktiska kompetensen för att läsaren behöver förstå meningarna var och en för sig, men också i sitt 

sammanhang, och ordförståelsen för att texten blir innehållslös för läsaren om denne inte förstår orden. 

Läsarens förkunskaper om ämnet, egna erfarenheter, samt förmågan att göra sig inre bilder om det 

lästa spelar också stor roll, eftersom dessa faktorer påverkar läsarens förmåga att göra inferenser – att 

läsa mellan raderna. Under läsningens gång gör läsaren både textbaserade och modellbaserade 

inferenser, varav den senare är den vanligaste. Det jag främst intresserar mig för i min studie är elevers 

förmåga att göra inferenser och hur man som lärare kan hjälpa elever att förbättra denna förmåga.  

Att läsaren upplever läsning som intressant och lustfylld är ytterligare en viktig aspekt för läsförståelse 

och här blir lärarens roll en viktig komponent. Läraren bör träna elever att läsa aktivt, att vägleda dem 

till att bli medvetna om fruktbara strategier vid läsning, visa dem hur man kan utnyttja sin 

bakgrundskunskap och därmed kunna göra inferenser. Eleverna tränas då att bli medvetna om sina 

egna tankeprocesser när de läser (metakognition). Läraren bör vägleda eleverna och ge dem 

återkoppling i deras resonemang. Texterna som används ska ha variation i både innehåll och 

svårighetsgrad.  



8 

 

Variationsteori och Learning studies 

Learning studies är en utveckling av Lesson studies som frekvent används i Japan som 

skolutvecklingsmetod (Marton, 2005; Marton & Mun Ling, 2007). Lesson studies och Learning 

studies har samma syfte – att utveckla undervisningen och elevernas kunskaper. Lesson studies kan 

beskrivas som en process där ett lärarteam planerar och genomför en lektion. Därefter analyseras den 

och revideras av teamet, och en ny lektion genomförs (Stigler & Hiebert, 1999). Antingen genomförs 

den reviderade lektionen i en ny elevgrupp, eller så kan en serie lektioner genomföras i en och samma 

grupp (Holmqvist, 2006). Det som skiljer Learning studies från Lesson studies är att man i Learning 

studies har tillfört en lärandeteori, vanligtvis variationsteori, som man lutar sig emot när man planerar 

och analyserar lektionerna och lärandet. Dessutom deltar en eller flera forskare i studien. Denna 

metod, att på en och samma gång använda sig av teorier, så väl som att utföra forskningen i den miljö 

som man avser utforska, kallas praxisnära grundforskning (Marton, 2005).  

Variationsteori 

Enligt variationsteori handlar lärande om att urskilja aspekter av ett fenomen – att erfara hur något 

skiljer sig från något annat (Marton & Booth, 2008). Författarna menar att relationen mellan den 

lärande och fenomenet förändras varje gång den lärande urskiljer aspekter av fenomenet på ett nytt 

sätt, ett sätt den tidigare inte stött på – det sker en utveckling. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv 

handlar undervisningen om att planera och urskilja vad som ska variera och vad som ska vara konstant 

när eleverna ska lära sig det specifika lärandeobjektet – den förmåga eller kunskap man vill att 

eleverna ska utveckla (Holmqvist, 2006). Det fenomen jag avser undersöka är läsförståelse – med 

fokus på att göra inferenser. Jag vill titta på vad den förmågan består av och hur man bäst hjälper 

eleverna att utveckla detta.  

Kunskapsutveckling genom Learning studies 

Nedan beskrivs några viktiga begrepp inom Learning studies, samt en sammanfattning av hur studien 

kan genomföras. 

Lärandeobjekt och urskiljning 

Lärandeobjektet kan utgöras av en förmåga eller kompetens man vill att eleverna ska utveckla, eller 

också en viss kunskap inom ett visst område (Holmqvist, 2006; Wernberg 2009). Man urskiljer vad 

det är som man vill att eleverna ska erfara – lärandeobjektet. För det krävs att man först noga 

definierar det, vad som hör till det och vad som inte hör till det. Sist och slutligen är det inte alltid som 

det intentionella (det planerade), iscensatta (det som läraren lär ut) och erfarna (det som eleverna 

faktiskt lärt sig) lärandeobjektet hamnar inom samma ram. Det som är avsett att eleverna ska lära sig 

är inte alltid det som undervisningen i själva verket innehåller, och det är inte heller i alla fall det som 

det var tänkt att lära, som eleverna verkligen erfar (Holmqvist, 2006).  

Kritiska aspekter & variation 

När man definierat lärandeobjektet måste man urskilja vad i lärandeobjektet som är kännetecknande 

för förståelsen för det – vad är det eleverna behöver få syn på för att förstå fenomenet – vilka är de 

kritiska aspekterna? Hänsyn måste tas till att de kritiska aspekterna kan te sig olika för olika 

elevgrupper och ovanpå det måste läraren fundera över vad det är vi tar för givet att eleverna redan 

kan (Wernberg, 2006). Till det tillägger Gustavsson (2006) att det är viktigt att ta reda på elevernas 

förkunskaper, för om eleverna redan utvecklat förståelse för en aspekt är den inte längre kritisk.  
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Gustavsson och Wernberg (2006) utrycker att det inte är olikheten i metoder att undervisa som 

fokuseras i Learning studies, utan istället olika sätt (variation) att presentera de aspekter som är 

kritiska för att eleverna ska förstå det som är avsett – den variation som erbjuds. 

Wernberg (2009) visar på varför variation är så viktig: 

Om eleven ges möjlighet att erfara uppgifter av varierat slag möjliggör detta för eleven att urskilja 

vad som behövs för att lösa en uppgift. Det svåra är att veta vilka kunskaper man behöver använda i 

en viss situation. Med andra ord behöver man ha erfarit olika sätt att lösa en uppgift så att man 

angriper en uppgift på det sätt som blir mest fruktbart för den unika situationen (s. 28). 

Samtidighet 

Om lärandeobjektet har flera kritiska aspekter som måste tas i beaktning måste de upplevas samtidigt. 

(Marton, 2005; Holmqvist 2006). När eleverna får erfara de olika aspekterna samtidigt ges de 

möjlighet att se helheten av de olika delar som utgör lärandeobjektet, och uppnår då förståelse. 

Holmqvist (2006) exemplifierar med att få någon att förstå vad en stol är. En stol utgörs av flera delar 

som personen måste kunna urskilja: ben, en sittyta, och ett ryggstöd. Var och en för sig ger inte 

delarna begriplighet för vad som kännetecknar en stol, men tillsammans bildar de en helhet som gör 

att personen kan förstå vad en stol är. Marton och Booth (2008) menar att: 

En individs sätt att erfara ett fenomen definieras av vilka aspekter hos ett fenomen och vilka urskiljda 

relationer dem emellan som finns samtidigt närvarande i denna individs fokuserade medvetande  

(s. 134). 

Genomförande 
Nedan följer en sammanfattning över hur en Learning Study kan genomföras (Marton, 2005; 

Gustavsson & Wernberg 2006). Man bör: 

 Välja det lärområde som ska behandlas och karaktärisera det. Målet kan utgöras av antingen en viss 

kunskap eller en förmåga. 

 Ta reda på i vilken utsträckning eleverna redan behärskar kunskapen eller förmågan, genom t.ex. ett 

förtest. 

 Analysera kritiska aspekter av lärandeobjektet. 

 Utforma en lektion eller en serie lektioner som syftar till att utveckla den aktuella kunskapen eller 

förmågan (det planerade lärandeobjektet), med en lärandeteori i grunden. Hänsyn ska tas till 

elevernas förkunskap. 

 Genomföra lektionen (det iscensatta lärandeobjektet), som dokumenteras med hjälp av 

videokamera. 

 Analysera och utvärdera lektionen för att se i vilken utsträckning kunskapen/förmågorna utvecklats 

hos eleverna (det erfarna lärandeobjektet). 

 Genomföra en reviderad lektion. 

 Analysera och utvärdera lektionen för att se i vilken utsträckning kunskapen/förmågorna utvecklats 

hos eleverna (det erfarna lärandeobjektet). 

 Fler lektioner kan genomföras och analyseras på samma sätt. 

 Eftertest kan genomföras tätt efter sista lektionen för att se det omedelbara resultatet men också 

flera veckor efter lektionstillfällena, för att se om effekten av lärandet är långvarig.  

 Diskutera, dokumentera och kommunicera syftet, målet, tillvägagångssättet och de resultat som 

visat sig. 

 

När förtestet, eller kartläggning på annat vis, genomförs, informeras eleverna om att det inte är ett test 

som betygssätts eller bedöms, utan att det är en kartläggning som ligger till grund för lärarna att förstå 



10 

 

vad som krävs för att eleverna ska lära sig det som det är tänkt och planera lektioner efter detta 

(Gustavsson & Wernberg, 2006). 

Variationsteori i praktiken – två exempel 

Läsförståelse  

Marton (2006) beskriver i en artikel givande arbetssätt för elever att ta till sig texter och deras innehåll, 

baserat på en studie i Hong Kong. För det första måste man urskilja det som det är tänkt att lära (det 

intentionella lärandeobjektet), från det som det inte är tänkt. Vidare bör eleven ges möjlighet att lära 

sig att urskilja hur de lär sig, på vilket sätt eleverna erbjudits att lära det tänkta (det iscensatta 

lärandeobjektet) från vad de lär sig (det erfarna lärandeobjektet). Lärandemomenten ska variera men 

innehållet ska vara detsamma – invariant. Som exempel ges att en text läses två gånger – ena gången 

med fokus på att memorera texten (att sammanfatta) och andra gången med fokus på att förstå den (att 

kunna göra inferenser). På så sätt är det troligt att eleven medvetandegörs om sin inlärning 

(metakognition) och även om variationen i sätt att lära sig. Eleven bör ges möjlighet att skilja mellan 

textens innehåll och orden i texten, och det kan uppnås genom att elever lyssnar på varandras 

tolkningar av texten (variation). De får då syn på att ord kan ha olika betydelse för olika människor 

och att en och samma text kan tolkas på olika sätt. De får också syn på att olika människor kan 

uttrycka samma sak – men med olika ord. Ytterligare variation som gynnar elevernas lärande är att 

eleverna får läsa texter med samma innehåll, men i olika genrer. Även med olika texters strukturer kan 

man arbeta på samma sätt – variera strukturen men använda samma ämnen, eller tvärt om – använda 

samma struktur men variera ämnen.  

Vad är grönt? 
Marton (2006) exemplifierar med att lära ett barn vad färgen grön är. Att visa barnet flera olika saker, 

alla i grön färg, t.ex. ett äpple, en tröja, en bok, kan förvisso ge barnet en förståelse för att färgen grön 

är det vi försöker visa henne, men bara under förutsättning att hon tidigare har kommit i kontakt och 

förstått åtminstone en annan färg. Istället menar Marton, att det är mer fruktbart att visa barnet två 

stycken bollar som är lika i alla avseenden utom just färg. Då får barnet bättre syn på kontrasten, och 

färgen är det enda som varierar, istället för att flera saker, t.ex. tinget eller formen varierar. Det handlar 

om att ha en förmåga att kunna separera – den är grön och den är inte grön, men också att kunna 

generalisera – grönt är alltid grönt, för att förstå vad grön faktiskt är Marton drar senare i artikeln 

slutsatsen att variation är bra, men man måste formulera vad som ska varieras: If everyting varies 

nothing can be discerned (s. 27). 
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Metod 

Urval 

Den skolan där studien ägde rum hade tidigare kontaktat Stockholms universitet och visat intresse för 

att tillsammans med en student genomföra en Learning study i någon av klasserna. Det som passade 

bäst både för skolan och för mig var att genomföra studien i en åk 3, då jag ansåg att det var en 

lämplig ålder att genomföra en studie som behandlar mitt intresseområde. Kursplanen för svenska i åk 

3 anger som ett av uppnåendemålen att kunna läsa mellan raderna (Skolverket, 2008). Klassen där 

studien genomfördes består av 21 elever, 11 flickor och 10 pojkar. I studien har hela klassen ingått i 

alla moment, med undantag för enstaka elev som varit frånvarande p.g.a. sjukdom. 

Studiegruppen 

I gruppen ingick jag, som agerar både forskare och lärare, min handledare på Stockholms universitet, 

en didaktiker på Stockholms universitet samt ett antal lärare och personal i skolan där studien 

genomfördes: 

 Skolans rektor 

 2 st ma/no-lärare, nedan kallade ma/no-lärare 1 resp. 2 

 2 st sv-lärare, nedan kallade sv-lärare 1 resp. 2 

 1 fritidspedagog 

 

 En del av lärarna undervisade i den klass där testen och lektionerna ägde rum, en åk 3, men även 

andra lärare kom att delta, tack vare att de hade erfarenhet och kunskap inom området samt hade 

intresse av att delta i denna typ av studie. Under vissa delar av planeringen och undersökningen deltog 

endast jag och min handledare, då övriga parter inte hade möjlighet att delta vid alla tillfällen. 

Arbetsfördelningen har varit sådan att jag och min handledare tillsammans dragit upp riktlinjer för 

arbetet, jag har gjort finplaneringen och sedan har vi tittat på det tillsammans innan lektioner och test 

genomförts. Analyser av test och lektioner har skett i olika konstellationer, beroende på vilka i 

studiegruppen som funnits tillgängliga. Sammanfattningsvis kan sägas att min handledare och jag är 

de som har byggt stommen och övriga medlemmar har bidragit med sin kunskap och sina erfarenheter 

när så har varit möjligt. Tack vare gruppens samlade erfarenhet har vi haft olika saker att bidra med, 

även om inte alla varit på plats samtidigt vid alla tillfällen. 

Procedur 

Som metod i min undersökning har jag valt Learning study som är en praxisnära forskningsmetod. Ett 

av forskningens syfte är att utveckla praktisk kunskap och förståelse som kan underlätta för dem som 

arbetar i den utforskade miljön – alltså lärarna och eleverna (Wernberg, 2009). Det sätt vi arbetat på 

kallas aktionsforskning, vilket innebär att forskaren vill förändra någonting. Forskaren deltar i 

förändringsprocessen, men också de utforskade deltar (Johansson & Svedner, 2006). Holmqvist (2006) 

menar att aktionsforskning berör både praktiska och teoretiska frågor. Resultatet blir såväl en 

förändring som en lärdom för dem som genomför forskningen, genom att kunskapen som sker under 

arbetets gång utgör en del av lärarens lärande.  
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Syftet med studien var att ta reda på hur man som lärare på bästa sätt kan stödja eleverna att nå god 

läsförståelse – med fokus på att göra inferenser. Enligt Learning study som metod, med variationsteori 

som teoretisk referensram, börjar en studie med att studiegruppen definierar lärandeobjektet och vilka 

kritiska aspekter det innehåller – det som eleverna behöver få syn på för att lära sig det som det är 

tänkt. Därefter genomförs någon form av kartläggning för att se vad eleverna redan kan inom det 

tänkta lärandeobjektet, följt av ett obestämt antal lektioner. Mellan lektionerna görs en analys, varpå 

lektionen revideras och genomförs på nytt. För att få veta om eleverna utvecklat det tänkta 

lärandeobjektet genomförs eftertest i någon form. I min studie har jag valt att göra en lektionsserie 

bestående av 2 lektioner i en och samma grupp. 

 Samtliga test- och lektionstillfällen har skett i helklass och lektionstiden varierade mellan 40 och 60 

minuter. Mellan varje tillfälle jag träffade klassen passerade en vecka. Nedan följer en sammanfattning 

över proceduren: 

 Lärandeobjektet valdes av mig. Det jag ville att eleverna skulle utveckla var deras förmåga att göra 

inferenser (det planerade lärandeobjektet). 

 En studiegrupp utsågs av min handledare och skolledningen i den skola där studien utfördes. 

 En kartläggning av elevernas förkunskaper gjordes, genom att gruppen planerade ett förtest som jag 

genomförde i klassen.  

 Förtestet analyserades med läsförståelseteori som utgångspunkt. Med hjälp av förtestet och 

läsförståelseteori kom gruppen fram till de kritiska aspekterna för lärandeområdet. Därefter 

planerades en lektion grundad i läsförståelseteori och variationsteori, med de kritiska aspekterna i 

fokus. Lektionen genomfördes och videofilmades (det iscensatta lärandeobjektet).  

 Den första lektionen analyserades och reviderades och därefter planerades en andra lektion som 

också den genomfördes och videofilmades. 

 Ett eftertest planerades och utfördes, för att undersöka i vilken grad eleverna utvecklat den tänkta 

förmågan (det erfarna lärandeobjektet). 

 

I planeringen och utformandet av lektionerna har jag inspirerats av Lena Franzéns licentiatavhandling 

från 1997 där hon använder sig av två olika inferensträningsmetoder – modellinriktad undervisning 

samt förklarande/beskrivande modell. Jag har inte använt någon av metoderna fullt ut, utan endast 

hämtat inspiration från dem.  

Etiska aspekter 

Jag har i mitt arbete tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer gällande inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 

 Informationskravet  

Elever och lärare informerades om min studies innehåll och tillvägagångssätt.  

 Samtyckekravet  

Eleverna gav sitt samtycke till att vara med i studien, och informerades om att de inte var tvungna 

att delta. Även skolledning och lärare samtyckte till att eleverna i berörd klass fick delta. Jag har 

begärt medgivande från föräldrar om att videofilma eleverna (bilaga 1). 

 Konfidentialitetskravet  

Jag har sett till att alla elever, skolan och personalen inte går att identifiera i något av det jag 

skriver. Eleverna benämns som ” F1”, ”P2” o.s.v. Skolan benämns som ”skolan” och lärarna som 

”ma/no-lärare, ”sv-lärare” etc.”.  
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 Nyttjandekravet  

Jag har garanterat elever och skola att det material jag samlat in, texter och videofilm inte kommer 

att användas i annat syfte än till just denna studie och endast kommer att ses av medlemmarna i 

studigruppen. 
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Planering, genomförande & 

resultat 

Förtest 

Planering av förtest 

Förtestet planerades av mig, min handledare samt ma/no-lärare 1. Tillsammans kom vi fram till de 

kritiska aspekter vi ansåg var relevanta för lärandeobjektet, att läsa mellan raderna. Genom vår 

samlade erfarenhet, och genom att tolka ovan beskrivna teorier om läsförståelse kom vi fram till att 

följande aspekter var de som var kritiska inom lärandeobjektet – att göra inferenser: 

 Läsarens syntaktiska kompetens 

 Ordförståelse 

 Läsarens förkunskap och erfarenheter 

 Finna sammanhang i texten 

 Ledtrådar i texten och skapande av inre bilder 

 Metakognition 

 Läsintresse 

 

Vi ansåg att läsintresse och grad av metakognition är svårt att mäta i denna typ av test och därför togs 

inte hänsyn till dessa aspekter vid utformandet av testet. Däremot är detta förmågor som går att 

utveckla på längre sikt, varför de bör tas hänsyn till i lektionsplaneringen. 

Syftet med förtestet var att ta reda på elevernas förmåga att göra inferenser, och även titta på hur de 

behärskade de faktorer – de kritiska aspekter – som påverkar den förmågan. 

Vi valde ut en text (bilaga 2) som vi bedömde hade ett rimligt innehåll för ändamålet, var lagom lång 

och lämplig i svårighetsgrad för målgruppen. 

Till texten skrev jag frågor som jag och min handledare diskuterade kring och slutligen fastställde 

(bilaga 2). Frågorna utgjordes såväl av textfrågor där svaren finns i texten, som av inferensfrågor där 

svaren kommer att bero på elevernas förkunskap och erfarenheter och deras förmåga att aktivera detta 

under läsningens gång (Franzén, 1997). 

Genomförande av förtest 

Efter att ha presenterat mig själv och projektet för eleverna (de hade tidigare blivit informerade av 

läraren vad som skulle ske), återstod ca 40 minuter av lektionstiden. Eleverna fick instruktionen att 

läsa texten tyst för sig själva och sedan skriftligt besvara frågorna så noga de kunde. De fick inte ta 

hjälp av varandra, mig eller fritidspedagogen som också närvarade. I förtestet deltog 20 elever, 10 

flickor och 10 pojkar.  

Resultat och analys av förtest 

Nedan redovisas varje fråga separat. Frågan presenteras, följt av vilken kritisk aspekt den prövar och 

sedan följer först resultat och slutligen analys. Jag avslutar med att presentera en analys av förtestet 

som helhet. 
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Fråga 1) Vad handlar sagan om? Återberätta den och skriv så mycket du kommer ihåg. 

Denna fråga prövar såväl läsarens syntaktiska kompetens som förmåga att finna sammanhang i texten. 

Resultat av fråga 1 

7 elever berättar endast om att det var en bonde och hans söner och att bonden blev sjuk och dog. 

Några berättar endast att det var en bonde och hans söner. Den elev som inte återberättat något alls har 

också svarat väldigt kort på övriga frågor. 1 elev återberättar hela/så gott som hela sagan och får 

dessutom med poängen. 6 elever har återberättat hela/så gott som hela men inte lyckats få med 

poängen i sagan.  

 

Figur 1. Grad av återberättande, antal elever. Förtest. 

Analys av fråga 1 
6 elever (30 procent) har klarat att återberätta hela/så gott som hela sagan. Bara en elev klarar av att 

återberätta hela/så gott som hela sagan, inklusive poängen. 7 elever (35 procent) har en bristande 

förmåga att återberätta texten, vilket kan betyda att de brister i den syntaktiska kompetensen – att de 

har svårt att få ett sammanhang i texten (Lundberg, 1984). Detta är alltså en kritisk aspekt som 

eleverna behöver tränas i.  

Fråga 2) Hur tror du att det ser ut där bonden och sönerna bodde? 

Denna fråga prövar elevernas förmåga att göra sig en inre bild av hur det ser ut och deras förkunskap i 

ämnet – deras förmåga att göra inferenser. 

Resultat av fråga 2 
Alla elever utom en pojke har svarat på frågan. De flesta svar är likartade: ett hus och en åker bredvid. 

Några har broderat ut med adjektiv. Enstaka elever har beskrivit hur det ser ut inuti huset, men de 

flesta skriver det mest uppenbara – att det är ett hus och en åker.  

En flicka, F2, har en lång beskrivning som skiljer sig markant från övriga elever. Det är samma flicka 

som ensam återberättat hela sagan och fått med poängen. En annan flicka, F10, har också en längre 

beskrivning, och hon hör till dem som återberättat hela/så gott som hela, men utan poängen.  

Den pojke, P3, som inte återberättat något alls, svarar kort och gott ”väldigt fattigt”. 
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Analys av fråga 2 

God läsförståelse innefattar att kunna göra sig inre bilder, att gå utanför det som explicit står i texten. 

Detta leder till att läsaren kan göra inferenser (Franzén, 1997; Herrlin & Lundberg, 2005; Keene & 

Zimmerman, 2003; Lundberg, 1984). Flicka F2 och F10 har förmågan att leva sig in i texten och skapa 

sig inre bilder av hur det ser ut. De har beskrivningar som innehåller både adjektiv och prepositioner: 

ord som bakom, mittemot, framför, liten osv. De visar att de har en god förmåga att finna 

sammanhang i texten (de har båda lyckats sammanfatta sagan) och kan göra sig inre bilder – två 

komponenter som bidrar till god läsförståelse och att göra inferenser (Franzén, 1997; Herrlin & 

Lundberg, 2005). 

Eftersom övriga elever visserligen svarat på frågan (alla utom en), men i de flesta fall kortfattat – att 

det är ett hus och en åker, anser vi fortfarande att detta är en kritisk aspekt för lärandeområdet som 

eleverna behöver fortsatt träning i. Eleverna behöver aktivera sina förkunskaper och egna erfarenheter 

för att skapa tydligare bilder av det som inte explicit står i texten. 

Fråga 3) Varför berättade bonden för sönerna om sitt guld i åkern? 

Denna fråga prövar elevernas förmåga att finna sammanhang i texten och att göra inferenser. 

Resultat av fråga 3 
Här väljer jag att visa varje svar för sig, fördelat på pojkar och flickor, för att skillnaden är intressant. 

Jag väljer att också redovisa svaren i diagramform, med fyra olika svarskategorier eftersom de exakta 

svaren är relativt långa och blir svåra att redovisa i ett diagram. 

Pojkar 

P1) – 

P2) För att de skulle börja jobba 

P3) För att han ville att sönerna skulle jobba 

P4) – 

P5) För att de skulle börja jobba 

P6) För att de gillade majs 

P7) För att de ska börja jobba 

P8) För att de skulle jobba och inte lata sig 

P9) För att han skulle dö 

P10) – 
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Figur 2. Kategorisering av svar på fråga 3, pojkar. 

 

Flickor 

F1) Därför han kanske dog och han ville inte tappa bort sitt guld 

F2) Bonden berättade för sönerna för att de var så lata att de inte skulle arbeta och sönerna lärde sig 

något av det. 

F3) Han ville att de ska få pengar 

F4) För att de ska kunna köpa mat och inte dö 

F5) För att de trodde att de skulle få det 

F6) Han berättade för sina söner för att de skulle leta upp guldet så de inte skulle bli fattiga 

F7) Bonden berättade det för att han ville att hans söner skulle få överleva 

F8) För de skulle lära sig att skörda 

F9) Så att sönerna skulle börja jobba 

F10) Därför att han kommer att dö. Därför de skulle lära sig att jobba. 

Tre av pojkarna svarade inte alls. Fem av kvarvarande sju har svarat väldigt lika. Flickorna har något 

längre svar, och har lite mer variation i svaren.  
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Figur 3. Kategorisering av svar på fråga 3, flickor. 

 
Analys av fråga 3 

Beroende på hur man tolkar texten kan poängen uppfattas olika av olika läsare (Keene & Zimmerman 

2003). För att förtydliga resultatet: Poängen med sagan enligt min uppfattning är att pojkarna skulle 

komma igång och jobba, upptäcka att guldet var majs, och att de genom att skörda majsen kunde bli 

rika på att sälja den. Jag frågar mig om frågan var för luddigt ställd eller om eleverna faktiskt inte 

förstod. Svaren är ju delvis rätta i de allra flesta fall, men eleverna missar ändå poängen. Anledningen 

till att jag finner uppdelningen mellan flickor och pojkar intressant är att pojkarna svarat så lika och att 

flickornas svar är längre än pojkarnas, även om fokus för min analys inte ligger på att tolka svaren ur 

ett genusperspektiv. Att eleverna inte förstått poängen kan ha att göra med att de inte förstått hela 

sammanhanget. Att finna sammanhanget i en text kvarstår således som kritisk aspekt. 

 

Fråga 4) Vad betyder orden som är understrukna? 

 

När jag en dag gått hädan kommer ni att finna mitt guld. 

 

De hade fått en riklig skörd. 

 

Resultat av fråga 4 
Jag väljer att presentera resultat i diagramform och fördelar resultatet på flickor och pojkar för att 

skillnaden är intressant. Flickorna har fler antal rätta svar på ordförståelsen. De tenderar också att gissa 

mer än pojkarna.  
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Figur 4. Ordförståelse, pojkar. 

 

 

 

 
 

Figur 5. Ordförståelse, flickor. 

 

Analys av fråga 4 
Flickorna har fler antal rätta svar på ordförståelsen, vilket kan betyda att de har ett större ordförråd än 

pojkarna. Om så är fallet kan det bidra till att flickorna förstår texten bättre (Herrlin & Lundberg, 

2005) 

Fråga 5) Rita en bild som passar till sagan. 

Denna fråga kan visa om eleverna har förmåga att skapa sig inre bilder och göra inferenser som de kan 

uttrycka i bild men inte i skrift. 

Resultat av fråga 5 
Tre pojkar och två flickor har inte ritat någon bild, de sa båda att de inte hann. Övriga elever har ritat i 

stort sett samma saker, hus, åker och majs som växer. Några har lagt till en stig och djur.  
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Analys av fråga 5 

Bilderna visar i de allra flesta fall ett hus och en åker där det växer majs. I övrigt kan sägas att bilderna 

överensstämmer med det eleverna svarat på fråga 2. Det går alltså inte genom bilderna att avgöra om 

eleverna har gjort ytterligare inferenser som de inte lyckades uttrycka i text på fråga 2.  

Analys av förtestet som helhet 

Testet visade att eleverna hade problem med att sammanfatta texten, att återberätta den. Förstår man 

inte sammanhanget i texten (syntaktisk kompetens) går förståelsen förlorad (Lundberg, 1984; Taube, 

2007). Att eleverna hade svårt att återberätta texten kan bero på att den var lång och hade ett innehåll 

som inte var nära deras egen verklighet. Flera elever uttryckte att det var jobbigt att skriva så mycket – 

måste man? 

Eleverna har förmåga att genom ledtrådar i texten göra sig inre bilder och uttrycka det i både skrift och 

bild. Det förefaller finnas ett samband mellan att göra sig inre bilder och att finna sammanhang i 

texten, eller åtminstone att om man är bra på det ena så är man också bra på det andra. 

Ordförståelsedelen klarade flickorna bättre än pojkarna, vilket kan tyda på att flickorna har ett större 

ordförråd. Frågan skapade förvirring i och med att ordet ”understrukna” var understruket. För att få en 

bättre bild av ordförståelsen skulle fler än två ord ha ingått i den frågan, eftersom texten innehåller 

flera svåra ord.  

Det är möjligt att elevernas förståelse hade ökat om de fått en muntlig genomgång av frågorna innan 

testet. Det blev många frågetecken kring den första frågan. Till en början skrev många bara det var en 

bonde med några söner som blev sjuk eller liknande. När jag förklarade då att jag ville att de skulle 

berätta vad hela sagan handlade om, inte bara början. 

Eleverna kan ha hämmats av själva skrivandet, att texten var för lång och att det blev för mycket för 

dem att återberätta texten skriftligt. Kanske förstod de helheten men hann inte/orkade inte få ner det på 

papper.  

Förtestet kontrollerade följande förmågor hos eleverna: den syntaktiska kompetensen, finna 

sammanhang i texten, ordförståelse, att genom förkunskap, erfarenheter och ledtrådar i texten göra sig 

en inre bild och utifrån det göra inferenser. Samtliga dessa kvarstod som kritiska aspekter när vi skulle 

planera lektion 1, där vi också skulle lägga till den metakognitiva förmågan som kritisk aspekt.  

Lektionerna 

Planering av lektion 1 – det intentionella lärandeobjektet 

Efter att förtestet analyserats samlades delar av studiegruppen för att planera den första lektionen. 

Deltog gjorde jag, min handledare, rektorn, fritidspedagogen, ma/no-lärare 2 och sv-lärare 1. Gruppen 

tittade på de kritiska aspekterna som vi efter förtestet ansåg kvarstod. Eftersom läsintresse ligger på ett 

mer långsiktigt plan fokuserade vi på övriga kritiska aspekter och tog nu också in metakognitiv 

förmåga, eftersom denna går att träna genom att hjälpa eleverna att bli aktiva i sin läsning och 

medvetandegöra dem om deras tankeprocesser under läsningens gång (Herrlin & Lundberg, 2005; 

Lundberg, 1984). Punkten Sammanhang i texten ändrades till Sammanfatta text, eftersom vi ansåg att 

det bättre tydliggör vad vi menar.  

Vilka kritiska aspekter ska eleverna få erfara ? 
 Syntaktisk kompetens 
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Syntaktisk kompetens uppnås dels genom egen läsning av texter, men också genom att höra andra läsa 

texter och på det sättet erfara hur en text är upplagd (Lundberg, 1984; Taube, 2007).  

 Ordförståelse & metakognition 

Eleverna medvetandegörs om sina tankeprocesser under läsningens gång och visas på strategier – hur 

man kan göra om man inte förstår (Lundberg, 1984). 

 Sammanfatta text 

Textens delar – mitten, början och slut plockas ut och tydliggörs.  

 Förkunskap, erfarenheter & ledtrådar och inre bilder. 

Elevernas förkunskaper och erfarenheter i ämnet spelar stor roll för förståelsen av texten och därför 

måste de vara aktiva i sin läsning (Franzén, 1997; Herrlin & Lundberg, 2005; Taube, 2007). 

Metakognition kommer in även här, att man är medveten om hur man tänker under tiden man läser. 

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv bör fokus för lärandesituationen ligga på urskiljning, variation 

och samtidighet (Holmqvist, 2006), vilket vi tog hänsyn till. Gruppen enades om följande upplägg: Jag 

skulle genomföra en lektion som innehöll samtliga kritiska aspekter (urskiljning och samtidighet) av 

lärandeobjektet – att göra inferenser. Med utgångspunkt i den modellinriktade undervisningsmetod 

Franzén använde i sitt forskningsprojekt skulle jag som lärare inledningsvis visa hur jag själv tänker 

kring texten och för att lista ut frågorna och sedan successivt involvera eleverna (variation). Ur ett 

variationsteoretiskt perspektiv ska också urskiljas vad som ska vara konstant och vad som ska variera 

(Holmqvist, 2006). I detta fall hålls de kritiska aspekterna invarianta, medan text och 

textbearbetningsmetod varierar. Lektionen skulle bestå av två moment varav jag i det första skulle visa 

eleverna ett exempel och i moment två skulle de själva få tillämpa samma arbetssätt. 

Genomförande av lektion 1 – det iscensatta lärandeobjektet 

Från forskningsgruppen deltog jag, som undervisade, min handledare som observerade, didaktikern 

från Stockholms Universitet som filmade och sv-lärare 1 som även hon observerade. Eleverna 

informerades om vad planen för dagens arbete bestod i, att vi skulle träna oss i läsförståelse och att 

läsa mellan raderna – det som man kan läsa ut av en text utan att det står i den. Eleverna delades av  

sv-lärare 1 in i heterogena grupper om tre, i konstellationer hon trodde skulle fungera.  

Moment 1 

Eleverna visades en text på overhead (bilaga 3) som jag läste högt för dem och de ombads att själva 

läsa texten samtidigt. Därefter sammanfattades texten av mig. De olika delarna plockades ut; början, 

mitten och slut var och en för sig och sedan sattes de ihop till en helhet och texten återberättades, utan 

detaljer. Eleverna fick veta att jag letade efter de stora händelserna i texten – det som var viktigast för 

innehållet. Eleverna var mycket aktiva och ville gärna göra inlägg, även om planen var att jag enligt 

den modellinriktade undervisningsmetoden skulle gå igenom texten utan elevernas inlägg.  

Jag fortsatte med att titta efter om det fanns några svåra ord i texten. Eleverna kom genast med förslag, 

t.ex. vardagsrum. En flicka sa att ordet katt kan vara svårt att förstå om man bor i ett annat land, t.ex. 

Afrika så är man inte van vid den sortens husdjur, för att man har andra djur där. Jag fyllde på att det 

är precis det som det handlar om – att man lägger till texten sådant som man redan kan och vet om 

saker, man kopplar till sin egen erfarenhet. 

Jag gick vidare med att visa strategier för hur man kan göra om det är något man inte förstår. Hur 

skulle jag göra om jag fastnade någonstans? Jag fastnade på ordet stickning. Är det något som jag gör 

illa mig på? Sticks det? Vad gör jag om jag inte vet vad det betyder? Jag förklarade att två bra metoder 
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är att antingen gå tillbaka i texten för att se om jag kan få någon ledtråd där. Jag gick tillbaka i texten 

och läste att Evas mamma stickade en tröja till Eva. Då kan jag tänka mig att stickning har med att 

göra med att Evas mamma stickar en tröja. Eller så går jag vidare i texten och läser klart meningen: 

När Evas mamma några timmar senare skulle fortsätta med sin stickning var allt garn i en enda röra. 

Jaha, det har med garnet att göra kan jag då tänka ut av sammanhanget och få en förståelse för ordet. 

Jag frågade eleverna om de hade andra förslag på hur de kunde ta reda på ord de inte kunde. Man 

kunde fråga någon, fick jag som förslag. Jag föreslog att man kunde slå upp ordet i en ordbok. De 

verkade oförstående inför det. 

Vi gick vidare till frågor rörande texten, som utgjordes av både textbaserade frågor och inferensfrågor 

(Franzén, 1997), och behandlade dem en i taget:  

1) Vem var det som skulle få tröjan som mamma stickade?  

2) Varför var allt garn i en enda röra?  

3) Hur tror du att Eva kände sig när hon fick syn på hur stickningen såg ut? 

Till den första frågan finns svaret direkt i texten. Eleverna fick frågan och därefter besvara hur de 

visste svaret. Det var givet för dem att det stod i texten, men jag bad dem också peka ut var. Även den 

andra frågan kunde de svara på utan svårigheter. Jag frågade eleverna om svaret fanns i texten. De var 

överens om att det inte gjorde det. Jag frågade hur de då kunde veta svaret. En diskussion följde: Man 

vet att katter gillar att leka med garn och att om man drar i en tråd i ett garnnystan så blir det snart 

trassligt o.s.v. Jag påpekade att man utan att man tänker på det tar fram saker ur sitt eget huvud som 

man vet om katter och garn och plockar in det i texten och så kan man läsa ut sådant av texten som 

man inte står i den. Fråga tre besvarades även den utan besvär – att Eva skulle bli ledsen. Även här 

följde en diskussion och jag sa att man kunde hitta ledtrådar i texten, att Eva längtade till tröjan skulle 

bli klar och att om man har längtat efter något och så blir det förstört, då kan man bli ledsen. En elev 

tänkte vidare i berättelsen att mamman kanske skulle hinna fixa till garnet och att Eva inte skulle hinna 

märka något och därmed inte skulle behöva bli ledsen. 

Moment 2 

Nästa text lades på overheaden (bilaga 4) och lästes högt för klassen. Eleverna ombads att läsa själva 

samtidigt. Efteråt läste jag igenom frågorna (bilaga 4) högt inför klassen, för att det inte skulle bli 

några frågetecken kring dem (en lärdom från förtestet). Eleverna instruerades att själva läsa igenom 

texten och att därefter prata igenom frågorna i sina grupper. Om de ville kunde de skriva ner sina svar, 

men det var inget måste. Under tiden eleverna arbetade filmades lektionen, och jag, min handledare 

och sv-lärare 1 gick samtidigt runt och lyssnade på elevernas diskussioner. De fick diskutera större 

delen av tiden tillsammans i grupperna och vi avslutade med en gemensam diskussion i hela gruppen.  

Resultat och analys av lektion 1 – det erfarna lärandeobjektet  

Moment 1 

Med Franzéns (1997) modellinriktade undervisningsmetod i bakhuvudet var min plan att erbjuda 

eleverna en modell för hur man kan tänka. Jag skulle visa, och i nästa moment skulle de själva få 

försöka, med min vägledning. Denna process kräver enligt Franzén många tillfällen med samma 

arbetssätt. Eleverna var väldigt aktiva och ville säga mycket och göra inlägg. Visionen var att eleverna 

skulle få syn på hur man kan tänka när man ska sammanfatta en text. Jag ställer mig tveksam till att 

undervisningsmomentet ledde eleverna vidare i deras kunskaper, det behövs mer tid att träna detta.  
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Flickan som tidigt i lektionen sa att katt kunde vara ett svårt ord om man t.ex. är från Afrika, hade 

förstått precis vad inferenser handlar om, att läsarens förståelse är beroende av vad man har för egna 

erfarenheter och vilka ord man stött på tidigare (Franzén 1997; Herrlin & Lundberg 2005; Lundberg, 

1984). 

Den elev som tänkte vidare i texten, gjorde en modellbaserad inferens – en förutsägelse grundad på 

egna erfarenheter och inre bilder (Franzén, 1997). Om mamman hann fixa till garnet så kanske Eva 

inte skulle märka något och då skulle hon inte bli ledsen. Jag inser att jag själv också omedvetet gjorde 

en modellbaserad inferens som eleverna delgavs, en förutsägelse att tröjan var förstörd. Det står ju 

bara att garnet var i en enda röra. Dock var det ingen elev som reagerade på detta. Eleverna visade 

också förmåga att göra textbaserade inferenser (Franzén, 1997). De hittade ledtrådar i texten som 

gjorde att de kunde göra en inferens: Eva längtade till att tröjan skulle bli klar. Alltså skulle hon bli 

ledsen om den blev förstörd innan den var klar. Denna inferens kan också vara modellbaserad: Om 

man själv har samma erfarenhet, att man längtat efter något som blivit förstört så vet man att man blir 

ledsen i en sådan situation.  

Moment 2 

Eleverna fastnade länge på fråga 1, att sammanfatta texten, och det var uppenbart att de inte förstod 

hur man sammanfattar – tar med början, mitten och slut. De gick in på detaljnivå och många skrev av 

hela meningar direkt ur texten. En annan grupp ringade in några meningar i början, fortsatte att ringa 

in meningar som skulle höra till mitten, och avslutade med att ringa in en mening i slutet. Således blev 

hela texten med, ordagrant, vilket knappast kan räknas som en sammanfattning. Resultatet visar att 

sammanfattningen under det första momentet inte var särkskilt fruktbar – eleverna hade inte erfarit den 

kritiska aspekten som det var tänkt. Det erfarna lärandeobjektet blev inte det planerade. Eleverna 

visade återigen att de hade problem att sammanfatta texten, men denna gång var texten lättare än vid 

förtestet och problemet nu var snarare att de återberättade för mycket, i vissa fall hela texten, istället 

för att sammanfatta den.  

Vad gäller ordkunskapen ansåg jag att det bara var ett ord som kunde krångla till det för eleverna: 

”njuter”. Men det var inget problem visade det sig. Alla kunde relatera till sig själva och att det 

handlade om att ha det skönt eller ta det lugnt. Det var heller ingen som angav att det fanns ord de inte 

förstod i texten. 

När jag gick runt bland eleverna och lyssnade på dem, var jag noga med att fråga dem hur de kan veta 

svaren på sådant som inte står i texten. När de svarade sådant som i stil med ”jo, för att när jag…” 

förklarade jag återigen att de kan veta svaret för att de kopplar på sina egna tankar om vad de tidigare 

varit med om. Jag påpekade att man måste vara aktiv när man läser, att man måste tänka samtidigt.  

Eleverna påmindes att det gäller att vara aktiv i sin läsning, att koppla på sitt eget tänkande om vad 

man själv varit med om och vad man redan kan och vet. Detta var något som upprepades flera gånger 

under lektionen med hjälp av frågor som: Hur vet du det? Står det i texten? När eleverna kom med 

svar som visade att de lyckats göra inferenser, diskuterade vi kring hur de kommit fram till svaret och 

visade på att olika personer har olika svar beroende på vad man varit med om tidigare och känner till 

om det som texten behandlar. Att delge varandra svar på frågor och att höra andras sätt att tänka 

gynnar elevernas lärande (Marton, 2006) – eleverna får variation av en och samma text. Att dels träna 

på att sammanfatta text och men också att göra inferenser om samma text ger, menar Marton (2006), 

eleven förutsättningar att bli medveten om sin inlärning och också se variationen i sätt att lära sig.  
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Eleverna visade tydligt att de kunde göra inferenser i de båda texterna och man kan fundera över om 

texterna var i enklaste laget eller om det var bra att träna med så pass enkla texter.  Dock pekar Taube 

(2007) på vikten av att elever får träna på texter av olika svårighetsgrad.  

Eleverna visade sig kunna göra inferenser trots att de hade svårt att sammanfatta texten på ett relevant 

sätt. Studiegruppen ställde sig då frågan om sammanfattning av text verkligen var en kritisk aspekt – 

de kunde ju göra inferenser. Vi kom dock fram till att sammanfattning av text ändå var en kritisk 

aspekt, eftersom ju mer man förstår en text desto lättare har man att göra inferenser. Har man inte 

förstått innehållet så kan man heller inte göra erfarenhetskopplingar till den. Den syntaktiska 

kompetensen – att bringa mening i meningar var för sig, men också i ett sammanhang, är en väsentlig 

del av läsförståelsen (Lundberg, 1984). 

Helhetsintrycket när studiegruppen analyserade lektionen var att moment 2 gav eleverna mer. De fick 

tänka själva, prata och resonera tillsammans och utvecklade sina egna och varandras tankar. Det 

märktes genom att de fyllde på vad den andre sade och protesterade om de tyckte att den andre hade 

fel. Vissa grupper fungerade tillfredsställande, medan andra fungerade mindre väl. I dessa grupper var 

det en eller två som kom till tals medan övriga satt som åhörare, vilket studiegruppen skulle ta i 

beaktning till nästa lektionstillfälle.  

Planering av lektion 2 - det intentionella lärandeobjektet 

Vid planering av lektion 2 deltog jag, min handledare, sv-lärare 1 samt sv-lärare 2. Under analys av 

lektion 1 ställde vi i studiegruppen oss frågande till ifall att kunna sammanfatta text verkligen var en 

kritisk aspekt för att kunna göra inferenser. Genom det resonemang som följde beslöt vi att även denna 

gång träna eleverna på att sammanfatta en text, men med ett modifierat upplägg. Jag skulle ställa 

frågor till eleverna: Hur börjar texten? Vad händer sedan? Och efter det? Eleverna skulle få vara 

aktiva och vi skulle tillsammans gå igenom händelseförloppet, men de skulle bara få säga en mening 

var. Detta för att en och samma elev inte skulle berätta allt på en gång och att det inte skulle bli så 

detaljerat. Därefter skulle jag plocka ut de viktigaste delarna och skriva ner dem på tavlan. Jag skulle 

avsluta med att läsa upp sammanfattningen. Eleverna skulle då få syn på att en sammanfattning inte är 

detaljerad, utan beskriver texten i stora drag. 

Jag lyckades inte hitta vad jag tyckte var en lagom lång text med lämplig svårighetsgrad och innehåll 

så jag författade en text och frågor själv (bilaga 5). Efter viss revidering av frågorna bedömde min 

handledare och jag tillsammans att det kunde bli ett bra underlag för undervisningen.  

Texten skulle bearbetas på följande sätt: Jag skulle dela ut texten och sedan vänta tills alla läst klart. 

När alla läst klart skulle jag läsa upp frågorna och därefter dela ut ett papper med frågorna till var och 

en. De skulle inte skriva ner svaren, bara tänka ut dem. När alla tänkt klart skulle de diskutera med en 

kompis – de skulle bli indelade i homogena grupper om 2 när de kom in i klassrummet. Vi valde att 

göra grupperna på detta sätt denna gång, eftersom gruppindelningen under lektion 1 inte var optimal. 

Efter att paren diskuterat igenom frågorna skulle vi i helklass gå igenom svaren tillsammans. Tanken 

med att vänta in alla mellan varje delmoment, var att ingen skulle hasta iväg och bli klar på 5 minuter. 

Då skulle det troligtvis bli rörigt i klassrummet, och många skulle satsa på att blir klara så fort som 

möjligt.  

De kritiska aspekterna från lektion 1 kvarstod och skulle således erbjudas även under lektion 2: 

 Läsarens syntaktiska kompetens 

 Ordförståelse 

 Läsarens förkunskap och erfarenheter 
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 Sammanfatta text 

 Ledtrådar i texten och skapande av inre bilder 

 Metakognition 

 

Lektionen skulle bestå av två moment. I det första skulle jag tillsammans med klassen sammanfatta 

texten och i det andra skulle eleverna arbeta med frågorna tillhörande texten, först på egen hand och 

därefter parvis för att sedan avsluta med en gruppdiskussion. 

Genomförande av lektion 2 – det iscensatta lärandeobjektet 

Deltagare ur studiegruppen under lektion 2 bestod av mig, min handledare och sv-lärare 1. Strax före 

lektion 2 skulle starta beslutade vi oss för att jag skulle vända om ordningen på momenten. Eleverna 

skulle först få texten och besvara frågorna. Vi resonerade så att om de har läst texten och besvarat 

frågorna till den så har de djupare förståelse för texten och därmed lättare att sammanfatta den. 

Omvänt resonerade vi att om de kan sammanfatta texten så har de större förståelse för texten och kan 

lättare förstå och besvara frågorna. Men vi beslöt oss för att sammanfattningen skulle komma som 

moment 2. Vi hade ju redan provat att ha sammanfattningen först, på lektion 1, så varför inte prova 

omvänt? 

Moment 1 

Eleverna fick instruktionen att läsa den text jag snart skulle dela ut, i lugn och ro. Vi skulle vänta in 

alla innan vi gick vidare. De skulle sitta alldels tyst och bara vänta tills alla var klara. För att visa att 

man var klar skulle pappret vändas upp och ner på bänken. Eleverna fick texten och började läsa. De 

som blev klara snabbt uppmanades att läsa texten en gång till. Eleverna var väldigt duktiga på att vänta 

in sina kompisar – ingen blev störd i sin läsning. Därefter läste jag frågorna till texten högt för klassen. 

De fick instruktionen att efter att de fått pappret med frågorna besvara dem själva i sitt eget huvud, 

utan att skriva ner svaren på papper. Även nu skulle vi vänta in alla elever. När alla tänkt igenom 

frågorna och svaren började de diskutera i sina grupper om två. De hade fått i uppgift att se till att båda 

två fick prata på varje fråga. Båda skulle berätta hur de hade tänkt.  

Sv-lärare 1gick runt och filmade och jag och min handledare gick runt och lyssnade på eleverna. Det 

fördes livliga resonemang kring t.ex. årstiden:  

-  ”Jag tror att det är höst.” 

       -      ”Nej, det måste ju vara vår, för det är tussilago i diket”. 

 

Ett exempel på resonemang kring Stefans ålder som fördes mellan två pojkar:  

- ”Jag tror han är 6 år för jag var 6 när jag fick min första riktiga cykel.” 

- ”Men man cyklar ju knappast till affären själv och handlar när man är 6. Jag tror han är 

10.Och jag tror att cykeln har 10-växlar och det kan man ju inte ha när man är 6”. 

En flicka kommer tidigt fram till mig och är irriterad för att den sista frågan finns det inget svar på i 

texten. ”Det S-T-Å-R ju inte varför han blir alldeles kall.” Jag svarar henne att det är just det vi har 

pratat om. Hur kan du förstå vad som har hänt, även om det inte står i texten? Fortfarande irriterad 

svarar hon att det ju är någon som har tagit hans cykel medan han har varit inne och handlat. Jag 

klappar henne på axeln och säger att hon ju visst kom på det. Hon ler och ser ut som att hon känner sig 

lite dum och sätter på sin plats.  

Samma flicka som ovan beskriver tillsammans med en kompis Stefans cykel. Kompisen börjar:  
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- ”Den har 2 handbromsar och fotbroms.” 

- ”Den kan ju inte både ha handbroms och fotbroms. Man har ju det ena eller andra. Om jag 

försöker bromsa min cykel med fötterna så trampar den runt baklänges, och jag har 

handbroms.” 

- Okej då, men den är riktigt snygg. Och fulländad är ju att den har allt. Nåt som har allt, den 

är så F-A-N-T-A-S-T-I-S-K. ” 

Två pojkar resonerar kring Stefans reaktion när han kom ut ur affären. 

- ”Det kom en kall vind, för det var ju lite kallt ute fast det var sol.” 

- ”Ja det var ju på hösten.” 

Två flickor resonerar kring samma händelse: 

- ”Han blev kall för det var varmt i affären och så blev han kall när han kom ut.” 

- ”Ja så var det nog.” 

Ett tredje resonemang kring samma ämne:  

       -    ” Den kan ha blivit stulen. Han blev ju liksom kall i kroppen. Han blev nog ledsen.” 

Eleverna är ännu inte riktigt klara i sina pardiskussioner när jag måste avbryta för att lektionen strax är 

slut. Hade jag hört att de alla förstått att Stefans cykel var borta när han kom ut ur affären hade 

lektionen kunnat få avslutas med pardiskussionen. Men jag ville klargöra poängen i berättelsen, få 

dem att förstå hur jag listat ut varför Stefan blev kall i hela kroppen och därför avbröt jag dem. Några 

elever fick klargöra i helklass varför de trodde att Stefan reagerade som han gjorde. Några sade det 

som vi vuxna hört när vi gick runt, att han blev kall för att det kom en vind, eller för att det var kallt 

ute men varmt i affären. En pojke sa att det nog var varmt i affären och om man backar tillbaka i 

texten står det att solen var uppe men att det ändå var kallt. Om det var varmt i affären kunde det 

kännas ännu kallare när man kom ut. Andra delgav kompisarna att de trodde att cykeln var stulen. 

Någon sa att han glömde att låsa den eller att Jens hade tagit den. En flicka säger att han blir helt kall 

och står helt still och är jätteledsen för att hans cykel är stulen. 

Jag avslutade med att fråga eleverna om de tyckte att det blev någon skillnad i hur de tänkte när de 

först tänkte själva och sedan fick höra hur kompisen tänkte. En flicka svarade att hon hade trott att det 

var höst, men att hennes kompis sa att det fanns ju blommor och att hon inte hade tänkt på att 

blommor kommer det när det blir vår.  

Moment 2 

Det tänka momentet 2, att sammanfatta texten valde jag att hoppa över. Eleverna var så inne i sina 

diskussioner och förde så bra resonemang att jag tyckte att det hade varit synd att avbryta dem.  

Resultat och analys av lektion 2 – det erfarna lärandeobjektet 

Moment 1 
Det fungerade bättre att arbeta i grupper om två. Alla kom till tals med undantag för en grupp, där den 

ena flickan trots tillsägelse satt och skrev egna svar på pappret och inte ville prata med sin kompis om 

svaren. I övrigt kompletterade eleverna varandra på ett bra sätt och den enes resonemang ledde flera 

gånger till den andres förståelse, t.ex. flickan som säger att hon trodde att det var höst först, men sen 

när kompisen sa att det kommit blommor och att det antagligen var vår då, så förstod hon också att det 
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var det. Marton (2006) menar att eleverna genom diskussion med andra får syn på andras tankesätt och 

lär sig genom det. 

Det var både bra och dåligt att eleverna fick vänta in varandra. Bra för att ingen kunde hasta iväg och 

slarva sig igenom text och frågor. Dåligt för att det blev lite för lång väntan för vissa. 

Den flicka som kommit fram och var irriterad över att svaret inte stod i texten visade ju att hon hade 

förmågan att göra inferenser, hon förstod att cykeln var stulen. Hon visste också att fulländad betydde 

att det är något som har allt, något som är perfekt. Hon kan således säga ha ett gott ordförråd, vilket 

hänger tätt samman med att kunna göra inferenser, eftersom förståelsen för texten blir högre med en 

god ordförståelse (Franzén, 1997; Herrlin & Lundberg, 2005) 

Den pojke som tror att Stefan är 6 år relaterar det visserligen till att när man är 6 år kan man ha fått sin 

första riktiga cykel, men har inte lyckats ta steget fullt ut, eftersom det knappast är troligt att han skulle 

cykla till affären ensam som 6-åring. Han frågar mig vad fulländad betyder, och drar man paralleller 

till flickan ovan, så kan slutsatsen dras att pojken som inte har samma goda ordförråd som flickan inte 

heller kan göra inferenser på samma sätt. Pojken hörde till dem som trodde att det kom en vindpust när 

Stefan kom ut ur affären.  

Det var förvånande för oss i studiegruppen att det var så många som inte hade förstått poängen, att 

Stefans cykel var borta när han kom ut ur affären. Vi tyckte att det var en text som var nära elevernas 

egen erfarenhetsvärld, att upplägget i texten var tydligt, och övriga inferenser lyckades de flesta göra 

korrekt. De visade goda exempel på hur de resonerade sig till svaren, att de blandade in sina egna 

erfarenheter för att besvara frågorna och förstå texten.  

Den pojke som sade att det var varmt i affären men kallt ute har uppenbarligen förstått strategin att 

backa tillbaka i texten för att uppnå förståelse, även om hans slutsats inte var korrekt. Man kan anta att 

han tillgodogjort sig strategin under den föregående lektionen, då vi pratade om att gå tillbaka i texten 

för att se om man kan hitta ledtrådar där. Herrlin och Lundberg (2005) menar att när man hjälper 

elever att lära sig att läsa aktivt lär de sig också strategier vid läsning. 

Moment 2  

Det var synd att sammanfattningen inte hanns med. Min uppfattning är att eleverna behöver tränas i 

detta och jag hoppas att de kommer att ges rika tillfällen att göra det.  

Eftertest 

Planering av eftertest 

Planeringen av eftertestet gjordes av mig och min handledare. För att få ytterligare en åsikt om texten 

och frågorna lästes de av sv-lärare 1, som kom med kommentarer. 

Vi valde en text (bilaga 6) som innehållsmässigt låg nära förtestet, men den var något kortare och hade 

ett något modernare språk. Tankegångarna vi kretsade kring var att eftertestet skulle kunna jämföras 

med förtestet, att ämnet skulle vara likartat, och att frågorna till texten (bilaga 6) skulle vara tydliga 

och inte skapa förvirring för eleverna. Likaså skulle frågorna utgöras av både textfrågor och 

inferensfrågor, precis som i förtestet. Till skillnad från förtestet skulle eleverna nu inte rita en bild som 

passade till texten, eftersom förtestet inte visade någon skillnad i vad eleverna kunde uttrycka i bild 

och text.  
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Genomförande av eftertest 

På eftertestet deltog endast jag som vuxen, då sv-lärare 1 var sjuk. Jag gjorde bedömningen att det 

skulle gå bra att ha klassen själv, även om jag blev erbjuden att ha en annan lärarstudent närvarande. 

Eftersom varken videofilmning eller observationer skulle göras fann ingen nackdel med att vara ensam 

vuxen. 

Eleverna fick instruktionen att läsa texten tyst för sig själva och sedan skriftligt besvara frågorna så 

noga de kunde. De fick inte ta hjälp av mig eller varandra. För att ingen skulle hafsa igenom testet fick 

de veta att man inte fick lämna in sitt förrän tidigast 25 minuter efter att testet startat, och inte heller 

läsa en bok eller göra något annat. 19 elever deltog i förtestet, 10 flickor och 9 pojkar.  

Resultat och analys av eftertest 

Nedan redovisas varje fråga separat. Frågan presenteras, följt av vilken kritisk aspekt den prövar och 

sedan följer först resultat och slutligen analys. Jag avslutar med att presentera en analys av eftertestet 

som helhet. 

Fråga 1) Vad handlar texten om? Börja med att berätta hur den börjar, vad som händer sedan 

och hur den slutar. Du ska alltså sammanfatta texten.  

Denna fråga prövar såväl läsarens syntaktiska kompetens som förmåga att få sammanhang i texten. 

Till skillnad från eftertestet byttes ordet återberätta ut mot sammanfatta, eftersom det var det vi övade 

under lektionerna och det var denna term som användes. 

Resultat av fråga 1 
15 elever har sammanfattat hela/så gott som hela sagan och fått med poängen. En elev skriver inget 

alls på frågan och två elever sammanfattar endast grunden.  

 

 
 

Figur 6. Grad av sammanfattning, antal elever. Eftertest. 
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Analys av fråga 1 

Ett par elever har återberättat väldigt detaljerat, nästan som om de skrivit av texten, vilket ju är möjligt 

att göra när texten är lite kortare. 13 elever, (68 procent) sammanfattar hela/så gott som hela sagan, 

vilket tyder på att de har god syntaktisk kompetens (Lundberg, 1984; Taube 2007). 

Fråga 2) Varför tror du att hästen aldrig behövde arbeta? 

Denna fråga är både en textfråga och inferensfråga (Franzén, 1997) som prövar läsarens förmåga att 

göra sig en inre bild och att göra inferenser. Svaret finns delvis i texten, men läsaren behöver också 

göra sig en inre bild för att hitta svaret. 

Resultat av fråga 2 
Nedan listas svaren i ett diagram, där svaren delats in i kategorier eftersom många svar syftar åt 

samma håll.  

 

 
 

Figur 7. Kategorisering av svar, fråga 2. 

 

Analys av fråga 2 
6 elever har svarat att hästen var fin, vilket står i texten, men lika många har angivit svar som tyder på 

att de kopplat in sin förförståelse i ämnet och därmed kunnat göra inferenser (Franzén, 1997; Herrlin 

& Lundberg, 2005; Keene & Zimmerman, 2003; Lundberg, 1984). Pojke F5 sammanfattade inte 

texten alls, och har heller inte lyckats svara på denna inferensfråga. Är hans syntaktiska kompetens 

bristfällig kan han också ha bristande förmåga i att göra inferenser, eftersom förståelsen går förlorad 

(Lundberg, 1984; Taube 2007). Elevernas svar i stort tyder på att de kan göra inferenser. De kan göra 

sig en inre bild och aktivera sin förförståelse av varför hästen inte behöver arbeta, även om det inte står 

explicit i texten. 

Fråga 3) Vad var det som gjorde att åsnan föll ihop? 

Detta är en textbaserad inferensfråga (Franzén, 1997) som prövar elevernas förmåga att via ledtrådar i 

texten göra inferenser.  

Resultat av fråga 3 
Nedan visas i diagramform hur eleverna svarat på frågan. Svaren är indelade i kategorier. 
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Figur 8. Kategorisering av svar fråga 3. 

 
Analys av fråga 3 
Svaret på frågan finns på flera ställen i texten, och svaret kan också vara flera saker. Alla elever har 

kunnat svara på frågan och de som har svarat att åsnan var utmattad har också kunnat förklara ordets 

betydelse i ordförståelsedelen senare i testet. Det står inte explicit i texten att åsnan föll ihop för att… 

Läsaren måste klara av att finna ledtrådar i texten för att tolka den och finna svaret (Franzén 1997), 

vilket alla också klarar. 

Fråga 4) Hur tror du att hästen kände sig i slutet av sagan? 

Frågan prövar elevens förmåga att göra modellbaserade inferenser, att knyta sina egna erfarenheter till 

texten och skapa sig en inre bild (Franzén, 1997). 

Resultat av fråga 4 
Nedan visas i diagramform hur eleverna svarat på frågan. Svaren är indelade i kategorier. Några elever 

har svarat mer än ett alternativ. 

 

 

Figur 9. Kategorisering av svar, fråga 4. 
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Analys av fråga 4 
Alla elever utom en lyckas tänka sig in i situationen och sätta ord på hur hästen kunde tänkas känna 

sig. Beroende på hur man ser på historien kan olika svar vara ”rätt”. Sensmoralen författaren vill ha 

fram är att man alltid ska hjälpa andra – det kan löna sig. De 3 elever som förstått det är de som svarat 

att hästen blev sur för att han behövde bära allt. Övriga elever har lyckats göra en inferens, baserad på 

sina egna erfarenheter, hur de förmodligen själva skulle känna sig.  

 

Fråga 5 & 6) Åsnan hade en ”tung last”. Vad betyder det? Vad betyder utmattad? 

Frågan prövar elevernas ordförståelse. 

Resultat av fråga 5 och 6 
Jag väljer att presentera resultatet i diagramform fördelat på flickor och pojkar, eftersom jag 

presenterade ordförståelsedelen så i förtestet. 

 

 

Figur 10. Ordförståelse, pojkar. 

 

 

Figur 11. Ordförståelse, flickor. 
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Analys av fråga 5 och 6 

Alla elever utom en hade god ordförståelse för de båda orden som prövades. God ordförståelse krävs 

för att elever ska kunna nå god förståelse för texten i sin helhet (Franzén, 1997; Herrlin & Lundberg, 

2005), vilket troligen har ett samband med att sammanfattningen av texten gick bra.  

Fråga 7) Vad tror du att den här sagan vill säga till dig som läser den? Vad vill den att du ska 

tänka på?  

Denna fråga prövar elevernas förmåga att finna sammanhang i texten och göra inferenser Svaret hittas 

inte explicit i texten utan läsaren måste kunna tolka texten i sin helhet och blanda in sina egna 

erfarenheter.  

Resultat av fråga 7 
 

 

Figur 12. Kategorisering av svar, fråga 7 

Analys av fråga 7 

Beroende på hur man tolkar texten kan poängen uppfattas olika av olika läsare. För att förtydliga 

resultatet: Författarens poäng med sagan är att det lönar sig att hjälpa andra, vilket 12 elever också 

svarat. Ett annat svar som kan tolkas som rätt men utan poäng är t.e.x. ”Man ska dela med sig.” Svar 

som jag räknat som felaktiga är t.ex. ”Att man ska förstå vad den handlar om.”  

Analys av eftertestet som helhet 

Testet visade att 68 procent av eleverna kunde sammanfatta texten med början, mitten och slut vilket 

tyder på att de har god syntaktisk kompetens (Lundberg, 1984; Taube 2007). Eleverna förstår 

meningar var och en för sig, men också i ett sammanhang.  

Endast en elev lyckades inte förklara båda orden i ordförståelsedelen. Att eleverna förstod orden i 

texten ledde också till att de förstod texten som helhet (Franzén 1997; Lundberg 1984), och kunde 

sammanfatta den. I eftertestet fanns ingen markant skillnad mellan pojkarnas och flickornas 

ordförståelse. Det var inte heller fokus för studien, men eftersom skillnaden nämndes i förtestet bör det 

också nämnas här. 

Eleverna visar tydlig kompetens i inferensfrågorna. De kan koppla förkunskap och egna erfarenheter 

till texten och därmed göra sig en inre bild av händelser och göra inferenser.  
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Jämförelse mellan förtest och eftertest – det erfarna lärandeobjektet 

Det blev en märkbar skillnad i att sammanfatta text, mellan förtest och eftertest. En elev hade inte 

återberättat något alls i förtestet och i eftertestet skrev han en hel sida och sammanfattade hela sagan 

inklusive poängen. På förtestet skrev han korta svar medan han i eftertestet broderat ut svaren mer. 

Detta kan ha flera orsaker. Texten i eftertestet var något kortare och hade ett något enklare språk. 

Frågan som ställdes var tydligare än i eftertestet. Det kan också vara så att det planerade 

lärandeobjektet skiljer sig från det erfarna (Holmqvist, 2006) – att det eleverna främst tog till sig från 

lektionstillfällena var hur man sammanfattar en text, vilket visserligen utgör en kritisk aspekt för att 

kunna göra inferenser. I eftertestet tydliggjordes i frågan att både början, mitten och slut ska vara med. 

Dessa orsaker till det förbättrade resultatet är troligare än att läsarnas syntaktiska kompetens skulle ha 

ökat markant mellan förtest och eftertest. När man jämför diagrammen gällande 

återberättande/sammanfattning i för- och eftertestet måste hänsyn tas till graderingen på skalan. I det 

tidigare har maxskalan satts till 8 och i det senare till 16, för att det på så sätt blir lättare att läsa av.  

I ordförståelsedelen är skillnaden i resultat mellan förtestet och eftertestet stort. Endast en elev har inte 

klarat ett av orden, i övrigt har eleverna haft förståelse för orden. I eftertestet var det en flicka som inte 

klarade av ordet, medan det i förtestet var pojkarna som hade en lägre förståelse. Det går således inte 

att dra några slutsatser kring att pojkar skulle ha en lägre grad av ordförståelse. 68 procent av eleverna 

sammanfattade hela/så gott som hela texten då 97 procent klarade ordförståelsen bra. Detta kan 

jämföras med att 35 procent av eleverna återberättade hela/så gott som hela då 65 procent klarade 

ordförståelsen bra. 

Fråga 3 i förtestet och fråga 7 i eftertestet är jämförbara inferensfrågor. De frågar båda efter sagans 

grundmening, vad den vill säga läsaren. I båda fallen har eleverna gjort inferenser, men de är av lite 

olika slag, och det är svårt att bedöma vilka svar som är ”rätt”.  
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Analys och diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur lärare kan hjälpa elever på deras väg att nå god 

läsförståelse, med fokus på att göra inferenser. För att uppnå syftet utgick jag från följande 

frågeställningar: 

1. Vilka är de kritiska aspekterna för eleverna, för att kunna göra inferenser? 

2. Vad behöver läraren ha i fokus i sin undervisning för att vägleda eleverna i deras läsförståelse? 

Tillförlitlighet 

Den studie jag har gjort har giltighet i den klass där studien genomfördes, vilket jag grundar på 

följande: 

Ett förtest gjordes för att se vilka kunskaper eleverna hade innan lektionsserien startade. Studien skulle 

kunna genomföras med en annan grupp elever, men de kritiska aspekterna för lärandeobjektet måste 

då omprövas, eftersom de kritiska aspekterna varierar inom olika elevgrupper (Wernberg, 2006). 

Jag har följt de steg i studien som metoden föreskriver, vilket gör att en liknande studie skulle kunna 

göras på samma sätt.  

Texterna som valdes till för- och eftertest valdes med tanke på att eleverna skulle ha likartade 

erfarenheter av innehållet, det skulle hållas neutralt. Texterna var jämförbara på flera sätt. De var båda 

sagor, berättade på ett liknande sätt och med liknande innehåll. Dock var texten i förtestet lite längre. 

Resultatet gällande sammanfattningen kunde eventuellt ha sett annorlunda ut om texterna varit lika 

långa. Eleverna kan ha skrämts av den längre texten. Dock kändes det viktigare att texterna hade ett 

jämförbart innehåll och var skrivna i samma genre när det gällde förmågan att göra inferenser. 

Frågorna i eftertestet var enklare i sin utformning än i förtestet för att det inte skulle bli tveksamheter 

om vad som efterfrågades, men i övrigt är de jämförbara – de prövar samma förmågor. 

Förtestet och eftertestet kunde ha utförts i en kontrollgrupp som inte deltog i lektionerna, men på 

skolan fanns bara en åk 3 och tiden var för knapp för att leta upp en jämförbar klass att hinna utföra 

testen i. Dock hade det varit både intressant och relevant att göra detta, för att se i vilken mån 

lektionerna påverkade resultatet av eftertestet. 

De flesta medlemmar i studiegruppen har flerårig erfarenhet av undervisning och goda kunskaper om 

vad läsning och läsförståelse innebär. I de fall en gruppmedlem som inte varit så insatt i ämnet uttalat 

sig, haft förslag eller synpunkter, har de inte i något fall på något sätt varit kontroversiella eller 

uppseendeväckande. Gruppens samlade kompetens i ämnet är god. Jag önskar dock att forskargruppen 

hade bestått av ett fåtal personer som kunde delta vid alla tillfällen och hela tiden sett helheten och 

utvecklingen. Jag och min handledare har utgjort stommen och vid varje tillfälle vi träffats har vi haft 

med oss det som skett tidigare i moment under studiens gång medan övriga deltagare uppdaterats 

efterhand. I en liten samlad grupp med samma antal deltagare kunde lektionsplaneringen ha sett 

annorlunda ut, vilket också kunde ha påverkat det eleverna tog till sig.  
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De kritiska aspekterna 

De aspekter som teoridelen så väl som studien visat är kritiska för att kunna göra inferenser och som 

läraren således ska ta i beaktning i undervisningen är de som följer nedan. Jag resonerar också kring 

hur eleverna blivit erbjudna att erfara de kritiska aspekterna under lektionerna (det iscensatta 

lärandeobjektet) samt analyserar om de tillgodogjort sig det som det var tänkt (det erfarna 

lärandeobjektet). 

 Läsarens syntaktiska kompetens 

Denna förmåga utvecklas över tid dels genom att eleverna själva läser texter, men också genom att 

höra andra läsa texter och resonera kring dem. Under lektionerna fick eleverna öva denna kritiska 

aspekt av lärandeobjektet genom att texterna lästes i grupp och enskilt, och att eleverna själva men 

också i grupp tillsammans resonerade kring svaren (det iscensatta lärandeobjektet). Eftertestet 

visade att eleverna nu kunde sammanfatta texten bättre, och fick med såväl början som mitten och 

slut. Det är dock tveksamt att deras syntaktiska kompetens ökat, utan man kan istället anta att de 

tillgodogjort sig vad en sammanfattning innebär, under de två lektionstillfällena. Troligt är också att 

det spelade roll att texten var något kortare och enklare i eftertestet.  

 Ordförståelse 

Under lektionerna erbjöds eleverna strategier för att komma vidare i texten om det var något de inte 

förstod (det iscensatta lärandeobjektet). Vi tittade på strategier hur man kan göra om man inte 

förstår t.ex. ett ord. Genom att läsa mycket men också höra någon annan läsa kan eleverna 

tillgodogöra sig ett större ordförråd. Det är svårt att bedöma om eleverna kommer ihåg betydelsen 

av de ord vi talat om under lektionerna, eftersom det inte var relevant att testa dem i eftertestet. 

Däremot kan en parallell dras mellan för- och eftertest, att eleverna hade större ordförståelse under 

eftertestet och därmed också kunde sammanfatta texten bättre. 

 Läsarens förkunskap och erfarenheter 

Eleverna förstår lättare om det är texter som ligger nära dem själva och deras egen erfarenhetsvärld. 

De kunde lätt aktivera sin förkunskap under lektionerna, eftersom det var situationer de kunde tänka 

sig in i. De flesta kunde då göra inferenser, även om alla inte alltid ansågs som ”rätt”. De påmindes 

om att man hela tiden kopplar texten till vad man själv kan och vet. Förtestet såväl som eftertestet 

visade att eleverna kunde göra inferenser, men det kan diskuteras vad som är rätt och vad som är 

fel.  

 Sammanfatta text 

Flera gånger under studiens gång ställde jag mig frågan om detta verkligen var en kritisk aspekt. 

Trots att eleverna i början visade dåliga resultat i att sammanfatta text kunde de ju ändå göra 

inferenser. Men det dåliga bestod ibland i att eleverna var allt för detaljerade, de sammanfattade för 

mycket. Förtestet visade att eleverna inte kunde göra en sammanfattning där början, mitten och slut 

ingick, men orsakerna till det kan ligga i att texten var för lång eller svår. De visade att de kunde 

göra inferenser även om de inte fick ihop sammanfattningen.  

 Ledtrådar i texten och skapande av inre bilder 

Precis som när det handlar om förkunskap och erfarenheter, så handlar det om att läsaren måste 

vara aktiv. Man skapar bilder och gör dem till sina egna, genom de ledtrådar som finns i texten. 

Genom att eleverna både fick tänka själva och tala med varandra kring texterna fick de syn på både 

sina egna och andras sätt att tänka, och ta del av varandras tolkningar. 

 Metakognition 

Eleverna erbjöds att bli medvetna om sina egna tankeprocesser på så vis att de påmindes om och 

om igen om att de måste vara mentalt närvarande när de läser, och att de kopplar in sina egna 
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erfarenheter för att förstå. De fick också ta del av strategier, hur man kan göra när man inte förstår 

innehållet eller ett ord. En pojke visade prov på detta när han sa att man kunde gå tillbaka i texten 

och se vad som stod innan. Det är dock svårt att avgöra hur mycket av detta eleverna tog till sig. 

 Läsintresse 

Att skapa ett läsintresse ligger på ett mer långsiktigt plan och lärarens roll är stor, att påverka elever 

att finna lust och glädje i att läsa. Att detta är en kritisk aspekt är dock tydligt. Det är svårt att förstå 

om man inte har viljan. 

 

Det är i vissa fall svårt att bedöma om eleverna kan göra ”korrekta” inferenser eller inte. Vilka 

inferenser man gör är beroende på ens förkunskaper och erfarenheter. En text kan tolkas på ett sätt av 

mig och på ett helt annat sätt av en annan (Keene & Zimmerman, 2003). Att eleverna har gjort 

inferenser under lektionerna såväl som under eftertesten är tydligt. Men att de har gjort de inferenser 

som jag önskat är inte lika tydligt. Det är lätt att glömma bort att beroende på vem man är, vad man 

kan och vet så tolkar man texten olika, och att det är helt i sin ordning. Vid tolkning av elevernas svar i 

förtestet när det gällde att hitta sagans poäng, har jag angivit att de har svarat rätt, men inte fått med 

poängen. Men för eleverna kanske det just det som de svarat som var poängen – för dem! Skulle jag ha 

diskuterat och resonerat med dem kanske jag hade kommit fram till samma svar. Det är lätt att fastna i 

sina egna tankemönster. 

Lärarens fokus 

Samtidighet uttalas som en viktig del i variationsteori – alla kritiska aspekter ska erfaras samtidigt för 

att man ska kunna bilda en helhet av de olika delarna. Det är absolut en viktig aspekt, men jag tror att 

man kan sträcka sig till att erbjuda eleverna de kritiska aspekterna lite i taget, och ibland ta några 

tillsammans och en annan gång några andra tillsammans, för att så småningom binda dem alla 

samman. I detta fall var de kritiska aspekterna många, och det är svårt att hinna med allt på två 

lektioner. I en situation där man har en klass under ett helt läsår, kan undervisningen med fördel läggas 

upp på ett annat sätt där eleverna får erfara de kritiska aspekterna i ett lugnare tempo.  

Flera moment i studien har gett mig en ökad förståelse för vad lärare behöver ha i fokus när man vill 

öva eleverna i att göra inferenser. Det räcker inte med att ge eleverna böcker eller andra texter att 

utforska på egen hand. Eleverna behöver vägledning av läraren som ska öppna upp för diskussioner, 

vända och vrida på resonemang, ifrågasätta och be eleverna förklara hur de tänker.  

Väljer man att eleverna ska arbeta i grupp är det något som flitigt måste praktiseras. Som lärare tänker 

man lätt att alla ska kunna arbeta med alla, men i praktiken är det sällan så. I en grupp med två starka 

elever hamnar en tredje som är svagare, lätt i skymundan och kommer inte till tals. Och tanken är ju att 

eleverna ska erbjudas varandras sätt att tolka, att se att man kan se saker på olika sätt och förstå olika 

beroende på vad man har för tidigare kunskaper och erfarenheter.  

När man tränar eleverna i att göra inferenser tror jag på att vara tydlig med de frågor man ställer. Dels 

i att formulera vad det är man vill att eleverna ska svara på, men också att formulera frågan så att 

eleverna lär sig göra skillnad på vilka frågor man hittar svaret till i texten, och vilka frågor de måste 

tänka själva, aktivera sin förkunskap och sina erfarenheter, för att hitta svaret på. Inferensfrågor kan 

med fördel formuleras som Vad var det som… tror du? Eller Hur tror du att…? Det är då tydligt att 

eleven måste tänka själv. När det gäller svar som finns i texten kan frågan formuleras utan tror du. Det 

blir då tydligare för eleverna att se att det här är svar jag hittar i texten. Jag tror att det kan leda till att 

eleverna börjar tänka på ett annat sätt när de läser texter på egen hand.  
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För framtiden 

I förtestet fanns skillnader på hur pojkar och flickor svarat, vilket jag fann intressant. Att titta på 

resultaten ur ett genusperspektiv är inte i fokus i denna studie, men det kunde vara intressant att göra 

en studie en annan gång, där man gör ett liknande upplägg i två olika grupper, en med flickor och en 

med pojkar. Flickorna hade i regel längre svar än pojkarna och uttryckte sig i fler ord. Det kunde vara 

intressant att se hur man kan undervisa för att få pojkar att brodera ut sina svar lite mer.  

Slutord 

Learning studies som metod är något jag kommer att tillämpa i mitt kommande yrkesliv. Det ger mig 

och eleverna tillfälle att djupdyka i ett avgränsat område, och verkligen leta efter vad som krävs för att 

eleverna ska lära sig det som det är tänkt. Det ger möjligheter att upptäcka nya tankesätt, se vad som 

fungerar och inte fungerar i undervisningen. Och med medveten variation får eleverna ta del av 

kritiska aspekter för lärandeområdet på olika sätt. Man har verkligen fokus på just precis det man ska 

hålla på med, och tar sig tid att se saker som kanske annars tas för givna. En annan fördel är att man 

tar del av andra lärares erfarenheter och analyserar resultat tillsammans för att få en vidare förståelse. 

Jag vill avsluta med tänkvärda ord av Marton (2006). Jag tolkar det som att han menar att man kan lära 

sig mycket om mycket, men inte allt, och att hur bra man än är på att lära sig saker och vilken metod 

man än använder sig av så kan man aldrig lära elever allt. Men att med variation i sätt att lära ut kan 

alla elever tillgodogöra sig kunskap av något slag.  

”There is no art of learning that makes you good at learning everything” (s.29).
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

     Nacka 10-11-16 
 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Jenny Lindberg och går sista året på lärarutbildningen. Jag skriver under 

vintern mitt examensarbete och har valt att göra det i en form som kallas Learning 

Study. En Learning Study går ut på att man utvecklar och reviderar en lektionsserie för 

att komma fram till vad det är eleverna behöver få syn på inom det aktuella 

lärområdet, för att de ska ta till sig så mycket kunskap som möjligt. Jag kommer att 

vara i klassen under 4 tillfällen under november och december och behöver vid två 

tillfällen videofilma undervisningen och klassen. Filmen kommer endast att ses av 

mig, (lärarens namn), och min handledare på lärarutbildningen. Efter analys av filmen 

kommer den att raderas. Ämnet jag valt för min studie är läsförståelse. 

 

Jag vill härmed få ert medgivande för att filma ert barn under dessa lektioner. Om ni 

har invändningar mot detta, var snälla och kontakta (lärarens namn) senast fredagen 

den 26 november. Har vi inte fått invändningar räknar vi med att ni har gett ert 

medgivande.  

Vid frågor om detta, var snälla och kontakta (lärarens namn), eller mig, 

frejen@comhem.se,  

070-698 52 25. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Jenny Lindberg 

 
  

mailto:frejen@comhem.se
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Bilaga 2 

 

Den vise fadern 

 

För många år sedan bodde en bonde med sina söner några mil utanför 

en stor stad. Bonden var mycket olycklig för att hans söner var så lata. 

Varje dag gick bonden till sina åkrar, men hans söner stannade 

hemma. De sov till mitt på dagen. Ibland gick de för att besöka en 

granne och prata bort en stund. De ville spendera pengar, men inte 

arbeta för dem. 

 

Bonden var en gammal man och en dag blev han sjuk. Han låg till 

sängs och bekymrade sig för sitt jordbruk. Det var tid att plöja och 

sönerna var förvekligade av sysslolöshet. Bonden visste att han snart 

skulle dö. Han var inte rädd för döden, men innan han dog ville han 

lära sina söner att arbete är något viktigt. Han kallade på sina söner 

och de stod runt hans säng och väntade på att han skulle tala till dem. 

Han talade långsamt med svag röst, för han var mycket sjuk. ”Mina 

söner”, sade han. ”Jag är en gammal man och doktorn har sagt att jag 

är mycket sjuk. Jag vet att jag snart kommer att dö. När jag en dag gått 

hädan kommer ni att fina mitt guld, min förmögenhet, i åkern.” Den 

äldste sonen frågade sin far var i åkern de kunde hitta guldet, men 

bonden sade ingenting och sönerna lämnade rummet.  

 

En kort tid därefter dog bonden. Hans söner ville ta sin rikedom i 

besittning och bestämde sig för att börja leta i åkrarna. De letade i 

flera dagar utan att finna guldet. De visste inte vad de skulle göra. Den 

äldste sonen blickade ut över åkern och såg att det var plöjt överallt. 

”Bröder!”, sade han. ”Vi har inget guld, men åkern är plöjd så vi 

måste plantera majs”. Efter några månader var säden mogen och de 

sex bröderna kunde skörda. Sedan tog de sin majs till marknaden. De 

hade fått en riklig skörd eftersom de plöjt väl medan de letade efter 

guldet. När de sålde den tjänade de åtskilligt med pengar. Då gick det 

upp för dem vad deras far menat. De hade funnit hans rikedom, men 

det var inte guld utan majs. 
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Namn: ______________________ 
 

 

 

 

 

  

1) Vad handlar sagan om? Återberätta den och skriv så mycket du 

kommer ihåg. 

 

 

  

2) Hur tror du att det ser ut där bonden och sönerna bodde?  

 

  

 

3) Varför berättade bonden för sönerna om sitt guld i åkern? 

 

 

  

4) Vad betyder orden som är understrukna? 

  

 

När jag en dag gått hädan, kommer ni att finna mitt guld = 

 

 

De hade fått en riklig skörd = 

  

 

 

4) Rita en bild som passar till sagan. 
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Bilaga 3 

 

Evas mamma satt i vardagsrummet och stickade en tröja till Eva. Den 

var röd och blå till färgen och Eva längtade till den skulle bli färdig. 

När mamman gick ut i köket för att laga middag kom katten Missan in 

i vardagsrummet. Missan tyckte det var varmt och skönt där. När Evas 

mamma några timmar senare skulle fortsätta med sin stickning var allt 

garn i en enda röra. 

1) Vem var det som skulle få tröjan som Evas mamma stickade? 

 

2) Varför var allt garn i en enda röra?  

 

3) Hur tror du att Eva kände sig när hon fick syn på hur stickningen 

såg ut? 

 
  



44 

 

Bilaga 4 

 

Lasse, 6 år, åker tåg till mormor och morfar alldeles själv. Mamma har 

följt honom till tåget i Kristianstad och mormor ska hämta honom vid 

tåget i Lund. Lasse har sin Kalle-Anka-tidning att titta i och godis att 

mumsa på. Han njuter av tågresan och kryper ihop i sin stol och gör 

det bekvämt för sig. Ingen Lasse stiger av tåget i Lund.  

 

 

1) Vart är början av texten? Vart är mitten? Vart är slutet? 

Sammanfatta texten tillsammans. 

 

2) Lasse njuter av tågresan. Vad betyder njuter? 

 

3) Finns det några ord ni inte förstår? 

 

4) Vart var Lasse på väg? 

 

5) Varför stiger inte Lasse av tåget i Lund? 
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Bilaga 5 

 

Stefan visslade och gnolade små melodier medan han cyklade på grusvägen. 

Solen sken, men det var lite kyligt ändå. Här och var i dikena kunde han se små 

solgula tussilago titta upp.  Det var länge sedan Stefan var så glad. Högst upp på 

hans önskelista hade det stått:  

EN CYKEL. Han hade för länge sedan pekat ut för mamma och pappa vilken 

cykel han allra mest önskade sig. Den var blå och hade både handbroms och 

fotbroms. Det bästa av allt var att den var 10-växlad.  Det var den snyggaste och 

mest fulländade cykeln Stefan någonsin hade sett. Och nu var den hans! Bara 

hans! 

När Stefan var framme vid affären och höll på att parkera sin cykel hörde han en 

röst han kände igen. 

- Hej Stefan! 

Det var Stefans klasskamrat Jens. De hade känt varandra sedan dagistiden och 

var väldigt goda vänner. Jens tittade med stora ögon på Stefans cykel och han 

ställde massor av frågor om lyset, ringklockan, växlarna och bromsarna.  

- Du har verkligen en häftig cykel! sa Jens 

Stefan kände sig stolt och blev glad att Jens också gillade hans cykel. Plötsligt 

kom han på att han var ju där för att handla vispgrädde och kakor. Mamma hade 

sagt att han skulle skynda sig, eftersom släktingarna skulle komma och fira 

honom om en timme. Stefan sa hejdå till Jens och gick in i affären. Han tog en 

korg och letade upp sakerna han behövde, gick till kassan och betalade. Han sa 

hejdå till tanten i kassan, öppnade dörren och gick ut ur affären. När han kom ut 

blev han alldeles kall i hela kroppen. 
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Frågor: 

 

1) Beskriv Stefans cykel. 

 

2) Vad tror du att fulländad betyder? 

 

3) Finns det några ord du inte förstår? 

 

4) Hur gammal tror du att Stefan är? Berätta varför du tror det. 

 

5) Vad tror du att det är för årstid i berättelsen? Berätta varför du tror det. 

 

6) Hur reagerade Stefan när han kom ut ur affären? Och varför reagerade han 

så? 
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Bilaga 6 

 

Hästen och åsnan 

En bonde hade en fin häst som aldrig behövde arbeta och en åsna som 

han använde till att lasta alla sina saker på när han skulle någonstans. 

En dag var bonden, hästen och åsnan var på väg till en by. Hästen 

travade glatt framåt medan den gamla åsnan gick trött efter med den 

tunga lasten som bonden lagt på honom. 

”Snälla häst, du kan väl hjälpa mig att bära lite” bad åsnan till hästen. 

”Nej det har jag ingen lust med”, svarade hästen. 

Efter en stunds promenad föll åsnan utmattad ihop och dog. Bonden 

tog alla sakerna som åsnan hade haft som last och lade allting på 

hästen istället.  

Då ångrade hästen att han inte hade hjälpt åsnan. Om han hade delat 

lasten med sin kamrat skulle det inte ha blivit så tungt som allt det han 

blev tvungen att bära nu. 
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Frågor till Hästen och åsnan 
 

1) Vad handlar texten om? Börja med att berätta hur den början, vad som 

händer sedan och hur den slutar. Du ska alltså sammanfatta texten. 

 

 

2) Varför tror du att hästen aldrig behövde arbeta? 

 

 

3) Vad var det som gjorde att åsnan föll ihop?  

 

4) Hur tror du att hästen kände sig i slutet av sagan? 

 

5) Åsnan hade en ”tung last”. Vad betyder det? 

 

 

 

6) Vad betyder ”utmattad”? 

 

 

 

7) Vad tror du att den här sagan vill säga till dig som läser den? Vad vill den 

att du ska tänka på? 

 
 


