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Abstract 
The main purpose of the study is to see if there is a difference in level of inferences 

pupils do with different amount of teacher support during text conversations. The focus 

of the text conversations is making inferences and asking questions to the text with the 

purpose to make balanced inferences. The selected pupils were in grade three and took 

part in a text conversation on a picture book. The groups were, by the teacher, pre-

divided into a group of weaker readers and a group with stronger readers. The 

differences between the groups was not known before the study and is therefore 

considered a coincidence.  

The lessons the groups took part in are based on David A. Kolb (1984) 

experiential learning model and the teaching model reciprocal teaching (RT). Together 

they are the foundation of the text conversations. RT focuses on reading strategies and 

the teachers role in the development of reading comprehension and Kolb focuses on the 

different phases of learning. 

The result from the two lessons are analysed with the purpose to find level 

differences in the inferences the pupils do on balanced inference questions and non 

balanced inference questions. The results from the two lessons are compared with the 

aim to see if there is a difference between lessons with more teacher support, and 

lessons with less teacher support.  

The study shows that there is a difference in inference levels between the two 

lessons and the conclusion is that it is necessary to give weaker readers greater teacher 

support. This is then transmitted to concern all students in their early reading because a 

greater teacher support in learning reading strategies gives a better reading 

comprehension.  

 

Nyckelord 
Textsamtal, inferenser, läsförståelse, schema, lärprocesser 

 

Engelsk titel 
”Reading on and between the lines – a study of inferences in a text conversation on a 

picture book” 
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1 Inledning 
Ett av målen i läroplanen för svenska i lågstadiet är att eleverna ska utveckla 

”lässtrategier för att förstå och tolka texter” (Skolverket, 2011). Mellanstadiets något 

mer avancerade mål visar att eleverna ska utveckla ”lässtrategier för att förstå och tolka 

texter […] samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står 

mellan raderna”. Förutom nämnda mål ska eleverna även ”utveckla förmågan att 

formulera sig och kommunicera i tal […] samt läsa och analysera skönlitteratur” 

(Skolverket, 2011:223). Det finns med andra ord en vinst i att redan i lågstadiet 

introducera lässtrategin att läsa mellan raderna genom textsamtal. 

Inom läsförståelseforskning benämns att läsa mellan raderna med begreppet 

inferenser (Franzén, 1997:11; Westlund, 2009:101ff; Reichenberg, 2014:56; Roe, 

2014:50). Inferenser förstås som att läsaren ska fylla i de medvetet eller omedvetet 

gjorda tomrummen utifrån sina tidigare erfarenheter med hjälp av ledtrådar från texten. 

Att kunna göra inferenser är nödvändigt för läsförståelsen och spelar därför en viktig 

roll i skolan.  

En vanligt förekommande undervisningsmetod i läsförståelse är textsamtal. Om 

de sker i strukturerade former efter utarbetade undervisningsmodeller är textsamtal ett 

sätt att utveckla elevers läsförståelse men också deras inre lärprocesser. I den här 

studien läggs särskild vikt vid undervisningsmodellen reciprocal teaching (RT), vilken 

är en undervisningsmodell i textsamtal som kombinerar undervisning i lässtrategier för 

svaga läsare och utveckling av de inre lärprocesserna. RT är särskilt utformad med 

fokus på lärarens viktiga roll i undervisningen och går ut på att läraren stöttar eleverna 

på olika sätt i inlärningen av strategier (Westlund, 2009:75; Reichenberg, 2014:86f). 

Genom att eleverna deltar i ett textsamtal kan de också med hjälp av varandra utveckla 

sin läsförståelse och lära sig hur exempelvis inferenser görs. På det sättet är textsamtal 

en social kontext som utvecklar de inre lärprocesserna och lässtrategier hos de som 

deltar. Hur väl det sker beror dock på elevernas kunskaper i att läsa mellan raderna 

vilket enligt RT-modellen är beroende på den lärarundervisning de fått i lässtrategier.  

I den här studien läggs därför fokus vid den betydelse som graden av lärarstöd kan 

ha för de inferenser som eleverna gör i textsamtalet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur olika grad av lärarinteraktion i textsamtal 

påverkar nivån på de inferenser eleverna gör under två olika undervisningssituationer. 

Det här undersöks med hjälp av följande frågor: 

 

• Vilka uttryck för läsförståelse kan urskiljas i elevernas yttranden i respektive 

undervisningssituation med fokus på inferensernas nivå? 

• Vilken roll spelar lärarens interaktion för elevernas sätt att arbeta med inferenser i 

de båda lektionerna? 

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till studien. Först presenteras valda studier av 

den tidigare forskning som gjorts i ämnet och sedan studiens teoretiska utgångspunkter i 

form av begrepp som är centrala för undersökningen.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Reichenberg (2005) har gjort en studie som visar hur strukturerade textsamtal utifrån en 

bestämd modell kan förändra och utveckla gymnasieelevers läsning och läsförståelse. I 

studien deltar svaga läsare i gymnasieåldern och lärare som inte tidigare arbetat med 

strukturerade textsamtal. De texter som bearbetades i studiens samtal var facklitteratur i 

ämnena samhällskunskap och omvårdnad. Studien utfördes under två och ett halvt års 

tid. Reichenberg (2005) undersökte först en ordinarie lektion och hade sedan ett 

undervisande seminarium i modellen som skulle användas, varpå textsamtalen spelades 

in och kompletterades med lärar- och elevintervjuer. 

Genom att deltagarna i studien följde den bestämda struktur som kommer med 

modellen såg Reichenberg (2005) att elevernas aktivitet under samtalen ökade. 

Samtidigt vittnade lärarna om att de upptäckt förmågor och kunskaper hos sina elever 

som de tidigare inte sett. Lärarna sa att det också är en stor fördel för lässvaga elever att 

lära sig att använda lässtrategier i grupp. Det är enligt studiens resultat viktigt att läraren 

använder textsamtal utifrån en modell och att de har ett syfte med lektionen. På det 

sättet blir strukturen tydligare och mindre tid går till att förklara vad som ska göras. 

Studien visar vikten av att lärarna får träna på att använda modeller som lyfter 

lässtrategier för att hjälpa sina elever att bli aktiva läsare. 
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Tillsammans med Löfgren har Reichenberg (2014) också genomfört en studie som 

gick ut på att låta elever i årskurs 3 få träna på sin läsförståelse med hjälp av 

undervisningsmodellen reciprocal teaching (RT). Tre lärare och 30 elever deltog i 

studien som genomfördes under en 12 veckors period. Målet för studien var att 

upprepande undervisa genom RT-modellen för att mäta elevernas förändringar över en 

period. Varje moment i studien dokumenterades med hjälp av videoinspelning och 

under studien genomfördes bl. a. ett DLS-test1 för att mäta elevernas läsförståelse. I 

studien genomfördes textsamtal i två grupper med 15 elever i varje grupp. Varje grupp 

övade en kort stund två gånger i veckan, vilket grundarna Palinscar och Brown 

rekommenderar.  

Reichenberg och Löfgren (2014) kom fram till att eleverna utvecklade sin 

läsförståelse genom RT-modellen eftersom de hade uppnått ett högre resultat på sina 

DLS-test. Reichenberg och Löfgren (2014) betonar i sin avhandling om vikten av att 

eleverna får rätt träning i läsförståelse, för att inte bli passiva eller kritiska läsare. För att 

göra det krävs det att lärarna får rätt träning i hur man undervisar i läsförståelse.  

Lena Franzén (1993) har genomfört en studie för att studera huruvida elever i en 

årskurs 5 är tillräckligt goda läsare för att göra inferenser. Hon menar att man som 

läsare får en djupare förståelse av en text när man kan ”läsa mellan raderna”, göra 

inferenser. I sin studie undersöker hon goda läsare i årskurs 5 för att se om de har 

förmågan att göra inferenser och hur de går tillväga. Franzén (1993) utgick från en 

undersökningsgrupp som bestod av 10 elever som muntligt fick besvara inferensfrågor 

efter att ha läst ett kapitel ur en skönlitterär text. Om elevsvaret var för kort eller svårt 

att förstå, ställde Franzén följdfrågor där hon bad eleven förtydliga eller förklara hur de 

kom fram till svaret. Svaren spelades in och skrevs ut för att tolkas och analyseras 

utifrån olika typer av taxonomier samt om de var modell- eller textbaserade.  

Franzén (1993) gjorde en kvalitativ analys som bygger på elevernas svar. Där tog 

hon reda på vilka scheman, erfarenheter och upplevelser, som låg till grund för 

elevernas förståelse, som aktiverats hos eleven när denne besvarat en fråga. Hon kom 

fram till att goda läsare kan göra inferenser vid läsning av en text. 

I förhållande till tidigare forskning gjord på ämnet inferenser och RT-modellen 

ämnar den här studien att studera huruvida elever i årskurs 3 kan göra inferenser i ett 

textsamtal utifrån en bilderbok. Den här studien vill också studera om det visar sig vara 

skillnad på nivåer av de inferenser som görs beroende av lärarens interaktionsgrad.  

                                                
1 Läsförståelsetest för grundskolan 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Lärande 

Lärande kan ses från olika perspektiv. I kognitiv teoribildning ligger intresset vid det 

som sker i en persons huvud vid inlärning. Inom denna teoribildning anses alla 

människor ha fötts med en möjlighet att lära. Den konstruktion av kunskap som sker i 

huvudet på den som lär sig kan ses som en process att skapa mening av ny information 

(Westlund, 2009:18). Meningskonstruktionen utgår från en persons schema, med andra 

ord de erfarenheter och den förförståelse en person har om något, i konstruktionen av ny 

kunskap utvecklas dessa scheman (Franzén, 1997:8). Enligt den sociokulturella teorin 

sker lärande i en social kontext i samspelet med andra. I grunden till Vygotskijs 

sociokulturella teori ligger socialkonstruktivismen (Säljö, 2012:196). Vygotskij lyfter 

framförallt språkets roll som central eftersom det är länken mellan en person och dess 

omgivning. Han menade att lärande aldrig endast kan ske inuti en person utan alltid i 

samspel med andra (Säljö, 2012:189ff). 

Vygotskij myntade begreppet proximal utvecklingszon. Det är den nivå av 

kunskapsutveckling som eleven inte skulle kunna göra ensam idag, men som den skulle 

kunna klara imorgon med hjälp av stöd idag. Genom att delta i språklig interaktion med 

andra och imitera de som kan bättre utvecklas elevens kognitiva förmågor. Det leder till 

en befäst kunskap som kan användas av den lärande, den som lär sig, i andra situationer 

(Säljö, 2012:193f). Den här tillägnelsen av kunskap sker enligt den sociokulturella 

teorin inom den proximala utvecklingszonen. Den person som fungerar vägvisande och 

stöttande för den som lär sig utför så kallad stöttning. Begreppet kan förklaras som att 

man bygger upp en stödställning som sedan monteras ned allt eftersom kunskapen 

befästs. Stöttning kan göras både av en lärare eller en mer erfaren kamrat. Vygotskij 

menade att en människa är under konstant utveckling och att lärande är det naturliga 

tillståndet (Westlund, 2009:23; Säljö, 2012:194). 

Lärandet kan således betraktas som både en social och individuell process. 

Lärande enligt Hård af Segerstad m.fl (2007:30) och Gärdenfors (2011:31f) anses vara 

den process som leder fram till kunskap. De anser också att en person bör få samtala 

med andra för att fördjupa förståelsen av världen och vidga sina kunskaper. Kunskap 

skapas när man får ny information som hanteras i förhållande till tidigare kunskap 

genom olika kognitiva processer och kan påverka hur denne tänker och handlar. Den 
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lärande konstruerar själv omvandlingen av informationen och därmed sin 

världsuppfattning i processen.  

Lärprocessen är beroende av både yttre och inre intryck. De inre fås när den som 

lär sig inombords skapar mening med den nya informationen. De yttre fås när denne 

kontrollerar om den förståelse hen gjort av informationen fungerar i samverkan med 

andra (Hård af Segerstad m.fl, 2007:28). Att skapa mening i den nya informationen sker 

genom kognitiva aktiviteter som att jämföra, analysera och reflektera. På det här sättet 

ses lärande som sociala och dynamiska processer, människan är i grunden en social 

varelse (Hård af Segerstad m.fl., 2007:30-33; Gärdenfors, 2011:30-31).  

Att skapa kunskap är följaktligen en aktiv process och ny information hanteras 

alltid med utgångspunkt i det den lärande redan vet. I lärprocessen tolkas och jämförs 

den nya informationen med den tidigare kunskapen och blir en del av en persons 

schema, med andra ord den kunskap som de tidigare erfarenheterna skapat. Den lärande 

kan anses ha nått ny kunskap om hen kan applicera kunskapen på nya liknande 

situationer (Hård af Segerstad m.fl, 2007:30; Gärdenfors, 2011:31-32). De tidigare 

erfarenheterna är avgörande för lärprocessen. Det här benämner ett antal forskare, 

däribland Kolb (1984:42), som erfarenhetslärande. 

Kolb har utvecklat en cykel som ett sätt att beskriva lärprocessen och definiera 

olika lärstilar. Han har tagit inspiration från Piaget, Guildford, Lewin och Dewey. 

Figur 1: Studiens tolkning av Kolbs erfarenhetsinlärningsmodell (Kolb, 1984:42). 

 

Kolbs erfarenhetsinlärningsteori (ELT) är utformad för att se lärandet som en process 

där erfarenhet omvandlas till kunskap. Kolbs (1984:39ff) modell är utformad som en 

cirkel där de yttre punkterna i en lodrät respektive vågrät linje är varandras motsatser. 

Överst i cykeln finns konkret upplevelse och betyder att det en person erfar blir en 

omedelbar uppfattning. På motsatt sida finns abstrakt begreppsbildning, vilket är ett 

annat sätt att ta del av en erfarenhet, nämligen genom att lita på tidigare generaliseringar 
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av sådant som liknar den nya erfarenheten och förstå erfarenheten abstrakt utifrån dessa. 

Den vågräta axelns punkter ska betraktas som två olika sätt att omvandla erfarenheten 

till kunskap. Den ena är reflektion, vilket är en inre process och den andra är aktivt 

experimenterande vilket är en yttre process.  

Med sin modell vill Kolb (1984:42) visa att alla människor föredrar olika sätt att 

ta del av en erfarenhet och sedan omvandla erfarenheten till kunskap. Kolb lägger dock 

vikt vid att alla människor bör kunna använda alla sätt för att ha möjlighet att nå djup 

kunskap. Med grund i det menar Hård af Segerstad (2007:33f) att lärande kräver ett 

samspel mellan de fyra lärsätten och kan då ses som en process som följer Kolbs 

modell. En lärsituation där samtliga faser används ses som ett bra undervisningstillfälle 

eftersom den passar olika lärstilar och således olika personer.  

Användningen av erfarenhetsmodellen bör definieras i varje ny situation (Marke 

och Cesarec, 2007:13). Utifrån Kolbs och Hård af Segerstads (2007:33ff) tankar om hur 

modellen bör användas i en undervisningssituation fungerar den i studien som en grund 

till lektionsplaneringarna för de lektioner som observeras (se 3.2).  

 

2.2.2 Metakognition 

Metakognition är den förmåga som tränas när den som lär sig sätter ord på sina 

tankegångar och på det sättet synliggör sitt lärande. Westlund (2009:128) menar att 

metakognition bl. a kommer till uttryck i det samtal elever och lärare har om de 

strategier de använder när de aktivt läser. De inre processerna i den aktiva läsningen 

kommer då upp till ytan och genom att dela med sig av dessa till andra blir lärandet en 

del av en social kontext och läsförståelsen hos samtliga kan utvecklas. Inte enbart de 

som lyssnar till en läsares tankeprocesser utvecklas, utan också den som bidrar med sina 

tankar och processer kan utvecklas i samtalet (Westlund, 2009:128; Gärdenfors, 

2011:124ff). Båda författarna skriver att det individuella lärandet sker i samspel med 

andra. När man samtalar om det man läser och om hur man tänker om det man läser 

aktiveras både kognitiva och sociala processer. Gärdenfors (2011:124-128) menar att 

det är när en läsare inser att andra har en annan uppfattning eller tänker annorlunda om 

det lästa som metakognitionen synliggörs och en person kan utveckla sitt eget lärande. 

Roe (2014:58) beskriver den metakognitiva förmågan som central för att vara en 

aktiv läsare med god läsförståelse. Det är avgörande att både ha kunskap om olika 

lässtrategier men framför allt att avgöra när de olika strategierna lämpar sig. Den 

metakognitiva förmågan är under ständig utveckling och fungerar som en 
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kvalitetskontroll av den förståelse vi har för det lästa. Westlund (2009:128), Roe 

(2014:58) och Gärdenfors (2011:124ff) är överens om att elevers metakognitiva 

förmåga utvecklas om de görs medvetna om de processer som sker när de möter en text 

och förstår den. 

 

2.2.3 Inferenser och scheman 

När en läsare möter en text har denne alltid en mer eller mindre fungerande 

bakgrundsförståelse om ämnet som behandlas. Förutom dessa erfarenheter kommer 

varje individuell läsare ifrån en kulturell bakgrund med olika förutsättningar och 

upplevelser. Det är vad som kallas läsarens schema. Dessa scheman är avgörande för 

hur läsförståelsen sker hos den enskilde läsaren. En persons schema innefattar de bilder 

och associationer som finns i en läsares huvud när denne läser en text. Ett schema 

skiljer sig från person till person beroende på de erfarenheter denne har om exempelvis 

textens ämne (Franzén, 1997:8; Roe, 2014:43f). En läsares schema är under ständig 

förändring och först när texten är färdigläst och tolkad kan man ha uppnått förståelse för 

det lästa (Franzén, 1997:8; Reichenberg, 2014:62). Det är utifrån läsarens schema i 

kombination med den lästa textens innehåll som läsaren drar slutsatser och fyller ut 

texten, gör s k inferenser (Westlund, 2009:101ff; Franzén, 1997:8ff; Reichenberg, 

2014:62). 

Westlund (2009:104) håller med om att inferenser är att dra slutsatser genom sina 

erfarenheter och textens ledtrådar, men hon förklarar också att en form av inferens är att 

göra mentala inre bilder. Det är något som hon menar sker naturligt hos den starkare 

läsaren, dock är det svårare för en svag läsare att göra. Westlunds beskrivning stämmer 

inte överens med Roes (2014:43f) och Franzéns (1997:7f) som säger att de scheman 

som är nödvändiga för att göra inferenser snarare kan beskrivas som inre bilder och inte 

inferenserna i sig.  

Franzén (1997:11) kallar inferenser att läsa mellan raderna, vilket hon förklarar 

som att man utnyttjar ledtrådar ifrån den lästa texten och kopplar det till sina 

förkunskaper om det lästa. Då kan läsaren dra en slutsats om vad det är författaren avser 

att förmedla, men som inte står utskrivet i texten. Läsaren gör inferenser med hjälp av 

sina olika scheman, det som läsaren associerar till utifrån textens ämne, och därför blir 

läsarens förkunskaper viktiga för att kunna göra en inferens (Franzén, 1997:11). 

När en författare skrivit en text utgår denne från att läsaren själv kan fylla i det 

som medvetet eller omedvetet lämnats utanför. Läsarens schema påverkar hur en text 
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tolkas och kan därför skilja sig från vad författaren ämnade eftersom läsarens scheman 

aktiveras direkt vid läsningens början. Läsaren applicerar omedvetet de tidigare 

erfarenheterna om textens innehåll och gör en mental föreställning om vad texten 

kommer att innehålla och baserar sin förståelse under läsandets gång på dessa. Roe 

(2014:47) menar att det alltid finns något som behöver tolkas i en text och att det ibland 

sker per automatik och ibland måste ske medvetet. Att tolka en text är inte detsamma 

som att göra inferenser, en tolkning är snarare att utifrån sitt schema förstå innehållet 

utan att det nödvändigtvis är textens underliggande mening. 

Det finns olika sätt att göra inferenser på. Franzén (1993:31) nämner 

modellbaserade inferenser och textbaserade inferenser. Vid modellbaserade inferenser 

fyller läsaren själv tomrummet i en text utifrån sitt schema och tidigare erfarenheter om 

det lästa ämnet. Textbaserade inferenser handlar om att använda ledtrådar ur texten för 

att kunna göra en inferens. Ledtrådarna kan ofta befinna sig långt ifrån varandra i en 

text, vilket kräver att läsaren är aktiv för att kunna skapa inferenser. Den 

modellbaserade inferenstypen är den vanligaste eftersom den kopplas till läsarens 

schema, vilket är mest lättillgängligt för läsaren. För att en text ska förstås till fullo 

måste dock läsaren använda sina förkunskaper tillsammans med textens ledtrådar för att 

kunna göra logiska och balanserade inferenser. De två inferenstyperna, modell- och 

textbaserade, ska med andra ord inte ses som isolerade från varandra, utan 

kombinationen av de båda är viktig och denna integrering med texten ger en djupare 

läsförståelse. Först när man kombinerar de båda och gör balanserade inferenser, kan 

läsningen bidra till att utveckla läsaren (Franzén, 1997:11; Westlund, 2009:102).  

Westlund (2009:104) och Reichenberg (2014:50) hävdar att trots att en svag 

läsare har erfarenheter som går att relatera till textens innehåll så har en sådan läsare 

svårt att göra balanserade inferenser eftersom det kräver aktivitet från läsarens sida. 

Förutom att kunna avkoda och förstå det lästa så måste läsaren aktivt kunna skapa inre 

bilder av det lästa och sedan förstå det som inte explicit nämns i texten. Det är med 

andra ord en avancerad process som kräver en aktivitet hos läsaren (Oakhill, Cain & 

McCarthy, 2015:140ff). Att ha alla dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna göra 

både modell- och textbaserade inferenser. Att göra inferenser sker enligt flera forskare 

både automatiskt och medvetet hos läsaren (Roe, 2014:47ff; Westlund, 2009:104; 

Johnson, 1986:622ff). En lärares roll blir viktig för att framför allt de svaga läsarna ska 

utveckla denna förmåga och utveckla sin läsprocess. En elev måste dock ha god 

avkodningsförmåga samt förståelse för det innehållsliga i en text för att frigöra den 
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kognitiva resurs som krävs för att kunna göra inferenser (Reichenberg, 2014:63; 

Oakhill, Cain & McCarthy, 2015:140ff). Det är också av stor vikt att lärare är medvetna 

om att en god avkodare inte per automatik har god läsförståelse. Alla elever gynnas av 

aktiv läsundervisning.  

Förutom att dela in olika typer av inferenser i modellbaserade respektive 

textbaserade, finns det också en typ av indelning som kategoriserar vad läsaren kom 

fram till genom sin inferens. Denna klassificering kallas taxonomier och en av de 

många indelningar som finns är gjord av Dale D Johnson (1986:623). Hans 

inferenstaxonomier är tio stycken och är följande:  

Johnsons uppdelning av inferenstaxonomierna ses i den här studien som i fallande 

ordning fördjupande. De tre nederst nämnda inferenserna är de som betraktas som 

djupast. Det styrks av Roe (2014:50) som säger att förmågan att göra sådana inferenser 

och generaliseringar kräver att läsaren går utanför det som står i texten samt förstår 

varför något framställs som det gör vilket kräver deduktivt tänkande. Det ligger utöver 

normal textförståelse, men är fortfarande beroende av tidigare erfarenheter och det som 

står i texten (Roe, 2014:50).   

 

2.2.4 Reciprocal teaching (RT) 

Reciprocal teaching (RT) är en undervisningsmodell för textsamtal som lägger vikt vid 

läsning och läsförståelse genom olika lässtrategier, däribland att ställa frågor till texten 

vilket föregår inferenser. 

RT konstruerades av Palinscar och Brown i början av 1980-talet. De utarbetade 

den främst för att svaga läsare skulle utveckla lässtrategier som starka läsare redan 

praktiserade. De kom fram till att starka läsare använder sig utav fyra strategier vilka de 

Lokaliseringsinferens  –  att förstå vart en text utspelar sig. 
Agentininferens –  vad någon är. ex. yrke. 
Tidsinferens   –  tid på dygnet något utspelar sig 
Handlingsinferens –  vad någon gör 
Instrumentinferens –  vad för verktyg någon använder 
Kategoriinferens –  delar in objekt i kategorier 
Objektinferens  –  att kunna identifiera ett objekt. 
Orsak-verkaninferens  –  vad har orsakat en händelse. 
Problemlösningsinferens  –  hur man kan lösa ett problem 
Känsloattitydinferens  –  vilka känslor en karaktär har. 

Figur 2: Inferenstaxonomier, svensk översättning (Lena Franzén, 1993:52) 
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grundar sin modell på. Dessa är att sammanfatta, att ställa frågor, reda ut oklarheter 

samt att föregripa (Westlund, 2009:76; Reichenberg, 2014:86; Roe, 2014:96f). 

RT går ut på att läraren till en början fungerar som en förebild som visar hur 

strategierna fungerar i praktiken med målet att eleverna ska lära sig att använda dem 

själva. Det sker bäst genom metoden ”att tänka högt”, vilket utgår från att läraren börjar 

som samtalsledare och hjälper eleverna in i strategierna. Med RT-modellen får eleverna 

bl. a träna på att samtala, ställa olika typer av frågor och att följa upp sina kamraters 

svar. Modellen utgår ifrån stöttningsmetoden när läraren vägleder eleverna in i 

strategierna, men de kan i samtalets kontext även ta hjälp av och stötta varandra i 

inlärningen (Reichenberg, 2014:86ff; Westlund, 2009:75ff). RT-modellen fungerar bäst 

i grupp och målet är att eleverna ska nå en djupare läsförståelse, men också att 

synliggöra sitt eget lärande och kunna bedöma sin förståelse, s k metakognition. 

Sambandet mellan att läsa, samtala och använda lässtrategier är viktigt för att modellen 

ska fungera (Roe, 2014:97; Reichenberg, 2014:86ff; Westlund, 2009:75ff). Hur RT-

modellen används vidare i studien presenteras i avsnitt 3.2 och 3.3. 

 

3  Material och metod 
I det här kapitlet presenteras studiens material och metoder. Efter en presentation av 

materialet beskrivs insamlingsmetoden. Kapitlet avslutas sedan med analysmetod och 

studiens användning av hermeneutiken. 

 
3.1 Material 
Det empiriska materialet utgörs av två ljudinspelningar från två olika lektionstillfällen 

samt transkriberingar av dessa och observationer från de olika lektionerna, det här 

tillsammans med den bilderbok som lästes under lektionerna, Kompisen blir arg 

(Nilsson, 2011). En bilderbok valdes för att eleverna även skulle få möjligheten att göra 

inferenser med hjälp av bokens bilder. Bilderboken valdes efter rekommendation av en 

bibliotekarie på frågan efter en bilderbok om något som eleverna kan relatera till. Valet 

föll på en bilderbok som handlar om ilska. 

Kompisen blir arg (Nilsson, 2011) handlar om en nallebjörn vid namn Kompisen. 

Kompisen blir arg efter att ha blivit ovän med sin vän Dockan. I texten beskriver 

författaren hur Kompisen beter sig när han är arg, hur det känns när man är arg och hur 

man kan agera när man är arg. Inför lektionerna ströks vissa delar av texten för att skapa 

möjligheter för eleverna att göra inferenser. Det gjordes genom att pappersremsor 
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klistrades över delar av texten. De delar som täcktes över var meningar som gav ett 

direkt svar på vad författaren menat när hon skrivit texten. Ett bra exempel är 

förklaringen till varför Kompisen stoppade glass i fickan för att ta med sig till Dockan. 

Det täcktes eftersom meningen var att eleverna själva skulle finna svaret genom att 

använda sina scheman och textens övriga ledtrådar. 

Materialet som är underlag för analys är transkriptionerna från lektionerna. 

Utifrån det materialet skapades tabeller som fungerade som arbetsredskap för analysen. 

Tabellerna består av de svar och frågor som antingen är en inferens eller ger en 

möjlighet att göra en inferens och markeras efter inferenstaxonomier, samt om de är 

modell-, text- och/eller bildbaserade inferenser. Materialet presenteras inte i studien 

utan endast exempel belyses i resultat och analys.  

 

3.2 Insamlingsmetod  

Studien genomförs i årskurs 3 på en utvald skola i en mellanstor stad i södra Sverige 

och genomförs som en deltagande observation (Denscombe, 2009:271) under två 

lektionstillfällen i två olika grupper. Den utvalda klassen består av 21 elever vilka av 

klassläraren delats in i två förutbestämda grupper. Eleverna i den ena gruppen är 

svagare läsare och deltog i lektion 1, den grupp som deltog i lektion 2 är starkare läsare. 

Det var inte sedan tidigare känt att läs-nivån skiljde sig mellan grupperna och därför har 

val av lektioner inte baserats på detta. Klassen har arbetat med lässtrategin ”ställa frågor 

till en text” tidigare, dock inte genom textsamtal eller tillsammans med andra elever.  

Valet att i studien ha ett textsamtal i grupper står på två pelare. Den första är RT-

modellen där läraren är samtalsledare som vägleder eleverna in i lässtrategin att ställa 

och svara på frågor till texten, med fokus att de ska göra inferenser. Den andra är utifrån 

Kolbs (1984:42) modell för erfarenhetsinlärning där den konkreta erfarenheten är 

högläsningen av boken och reflektionsfasen är det samtal kring de svar och frågor som 

är centrala i lektionerna. Arbetssättet ger också eleverna en anledning att ge uttryck för 

kunskaper och strategier samtidigt ger det en möjlighet att undersöka om och vilka av 

dem som eleverna faktiskt använder sig av och ger uttryck för vid läsning. 

Grupperna fick delta i varsitt textsamtal kring bilderboken som lästes högt för 

eleverna. Lärarens större roll placerar lektion 1 i början av RT-modellens användning 

och lektion 2 i slutet av modellen där eleverna själva spelade den större rollen. Under de 

två lektionerna fick eleverna sitta i ring för att ständigt ha åtkomst till bilderna under 
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tiden texten lästes. På så sätt kunde eleverna använda ledtrådarna i bilderna samtidigt 

som de lyssnade till texten.  

 Vid lektion 1 fick en grupp på 8 elever, vilka är svagare läsare, lyssna till 

högläsning av bilderboken Kompisen blir arg (Nilsson, 2011). Under läsningen gjordes 

medvetna pauser för att läraren skulle ställa inferensfrågor till eleverna utifrån texten. 

Dessa frågor utgjorde grunden i textsamtalet vilket var målet med lektionen och 

observationen. En av oss som genomför studien läste boken för eleverna samt agerade 

samtalsledare, vidare i studien benämns denne som lärare. Eleverna uppmanades genom 

lärarens följdfrågor att beskriva hur de tänkte för att sätta ord på sin förståelse och sina 

tankegångar. Målet med lektionen var att studera hur och om eleverna gör några 

inferenser, och på vilken nivå dessa inferenser görs, med hjälp av lärarens 

inferensfrågor. Lektionen spelades in med hjälp av dator och mobil för att transkriberas. 

Vid lektion 2 fick nästa grupp bestående av 10 elever, som är starkare läsare, 

lyssna till högläsning av samma bilderbok, Kompisen blir arg (Nilsson, 2011). En av 

oss som genomför studien agerade samtalsledare även under denna lektion. Skillnaden 

var att under lektion 2 var lärarens roll mer avvaktande för att istället låta eleverna styra 

samtalet. Syftet med lektion 2 var att eleverna själva skulle få ställa frågor till texten 

och bilderna. Eleverna arbetade i par och fick skriftligt ställa frågor till texten som 

lästes. Av dessa frågor valdes ett antal ut av eleverna själva och diskuterades under 

lektionen. Läsningen pausades vid samma ställe i texten som vid lektion 1, men 

frågorna diskuterades inte förrän efter högläsningen var slut. Målet var att se om och i 

så fall på vilket sätt eleverna gör inferenser utifrån sina egna konstruerade frågor och 

utan lärarens stöd. Även lektion 2 spelades in med hjälp av dator och mobil för att 

transkriberas för analys och som stöd utfördes också en som Denscombe (2009:271) 

kallar deltagande observation. 

 

3.2.1 Etiska ställningstaganden 
 
Materialet som samlades in vid lektionstillfällena spelades in med hänsyn till 

Vetenskapsrådets etiska råd (Vetenskapsrådet, 2017). Studien följer de fyra etiska 

reglerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Elevernas vårdnadshavare har fått skriva under en samtyckesblankett 

(se bilaga A) med information om inspelningen inför boksamtalet, att  deltagandet är 

frivilligt, att materialet är anonymt och att studien enbart använder det inspelade 

materialet för ett vetenskapligt syfte. 
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3.3 Analysmetod 
Till grund för lektionsmetoden ligger studiens användning av Kolbs (1984:42) 

erfarenhetsinlärningsmodell tillsammans med RT-modellens sätt att hålla textsamtal 

med avseende att undervisa i lässtrategier. I RT-modellen börjar läraren som 

samtalsledare och vägleder eleverna in i lässtrategin att ställa och svara på frågor till 

texten. Som tidigare nämnts var lärarens roll mer avvaktande under lektion 2 för att låta 

eleverna leda samtalet samt skriva egna frågor och diskutera ett antal av dessa. Studiens 

användning av Kolbs (1984:42) modell (se fig. 1) fungerar som utgångspunkt i de 

lektioner som observerades. Eftersom Kolb menar att alla människor föredrar olika sätt 

att lära sig och blir duktigare på det sättet är det viktigt att undervisningssituationerna i 

skolan skapar möjligheter för eleverna att möta olika sätt att lära sig. Eftersom alla 

elever, enligt Kolb, i första hand inte föredrar att reflektera och jämföra valdes den 

reflektiva fasen som arbetssätt med den konkreta upplevelsen. Den konkreta 

upplevelsen representeras av den bok som höglästes på samma sätt i de båda lektionerna 

och sedan följer den reflekterande fasen, i lektionerna representerar den de frågor och 

svar som ställdes och diskuterades. 

I studien analyseras alla svar samt lärarens ställda och elevernas skriftligt 

antecknade samt muntligt ställda frågor från de båda lektionerna. Frågorna analyseras 

för att finna skillnader mellan frågor som leder till olika nivåer av inferenser. Alla svar 

och frågor som kallas inferenser eller inferensfrågor i studien går att kategorisera i en 

eller flera utav Johnsons 10 inferenstaxonomier (se fig. 2). I studien definieras en 

balanserad inferensfråga som en fråga som ställer krav på läsaren att använda både 

textens ledtrådar och sitt schema, följaktligen frågor som kan ge både modell- och 

textbaserade inferenser, för att kunna svara på frågan. En icke balanserad inferensfråga 

är en fråga som kräver att den som svarar gör antingen en modell- eller textbaserad 

inferens. Med textbaserad menas i studien både de inferenser som görs utifrån den 

skrivna texten men också utifrån bilderna. 

Även frågornas svar analyseras med mål att utifrån studiens definition identifiera 

inferenserna som eleverna gör. Elevernas svar benämns som inferenser om de tillhör 

någon av de tre nivåerna. Den ytligare nivån av inferenser är icke balanserade 

inferenser, vilket betyder att de är antingen modell- eller textbaserade samt tillhör en 

eller flera av Johnsons (1986:623) taxonomier. Nästa mindre ytliga inferensnivå är 

balanserade inferenser och definieras som de slutsatser om en texts innehåll en läsare 

gör utifrån sina erfarenheter samt ledtrådar från texten och/eller bilderna i boken. Den 
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högsta nivån av inferenser i studien är djup balanserad inferens. En sådan inferens är 

modell- och textbaserad samt tillhör någon av de tre djupare inferenstaxonomierna: 

problemlösning, orsak-verkan och känsloattityd.  

Utfallet studeras sedan med mål att finna om och i sådana fall hur elevernas 

inferensnivåer skiljer sig mellan de två olika lektionsuppläggen med olika grad av 

lärarstöd som de två olika lektionerna baseras på. Viktigt att minnas är den skillnad i 

läskapacitet som fanns mellan grupperna vilket borde påverka resultatet.  

Genom att eleverna får möjlighet att göra inferenser och visa sin läsförståelse får 

studien även underlag för att ta reda på om och i vilken utsträckning eleverna kan lyfta 

händelser ur bokens kontext och generalisera dessa. En elev som gör en djup balanserad 

inferens samt lyfter bokens händelse ur sin kontext och generaliserar den hamnar i 

studiens användning av den abstrakta fasen i Kolbs (1984:42) modell och anses i 

studien ha en djupare läsförståelse (Roe, 2014:50). 

 

3.4 Hermeneutik 

Analysen av transkriptionerna från observationerna kan endast tolkas eftersom det inte 

är möjligt att ta reda på hur något precist förhåller sig och därför ligger hermeneutikens 

teori till grund för tolkningarna. Den hermeneutiska regeln innebär att förståelse nås 

genom att förstå delar av en helhet men också att förstå helheten genom delarna. När 

delarna och helheten stämmer överens så har man nått en förståelse och skapat en så 

kallad hermeneutisk cirkel. I den går tolkningen i en cirkelrörelse från helhet till delar 

för att sedan gå tillbaka till helheten genom ett fortsatt tolkande (Gadamer, 1993:342ff). 

Hermeneutiken bygger på det man redan vet och det man ännu inte vet. Den 

förståelse man har och det nya som upplevs, tolkas i hermeneutiken utifrån det man 

redan kan om ämnet. Gadamer (1993) menar att de hermeneutiska tolkningarna bygger 

på vår förståelse. I och med att vi hämtar in ny kunskap så blir vår förståelse även 

djupare eftersom vi tolkar och omtolkar det vi kan tillsammans med den nya kunskapen 

(Gadamer, 1993:342ff). 

I den här studien tolkas de frågor och svar som eleverna yttrade under de två 

lektionstillfällena för att kunna avgöra om och på vilken nivå de gjort inferenser. 

Studien utgår också från hermeneutiken eftersom eleverna gör egna tolkningar för att 

göra inferenser. 
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Frågor	lektion	1 Antal Procent
Totalt 17 100%
Inferensfrågor 17 100%
Ej	inferensfrågor 0 0%

Frågor	antecknade	lektion	2 Antal Procent
Totalt 39 100%
Inferensfrågor 18 46%
Ej	inferensfrågor 21 54%

Frågor	ställda	lektion	2 Antal Procent
Totalt 13 100%
Inferensfrågor 10 77%
Ej	inferensfrågor 3 23%

Figur 3 Muntligt elevställda inferensfrågor lektion 2 

Inferensfrågor	antecknade	lektion	2 Antal Procent
Totalt 18 100%
Icke	balanserad	inf.	fråga 13 72%
Balanserad	inf.	Fråga 5 28%

4 Resultat och analys 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet och analysen av de två lektioner som utgör 

studiens material. Resultatet från de båda lektionerna redovisas i tabeller efter frågor 

respektive svar. Frågorna som ställs under lektionerna benämns frågor respektive 

inferensfrågor. De svar som yttras på frågorna benämns inferenser om de stämmer in på 

studiens definition av en inferens, annars kallas de ’svar’. Varje tabell följs av en analys 

där exempel från lektionerna lyfts. De diskuteras sedan i kapitel 5. 

 

4.1 Frågor 
Nedan visas resultatet av de frågor som ställdes under lektion 1 och lektion 2. Det 

presenteras i form av inferensfrågor eller ej inferensfrågor, sedan följer en 

kategorisering som visar om de inferensfrågor som ställdes var balanserade eller icke 

balanserade. Under lektion 2 antecknade eleverna ett antal frågor varav några utvalda 

ställdes muntligt. Även detta presenteras i tabeller. 

 

Figur 7 Lärarställda frågor lektion 1 Figur 5 Lärarställda inferensfrågor lektion 1 

Figur 8 Elevantecknade frågor lektion 2 Figur 4 Elevantecknade inferensfrågor lektion 2 

Figur 6 Muntligt elevställda frågor lektion 2 

Inferensfrågor	lektion	1 Antal Procent
Totalt 17 100%
Icke	balanserad	inf.	fråga 3 18%
Balanserad	inf.	Fråga 14 82%

Inferensfrågor	ställda	lektion	2 Antal Procent
Totalt 10 100%
Icke	balanserad	inf.	fråga 8 80%
Balanserad	inf.	Fråga 2 20%
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Under lektion 1 ställde läraren 17 förberedda frågor till texten med syfte att ge eleverna 

möjlighet att göra inferenser, 100 % av dessa frågor var inferensfrågor. Ett exempel på 

en lärarställd inferensfråga är: ”Vem tror ni Kompisen är?”. Frågan ställdes till eleverna  

innan boken lästes för att definiera vem Kompisen i boken är.  

Under lektion 2 antecknades av eleverna sammanlagt 39 frågor under läsningens 

gång. 46 % av dessa var inferensfrågor, medan 54 % inte var inferensfrågor utan endast 

frågor på texten (se fig. 5). Av de antecknade frågorna ställdes endast 13 frågor muntligt 

under lektionen. Ett exempel på en fråga som inte är en inferensfråga ställd under 

lektion 2 är: ”Varför gör han [Kompisen] kullerbytta?”, vilket syftar till att eleven vill 

veta varför Kompisen gör kullerbyttor och det är inte betydelsefullt för att förstå textens 

mening. Det finns med andra ord en skillnad i inferensnivå mellan de frågor som ställs 

under lektionerna när läraren förberett frågor i jämförelse med när eleverna får anteckna 

frågor under tiden.  

Under lektion 1 var 82 % av lärarens frågor balanserade inferensfrågor. Ett 

exempel på en balanserad inferensfråga är: ”Varför vill Kompisen inte titta på 

Dockan?”. Det här är en fråga som kräver att den som svarar använder textens ledtrådar 

tillsammans med sina scheman för att kunna göra en inferens. Övriga 18 % var icke 

balanserade inferenser, således modell- eller textbaserade frågor, vilket ställer krav på 

eleverna att antingen använda textens och/eller bildens ledtrådar eller sina scheman för 

att kunna svara.  

Vid lektion 2 var ungefär en fjärdedel av elevernas inferensfrågor balanserade, 

medan nästan tre fjärdedelar var icke balanserade inferensfrågor (se fig. 6). Två 

exempel på balanserade inferensfrågor som två elever antecknat men som inte muntligt 

ställdes är: ”Varför ser hon [Dockan] inte honom [Kompisen]?” och ”Varför vill 

Dockan inte titta på Kompisen?”. De syftar på att en av karaktärerna, Dockan, enligt 

bilderna i boken borde se Kompisen då han gör kullerbyttor bredvid henne, men det står 

att Dockan inte ser Kompisen. En sådan fråga kräver att den som svarar använder både 

de bilder och den text som finns i boken tillsammans med sin tidigare förståelse av 

liknande händelser. Frågan ger därför en möjlighet att göra en balanserad inferens. 

Även om flera av de balanserade inferensfrågorna som eleverna antecknade under 

lektion 2 var tydliga var de betydligt färre i antal än de som kräver att den som svarar 

endast behöver stanna på textens ytplan. Under lektion 1 var det som tidigare visats 

dock tvärtom. En betydligt större andel frågor ställdes som kräver att läsaren använder 
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Svar	lektion	1 Antal Procent
Totalt 39 100%
Inferens 34 87%
Ej	inferens 5 13%

Inferenser	lektion	1 Antal Procent
Totalt 34 100%
Icke	balanserade 22 65%

Modell 14 64%
Bild	och/eller	text 8 36%

Balanserade 12 35%
Endast	balanserade 2 17%
Djupa	balanserade 10 83%

Inferenser	lektion	2 Antal Procent
Totalt 22 100%
Icke	balanserade 12 55%

Modell 6 50%
Bild	och/eller	text 6 50%

Balanserade 10 45%
Endast	balanserade 1 10%
Djupa	balanserade 9 90%

Figur 12 Elevinferenser lektion 1 

både sina scheman och de ledtrådar som finns i texten, med andra ord balanserade 

inferensfrågor.  

 

4.2 Svar 
I tabellerna nedan presenteras de svar som yttrades under lektion 1 och lektion 2. De har 

sedan kategoriserats i inferenser eller ej inferenser samt om de är balanserade eller icke 

balanserade. Därefter har de icke balanserade delats in utifrån om de är modellbaserade 

eller text- och/eller bildbaserade. De balanserade inferenserna har kategoriserats efter 

endast balanserade och djupa balanserade.  

 
Under lektion 1 utgjorde 87 % av elevernas svar på frågorna inferenser. Övriga svar var 

ej inferenser. Utav inferenserna utgjorde 35% balanserade och djupa balanserade 

inferenser, vilket i studien innebär att inferensen både är modell- och textbaserade samt 

utgör en av de tre djupare taxonomierna. Ett exempel på en djup balanserad inferens är: 

”Ja för han känner sig ledsen”, som är en elevs svar på den balanserade inferensfrågan 

från läraren (se 4.1). För att ta reda på hur eleven förstod det frågar läraren ”hur vet du 

det” och får svaret: ”Man ser det på honom [Kompisen]”. Eleven använder de ledtrådar 

som texten givit och relaterar sedan till sitt eget schema. Eleven använder också orden 

’känner’ och ’ledsen’ vilket visar att hen förstått den känsla som karaktären bör ha i 

denna situationen. Ett annat exempel som visar då en elev använt bilderna för att göra 

en inferens är när eleverna diskuterar vart berättelsen utspelar sig: ”Man ser att det är 

Olivias rum för hon äger alla leksaker och för man ser att de är många flicksaker”. 

65 % av inferenserna som gjordes under lektion 1 var icke balanserade. Ett 

elevexempel på en icke balanserad inferens som görs på inferensfrågan ”Tänk om 

glassen smälter i fickan. Vad ska han [Kompisen] göra då?” är ”Byta byxor”. Svaret 

Svar	lektion	2 Antal Procent
Totalt 36 100%
Inferens 22 60%
Ej	inferens 14 40%

Figur 10 Elevsvar lektion 1 Figur 9 Elevsvar lektion 2 

Figur 11 Elevinferenser lektion 2 
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syftar på att glassen skulle smälta och att Kompisen då behövde byta byxor. Den 

inferensen visar på att eleven endast använt sina scheman för att förstå vad Kompisen 

behöver göra då. Dock kan man anta att författaren inte menat att ett byx-byte var vad 

man skulle förstå från det uppslaget. På samma inferensfråga gör dock en annan elev en 

balanserad inferens: 

 
Dockan är ehm…kanske kommer Dockan retas, asså de här var i början, Dockan 

kanske kommer reta Kompisen så han blir arg. Och så vad heter det….Dockan retar 

Kompisen för att Räven sa det till henne och alla va arga på Kompisen och Olivia 

för att dom inte fick gå med till dagis.  

 

Denna elev använde ledtrådarna från texten och bilderna men också sitt schema för att 

förstå att Dockan inte själv hade bestämt sig för att reta Kompisen, utan att den elaka 

Räven hade sagt det till henne. Eleven visar också en förståelsen för att de [Dockan och 

Räven] var arga på både Kompisen och Olivia [barnet] för att de inte fick följa med till 

dagis trots att det inte står något om deras ilska mot just Olivia i texten. Det här 

exemplet visar att en elev trots en fråga som är ställd på ett ytligt plan ändå visar på en 

djupare läsförståelse. 

Tidsutrymmet för samtal utifrån frågorna skiljer sig mellan lektionerna. Under 

lektion 1 var samtalet tre fjärdedelar av lektionen men det under lektion 2 var en 

fjärdedel. Av de svar som eleverna däremot ger på de frågor som ställdes under lektion 

2 är den största delen inte inferenser. Viktigt att poängtera är att läraren inte valde ut 

frågorna från elevernas listor, utan de fick själva välja frågor att lyfta. Som presenterat 

ovan (se fig. 5) var mer än hälften av antalet frågor som antecknades under lektion 2 

inte inferensfrågor. Det betyder att eleverna med stor sannolikhet kunde valt frågor som 

inte öppnade för möjligheten att göra inferenser, dock ställde eleverna under samtalet 

tretton frågor varav fyra femtedelar var inferensfrågor. Övriga var inte inferensfrågor 

och ett exempel på en sådan fråga är ”Hur tänkte du nu?”, vilket är en fråga som ämnar 

visa hur eleven gjort sin inferens. Ett elevexempel på en fråga som inte heller är en 

inferensfråga är ”Varför kammar Dockan inte håret?”. Den frågan har ingen relevans för 

en vidare förståelse av bokens handling och kan inte heller bidra till en djupare 

läsförståelse. 

Under det samtal som hölls under lektion 2 utifrån de ställda elevfrågorna gavs 36 

svar från samtliga elever. Utav dessa svar var den större delen inferenser och mindre än 

hälften var inte inferenser (se fig. 11). Något mer än hälften av elevernas inferenser på 
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de inferensfrågor som ställdes muntligt under lektion 2 var icke balanserade. Utav de 

övriga inferenser som gjordes på elevernas inferensfrågor utgjorde de endast 

balanserade inferenserna 10%, medan 90 % var djupa balanserade inferenser (se fig. 

12). Det innebär att läsaren använder både sina scheman och de ledtrådar som finns i 

texten och anses i studien visa på en djupare läsförståelse. De djupa balanserade 

inferenserna tillhör dessutom någon av de tre djupare inferenstaxonomierna och anses i 

studien visa på den djupaste nivån av läsförståelse.  

Figur 10 och 12 visar de inferenser som gjordes under lektionerna, de är 

uppdelade utifrån balanserade eller icke balanserade. Under de icke balanserade 

inferenserna finns två underkategorier, modell samt bild och/eller text. I de båda 

lektionerna görs ingen inferens på enbart bilden. 

Vid lektion 2 var elevernas uppgift att i par, vid läspauserna, anteckna frågor till 

texten utifrån dess ledtrådar. Ett elevpar antecknade dock inte några frågor utan 

antecknade vad studien betecknar som inferenser istället. De här två eleverna är de 

starkaste läsarna i gruppen som deltog i lektion 2 och flera av de inferenser som 

antecknades kategoriseras som djupa balanserade inferenser. Förutom att inferenserna 

tillhör den i studien djupaste nivån, visade eleverna också att de lyfte händelser från 

boken och relaterade dem till sin egen värld, det kallas i studien att generalisera. Från 

lektion 2 yttrades två starka exempel på sådana: ”Elden kommer inifrån” och ”Den 

känns … när man är arg”. Även under lektion 1 gjordes en tydlig generalisering av den 

starkaste eleven. Den gjordes på inferensfrågan ”Varför blir Kompisen stor och ändrar 

färg?” varpå eleven svarar ”Man är inte stor men man känner sig stor inombords”. 

 

5 Diskussion och slutsats 
I det här kapitlet presenteras diskussionen utifrån exempel introducerade under kapitel 

4. Därefter följer de slutsatser som dras utifrån studiens resultat. Sedan presenteras 

metoddiskussionen där den metod och de förutsättningar som påverkade resultatet 

diskuteras och kritiseras. Avslutningsvis placeras studien i forskningsfältet tillsammans 

med förslag på vidare forskning inom området.  
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5.1 Diskussion 

5.1.1 Inferensnivåer 

Det visar sig att eleverna under båda lektionstillfällena gjorde en stor mängd inferenser, 

däremot skiljer nivån av inferenser sig åt mellan lektionerna beroende på de krav som 

frågorna ställer på den som svarar. Ett bra elevexempel på en fråga som ställer högre 

krav på läsarens förståelse är ”Varför ser hon [Dockan] inte honom [Kompisen]?”. 

Frågan ger en möjlighet att försöka nå en djupare läsförståelse. 

När läraren ställde frågorna var endast en femtedel på ett ytligare plan, medan 

närmare fyra femtedelar av frågorna som eleverna själva ställde var sådana (se fig. 4 

och fig. 6). Den här typen av frågor ställer inte krav på den som svarar att visa en 

djupare läsförståelse. I jämförelse med den djupare inferensfrågan ovan är ett 

elevexempel på en ytligare inferensfråga: ”Varför vill Dockan inte titta på Kompisen?”. 

Eleven ställer genom denna fråga krav på läsaren att använda ledtrådarna från texten, 

följaktligen skriven text och bilder, men inte att använda sina scheman eftersom det går 

att svara på frågan genom att endast läsa texten. I jämförelse med den tidigare nämnda 

frågan är det tydligt hur viktigt formuleringen av en fråga är för att göra en balanserad 

inferens eller djup balanserad inferens.  

Av de frågor som ställdes på lektion 1 var en mindre andel frågor som syftar till 

att visa en ytlig förståelse av texten och det grundar sig i att sådana frågor inte ställer 

krav på eleverna att aktivt använda både sina scheman och textens ledtrådar för att 

kunna svara. Ytlig textförståelse klassas ändå som värdefullt eftersom sådana frågor 

eftersträvar att eleven antingen relaterar till sina scheman eller använder textens 

ledtrådar för att svara. Att läraren valde att inte ha så många ytliga frågor grundar sig i 

det krav som läroplanen ställer. I kursplanen för svenska står uttryckt att eleverna ska 

lära sig olika lässtrategier för att nå en djupare läsförståelse (Skolverket, 2011:223). 

Eftersom läraren har en avsikt med sin lektion och ett bedömningskrav är det mer 

givande att ställa frågor som ger eleverna möjlighet att visa en djupare läsförståelse. 

Förutom att eleverna kan visa att de har en läsförståelse ger de också en bättre 

förutsättning att utveckla den samtidigt som frågorna också utökar läsarens allmänna 

förståelse av omvärlden (Franzén, 1997:11).   

Som tidigare nämnts ställdes inte alla elevernas frågor muntligt, men av de som 

ställs är den största delen frågor som vill lyfta läsförståelse på olika nivåer. Av dessa är 

fyra femtedelar ställda för att skapa en ytligare läsförståelse, med andra ord modell- 

eller textbaserade (se fig. 8). De ytligare inferenser som görs på dessa frågor under båda 
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lektionerna visar en svag skillnad lektionerna emellan, men något fler under lektionen 

då läraren ställer frågorna (se fig. 10 och fig. 12). Det är intressant eftersom frågorna 

som gav större möjlighet att förstå texten på ett ytligare plan var fler då eleverna ställde 

dem än när de ställdes av läraren (se fig. 4 och fig. 8). Ungefär hälften av de inferenser 

som eleverna gjorde när de själva skapade frågorna var däremot på ett djupare plan (se 

fig. 12), trots att andelen sådana frågor alltså var betydligt lägre än de som öppnar för 

att förstå texten mer ytligt (se fig. 8). Skillnaden är inte så stor mellan de båda 

lektionernas djupare inferenser, dock med något fler under lektionen då eleverna ställde 

sina egna frågor (se fig. 10 och fig. 12). 

 

5.1.2 Metakognition 

När eleverna gör inferenser kan de göra det på olika sätt och på olika nivåer. Under 

lektionerna som observerades delger de dock inte automatiskt varandra eller läraren hur 

de tänker utan det krävs att läraren ställer motfrågor för att ta reda på hur eleverna gjort. 

Genom att ställa frågor till eleverna vill läraren att eleverna sätter ord på hur de når sin 

läsförståelse både i bedömningssyfte men också för att eleverna kan fungera som stöd 

för varandra. Det är vad Vygotskij kallar stöttning och är en viktig del av RT-modellen 

(Säljö, 2012:194). 

Ett exempel från den lärarledda lektionen är på uppslaget när Kompisen varit arg 

och förstört saker och sedan är ledsen. Inferensfrågan som läraren ställde till eleverna 

var ”Varför vill Kompisen inte titta på Dockan?” varpå en elev svarade ”För att han 

känner sig ledsen”. Läraren ställde då följdfrågan ”Hur vet du det?”. På det sättet får 

eleven muntligt sätta ord på hur inferensen görs och hur denne tänkte. Elevens svar på 

frågan var ”Man ser det på honom” och samtidigt pekade eleven på bilden i boken.  

Eleven visar att denne aktivt använder ledtrådar från boken, både bilder och text, för att 

nå läsförståelse samtidigt som hen sätter ord på den process som leder fram till 

inferensen. Genom att muntligt sätta ord på de inre lärprocesserna fungerar eleven alltså 

som ett stöd för övriga elever i textsamtalet (Westlund, 2009:23; Säljö, 2012:194). Ett 

annat tydligt exempel på en sådan situation är när eleverna diskuterar var bokens 

händelser utspelar sig. Flera elever menar att de är på dagis medan en elev säger att de 

är hemma [hos Olivia]. Läraren frågar ”Hur vet du det?” varpå eleven svarar ”Man ser 

att det är Olivias rum för hon äger alla leksaker och för man ser att de är många 

flicksaker”. Förutom att elevens inre processer synliggörs, visar eleven också hur hen 

aktivt använder bokens ledtrådar i form av bilderna för att nå läsförståelse. 
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De inferenser som görs efter lärarens följdfrågor har ej räknats med i resultatet, 

trots det visar resultatet att det är vanligt att eleverna i de båda grupperna aktivt 

använder bilderna i boken tillsammans med texten för att göra inferenser. Av den totala 

mängden ytliga inferenser under den lärarledda lektionen var 36 % enbart gjorda på text 

och/eller bilderna, medan eleverna i den andra lektionen gjorde lika många med stöd i 

bild och/eller text som i sina egna tidigare erfarenheter (se fig. 10 och fig. 12). Det är 

intressant eftersom de flesta inferensfrågorna som läraren ställde på den första lektionen 

var tänkta att kräva av eleverna att använda både sina scheman och textens ledtrådar och 

visa en djupare läsförståelse. Det visar sig således att eleverna gärna använder texten 

och bilderna tillsammans eller enskilt för att svara, utan stöd i sina scheman. Den 

mängd av läsförståelse som nås av bilderna och texten tillsammans kan möjligen 

förklaras av att bilderna i boken är händelserika och att texten möjligtvis behöver 

bildernas stöd för att fungera. Bilderna kan också ha påverkat elevernas tolkning av 

händelsen och har därför ett inflytande på de inferenser som görs oavsett om det är på 

ett ytligt eller djupt plan. Det går att anta att det möjligen inte skulle vara en så pass hög 

förekomst av inferenser om bilderna hade uteslutits i den konkreta upplevelsen eller om 

boken inte varit en bilderbok utan endast hade haft texten i samma form som den har i 

Kompisen blir arg (Nilsson, 2011).  

 

5.1.3 Generalisering 

Studiens lektioner är planerade för att följa två av fyra faser från Kolbs (1984:42) 

modell över lärprocesser. Eleverna som deltog i studien fick, som tidigare nämnts, delta 

i samma konkreta upplevelse medan den reflektiva fasen skiljde sig mellan lektionerna. 

I den reflektiva fasen sker samtalet och i samtalet synliggörs läsförståelsen utifrån de 

frågor som ställs. Vid några tillfällen visar elever från både lektion 1 och lektion 2 att de 

kan lyfta händelsen från bokens kontext och generalisera det lästa till sin omvärld. Roe 

(2014:50) menar att inneha den förmågan visar på att eleven kommit längre i sin 

läsning, och når då enligt studiens definition nästa fas i Kolbs (1984:42) modell: 

abstrakt begreppsbildning.  

Under den lärarledda lektionen gör de starkaste läsarna en tydlig generalisering då 

den svarar på lärarens inferensfråga ”Varför blir Kompisen stor och ändrar färg?”, varpå 

eleverna svarar ”Man är inte stor men man känner sig stor inombords”. Ett liknande 

exempel från den andra lektionen är när eleverna diskuterar hur kompisen blev stor när 

han var liten från första början. Flera elever antydde att elden gjorde att Kompisen 
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växte. När eleverna diskuterar vart elden kommer ifrån svarar en av de starkaste läsarna 

”Elden kommer inifrån” och ”Den känns … när man är arg”. Eleverna formulerar sig 

med ordet ’man’, vilket i studien tolkas som att de lyfter händelsen ur boken och 

relaterar den till hur en person kan känna sig när den är arg. Eleverna visar en förståelse 

av den nämnda bildens metaforiska utformning samt textens ledtrådar och relaterar detta 

till sin egen uppfattning om världen. Det krävs en god avkodningsförmåga, djup 

läsförståelse och en vana att göra inferenser för att kunna relatera det lästa till sin egen 

värld. Franzén (1993) menar att det krävs att man är en god läsare för att kunna göra 

inferenser och enligt den här studien visar de goda läsarna att de också kan generalisera 

det lästa. Roe (2014:50) menar att elever som har förmågan att generalisera har en 

mycket god läsförmåga. Även om syftet med lektionerna var att eleverna skulle få delta 

i den konkreta och reflektiva fasen av Kolbs modell, visar de här exemplen att det inte 

går att isolera alla elever till utvalda faser utifall läsförståelsen ligger på en högre nivå 

än övriga kamraters. 

 

5.2 Slutsats 

Studiens resultat är inte helt tillförlitliga på grund av nivåskillnaden mellan elevernas 

läsfärdigheter i de två olika grupperna. Utifrån det resultat som framkommit 

åskådliggörs dock att de svagare läsarna behöver ett större lärarstöd vid inlärning av att 

göra inferenser, ”att läsa mellan raderna”. Det visar sig då de lässvagare eleverna, trots 

det större lärarstödet med den större andelen djupare inferensfrågor, på den första 

lektionen uppvisar en ytligare läsförståelse än eleverna gör på den lektionen där 

eleverna själva har skapat frågorna (se fig. 10 och fig. 12). Eleverna i gruppen som 

deltog i lektion 2 visar med andra ord en djupare läsförståelse trots att de flesta frågorna 

som då ställdes var på ett ytligt textplan. Att det gäller den grupp som deltog i lektion 2 

är föga förvånande eftersom den gruppen består av en större mängd starka läsare än de 

som deltog i lektion 1. Det går således att se att de lässvagare eleverna i lektion 1 inte 

presterade bättre än de från lektion 2, trots att deras stöd från läraren var större i form av 

väl genomtänkta inferensfrågor. Studien åskådliggör också att svagare elever har nytta 

av ett lärarstöd vilket är i linje med Oakhills, Cains & McCarthys (2015:140ff) och 

Reichenbergs (2014:63) tankar. Det går dock anta att eleverna i lektion 1 hade presterat 

sämre med det mindre lärarstödet som förekom i lektion 2 men det bevisar som tidigare 

nämnt inte studien. Det går inte heller se om den lässtarkare elevgruppen hade presterat 

ännu bättre med det lärarstöd som var centralt för lektion 1.  
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Med grund i tidigare forskning, framför allt i studierna på lässvaga elever gjorda 

av Reichenberg (2005) och Reichenberg tillsammans med Löfgren (2014), hittas också 

stöd för den slutsats som presenterats ovan. I de studierna framgår det att lässvagare 

elever behöver lärarstödet för att utveckla sin läsförståelse. Av naturliga skäl är elever i 

årskurs 3 i det tidiga skedet av sin läsutveckling och behöver därför ett stort lärarstöd 

under inlärning av lässtrategier för att utveckla läsningen och bli starkare läsare. Bland 

annat är den svagare läsaren från lektion 2 som svarade ”Byta byxor” ett bevis på det, 

eftersom den starkare läsaren på samma fråga visade en djupare förståelse av händelsen 

och använde sitt schema samt textens ledtrådar som stöd för att få denna läsförståelse 

och sedan gör en kontextuell och balanserad inferens.  

Ett användbart sätt att ge elever det nödvändiga stödet är genom 

undervisningsmodellen i textsamtal, reciprocal teaching (RT), som ligger till grund för 

de båda lektionerna. RT stödjer både de sociokulturella och kognitiva teorierna om 

lärande, där eleverna i en social kontext får bearbeta en bok både på en textinnehållslig 

nivå genom olika lässtrategier samt på en reflektiv nivå där de också genom lärarens 

följdfrågor får möjlighet att sätta ord på sin egen lärprocess. RT lägger vikt vid att 

läraren ska fungera vägvisande i användningen av lässtrategier, som i lektion 1, för att 

sedan allt mer låta eleverna få mer plats, som i lektion 2 (Roe, 2014:97; Reichenberg, 

2014:86ff; Westlund, 2009:75ff). Genom att hålla två lektioner som befinner sig på två 

olika delar av RT-modellens struktur går det se att eleverna har nytta av stöd i hur man 

ställer ’bra’ frågor till en text för att nå djupare läsförståelse. Det var inte planerat att de 

elever som deltog i den lärarstyrda lektionen skulle vara svagare läsare än de som deltog 

i lektion 2. Det visar sig dock vara positivt för studiens slutsats, då det tydligare visar att 

de svagare läsarna behövde ett större lärarstöd för att nå djupare läsförståelse och 

utveckla sin läsning. 

De elever som deltar i ett textsamtal som utförs enligt RT-strukturen får således 

möjlighet att, av läraren och varandra, lära sig hur man använder lässtrategier får att nå 

djupare läsförståelse. Genom att hålla organiserade samtal utifrån en given modell kan 

läraren också försäkra sig om att eleverna får träna på de viktiga förmågorna som ett 

textsamtal kan ge och på det sättet ge eleverna en möjlighet att nå de mål som är 

formulerade i läroplanens centrala innehåll (Skolverket, 2011:223). 
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5.3 Metoddiskussion 

Skillnaden mellan lektionernas lärarstöd är förutbestämd och grundar sig i att skapa 

möjlighet att upptäcka om det visar sig vara mängd- och nivåskillnad på de inferenser 

som eleverna gör med olika förutsättningar. Det beslutet grundas i RT-modellens 

struktur. Gruppen som deltog i lektion 1 fick svara på lärarställda inferensfrågor och 

läraren hade en större roll i lektionen. Under lektion 2 fick eleverna istället konstruera 

och svara på sina egna frågor utan större lärarpåverkan.  

Det faktum att lärarens roll skiljer sig mellan lektionerna anses i studien påverka 

de yttranden som görs under lektionerna och har således en inverkan på det resultat som 

presenteras. Det går inte bortse från den effekt lärare har på en grupp i form av 

omedvetet gjorda former av jakande och nekande, vilka eleverna registrerar och som i 

längden påverkar hur de svarar, eller inte svarar på frågorna. Det är möjligtvis så att 

resultatet från lektion 2 därför är mer tillförlitligt i fråga om de utvalda elevernas 

läsförståelse, eftersom lärarens roll var betydligt mer avvaktande. Dock är det under 

båda lektionerna läraren som, genom följdfrågor, lyfter de processer som leder till 

inferenser. 

De två grupperna som deltog i studien var förutbestämda av klassens lärare. 

Grupperna är uppdelade i en svagare läsgrupp och en starkare läsgrupp, vilket inte var 

känt sedan innan. Den lässvagare gruppen deltog oplanerat i lektion 1 och den 

lässtarkare gruppen deltog således i lektion 2. Det går att anta att gruppernas uppdelning 

utifrån läskapacitet har en påverkan på slutsatsen av studiens resultat. Det går däremot 

inte att bevisa eftersom grupperna, inom studiens ramar, inte fick delta i motstående 

lektion. Om denna nivåskillnad hade varit känd sen tidigare hade ett annat upplägg av 

studien varit aktuell. Ett alternativ hade varit att blanda grupperna för att skapa så 

heterogena grupper som möjligt, detta för att skapa möjligheter att få ett mer tillförlitligt 

resultat. 

Under lektion 1 fanns det en elevstödjare med för två av eleverna i gruppen. 

Dessa två elever var stökiga vid lektionen och plockades ur klassrummet. Under lektion 

2 fanns det ingen tillgång till elevstödjare, pga. lärarbrist, vilket påverkade lektionen 

eftersom fyra stycken elever har koncentrationssvårigheter och behöver stöd. Elevernas 

problematik påverkade lektionen negativt då mycket tid gick åt att samla gruppen och få 

dem att fokusera på uppgiften. Det resulterade i att tiden för diskussion av elevernas 

antecknade frågor blev betydligt kortare än vad som var planerat. Beroende på 

avbrottens påverkan under lektion 2 tillsammans med den, från början, planerade 



  
 

26 

lektionsskillnaden får samtalet olika mycket tid vid de två undervisningssituationerna. 

På grund av studiens tidsbegränsning fanns ingen möjlighet att göra om lektion 2 för att 

få mer tillförlitliga resultat. 

För att få ett än mer rättvist resultat och kunna dra en mer tillförlitlig slutsats finns 

det också en vinst i att låta grupperna delta i varandras lektioner. På det sättet hade man 

kunnat se om det visar sig att de lässvagare eleverna hade presterat sämre vid lektion 2 

respektive om de lässtarkare eleverna hade presterat bättre med lärarstödet i lektion 1. 

Under lektion 1 ställs det av läraren färre frågor som syftar till att ta reda på hur 

eleverna kommit fram till sina inferenser än i lektion 2. Det kan bero på att läraren är 

oerfaren och att denne sedan mindes att ställa fler sådana frågor vid lektion 2. Att 

undervisa genom textsamtal i läsförståelse, och främst arbeta med inferenser, är något 

som också kräver en väl förberedd lärare med förkunskaper för att nå ett bra resultat. En 

av oss som genomför studien agerade lärare i grupperna, vilka inte är vana vid att arbeta 

med textsamtal och det kan ha påverkat resultatet. 

 

5.4 Studiens plats i forskningsfältet 
Denna studie är till skillnad från tidigare forskning gjord i en årskurs 3 utifrån en 

bilderbok, och ämnar därför fylla det möjliga tomrum som funnits. Däremot är studiens 

resultat inte helt tillförlitligt då det på grund av begränsad tid inte gjordes en jämförelse 

mellan de båda grupperna i fråga om nivåskillnad på de inferenser som gjordes i de 

olika lektionsuppläggen. Lämplig vidare forskning på området är därför att låta 

grupperna delta i varandras lektioner för att på så sätt jämföra inferensnivåer och nå ett 

mer tillförlitligt resultat. Ett annat förslag är att utföra studien i kombination med den 

tidigare nämnda jämförelsen i olika årskurser för att visualisera utvecklingen. Ett 

ytterligare förslag är att utföra studien på samma sätt i en årskurs 3 utifrån en kapitelbok 

för att ta reda på om elever i den nämnda årskursen visar olika grad av läsförståelse 

beroende av texttyp. Det kan också ge en bild av bilderbokens plats inom pedagogiken 

för de lägre årskurserna. 
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Bilagor 
Bilaga A - Samtyckesblankett 
Hej! J 
Vi är två stycken studenter från Linnéuniversitetet som studerar till lärare mot F-3. Vi 
skriver just nu vårt examensarbete där vi studerar elevers läsförståelse. Vi kommer att 
genomföra ett boksamtal i mindre grupper med eleverna i 3A, där eleverna kommer att 
få lyssna på en berättelse som vi läser för dem, sen får de svara på förberedda frågor 
men även ställa egna frågor. Vi undrar om ditt barn får vara med i vårt boksamtal? 
Boksamtalet kommer att spelas in på en ljudfil, transkriberas ner på dator och sedan 
analyseras. Eleven får när som helst avbryta samtalet om man inte vill delta, och 
behöver inte ge någon orsak till varför man inte vill vara med. Materialet från 
boksamtalet kommer att behandlas konfidentiellt under hela studien. Det är endast vi 
författare till studien och vår handledare som kommer ta del av materialet som spelas in. 
Det analyserande materialet från samtalet, kommer att användas i vår studie om 
läsförståelse. Du som informant dvs. du och ditt barn har rätt att ta del av resultatet från 
studien efteråt om så önskas och det är frivilligt att delta i studien. Studieprocessen 
kommer att utföras under handledning av universitetslektor Angela Marx Åberg. 
 
Jag samtycker till att mitt barn medverkar i ovanstående studie. Jag har fått information 
om att deltagandet är frivilligt och att mitt barn när som helst kan avbryta sin 
medverkan i samtalet utan att behöva ge någon orsak. 
 
Datum och ort: ______________________________ 
Namnunderskrift: ____________________________ 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
Johanna Persson, student  Stephanie Lingmerth Karlsson, student 
E-post: jp222kx@student.lnu.se E-post: sk222nm@student.lnu.se 
 
Handledare Angela Marx Åberg, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
 
 


