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Vad handlar det om? 

En studie om elevers tolkningar av texter.   Antal sidor: 37 

Elever spenderar övervägande tiden i undervisningen på att lyssna, och betydligt mindre tid på att 

läsa (Adelmann, 2009). Att läsa är dock inte mindre viktigt. En av skolans uppgifter är att utveckla 

elevernas läsförmåga, så att de både kan läsa, använda och förstå texter (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Denna uppsats handlar om hur fem elever i årskurs två tolkat läromedelstexter utformade för 

läsning mellan raderna. Eleverna använde sig utav både sin hörförståelse och läsförståelse för att ta 

till sig texterna. Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur elever i årskurs två tolkar texter 

som de själva läst och som de lyssnat på. Uppsatsens forskningsfrågor är:  

 Hur tolkar eleverna i studien de texter som de själva läst? 

 Hur tolkar eleverna i studien de texter som de lyssnat på? 

Eleverna intervjuades enskilt. I intervjuerna fick eleverna läsa och lyssna på åtta olika texter för att 

därefter svara på frågor till dem. I resultatet beskrivs hur eleverna tolkat texterna och besvarat 

intervjufrågorna. Elevernas svar analyserades utifrån Bowyer-Crane och Snowlings (2005) 

inferenskategorier samt textrörlighetsbegreppet med utgångspunkt i Brink (2009). Att göra 

inferenser innebär att dra slutsatser (Inference, 2005), och i detta fall utifrån texter. Textrörlighet 

beskrivs av Brink (2009) som förmågan att kunna reflektera över innehåll eller söka information i 

texter (att vara i texten) samt koppla den till andra texter eller erfarenheter (att röra sig mellan texter 

och ut från texten).  Inferenskategorierna och textrörlighet utgör både analysverktyg och teori. 

Resultatet visar att olika elever kan tolka samma texter på helt skilda sätt, vilket är viktigt att ha i 

åtanke som pedagog. Det framkom också att de elever som deltagit i intervjuerna var textrörliga 

och klarade av att göra olika slags inferenser beroende på vilka frågor som ställdes.  

Sökord: läsförståelse, hörförståelse, texttolkning, inferenser, textrörlighet.
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What is it about? 

A study about pupils’ interpretations of texts.  Number of pages: 37 

Pupils spend the majority of their time in the classrooms on listening, and considerably less time 

on reading (Adelmann, 2009). Reading is nevertheless important. One of the schools’ most 

important tasks is to help the pupils to develop their reading abilities, in order for them to be able 

to read, use and understand texts (Lundberg & Herrlin, 2005). This essay will examine how five 

second grade pupils’ have, through listening and reading comprehension, interpreted eight different 

texts from textbook teaching aids. The aim of this study is to increase the understanding of how 

pupils in second grade interpret texts that they have read themselves and listened to. The research 

questions are:  

 How do the pupils interpret texts that they have read themselves?  

 How do the pupils interpret texts that have been read aloud to them? 

The pupils were interviewed individually. In the interviews, the pupils read and listened to eight 

texts and then answered questions about the texts. In the result, the pupils’ answers to the questions 

as well as how they interpreted the texts are described. Their answers were analysed with Bowyer-

Crane and Snowling’s (2005) inference categories and Brink’s (2009) description of text movability 

(translated by Liberg, af Geijerstam & Folkeryd, 2011). Making inferences means to draw 

conclusions (Inference, 2005), in this case from texts. Text movability is described by Brink (2009) 

as the ability to reflect over content or search for information in texts (to stay in the text), and 

being able to connect different texts to each other or the reader’s own experiences (to move 

between texts or out from them). The inference categories and text movability were both the 

analytical tools and theory. The result shows that different pupils can interpret the same texts in 

completely different ways, which is important to keep in mind as a pedagogue. It was also evident 

that the pupils who took part in the interviews showed proof of being text movable and were able 

to make various kinds of inferences depending on what questions were asked. 

Keywords: reading comprehension, listening comprehension, text interpretation, inferences, text 

movability.
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1. Inledning 
Skolan har, enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet [Lgr 11] (Skolverket, 2016b), 

som uppgift att säkerställa elevernas språkliga utveckling, för att de ska kunna kommunicera såväl 

skriftligt som muntligt. Två komponenter som ingår i språket är läsande och lyssnande. Adelmann 

(2009) framhåller att eleverna lyssnar den största delen av tiden i undervisningen, mer än vad de 

både talar, läser och skriver. De lyssnar på varandra, på läraren och på sina egna tankar. I skolan 

menar han dock att ingen eller liten vikt läggs på att lära eleverna hur de kan bli bra lyssnare, detta 

till trots att människor ägnar en stor del av vardagen åt att lyssna. Han förespråkar att skolor lär ut 

strategier för hur eleverna kan bli goda lyssnare, precis som att skolan lär ut strategier för att bli 

goda läsare. Adelmann (2009) menar även att det i skolan tas för givet att både lärare och elever 

vet hur de ska lyssna, och vad de ska lyssna efter vid muntliga framställningar, även om de inte fått 

någon undervisning eller didaktisk förberedelse för det. Lyssförmågan kräver övning, precis som 

andra förmågor. I en artikel av McQuillan (2009) sammanfattar hon litteratur om högläsning i 

klassrum. Hon framhåller att högläsning introducerar läsningens värld för eleverna och att 

högläsning fungerar för alla elever, oavsett vilken ålder eller läsförmågenivå de har. Hon menar 

även att andra forskare framhåller att högläsning är grunden för literacy-utveckling och dessutom 

den enskilt viktigaste aktiviteten för framgång i läsningen (McQuillan, 2009). Literacy kan något 

förenklat beskrivas som aktiviteter kopplade till symbolspråk, som exempelvis skrivtecken (Barton, 

2007). Vidare menar forskarna, enligt McQuillan (2009), att elever kan lyssna på högre nivåer än de 

kan läsa, och att de genom högläsning kan få syn på språkliga strukturer och komma i kontakt med 

komplexa ord och idéer. 

För att förstå text som läses eller lyssnas på behövs läsförståelse respektive hörförståelse. Både 

hörförståelse och läsförståelse betonas i svenskämnets kursplan i Lgr 11 (Skolverket, 2016b) och 

kommentarmaterialet till samma kursplan (Skolverket, 2016a), även om hörförståelse enbart 

uttrycks indirekt. Enligt kommentarmaterialet behöver eleverna öva på att tala, lyssna och samtala 

för att få tilltro till sina egna språkförmågor. Att kunna tala, lyssna och samtala beskrivs som 

väsentliga delar av att kunna delta i olika slags samtal, och kommentarmaterialet framhåller att det 

bland annat innebär att eleverna ska lära sig att ta till sig budskap i talat språk (Skolverket, 2016a). 

För att ta till sig budskap i tal krävs att eleverna använder sin hörförståelse, trots att det inte uttrycks 

med det ordet i de nämnda styrdokumenten. Läsförståelse skrivs tydligt ut i kursplanen i svenska 

och tillhörande kommentarmaterial. Där finns exempelvis en rubrik riktad till enbart 

läsförståelsestrategier samt kunskapskrav specifikt riktade till elevers läsförståelse i årskurs ett 

(Skolverket, 2016a; 2016b). I kursplanen för ämnet svenska beskrivs att eleverna ska lära sig 

lässtrategier för att kunna tolka texter. Strategier för hörförståelse nämns dock inte direkt, men att 
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eleverna ska öva på att lyssna är en del av det centrala innehållet samt ett kunskapskrav, uttryckt i 

form av att eleverna ska kunna ta enkla muntligt instruktioner, ställa frågor och ge kommentarer i 

samtal (Skolverket, 2016b). I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska framhålls vikten av 

lyssnande mer. Eleverna ska bland annat kunna ta till sig muntliga budskap samt utveckla kunskap 

om hur de kan lyssna mer lyhört (Skolverket, 2016a). 

Det är min åsikt att både läsförståelse och hörförståelse är viktiga förmågor för människors 

kommunikation. Utan att förstå varandra skulle meningen med såväl talad som tryckt text vara föga 

meningsfull. Eftersom båda förmågorna anses vara viktiga ämnar jag att lära mig mer om fem 

elevers förståelse för texter som de tillägnat sig via sin läs- och hörförståelse. Studien är ett 

examensarbete som genomförts vid en lärarutbildnings slut. Det kommer att benämnas studie 

fortsättningsvis. I studien har eleverna fått läsa och lyssna på olika texter från läromedlen Mellan 

raderna. Lättläst och Mycket mer mellan raderna (Karlsson & Ståhl, 2015a; 2015b). Hur eleverna tolkat 

texterna kommer att presenteras i uppsatsens resultat (kap. 5). Innan dess presenteras dock 

uppsatsens syfte (kap. 2), tidigare forskning om hörförståelse och läsförståelse samt 

analysverktygen (kap. 3), samt tillvägagångssätt vid materialinsamling och analysering av materialet 

(kap. 4). Uppsatsens sista del är diskussionsdelen (kap. 6), där bland annat genomförandet av 

studien samt resultaten kopplat till tidigare forskning diskuteras.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur elever i årskurs två tolkar lärobokstexter utformade 

för läsande mellan raderna, som de själva läst och andra texter som de lyssnat på. Syftet avses 

besvaras med hjälp av frågeställningarna nedan.  

 Hur tolkar eleverna i studien de texter som de själva läst?  

 Hur tolkar eleverna i studien de texter som de lyssnat på?  
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3. Bakgrund 
Anledning till genomförandet av denna studie samt varför det är ett intressant och relevant 

fenomen att undersöka beskrivs i 2.1. Vidare ämnar 2.2. att ge läsaren en inblick i en del av den 

forskning som finns kring läsförståelse och hörförståelse hos barn, och framförallt elever. Denna 

studies teoretiska utgångspunkt och de analysverktyg som använts presenteras i 2.3. 

3.1. Introduktion till problemet  
Detta är det andra examensarbetet som skrivs under min utbildning till lärare från förskoleklass till 

och med årskurs tre. Det första examensarbetet gjordes tillsammans med en annan student, och 

var en litteraturstudie om elevers läsförmåga. Bland den forskning som sammanfattades i 

litteraturstudien fanns en artikel som mätte variabeln hörförståelse kopplat till läsförståelse. 

Artikeln agerade inspiration till detta examensarbete. Initialt verkade en studie om enbart elevers 

hörförståelse vara ett intressant fenomen att undersöka, då jag upplevt att det inte talas lika mycket 

om det som om läsförståelse. Slutligen valdes dock att inkludera både läsförståelse och 

hörförståelse. Det valet gjordes främst för att det verkade mer intressant för mig, men även för att 

respondenterna inte enbart skulle få lyssna eller läsa.  

Det finns omfattande forskning om läsförståelse och hörförståelse, sambandet dem emellan och 

andra variabler som påverkar de två förståelserna. I denna studie är det inte deras samband som 

undersöks, men sambandet är ändock en relevant aspekt för studien. Detta för att båda 

förståelserna avgör elevernas förståelse av texter, beroende på om de läst eller lyssnat, och därmed 

även elevernas tolkningar av dem. Den mesta av forskningen som lästs under arbetet med denna 

uppsats handlade om olika variablers inflytande över läsförståelse eller hörförståelse. Forskningen 

presenteras mer ingående i 2.2. Någonting som jag inte fann i mina sökningar var forskningsartiklar 

med undersökningar liknande denna studie. Enbart en likartad artikel hittades, vari forskarna till 

stor del beskrev elevernas läsförståelse, och detta med hjälp av inferenskategorier. Dessa 

inferenskategorier användes sedan som analysverktyg i denna studie. Eftersom det verkade finnas 

få studier av samma sort som min kan den utgöra ett litet men behövt tillskott.  

Ett av nyckelbegreppen i uppsatsen är begreppet förstå text. Med begreppet menas hur elever tolkar 

texter, och i detta fall läromedelstexter som är framtagna för att testa elevers förmåga att läsa mellan 

raderna. Tolkning och förståelse kommer således att användas näst intill synonymt. Begreppen 

inferens och textrörlighet används också flitigt. Att göra inferenser är detsamma som att dra slutsatser 

(Inference, 2005). Inferenskategorierna som används som analysverktyg och teori är Bowyer-Crane 

och Snowlings (2005) egna indelning av olika typer av slutsatser. Fortsättningsvis används således 

begreppet inferenser. Textrörlighet är förmågan att kunna reflektera över innehåll eller söka 
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information i texter samt att kunna koppla dem egna erfarenheter eller till andra texter (Brink, 

2009). 

3.2. Tidigare forskning om hörförståelse och läsförståelse 
Nedan presenteras först tidigare forskning om sambandet mellan hörförståelse och läsförståelse. 

Därefter presenteras forskning om olika variabler som påverkar läsförståelse, följt av forskning om 

hörförståelsens och lyssnandets betydelse för människors kommunikation och lärande. 

I studien kommer främst forskningsresultaten om sambandet mellan hörförståelse och läsförståelse 

samt Bowyer-Crane och Snowling (2005) att användas, de sistnämnda eftersom deras 

inferenskategorier utgör ett av analysverktygen. 

3.2.1. Hörförståelse och läsförståelse 
Många studier visar att det finns ett samband mellan hörförståelse och läsförståelse (Dufva, Niemi 

& Voeten, 2001; Joshi & Aaron, 2000; Lee & Wheldalls, 2009; Protopapas, Mouzaki, Sideridis, 

Kotsolakou & Simos, 2013; Verhoeven & van Leeuwe, 2012; Wong, 2016). Ofta mäts det i form 

av hörförståelsens betydelse för läsförståelsen. Enligt Lee och Wheldall (2009) finns det samband 

mellan läsförståelse, avkodning och hörförståelse. Hörförståelsen har en signifikant betydelse för 

läsförståelsen hos elever i årskurs ett, även om förmågan att avkoda ord har större betydelse. 

Avkodning och hörförståelse var variabler som även Verhoeven och van Leeuwe (2012) och Joshi 

och Aaron (2000)  framhöll som viktiga för elevers läsförståelse i sina studier. De båda 

forskarparens informanter gick i årskurserna två till och med sex. I Verhoeven och van Leeuwe 

(2012) var informanterna både första- och andraspråkselever. Enligt forskarnas studie syntes ingen 

direkt skillnad mellan betydelsen av hörförståelse och avkodning för första- och andraspråkselever 

när de gick i årskurserna fem och sex. Skillnaden mellan första- och andraspråkselevers 

hörförståelse och förmåga att avkoda ord minskade alltså i takt med att eleverna blev äldre 

(Verhoeven & van Leeuwe, 2012). Avkodningens betydelse för läsförståelsen minskade dock med 

stigande ålder och i takt med att den automatiserades (Lee & Wheldall, 2009), till skillnad mot 

hörförståelsen, vars betydelse ökade när eleverna blev äldre (Verhoeven & van Leeuwe, 2012). 

Resultaten i en studie av Wong (2016) gjord på elever med kinesiska som andraspråk visade att 

läsförståelsen hos eleverna i årskurs fyra till 65 % berodde på elevernas förmåga att läsa kinesiska 

tecken och deras hörförståelse. I årskurs fem ökade påverkan av de båda variablerna tillsammans 

till 78 %. Resultaten visade även att det fanns en ömsesidig påverkan mellan elevernas läsförståelse 

och hörförståelse, samt mellan läsförståelse och teckenläsning. Det framkom dessutom att även 

hörförståelsen påverkades av teckenläsningsförmågan. Wong (2016) drog slutsatsen att det fanns 

ett nära förhållande mellan utvecklingen av elever med kinesiska som andraspråks muntliga och 

skriftliga förmågor, och att en stark läsförmåga i elevernas förstaspråk kunde stödja deras lärande 
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av de kinesiska tecknen. Förmågan att läsa eller avkoda kinesiska tecken kan möjligen jämföras med 

förmågan att läsa eller avkoda till exempel latinska eller kyrilliska skrivtecken i andra språk. I så fall 

skulle Wongs (2016) resultat om läsandet av kinesiska teckens betydelse för läsförståelse gå ihop 

med resultaten om avkodningens betydelse som Joshi och Aaron (2000), Lee och Wheldall (2009) 

samt Verhoeven och van Leeuwe (2012) framhöll. 

Elevernas fonologiska minne påverkar deras utveckling av hörförståelse och läsförståelse (Dufva, 

Niemi & Voeten, 2001). Dufva et al. (2001) undersökte hörförståelsen och läsförståelsen hos barn 

och elever från förskolan till årskurs två. De mätte flera olika variabler, däribland fonologiskt 

minne. Enligt deras resultat hade barnens fonologiska minne i förskolan direkt påverkan på både 

deras hörförståelse och läsförståelse. Det framkom även att det fonologiska minnet fortsatte att 

påverka elevernas läsförståelse i årskurs ett och indirekt i årskurs två, och att det till största del 

medierades genom hörförståelsen (Dufva et al., 2001).  

Babayiğit och Stainthorp (2013) menar att elevernas hörförståelse har betydelse för deras 

läsförståelse, men att den minskar i takt med att eleverna blir äldre. Detta går delvis emot 

Verhoeven och van Leeuwes (2012), då hörförståelsen betydelse ökade när eleverna blev äldre 

enligt deras studie. På så vis motsätter forskarnas resultat varandra, men det är även möjligt att 

båda stämmer. Verhoeven och van Leeuwe (2012) och Lee och Wheldall (2009) var eniga om att 

avkodningens betydelse för läsförståelsen minskade när eleverna blev äldre. Verhoeven och van 

Leeuwe (2012) jämförde hörförståelsens vikt med avkodningens. I jämförelse med avkodningen 

ökade hörförståelsens betydelse, men jämfört med andra variabler kanske hörförståelsens betydelse 

minskar med stigande ålder, så som framkom i Babayiğit och Stainthorps (2013) studie. Gibbons 

(2002) menar att effektiva läsare använder olika erfarenheter och kunskaper som de har beroende 

på vad de läser om och hur mycket de kan om ämnet. Att använda sina erfarenheter för att förstå 

en text är en nyckelkälla, och läsare som inte kan associera texten till sina erfarenheter eller sina 

förkunskaper om ämnet berövas på denna nyckelkälla till förståelse (Gibbons, 2002).  Även Säljö 

(2000) framhåller vikten av att läsaren kan använda sina erfarenheter och kunskaper. Han menar 

att textens innebörd inte enbart finns i texten i sig, utan påverkas av den förförståelse som läsaren 

har för ämnet och de associationer som läsaren kan göra till texten (Säljö, 2000). Äldre elever har 

fler erfarenheter både av världen i stort och av texter, och borde således ha fler erfarenheter att 

koppla texterna till. En mer erfaren elev kanske snarare förbättrar sin läsförståelse tack vare fler 

erfarenheter än tack vare sin hörförståelse. 
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3.2.2. Läsförståelse 
Ordförrådet har stor betydelse för elevers läsförståelse (Babayiğit & Stainthorp, 2013; Silva & Cain, 

2015; Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004; Protopapas et al., 2013). Utöver det har 

ordförrådet betydelse för elevernas förmåga att göra inferenser, vilket även det är en förmåga som 

påverkar läsförståelsen signifikant (Silva & Cain, 2015). Barns ordförråd samt deras grammatiska 

färdigheter i förskoleklass har betydelse för deras läsförståelse när de sedan börjar årskurs ett, 

menar Babayiğit och Stainthorp (2013). Forskarna använder termen component skills i sin studie. Till 

Component skills räknas ordförråd, muntligt korttidsminne och grammatiska färdigheter. Dessa tre 

färdigheter kan till stor del förklara sambandet som finns mellan elever i årskurs etts hörförståelse 

och läsförståelse, medan de för elever i årskurs två kan förklara hela sambandet förståelserna 

emellan (Babayiğit & Stainthorp, 2013). Även Protopapas et al. (2013) kunde se en påverkan från 

elevernas ordförråd på deras läsförståelse. Enligt deras studie hade ordförrådet större betydelse för 

läsförståelsen än vad hörförståelsen hade, även om hörförståelsen också var av signifikant betydelse 

(Protopapas et al., 2013). Elevers förmåga att förstå texter hänga, enligt forskarna ovan, ihop med 

vilka ord de förstår. 

Andra variabler som påverkar elevers läsförståelse är till exempel hur snabbt de kan benämna 

bokstäver (Joshi & Aaron, 2000), rimigenkänning, bokstavskännedom och igenkänning av ord 

(Muter et al., 2004). Hos barn som är fyra och fem år gamla finns det, enligt Muter et al. (2004), en 

stark korrelation mellan barnens läsförmåga och kunskaper om bokstäver samt hur väl de känner 

igen fonem. Forskarna mötte samma barn ett år och två år efter den första studiens genomförande. 

Vid det sista tillfället, när barnen var sex och sju år gamla, framkom det att flera variabler hade stor 

betydelse för elevernas läsförståelse. Elevernas ordförråd, grammatiska medvetenhet och tidigare 

förmåga att känna igen ord utgjorde 86 % av den variationen som syntes i läsförståelsen olika barn 

emellan. Framförallt var elevernas förmåga att känna igen ord av betydelse för deras vidare 

utveckling av läsförståelsen (Muter et al., 2004). Ordigenkänningens betydelse framhölls även av 

Dufva et al. (2001). Trots att Dufva et al. (2001) undersökte språkutvecklingen i elevers andraspråk 

och Muter et al. (2004) i elevers förstaspråk visade sig utvecklingen i läsförståelse påverkas av minst 

en gemensam variabel, nämligen ordigenkänning. 

3.2.3. Hörförståelse och förmågan att lyssna 
Zianes (2012) informanter var andraspråkselever med engelska som andraspråk. Resultaten i 

hennes avhandling pekar på att lyssnande är viktigt för inlärningen av nya språk, då lyssnandet 

möjliggör inhämtning av information och stödjer lagring av nya ord som kan hjälpa eleverna att 

producera egna meningar. Vidare framhåller hon att läraren är viktig för utvecklingen av elevernas 

hörförståelse, med tanke på att läraren har möjlighet att planera in hörförståelseövningar i sina 
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lektioner. I likhet med Ziane (2012) framhåller Pourhosein Gilakjani och Banou Souri (2016) 

lärarens betydande roll för elevernas utveckling av lyssningsförmågan, hörförståelsen och 

lyssningsstrategier. Även Pourhosein Gilakjani och Banou Souris (2016) litteraturstudie visar att 

lyssnande är viktigt för språkutvecklingen. De menar att lyssningsaktiviteter är ett måste för 

utvecklingen av lyssningsförmågan, samt att hörförståelse är en komplex förmåga som behöver 

utvecklas genom medveten övning.  

Pourhosein Gilakjani har även gjort en studie tillsammans med Reza Ahmadi (2011) om 

hörförståelse, vad som påverkar den och strategier för utveckling av densamma hos elever med 

engelska som främmande språk [EFS]. Forskarna menar att lyssnaren och talaren skapar mening 

genom interaktion med varandra, och att både lyssnande och talande därför är viktiga i samtal. 

EFS-elever måste ta del av språk på olika formella nivåer och genom olika uttryckssätt för att 

komma i kontakt med rikt och naturligt språk. Pourhosein Gilakjani och Reza Ahmadi (2011) 

menar dock att utvecklandet av lyssnandet kan vara svårt då det inte finns specifika och välkända 

regler för det, på samma sätt som det gör för till exempel talande och skrivande genom 

grammatikregler. Att göra förutsägelser och kunna gissa sig till ords betydelse är viktiga delar av 

lyssningsförmågan som även används i vardagliga samtal. Forskarna menar att hörförståelse inte 

innebär att lyssnaren förstår vartenda ord som sägs utan att hen förstår de mest centrala delarna av 

meddelandet. Slutligen menar de att det behövs läggas betydligt mer vikt och tid på hörförståelse- 

och lyssningsövningar i undervisningen än vad som vanligtvis görs, och att ansvaret för detta ligger 

på lärarna. Att hörförståelsestrategier ens existerade var något som nästan 82 % av informanterna 

i Hamoudas (2013) studie inte visste om. Informanterna var universitetsstuderande och hade lärt 

sig engelska som främmande språk under sin skolgång. Genom enkäter framkom det att okända 

ord, längden på den talade texten, talhastigheten, dialekter, bristande koncentration och uttal var 

mest problematiska för hörförståelsen hos enkätdeltagarna. Att förstå vilka hinder eller svårigheter 

som kan finnas för elevernas hörförståelse menar Hamouda (2013) kan hjälpa andraspråkslärare 

att stödja sina elevers utveckling. 

3.2.4. Läsförståelse och inferenser 
Läsaren konstruerar texters mening utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar på texten, 

menar Lundberg och Herrlin (2005). Vidare framhåller de att läsarens möte med texten framkallar 

inre mentala bilder kopplade till hens bakgrundskunskap. Genom att koppla texten till sin kunskap 

kan läsaren läsa mellan eller bortom raderna, och dra slutsatser om sådant som inte uttryckt explicit 

i texten, det vill säga, göra inferenser. För läsarens förståelse är hens bakgrundskunskaper om 

textens innehåll viktiga (Lundberg & Herrlin, 2005). 
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Bowyer-Crane och Snowling (2005) använde olika läsförståelsetest och ställde frågor kopplat till 

testerna för att undersöka vilka inferenser elever gjorde mest. De mätte antalet rätt besvarade frågor 

i fyra olika inferenskategorier; elaborative, cohesive, knowledge-based och evaluative inferences. De använde 

sig även utav begreppen literal information och vocabulary dependent i sina analyser (se 2.3. för 

beskrivning av begreppen). I detta arbete har begreppen valts att översättas till svenska och 

kommer fortsättningsvis att benämnas elaborativa inferenser, sammanhangsinferenser 

kunskapsbaserade inferenser och värdeinferenser, samt bokstavlig information och 

nyckelordsberoende. Begreppen är presenterade i samma ordning som de engelska 

motsvarigheterna ovan. Valet att översätta dem gjordes för att underlätta för läsarna att förstå vad 

som menas, då de flesta som läser detta antas vara mer förtrogna med svenska än engelska begrepp. 

Bowyer-Crane och Snowling (2005) valde att mäta inferensfrekvensen hos 20 elever, varav tio 

bedömdes vara skickliga på textförståelse och tio mindre skickliga. Resultatet visade att de skickliga 

eleverna var bättre på att göra alla sorters inferenser, men att båda elevgrupperna var ungefär lika 

bra på att hitta bokstavlig information och på att göra sammanhangsinferenser. Grupperna skiljde 

sig mest i användandet av elaborativa och kunskapsbaserade inferenser, där den skickliga gruppen 

svarade rätt på ungefär 70 % och de mindre skickliga ungefär 50 % av frågorna som generade 

respektive inferens. Skillnaden mellan elever som är skickliga och mindre skickliga på textförståelse, 

menar Bowyer-Crane och Snowling (2005), är att de skickliga eleverna använder effektivare 

strategier när de söker efter information i texter. De framhåller även att de mindre skickliga eleverna 

inte har svårigheter att göra inferenser över lag, utan bara en del sorters inferenser. De mindre 

skickliga utnyttjar inte heller sina kunskaper om världen när de tolkar texter i samma utsträckning 

som de skickliga gör. Slutligen menar forskarna att stöttning i användandet av sina kunskaper om 

världen bör gynna elever som är mindre skickliga på textförståelse (Bowyer-Crane & Snowling, 

2005). Kategorin nyckelordsberoende, är precis som det låter, när inferensen eller förståelsen är 

beroende av ordförrådet för att förstå nyckelord i texter. Silva och Cains (2015) studie visade att 

det fanns ett samband mellan elevers förmåga att göra inferenser och deras ordförråd. Att Bowyer-

Crane och Snowling (2005) skapat en inferenskategori riktad till när inferenser är beroende av 

elevers ordförråd stämmer överens med Silva och Cains (2015) resultat om kopplingen mellan 

inferenser och ordförråd. 

3.3. Teoretiska perspektiv och analysverktyg 
I grunden kommer mitt teoretiska perspektiv alltid att vara sociokulturellt. Det är det perspektiv 

som jag vuxit upp med, det perspektiv som präglar den svenska skolan och den lärarutbildning som 

jag snart avslutar. Undersökningen i sig är dock inte utförd på ett sociokulturellt sätt, även om mina 
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reflektioner präglas av perspektivet. Teorin i studien är densamma som analysverktygen. När 

språkliga analyser är centrala i studier är det inte ovanligt att teorin även utgör analysverktyg.  

Trots att alla analyskategorier egentligen inte är inferenser kommer kategorierna ändå att benämnas 

inferenstyper eller inferenskategorier, i och med att de flesta av dem är inferenser, detta för att 

underlätta såväl skrivandet som läsandet av uppsatsen. Nedan följer en beskrivning av kategorierna. 

Elaborativa inferenser krävs inte att läsaren gör för att förstå textens innehåll, men att göra 

inferenser av denna typ berikar den mentala representationen av texten. Läsaren behöver använda 

sig av sina kunskaper om världen när hen göra elaborativa inferenser. Det exempel på en elaborativ 

inferens som Bowyer-Crane och Snowling (2005) ger är när läsaren förutspår nästkommande 

händelser. Att förutspå händelser är ett sätt att berika sin uppfattning av texten och personerna i 

densamma, men de behövs inte göras för att förstå texten i fråga. Andra exempel skulle kunna vara 

att spekulera kring huvudpersonernas familjer eller klädstilar. Det ger ingen ökad förståelse för 

texten, men bygger ut tankarna om den. 

Sammanhangsinferenser handlar om att läsaren använder textens lingvistiska ledtrådar för att 

förstå vad som händer eller varför. Bowyer-Crane och Snowling (2005) ger som exempel 

användandet av ”hans tennisracket” i en text som enbart innehåller en man. Utifrån att det bara 

finns en man i sammanhanget i texten förstår läsaren att det är mannens tennisracket det handlar 

om. Läsaren kopplar alltså samman ledtrådar i form av ord eller uttryck för att förstå delar av eller 

hela texten. 

Kunskapsbaserade inferenser kräver, precis som elaborativa inferenser, att läsaren använder sin 

kunskap om världen, alltså sina erfarenheter, för att tolka texten. Skillnaden dem emellan är att den 

kunskapsbaserade inferenstypen är nödvändig för att förstå texten, vilket inte elaborativa inferenser 

är. Bowyer-Crane och Snowling (2005) ger följande exempel på denna inferens: ”Lägerelden 

började brinna okontrollerbart. Tom tog en hink med vatten” (s. 192, min översättning). För att 

förstå varför Tom hämtar en hink med vatten måste läsaren veta att vatten kan släcka eld. Läsaren 

måste även kunna koppla samman de två meningarna för att skapa en helhet och mening i dem. I 

längre texter kan läsaren behöva koppla samman flera och mer utspridda meningar med varandra 

och sina erfarenheter. 

Värdeinferenser är också beroende av läsarens erfarenheter. Med denna inferenstyp handlar det 

om kunskaper om känslor och handlingar kopplade till känslorna. Exemplet som Bowyer-Crane 

och Snowling (2005) ger handlar om en flicka som trillar med cykeln och börjar gråta. Trots att 

texten inte beskriver varför flickan börjar gråta kan läsaren, med hjälp av sina erfarenheter av att 
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själv ha trillat, förstå att hon gråter för att har slagit sig och att det gör ont. Skillnaden mellan 

kunskapsbaserade och värdeinferenser är att läsaren måste relatera till sina känslor i 

värdeinferenser. Så snart hen gör det så klassas inferensen som en värdeinferens.  

Bokstavlig information kräver inte läsande mellan raderna, kopplingar till egna erfarenheter eller 

görande av inferenser. Läsaren använder det som explicit uttrycks i texten för att till exempel svara 

på frågor eller förstå. Det kräver av läsaren att hen kan lägga märke till bokstavligt uttryckt 

information. 

Nyckelordsberoende klassas frågor som kräver att läsaren känner till betydelsen av nyckelorden 

i texten.  

För att få ytterligare ett perspektiv på elevernas hantering av texterna användes även begreppet 

textrörlighet utifrån Brink (2009). Textrörlighet innebär att läsaren rör sig mellan olika plan i och 

utanför texten samt rör sig mellan texten och erfarenhetsvärlden. Det handlar om hur läsaren 

hanterar, reflekterar och kopplar till texten. Brink (2009) menar att goda läsare även har god 

textrörlighet, och relaterar detta till resultaten i Progress in International Reading Literacy Study 

2001 och 2006. Brink (2009) delar in textrörligheten i tre nivåer, vilka är textbaserad rörlighet, 

rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. 

Textbaserad rörlighet beskrivs av Brink (2009) som den enklaste av de tre textrörligheterna. Den 

befinner sig på en ord- sats- eller heltextsnivå och används för att tala om textens innehåll eller 

struktur på ett ytligt eller djupare plan. Exempel på textbaserad ytlig rörlighet är att memorera, 

utantillinlärning och att kunna plocka ut enskild fakta ur texter. Djup textbaserad rörlighet är till 

exempel när läsaren lägger vikt vid hela textens handling eller när läsaren reflekterar över vad texten 

refererar till. 

Den andra sortens textrörlighet är rörlighet utåt. Brink (2009) beskriver den som att läsaren står 

med ett ben i texten och ett i sin egen erfarenhetsvärld. Med detta menar han att läsaren associerar 

texten till sina egna erfarenheter och tankar.  

Den tredje textrörligheten är interaktiv rörlighet. Vid interaktiv rörlighet ligger tonvikten vid 

textens tänkta mottagare och dess kontext. Läsaren kan även reflektera över vad textens syfte är 

och författarens intentioner. Vidare menar Brink (2009) att såväl hög- som lågpresterande elever 

är skickligast på textbaserad rörlighet, och att de alla är något sämre på interaktiv rörlighet, och att 

den svåraste textrörligheten är rörlighet utåt, vilken eleverna som Brink (2009) skriver om gjorde i 

ringa grad. 
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4. Metod 
I metodkapitlet beskrivs först urvalet av elever och texter samt forskningsetiska aspekter (4.1. och 

4.2.).  Studiens tillvägagångssätt beskrivs i 4.3. Analysen utav undersökningsmaterialet samt vilken 

analysmetod som använts presenteras i 4.4. 

4.1. Val av elever och forskningsetiska aspekter 
Skolan och klassen som eleverna i studien går i valdes av bekvämlighetsskäl, genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Att göra ett bekvämlighetsurval innebär, enligt Bryman (2011) 

att forskaren väljer informanter utifrån vilka som finns tillgängliga. I fallet med denna studie fanns 

de deltagande elevernas skola nära till hands vid studiens start, varför en utav klasserna där valdes 

ut, också utifrån ett bekvämlighetsurval. Vidare valdes elever från årskurs två för att majoriteten 

alla eleverna vid det laget kan läsa själva, vilket var ett måste för att kunna delta i studien. Elevernas 

ordinarie lärare frågade först hela klassen vilka som ville vara med i en undersökning, och utav de 

som ville delta valdes fem elever ut slumpmässigt med hjälp av namnstickor. Alla elever hade på så 

vis lika stor chans att väljas och inga subjektiva faktorer påverkade urvalet. Bryman (2011) menar 

att skevhet på grund av mänskliga faktorer ges föga utrymme vid slumpmässiga urval. Enligt Lag 

(2003:460) etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 17 § och 18 § krävdes både 

elevernas och deras vårdnadshavares godkännande för att studien skulle få genomföras. Av den 

anledningen fick de elever som valdes ut var sina dokument för underskrift. Då alla elever och 

vårdnadshavare godkände deltagandet behövdes inga nya elever slumpas fram. 

Inga obehöriga får tillgång till den insamlade datan, ljudinspelningarna eller eventuella andra 

uppgifter om eleverna, till exempel var de bor eller vilken skola de går på. Detta för att, i enlighet 

med Personuppgiftslagen [PUL] (SFS 1998:204), skydda elevernas integritet och skydda dem från insyn 

i deras privatliv. Av samma anledning är alla eleverna anonymiserade och benämns elev A, B, C, D 

respektive E. Längre utdrag från transkriptionerna väljs därför också att inte lämnas ut, då det 

möjligtvis skulle gå att identifiera eleverna utifrån deras uttalanden i intervjuerna. Enligt PUL (SFS 

1998:204) 9 § får inte personuppgifter användas för andra ändamål än de som de samlades in för. 

Inte heller får fler personuppgifter än nödvändigt samlas in. I denna studie krävdes inga specifika 

uppgifter från eleverna utöver vilken årskurs de gick i, och därmed undveks insamlande utav 

ytterligare uppgifter, i enlighet med PUL (SFS 1998:204). Ljudinspelningarna, och 

transkriptionerna av desamma, kan innehålla känslig och privat information. Dessa får därför inte 

bevaras en längre tid än vad som är nödvändigt för deras syfte (SFS 1998:204). Därmed raderas 

filerna kort efter uppsatsens godkännande, när de inte längre behövs. 
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4.2. Val av texter 
Den ursprungliga tanken var att använda barnböcker eller sagor. Denna idé ratades dock då det var 

svårt att finna likvärdiga texter för både mig och för eleverna att läsa och som samtidigt gav rum 

för eleverna att läsa respektive lyssna mellan raderna. Istället valdes texter från läromedlen Mellan 

raderna. Lättläst och Mycket mer mellan raderna (Karlsson & Ståhl, 2015a; 2015b), som fanns på 

elevernas skola. Läromedlen var framtaget specifikt för läsning mellan raderna och innehöll flera 

olika texter av ungefär likvärdig svårighetsgrad, såväl språk- som ämnesmässigt. Mellan raderna. 

Lättläst (Karlsson & Ståhl, 2015a) var framtagen för elever i årskurserna ett, två och tre och Mycket 

mer mellan raderna (Karlsson & Ståhl, 2015a) för elever i årskurserna sex och sju. Detta märktes 

främst på texternas längd, språket och ordvalen samt ämnena som behandlades i dem. I varje bok 

fanns det texter av olika längd och de varierade även något i svårighet. För de pedagoger som 

använder materialet ger textvariationen möjlighet att välja texter som passar deras elevers 

läsförmågenivå och erfarenheter bäst. I läromedlen fanns frågor till varje text, men dessa användes 

inte i intervjuerna. Istället utformades andra frågor, med studiens syfte i åtanke. Anledningen till 

detta var således för att frågorna skulle vara riktade till det som var intressant att veta om elevernas 

uppfattningar av texterna. 

Valet av texter inför denna studie gjordes med eftertanke. I läromedlen som användes fanns många 

olika texter att välja mellan. Tanken var att två av de valda texterna från varje bok skulle vara svårare 

än de andra texterna. Anledningen till detta var att jag inte kände eleverna och saknade kunskaper 

om deras läsförmågenivåer, vilket gjorde det svårt att välja passande texter. Texterna hade inga titlar 

och gavs därför namn utav mig. I den lättare boken valdes Biosalongen och Badkaret ut som svårare 

texter och från den svårare boken valdes texterna Utställningen och Tomheten ut. Alla de svårare 

texterna innehöll fler ovissa element och gav färre tydliga ledtrådar än de enklare texterna. De fyra 

något enklare texterna (Skorna, Snöbollen, Frisören och Sjukhuset) innehöll fler beskrivningar och 

ledtrådar som eleverna kunde ta hjälp av i sina tolkningar av texterna. Biosalongen och Badkaret 

ansågs vara svåra just på grund av mängden oklarheter. Utställningen valdes däremot för att det 

antogs vara en, för eleverna, obekant miljö, och som därför förväntades vara svår att relatera till. 

Tomheten var den mest abstrakta texten av alla åtta och innehöll en metafor som var central i 

texten, nämligen känslan av ett mörkt hål. Texten innehöll dessutom varken ledtrådar om var 

barnen i texten befann sig, vilka de var eller vad som hade hänt.  

4.3. Undersökningsmetod 
För att samla in data genomfördes semistrukturerade intervjuer med fem elever. Fem elever ansågs 

vara en tillräcklig mängd för att hinna göra djupare analyser och ha tillräckligt mycket tid att slutföra 

examensarbetet inom den angiva tidsramen. Valet av intervju som metod innebar att eleverna inte 
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behövde skriva, vilket eliminerade risken för att de skulle hämmas utav sina skrivförmågor. 

Intervjuerna spelades in med en ljudinspelningsapplikation på en mobiltelefon och transkriberades. 

Inspelningarna fördes över till en dator för att kunna spelas upp i en musikspelare, vari 

uppspelningshastigheten även kunde saktas ned. Med ett saktare uppspelningstempo var 

transkriberandet enklare, i och med att det som sades kunde skrivas ned utan att uppspelningen 

behövde pausas. Bryman (2011) menar att det är närmast obligatoriskt att spela in och transkribera 

kvalitativa intervjuer, som semistrukturerade intervjuer är. Han beskriver det som att inspelningar 

och transkriptioner hjälper forskaren att minnas och gå igenom intervjupersonernas svar 

upprepade gånger, samtidigt som det underlättar noggranna analyser av det som sägs i intervjuerna. 

Med hjälp av inspelningar kan forskaren med säkerhet få med all viktig och intressant information 

som intervjupersonerna ger. Vidare menar Bryman (2011) att fokus i kvalitativa intervjuer läggs på 

vad intervjupersonerna säger och hur de säger det, vilket skulle vara problematiskt att anteckna ned 

för hand under intervjuernas gång. Semistrukturerade intervjuer passade studiens syfte. Detta för 

att semistrukturen, enligt Bryman (2011), medför högre flexibilitet i intervjufrågornas ordning samt 

möjliggör ställande av följdfrågor utifrån intervjupersonernas uttalanden. Semistrukturerade 

intervjuer ger även intervjupersonerna frihet i formulerandet av sina svar, samtidigt som 

intervjuaren har en viss struktur att följa i och med de frågor eller teman som hen planerat att 

beröra i intervjuerna (Bryman, 2011).  

Sammanlagt lästes åtta texter. Varannan text lästes högt för eleverna och varannan läste eleverna 

tyst för sig själva. Anledningen till att just åtta texter valdes ut var för att åtta är ett jämnt antal som 

möjliggjorde att jag och eleverna kunde läsa varsin svårare och varsin lättare text från respektive 

bok. Att texterna lästes varannan högt och varannan tyst var för variationens skull. Det hade 

möjligen blivit enformigt att läsa respektive lyssna på fyra texter i rad. Till varje text ställdes frågor 

som eleverna fick svara på. I materialet som texterna hämtades från råder författarna inledningsvis 

de pedagoger som använder materialet tillsammans med elever att pedagogen bör läsa de första 

texterna högt för eleven (Karlsson & Ståhl, 2015a; 2015b). Av den anledningen lästes alltid den 

första texten högt för eleverna. För en elev behövdes två av de höglästa texterna läsas om. Innan 

intervjuerna började fick eleverna en genomgång av varför intervjuerna gjordes och hur de skulle 

gå till. Varje elev fick lyssna på en text och svara på en fråga angående textens handling. Syftet med 

genomgången var att förbereda eleverna på hur intervjuerna skulle gå till. Genomgången av 

intervjuernas tillvägagångssätt spelades inte in eftersom den enbart gjordes i syfte att eleverna skulle 

bekanta sig med intervjusituationen.  

I transkriptionerna färgkodades de mest frekvent ställda intervjufrågorna och elevernas svar på 

desamma för att passagerna skulle vara lättare att hitta. Till exempel rödmarkerades alla frågor om 
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texternas utspelningsplatser, elevernas svar på frågorna och varför de trodde som de gjorde. De 

färgkodade frågorna var de som fördes in i tabellerna för vidare analys (se bilaga 1). Tabellerna 

skapades för att underlätta analysen av elevernas tolkningar utav några av de mest centrala delarna 

av varje text. De frågor som inte ställdes till alla eller de flesta av eleverna finns inte med i tabellerna. 

Exempel på frågor som inte finns med är de flesta av följdfrågorna och frågor om vidare 

förklaringar eller utveckling av elevernas svar. 

4.4. Analys av elevernas tolkningar 
Vid analyserna av transkriptionerna användes Bowyer-Crane och Snowlings (2005) sex 

inferenskategorier samt textrörlighet utifrån Brink (2009). Bowyer-Crane och Snowling (2005) 

använde kategorierna för att klassificera vilken information eleverna i sin studie behövde använda 

för att svara på deras frågor. På liknande sätt användes kategorierna för att analysera vilka slags 

inferenser eller textuella ledtrådar som eleverna behövde använda sig av när de tolkade texterna i 

denna studie. Inferenskategorierna var sammanhangs- och värdeinferenser, elaborativa och 

kunskapsbaserade inferenser, bokstavlig information samt nyckelordberoende. Elevernas 

tolkningar av texterna analyserades text för text utifrån de frågor som ställdes i intervjuerna samt 

inferenskategorierna. Svaren och frågorna fördes in i tabeller och en första analys gjordes utifrån 

dem. Analyskategorierna där blev således de svar som eleverna gav på respektive fråga i respektive 

text. Antalet kategorier varierade mellan en och fem stycken i varje intervjufråga. Ovanligast var att 

alla elever hade tolkat likadant, alltså en kategori. Vanligast var att två eller tre elever svarade samma 

sak, vilket innebar att det fanns mellan två och fyra kategorier. När kategorierna identifierats 

sammanfattades elevernas svar objektivt och i korthet. Sammanfattningarna analyserades sedan på 

ett mer djupgående sätt, vari mina tolkningar av deras tolkningar gavs större utrymme. Därefter 

gjordes en andra analys av elevernas tolkningar kopplat till vilka inferenser eleverna verkade ha 

använt när de svarade i intervjuerna. Resultaten av den andra analysen antecknades i ett digitalt 

dokument. En tredje analys gjordes utifrån begreppet textrörlighet. Där användes tabellerna från 

den första analysen samt transkriptionerna av intervjuerna. Även resultaten av denna analys 

antecknades digitalt.  
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5. Resultat 
Elevernas tolkningar presenteras text för text. I början av varje kapitel beskrivs texterna kort. 

Beskrivningarna är gjorda utifrån mina egna tolkningar. Hela texterna går att läsa i bilaga 2. 

5.1. Biosalongen  
Den första texten lästes högt för eleverna. Texten handlade om två pojkar som gick på bio. Detta 

kunde läsaren uttyda tack vare sätesnumreringen, att pojkarna hade en påse, att det blev mörkt i 

rummet och att reklam visades. Texten var en utav de två lite svårare texterna från första boken.  

Eleverna A, D och E tolkade texten som att den utspelade sig i en biosalong. När de tillfrågades 

varför de trodde att det var en biosalong sa elev A och D att det var för att det blev mörkt. Elev D 

trodde först att texten utspelade sig i skolan, men ångrade sig efter att ha fått lyssna på texten en 

andra gång. Elev E verkade ha föreställt sig att pojkarna i texten åt popcorn, då hen frågade om 

det stod någonting om popcorn i texten, vilket det inte gjorde. Samma elev sa även att platserna i 

salen var numrerade och att det är så i biosalonger. De två elever som inte trodde att det var en bio 

trodde istället att det var en kyrka respektive en fikaplats. Eleven som tolkade det som en kyrka, 

elev B, gav som anledning till tolkningen att ”det verkar vara en sal och sedan finns många platser” 

(elev B, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Den elev som trodde att det var en fikaplats, elev 

C, föreställde sig att pojkarna var utomhus och att solen började gå ned. För att förstå att det var 

en biosalong behövde eleverna göra kunskapsbaserade inferenser, alltså kunna koppla ledtrådarna 

i texten till den kunskap de har om världen och olika platser. Ett tydligt exempel på en sådan 

inferens var när en av eleverna berättade att platserna är numrerade i biosalonger och kopplade det 

till sätesnumren som nämns i texten. Även de elever som inte tolkade texten som att den utspelade 

sig i en biosalong gjorde kunskapsbaserade inferenser och kopplade texten till sina erfarenheter. 

Fyra utav eleverna tillfrågades vad som hände i texten. På denna fråga svarade alla elever olika. Elev 

A berättade att pojkarna tog upp en påse och elev C sa att de läste reklam. Elev B sa att pojkarna 

ställde en påse på platsen bredvid och den fjärde eleven, elev D, berättade att ”de [pojkarna] går in 

i en sal och de... Oliver tittar på reklamen” (elev D, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Alla 

elever hade lagt märke till påsen som pojkarna tog fram, och när eleverna tillfrågades vad de trodde 

fanns i påsen trodde fyra av dem att det var något ätbart däri, så som kakor, popcorn eller chips. 

Elev C som tolkade texten som att pojkarna befann sig utomhus på en fikaplats trodde att det var 

reklam i påsen. För att svara på frågan om vad som hände i texten behövde eleverna använda 

bokstavlig information, då informationen uttrycktes explicit i texten. Vad som fanns i pojkarnas 

påse uttrycktes dock implicit och krävde istället att eleverna gjorde kunskapsbaserade eller 
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sammanhangsinferenser kopplade till var de trodde att pojkarna befann sig och de ledtrådar som 

gavs i texten. 

Eftersom några utav eleverna tolkade texten olika blev även deras svar på varför det blev mörkt 

olika. De tre som tolkade det som att texten utspelade sig i en biosalong berättade att det blir mörkt 

för att publiken lättare ska kunna se filmen och för att det blir mysigare. Elev B som tänkte att 

pojkarna befann sig i en kyrka trodde att någon busade genom att släcka lyset i kyrkan. Slutligen 

förklarade elev C att det blev mörkt för att det blev kväll. Även denna gång behövde eleverna göra 

främst kunskapsbaserade inferenser för att svara på frågan. Eleven som tolkade det som en kyrka 

var tvungen att fundera en stund över anledningen till att det blev mörkt, men kom till slut fram 

till en för hen fungerande anledning.  

5.2. Badkaret 
Den andra texten läste eleverna tyst för sig själva. Denna text var den lite svårare texten som 

eleverna fick läsa från första boken. Texten handlade om en flicka som badade i ett badkar. Hon 

blev störd av en manlig familjemedlem, Herman, som sa att han var tvungen att komma in i 

badrummet. Som läsare förstås det att det är ett badrum tack vare att platsen beskrivs som varm 

och att flickan mår bra, och framförallt för att det senare står att hon drar ur proppen och att det 

droppar om henne när hon går ur.  

Ingen utav eleverna tolkade det som att flickan badade i ett badkar hemma. Tre elever trodde att 

texten utspelade sig utomhus och tänkte att det var varmt för att solen sken. Elev A trodde att 

flickan var i köket och att den manliga familjemedlemmen ropade att hon var tvungen att gå in och 

äta. Den sista eleven, elev E, såg anledningar till att det kunde utspela sig både inne och ute, 

eftersom det är varmt på båda platserna. Eleven övervägde alternativen och kom till slut fram till 

att texten måste utspela sig i ett badhus, av anledningarna att ”det är varmt där, och det finns en 

dörr där och man mår bra när man simmar” (elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017). 

Frågan om var någonstans flickan befann sig delvis nyckelordsoberoende och krävde att eleverna 

gjorde sammanhangsinferenser, eventuellt även värde- och kunskapsbaserade inferenser. Ett 

nyckelord för att förstå att flickan var i ett badkar var ordet ”proppen”. Tolkningen av texten som 

att flickan badade i badkar blev på så vis beroende av elevernas ordförråd. Det fanns dock 

ytterligare ledtrådar till utspelningsplatsen i texten, och dessa krävde främst 

sammanhangsinferenser, men även kunskapsbaserade inferenser. Eleverna verkade göra dessa två 

inferenstyper för att tolka texten, genom att koppla den till egna erfarenheter. Två känslor beskrevs 

i texten – värme och välmående. Flera av eleverna använde känsloorden när de motiverade sina 

svar på intervjufrågorna. 
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Eleverna tillfrågades vad som hände i texten. För att svara på frågan behövde eleverna använda 

bokstavlig information, då det handlade om återberättande. En utav eleverna, elev B, svarade inte 

på frågan, utan satt bara länge och tänkte. Då valdes att istället ställa en sluten fråga angående om 

eleven trodde att Herman kom in till slut. Eleven svarade jakande och berättade att det stod i texten. 

Utav de andra fyra svarade A, D och E att flickan nästan somnade, och elev D berättade även att 

Herman ropade att han måste in. Elev C, som inte svarade att flickan nästan somnade, berättade 

att ”det regnar, och han Herman ropar att han måste in” (elev C, personlig kommunikation, 6 april, 

2017). Denna elev hade troligtvis tolkat det som att det regnade på grund av de droppar som 

droppade runt flickan när hon klev ur badkaret. Elev A, som trodde att texten utspelade sig i köket, 

föreställde sig att flickan tvättade händerna och att det därför droppade om dem. De två som höll 

fast vid att texten utspelade sig utomhus berättade båda att det kunde vara svett på grund av 

värmen, men en av dem sa även att det kunde vara tårar. Elev E, som tolkade det som att flickan 

badade i ett badhus, sa att det var vatten eftersom flickan hade badat. Eleverna behövde använda 

kunskapsbaserade och sammanhangsinferenser när de svarade på frågan. Fyra av eleverna 

tillfrågades var Herman behövde gå in, på vilket eleverna C och D svarade att han behövde gå hem 

och elev B att han var utestängd.  Till eleverna C och D ställdes en följdfråga om ifall de menade 

att det var Hermans hus de menade med ”hem”, vilket de bejakade. Elev E sa att Herman behövde 

gå ”genom dörren” (elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017), utan vidare beskrivning. Även 

här använde eleverna sig utav sammanhangsinferenser, då de kopplade ihop olika ledtrådar från 

texten och drog slutsatser utifrån det. Exempelvis vet alla elever att dörrar används för att gå in 

och ut ur hus. De elever som trodde att flickan var utomhus kopplade bevisligen ihop att vara 

utomhus med att behöva komma in inomhus. 

5.3. Skorna  
Den tredje texten lästes högt för eleverna. I texten stod det att Egon pratade om Selmas nya skor 

och att han sårade henne. Texten gav inga ledtrådar till var den utspelade sig, men eleverna 

tillfrågades ändå var de trodde att Egon och Selma befann sig och varför. Elev A sa att hen trodde 

det var i skolan, då ”han [Egon] viskar det till andra kompisar” (elev A, personlig kommunikation, 

6 april, 2017). Elev C trodde att det var utomhus, vilket även eleverna D och E gjorde, men de 

specificerade platsen till skolan respektive på stan. Elev E resonerade sig fram till sitt svar. Hens 

resonemang lät såhär: 
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Elev B trodde att Egon och Selma var i Egons hall för att det är där skor oftast står. Eleverna 

använde sig troligtvis främst av kunskapsbaserade inferenser, på så vis att de kopplade textens 

händelser till platser där de vet att sådana händelser kan förekomma. Fyra utav eleverna tillfrågades 

vad som hände i texten, vilket krävde användandet av bokstavlig information. Alla fyra svarade att 

Egon pratade om Selmas skor och en av eleverna tillade att han retade henne. Fyra elever ombads 

berätta vad de trodde skulle hända efter det som stod i texten. Elev A trodde att Selma skulle säga 

till en lärare och att Egon skulle fortsätta att leka med sina vänner. Elev D trodde, precis som elev 

A, att Selma skulle säga till en lärare eller sin mamma, men trodde istället att Egon skulle gå iväg. 

Elev C trodde att Selma skulle visa för Egon att skorna var nya och att han då skulle säga förlåt. 

Elev E besvarade inte frågan direkt, men uttryckte att det inte stod något om att Selma sa till någon 

vuxen.  

När fyra av eleverna tillfrågades om varför de trodde att Egon var elak svarade de alla olika. Elev 

A berättade att Egon ”kanske tycker att det [skornas färg] är killfärger eller så har han varit dum 

innan mot henne [Selma]” (elev A, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Elev E resonerade på 

liknande sätt, men med tillägget att Egon kanske tyckte att Selma var elak också. Elev B trodde att 

Egon ville vara bättre än Selma, vilket kan tolkas som att Egon i så fall försökte åstadkomma genom 

förtryck. Slutligen svarade elev C att Egon var elak mot Selma för att han ogillade henne. 

Värdeinferenser kan användas för att tolka känslor. Eleverna använde sig ofta av känsloord i sina 

svar. De tolkade och beskrev hur Egon respektive Selma kände sig utifrån informationen i texten.  

5.4. Snöbollen  
Den fjärde texten läste eleverna tyst för sig själva. Texten började med att Gabriel frågade en person 

om denne tagit hans snöboll. Varpå personen ropade på sin mamma och berättade för henne att 

Gabriel sa att hen tagit hans snöboll. Mamman frågade i sin tur om Gabriel tagit in snöbollen i sitt 

rum dagen innan. Utifrån ledtrådar i texten förstår läsaren att Gabriel faktiskt har tagit in snöbollen 

i sitt rum och att den smält.  

Tre av eleverna berättade att de trodde att personerna i texten var utomhus, varav en elev 

preciserade det till att vara på stranden. Samtliga tre gav som anledning till sina svar att det fanns 

en snöboll eller att det var snö. Eleverna visade tydliga exempel på kunskapsbaserade inferenser, 

eftersom de använde sig utav sina kunskaper om årstiderna samt om var snö brukar finnas. 

Kanske i skolan, men om de var i skolan skulle det stå att någon av dem skulle gå 

till en fröken. Och inte hemma. Kanske. Men då skulle någon av de som bor där 

säga till. Så... Inte hemma, inte i skolan... På stan?  

(elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017) 
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Eleverna tillfrågades vem de trodde att Gabriel pratade med, varpå elev A, C och D svarade att de 

trodde att det var en vän. Elev B påpekade att ”det står ju bara om Gabriel” (elev B, personlig 

kommunikation, 6 april, 2017), och att det därför var svårt att veta. Till slut svarade hen dock att 

det kanske var en annan Gabriel. Elev E tänkte först att det var Gabriels mamma som han pratade 

med, men ångrade sig efter lite övervägande och bestämde sig för att det måste varit hans 

storasyster eller storebror. För att ge ett rimligt svar på frågan var eleverna tvungna att använda 

sammanhangsinferenser. Alla eleverna förstod att snöbollen hade smält för att Gabriel lagt den på 

ett varmt ställe. Däremot skiljde sig eleverna uppfattningar åt i frågan om var snöbollen befann sig. 

Elev E trodde att Gabriel sparat snöbollen i kylskåpet över vintern och sedan tagit fram den på 

sommaren och lagt den i solen. Eleverna B, C och D trodde att snöbollen var inomhus, antingen i 

Gabriels eller hans kompis rum. Elev A besvarade inte frågan direkt, men sa vid ett tillfälle att 

någon kanske hade tagit sönder den så att den smält och blivit till vatten. Eleverna använde sig 

återigen av sina erfarenheter kopplat till ledtrådar i texten för att besvara intervjufrågorna, och 

gjorde således kunskapsbaserade inferenser. 

5.5. Frisören  
Den femte texten lästes högt. Texten utspelade sig till största delen i en frisörsalong, men även 

hemma hos Johanna. I början utav texten kollade sig Johanna i spegeln och såg att hon behövde 

klippa håret, och ringde sedan till en frisör för att boka en klipptid. Därefter stod det om när 

Johanna var hos frisören och konversationen dem emellan återgavs.  

Eleverna frågades om var någonstans texten utspelade sig. Tre av dem svarade att det var hos en 

frisör och relaterade till erfarenheter från när de själva klippt sig hos frisörer. Exempel på ett sådant 

relaterande är detta citat från elev B: ”Det står ju också om de ska kolla i nacken. Det brukar de 

fråga när jag är hos frisören” (Elev B, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Elev C svarade att 

de var hemma hos Sofia, som frisören hette, men sa inte att de var i en frisörsalong. Motiveringen 

till sitt svar var att speglar inte används utomhus och att de därför måste befinna sig inomhus. Elev 

D gissade på att det var i en affär, med anledningen att Johanna frågade om det gick bra att komma 

klockan tre på fredagen. Fyra utav eleverna visade tydligt att de använde sig av sina egna 

erfarenheter och göra kunskapsbaserade inferenser.  Elev D verkade dock tveksam när hen svarade 

och verkade nästan gissa på frågan. Någonting i texten fick ändå eleven att relatera till en affär. 

Således är möjligt att hen gjorde kopplingar till erfarenheter som hen fått ifrån affärer. 

Eleverna kopplade samman sina tolkningar av de ledtrådar som fanns i texten när de gav sina svar. 

Vem de trodde att Sofia var hängde således ihop med var de trodde att texten utspelade sig. De 

elever som trodde att Johanna var hos frisören svarade alla att Sofia var frisörskan, medan elev C 
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som hade tolkat det som att de var hemma hos Sofia sa att det var Johannas kompis. Elev D som 

trodde att det kunde vara en affär hade ingen aning om vem Sofia var och ville inte heller gissa. I 

texten stod det att Johanna skulle få se sig själv i nacken innan hon gick. Två intervjufrågor som 

ställdes till eleverna var varför Johanna skulle kolla där och hur det går att se sig själv i nacken. För 

att svara på frågorna behövdes både sammanhangsinferenser och kunskapsbaserade inferenser 

göras. Det framgick tydligt att eleverna gjorde det när de drog slutsatser utifrån texten samt när de 

kopplade den till egna erfarenheter. Ännu en gång var eleverna A, B och E, som sa att det var hos 

en frisör, enhetliga i sina svar – Johanna skulle se hur frisören klippt håret i nacken och se frisyren 

bakifrån. De andra två eleverna trodde att Johanna behövde se sin nacke för att hon blödde eller 

hade ont där. Eleverna A, B och E försökte beskriva hur de använde sig utav speglar hos frisören 

för att se sig själva i nacken. Detta gjorde de med kroppsspråk och kompletterade med beskrivande 

ord. Elev C hade inte tolkat det som att Johanna var hos frisören men berättade ändå om att hen 

använde speglar för att se sig själv i nacken efter att ha klippt sig hos frisörer. Elev D berättade att 

”man kan ta kort” (elev D, personlig kommunikation, 6 april, 2017) för att se sin egen nacke. 

5.6. Sjukhuset  
Den sjätte texten läste eleverna tyst för sig själva. Texten utspelade sig på ett sjukhus, där en flicka 

behövt operera bort en tarm som gjort ont. I texten stod det att flickan fått sova en stund och att 

hon vaknade och kände sig trött, vilket ger läsaren ledtrådar om att flickan sövts och opererats.  

Eleverna förstod alla att texten utspelade sig på ett sjukhus. Elev D trodde dock först att flickan 

var hemma eftersom hon låg i en säng, men ändrade uppfattning när hen tillfrågades om vem 

mannen som skulle ta bort det smärtsamma var. ”Dok-va?” svarade eleven först och blev sedan 

tyst (elev D, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Eleven sa att hen inte längre trodde att de 

var hemma, utan att de var på ett sjukhus, och att den grönklädde mannen var doktorn som skulle 

operera flickan. Vilka ledtrådar som hjälpte eleverna att förstå att det var ett sjukhus varierade. Elev 

A berättade att ”hon [flickan] andas genom en mask och Cecilia [flickans namn] känner att någon 

sprutar in något i armen” (elev A, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Två av eleverna 

berättade att flickan skulle ta bort något, Elev D sa att det fanns doktorer där och elev E berättade 

att flickan och hennes föräldrar väntade på en doktor som skulle operera flickan. Trots att det inte 

uttrycktes explicit i texten att den utspelade sig på ett sjukhus och att två av personerna i texten var 

läkare tolkade eleverna det som att det var så genom att läsa mellan raderna. 

Alla eleverna berättade att flickan var på sjukhuset för att opereras. Eftersom eleverna berättat att 

flickan skulle opereras frågades de om anledningen till varför hon var tvungen att sova. Fyra utav 

eleverna svarade samma sak – att hon inte skulle känna smärta när de opererade henne om hon 
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sov. Elev A tänkte istället på att det kunde vara obehagligt för flickan att se när doktorerna 

opererade henne och att hon därför sövdes. Elev E berättade att hen fått operera sin tand och att 

doktorerna då fått söva hen. Eleven förklarade att de gjorde det ”för de skulle operera en tand och 

de trodde det skulle göra ont” (elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Citatet från Elev 

E utgör ett tydligt exempel på när hen använde sig utav kunskapsbaserade inferenser för att tolka 

texten. Alla eleverna besvarade intervjufrågorna snabbt och verkade säkra på sina svar, vilket 

möjligen var tack vare erfarenheter från sjukhusmiljöer i verkligheten eller på TV. 

5.7. Utställningen  
Den sjunde texten lästes högt för eleverna och var en av de två svårare texterna från den svårare 

boken. Texten handlade om en grupp elever som var på utflykt eller studiebesök. Läsaren gavs 

information om att eleverna indelades i grupper av deras lärare och att de kollade på underliga saker 

som de inte visste vad de föreställde. I slutet av texten stod det om en pojke som nuddade vid en 

utav kreationerna i rummet. När detta skedde började ett högt ljud att låta, varpå en kvinna rusade 

fram till pojken, följd av en man. Mannen frågade argt om pojken och kvinnan inte hade sett 

skyltarna. Utifrån informationen i texten kan läsaren förstå att elevgruppen är på någon slags 

utställning.  

Tre utav eleverna trodde att texten utspelade sig på en skola. Att en lärare nämndes i texten var 

eleverna A och C:s anledning till att de trodde att det var på en skola. Elev B trodde att det var en 

skolklass som befann sig i ett lusthus på en nöjespark ”för att det var lite konstigt för dem” (elev 

B, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Jag tror, med anledning av elevens motivering, att hen 

menade en ”lustiga huset”-attraktion. Slutligen trodde elev E att personerna i texten spelade teater, 

och att skyltarna som nämndes i texten var till för att de inte skulle tappa bort sig, kanske eftersom 

”salen är jättestor” (elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017).  Hen relaterade även texten 

till ett kök på grund av att det uttrycktes att två kvinnor stod bakom en disk. Eleven menade att de 

kanske ”tar hand om maten” eller ”förfriskningarna” (elev E, personlig kommunikation, 6 april, 

2017). Sammanhangsinferenser var troligtvis den främst använda inferenstypen, eftersom tre av 

eleverna bevisligen använde sig utav ledtråden ”lärare” i sin tolkning av textens utspelningsplats. 

Samma inferenstyp tillsammans med kunskapsbaserade inferenser behövde eleverna göra för att 

besvara nästa fråga också. Frågan handlade om vad det höga ljudet som uppstod när pojken 

vidrörde en kreation var. Eleverna A, B och D trodde att det var någon som skrek. Båda de andra 

två eleverna svarade först att det kunde vara ett brandlarm, men elev E resonerade sig fram till att 

det inte verkade rimligt. Hen menade att personerna i texten borde ha sprungit ifall det rörde sig 

om ett brandlarm. Eftersom det inte stod att de sprang därifrån sa eleven att det kunde vara ett 

stort gosedjur som kunde låta istället. Tydligast exempel på en kunskapsbaserad inferens gör elev 
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E på denna fråga, i och med hens koppling till sina egna erfarenheter av hur det går till när 

brandlarm utlöses. 

Eleverna tillfrågades vilka kvinnan och mannen som sprang fram till pojken kunde vara. För att 

svara på frågan använde eleverna sig mest utav sammanhangsinferenser. De som trodde att texten 

utspelade sig på en skola menade att mannen kunde vara skolans rektor, en byggarbetare eller någon 

annan som arbetade där. Elev B som trodde att det var en nöjespark föreställde sig att det var en 

av nöjesparkens vakter. Enligt elev E kunde mannen vara en vaktmästare som arbetade på teatern 

och tog hand om sladdarna till scenens mikrofoner och högtalare. Kvinnan, ansåg eleverna B och 

E, kunde vara pojkens mamma, medan elev D tänkte att det var farmodern istället. Elev C trodde 

att kvinnan var hon som hade satt upp skyltarna runt kreationen. Till elev A ställdes inte frågan om 

vem kvinnan var. 

5.8. Tomheten  
Den åttonde och sista texten som lästes i intervjuerna lästes tyst utav eleverna själva och var en av 

de svårare texterna. Texten handlade om Nicole och hennes känslor. I texten beskrev hon känslan 

av tomhet som ett mörkt hål som var omöjligt att laga. Tre andra personer nämndes i texten, Viggo, 

Molly och Elina. I texten stod det att Viggo och Nicole inte längre kunde dela saker, men varför 

uttrycktes inte. Vidare stod det att de andra två personerna, Molly och Elina, inte kände samma sak 

som Nicole.  

Eleverna ombads berätta vad som hände i texten, vilket krävde användandet av bokstavlig 

information. Alla elever utom elev A berättade någonting om att Nicole och Viggo delade godis 

eller glass på hälften. Elev A berättade istället att ”det var ett stort, svart hål som inte går att laga” 

(elev A, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Elevens uttalande verkade först vara ett 

återberättande av den känsla som Nicole metaforiskt beskrev som ett mörkt hål. Senare i intervjun 

framkom dock att eleven föreställt sig att hålet fanns i ett obebott hus, vari Nicole befann sig 

ensam. Eleverna B, C, D och E berättade mer än att Nicole och Viggo delade sötsaker med 

varandra. Elev B började med att berätta att de skulle dela på ett glasspaket och att Nicole tyckte 

att det var orättvist för att den ena fick mer glass än den andra. Elev C trodde att personerna i 

texten befann sig vid en kiosk för att Viggo köpte glass där. Vidare berättade hen att det kom en 

kille och frågade vad som hände och att Nicole då svarade att han inte kunde dela glassen med 

dem. På grund av detta menade eleven att personerna i texten ”blir lite osams och sedan får de 

bekymmer” (elev C, personlig kommunikation, 6 april, 2017). I texten står det ingenting om att det 

kommer en kille och frågar vad som händer, utan detta scenario hittades på av eleven som verkade 

ha föreställt sig händelserna. Elev D var också inne på osämja, genom att säga att Nicole och Viggo 
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inte längre var kompisar. Slutligen beskrev elev E att Molly och Elina hade det bra, till skillnad mot 

Nicole, som inte mådde bra. Var eleverna A och C trodde att texten utspelade sig nämns redan 

ovan. Av de andra tre tillfrågades enbart eleverna B och D om utspelningsplatsen. Elev B trodde 

att de var hemma, men specificerade inte hos vem. Elev D tänkte att det var både hemma och 

utomhus, utan vidare specifikation på hemma hos vem hen menade. 

Eftersom texten handlade om känslor riktade sig både intervjufrågorna och elevernas svar ofta mot 

känslor. Associationer till känslor genererar värdeinferenser. I texten stod det att Molly och Elina 

inte kände likadant som Nicole, och eleverna tillfrågades hur de trodde att det kom sig. Eleverna 

frågades även om hur Nicole kände sig, men frågan formulerades på olika sätt. Till eleverna D och 

E ställdes frågan i form av hur Nicole mådde, medan den till eleverna A, B och C formulerades i 

termer av vad Nicole menade med att det kändes som ett svart hål. Frågan ställdes på relativt olika 

vis, men syftet var detsamma, nämligen att få reda på elevernas tolkningar av Nicoles känslor. I 

och med att frågan ställdes på så olika sätt så blev även svaren formulerade på olika sätt. Elev A 

trodde att Molly och Elina inte kände likadant som Nicole för att ”Nicole kanske har varit ensam 

hela dagen och de två kanske har lekt väldigt länge” (elev A, personlig kommunikation, 6 april, 

2017). Vidare trodde hen att känslan som Nicoles beskrev som ett svart hål berodde på att hon var 

ensam i ett hus som hon aldrig varit i innan och att det var obehagligt. Elev B berättade om glassen 

som nämndes i textens början och att personerna i texten stulit glassen. På grund av det kände sig 

Nicole som en tjuv, vilket fick henne att tappa matlusten och må dåligt, menade eleven. Att Molly 

och Elina inte kände likadant kunde bero på att ”de kanske inte var med och gjorde det [stal 

glassen]” (elev B, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Varför Nicole kände som hon gjorde 

trodde elev C berodde på att hon inte kunde dela glassen med sina vänner. Vidare menade hen att 

Molly och Elina inte kände likadant som Nicole ”för att de delar inte alltid och så” (elev C, personlig 

kommunikation, 6 april, 2017). Utifrån texten tolkade elev D det som att Nicole var ledsen, men 

svarade inte på varför hen trodde det. Senare berättade dock eleven att Viggo och Nicole inte längre 

var vänner. Möjligen var det därför eleven tolkade det som att Nicole var ledsen. Varför Molly och 

Elina inte kände likadant som Nicole trodde elev D berodde på att ”de känner varandra” och är 

vänner (Elev D, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Elev E sa att Nicole hade ont i magen 

när hen tillfrågades hur hon mådde. Känslan av det svarta hålet trodde hen berodde på att Nicole 

inte hade någon att leka med. Molly och Elina, å andra sida, ”är också vänner [...] och de delar. De 

har det bra” menade eleven (elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017).  

Eleverna frågades om vem de trodde att Viggo var. Elev A trodde att var Nicoles klasskompis som 

hon brukade vara mycket med. Elev B trodde att det kunde vara han som stal glassen, och kanske 

till och med att han var Nicoles bror. Elev C trodde att det var både Nicoles, Mollys och Elinas 
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vän. Elev D sa att det var Nicoles före detta vän. Slutligen, sa elev E att hen trodde att Viggo var 

Nicoles vän som hon inte längre ville dela med. Anledningen till att de inte längre ville dela var 

enligt eleven att:  

  

Eleverna använde främst ledtrådarna i texten när de berättade om vem de trodde att Viggo var. I 

citatet ovan ger elev E en anledning till varför barnen i texten inte längre är kompisar, och associerar 

detta till vad en av lärarna på hens skola sagt. Eleven gör en tydlig koppling mellan sina erfarenheter 

och textens händelser. 

5.9. Textrörlighet 
Under intervjuernas gång rörde sig eleverna både inuti och utanför texterna. Stundvis uppmanade 

frågorna även eleverna att röra sig framåt och bakåt i texterna. Till de flesta texterna ställdes frågor 

som eleverna kunde besvara enbart utifrån det explicit uttryckta i texterna; oftast handlade det om 

vad som hände i texterna. Enligt Brink (2009) kan det innebära att eleverna behöver tala om texters 

innehåll eller struktur när de rör sig textbaserat, och detta kan göras på en ytlig eller djup nivå. Att 

kunna plocka ut fakta eller memorera delar av texter räknas till ytlig textrörlighet. På en djup 

textrörlighetsnivå skulle eleverna ta hela texten i beaktning och återberätta helheten mer 

övergripande (Brink, 2009). Exempel på textbaserad rörlighet var när eleverna ställdes frågan om 

vad som hände i texterna. Frågan krävde enbart att eleverna berättade vad de kom ihåg av textens 

innehåll, utan att behöva läsa mellan raderna, koppla texterna till andra texter eller egna 

erfarenheter. I text två, Badkaret, berättade till exempel två av eleverna att ”Herman ropar att han 

måste in” (elev C & D, personlig kommunikation, 6 april, 2017), vilket är en ordagrann återgivelse 

av en av meningarna i texten (se bilaga 2, text 2: Badkaret). Det är ett tydligt exempel på när eleverna 

rörde sig ytligt textbaserat. Exempel på djupare textbaserad rörlighet är de mer sammanfattade 

återberättelserna av texterna. I text åtta, Tomheten, berättar elev E att texten handlar om:  

 

De kanske har blivit större. [En lärares namn] säger att när man är liten så uppför 

man sig bra, men när man blir större blir man [...] lite mer arg. Mer såhär självsäker. 

(elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017) 

Två kompisar, tror jag. En heter Viggo, en heter Nicole. Och... de delar alltid 

godis i mitten, men nu är det inte så. Och sen finns det två andra. [...] Mm. De 

är också vänner tror jag, och de delar. De har det, de har det bra. Men inte 

Nicole. Det där hålet. Det kanske gör ont i Nicoles mage. 

(elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017) 
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Eleven har samlat in flera av de saker som står i texten i sin återberättelse. Hen drar några tvekande 

slutsatser om att de andra två personerna i texten också är vänner, samt att hålet kan betyder att 

det gör ont i Nicoles mage. Eleven börjar röra sig ut från texten i den sista citerade meningen. 

De flesta frågor som ställdes krävde att eleverna tänkte bortom det som uttrycktes explicit i 

texterna, eftersom texterna var utformade för läsning mellan raderna. Trots att rörlighet utåt enligt 

Brink (2009) är den svåraste textrörligheten så visade eleverna i min studie prov på att de kunde 

röra sig utåt vid upprepade tillfällen. Låt mig exemplifiera med hjälp av citat. Eleven som citeras 

ovan börjar röra sig utåt när hen berättade att hen trodde att Nicole hade ont i magen, efter att ha 

reflekterat över det mörka hålet. Enbart metaforen om känslan av att ha ett mörkt hål inuti indikerar 

att Nicole faktiskt har ont i magen, eller att det gör ont inuti henne. Utifrån den information som 

texten ger kan inte läsaren förstå att det gör ont inuti Nicole såvida läsaren inte förstår metaforen 

eller att har hört uttrycket innan. Elev E som citerats ovan måste således ha associerat texten till 

tidigare erfarenheter om känslan eller uttrycket som användes för att beskriva den. Ett annat 

exempel på när samma elev uppvisar rörlighet utåt är när hen säger ”det har jag också gjort” (elev 

E, personlig kommunikation, 6 april, 2017) när vi pratade om att sövas i samband med texten 

Sjukhuset. Elev A uppvisade också förmåga att röra sig ut från texten och koppla den till egna 

erfarenheter. Hen sa bland annat att hen trodde att den första texten var i en biosalong ”för när 

man sitter i en biosal så blir det mörkt”, och att snöbollen i text fyra var borta för att ”kanske någon 

har tagit sönder den så den blivit kanske vatten” (elev A, personlig kommunikation, 6 april, 2017). 

Det första citatet är en direkt association till egna erfarenheter från att gå på bio. Det andra citatet 

indikerar att eleven vet att snö blir till vatten när den smälter. Genom texten är detta ingenting som 

eleven får lära sig, utan den kunskapen som eleven visar i detta fall har hen inhämtat någon 

annanstans ifrån.  

Både elev A, B och C relaterade texten Frisören direkt till erfarenheter av att vara hos frisörer. Elev 

A berättade att text fem utspelade sig hos en frisör för att ”man brukar sätta sig på en stol och de 

som jobbar där brukar ställa sig bakom” (elev A, personlig kommunikation, 6 april, 2017), och elev 

B för att ”det står ju också om de ska kolla i nacken. Det brukar de fråga när jag är hos frisören” 

(elev B, personlig kommunikation, 6 april, 2017). Elev C trodde inte att texten utspelade sig hos en 

frisör, men relaterade ändå till hur hen brukar ombedjas att titta sig själv i nacken hos frisörer. 

Eleven berättade att ”hon [kunden] tittar på spegeln och hämtar en till spegel så [eleven visar med 

händerna]. Så gör jag när jag klipper mig” (elev C, personlig kommunikation, 6 april, 2017). 

Eleverna A, B och C berättade om hur det brukade gå till när de klippte sig hos frisörer, vilket var 

återberättelser av deras erfarenheter, och de uppvisade således textrörlighet utåt. Andra exempel 

på när elev B kopplade direkt till sina erfarenheter var när hen svarade att barnen i texten Skorna 



Sofie Josefsson Vad handlar det om? 12 juni 2017 
Examensarbete II  HLK, Jönköping University 

27 

befann sig i en hall för att ”det är där man brukar ha skor” (elev B, personlig kommunikation, 6 

april, 2017). Ytterligare exempel på elev C:s rörlighet utåt var när hen sa att text sju utspelade sig 

på en skola för att ”det stod att det fanns en fröken” i texten (elev C, personlig kommunikation, 6 

april, 2017). Elev C var medveten om att det fanns många lärare på skolor. Eleverna A, B, C och 

E:s exempel på textrörlighet utåt kunde citeras med bara en eller två meningar. Elev D uttryckte 

sin rörlighet utåt lika tydligt, men på sätt som vore svårt att sammanfatta med enbart ett ord eller 

en mening. Eleven visade dock att hen kopplat till sina erfarenheter, exempelvis i texten Sjukhuset. 

Eleven berättade att doktorer kan operera om det gör ont och att doktorerna kan vara klädda i 

grönt. Hen sa även att flickan i texten behövde sövas för att hon inte skulle känna smärta när 

doktorerna opererade. Utifrån texten kunde eleven omöjligen ha lärt sig detta, vilket tyder på att 

hen använt sina erfarenheter och befintliga kunskaper om sjukhusmiljöer för att tolka händelserna 

i texten och svara på intervjufrågorna.  

I intervjuerna talades det inte om varken texternas syfte, mottagare eller författarens avsikt med 

dem. Interaktiva rörligheter var således ingenting som eleverna gavs utrymme att göra, såvida de 

inte gjorde det självmant i sina tankar. Rörelser framåt och bakåt i texterna gjordes inte heller 

mycket. I en text, Skorna, uppmanades eleverna att förutsäga vad de trodde skulle hända efter det 

som står i texten. Där visade eleverna att de kunde röra sig framåt, genom att berätta saker som att 

flickan ”säger till fröken eller till sin mamma” eller att pojken ”kanske går sedan” (elev D, personlig 

kommunikation, 6 april, 2017). Utan uppmaning till det rörde sig elev E bakåt i texten Skorna. Det 

är ett av få muntligt uttryckta exempel på rörlighet bakåt som framkom i intervjuerna. Elev E 

menade att anledningen till att Egon var elak mot Selma kunde vara för att hennes skor ”kan vara 

fotbollsskor, och då kanske han [Egon] har sårat henne [Selma] någon gång när de spelat fotboll” 

(elev E, personlig kommunikation, 6 april, 2017). I citatet hänvisar eleven till en tidigare händelse 

som kunde legat bakom varför Egon var elak mot Selma. Möjligen rörde sig eleverna även bakåt i 

texten Snöbollen, eftersom de var tvungna att föreställa sig vad som hände med snöbollen innan 

händelserna i texten utspelar sig.  
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6. Diskussion 
Det avslutande kapitlet är indelat i tre delar. I 6.1. diskuteras metoden och i 6.2. diskuteras resultatet. 

6.3. innehåller förslag på vidare forskning och ett kort resonemang om studiens relevans för 

yrkesverksamheten. 

6.1. Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kritiseras först genomförandet av intervjuerna. Därefter diskuteras studiens 

representativitet kort, följt av förslag på alternativa metoder för datainsamling. Sist jämförs min 

studie kort med Bowyer-Crane och Snowlings (2005), och de två analysverktygen med varandra. 

6.1.1. Genomförandet av intervjuerna och representativt urval 
Intervjuerna som gjordes för insamling av data borde ha varit mer strukturerade och skulle ha 

genomförts mer noggrant, så att alla frågor faktiskt ställdes till alla elever. Eftersom det var åtta 

olika texter som lästes med varje elev var det svårt att hålla reda på om alla frågor ställts till alla 

texter. Frågorna formulerades inte alltid på samma sätt i alla intervjuer heller, utan anpassades efter 

vad som passade in i situationerna. Sammanfattningarna och analyserna av intervjuerna hade blivit 

lättare att göra om exakt samma frågor ställts till alla elever. En annan fadäs som gjordes vid 

intervjutillfällena var att de två svårare texterna från den lättare boken lästes först. Jag tror att det 

skulle varit bättre för eleverna om de fick börja med de lättaste texterna och sedan fortsätta med 

de svårare. Detta för att ge eleverna tid att vänja sig vid intervjusituationen och texternas 

utformning utan att texterna i sig var så svåra. En utav eleverna fick lyssna på två utav texterna en 

gång extra. När hen inte kunde eller ville svara på intervjufrågorna, tillfrågades eleven om hen ville 

få texterna omlästa, varpå hen svarade jakande. För mig var det viktigt att eleverna svarade på 

frågorna som ställdes, och därför var det mer fördelaktigt att låta eleven höra texterna igen än att 

inte få några svar alls. Anledning till varför eleven inte svarade efter första läsningen kan jag endast 

spekulera i. Det kan vara allt ifrån att eleven inte ville svara till att hen faktiskt inte kunde. Oavsett 

bakomliggande anledning så medförde omläsningen en skevhet i genomförandet, eftersom alla 

respondenterna inte behandlades lika. Att eleven fick lyssna om på texterna bör även ha påverkat 

hens förståelse för dem och gett hen ytterligare tillfällen att lägga märke till detaljer i texterna. 

Denna elev fick en slags fördel framför de andra eleverna, i och med att hen kunde verifiera eller 

ändra de uppfattningar som hen fått efter första lyssningarna när hen hörde texterna igen. Alla 

elever hade säkerligen gynnats av att höra respektive läsa alla texter två gånger, eftersom det bland 

annat gett dem två möjligheter att lägga märke till detaljer. Dock hade det nog blivit för tröttsamt 

för eleverna att höra och läsa alla texter igen. 

Det finns flera aspekter som inte kunde påverkas av mig. Bland dessa var elevernas dagsform, samt 

hur vana de var vid intervjuer och att prata med människor som de inte känner. Hur mycket dessa 
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aspekter påverkade elevernas prestationer är dock omöjligt att säga. Det är även svårt att veta ifall 

det framgick tillräckligt tydligt att det inte fanns rätt eller fel svar på intervjufrågorna. Tanken var 

att öppna frågor skulle ge eleverna möjlighet att svara helt fritt utifrån vad de själva trodde. Några 

fördelar med att ställa öppna frågor är enligt Bryman (2011) att respondenterna inte blir ledda i sina 

svar samt att svaren formuleras med deras egna ord. Frågorna försökte formuleras på sätt som 

visade eleverna att jag inte var ute efter att bedöma deras svar. Utöver det påpekades det flera 

gånger under intervjuerna att informationen inte alltid stod direkt uttryckt i texterna, utan att 

eleverna var fria att tolka dem som de ville. Det kändes som att eleverna var öppna för att berätta 

vad de tänkte och trodde om texterna, vilket bör vara ett gott tecken. 

Urvalstekniken var randomiserad, och populationen kan sägas vara elever i årskurs två. Trots att 

randomiseringen höjer chansen för att urvalet blir representativt bör det lilla antalet elever i denna 

studie inte kunna representera alla elever i samma ålder. Representativiteten i studien kan således 

ifrågasättas. Ett representativt urval innebär, enligt Bryman (2011), att deltagarna i studien speglar 

hela populationen. Om urvalet inte är representativt kan resultatet inte generaliseras. En 

randomiserad urvalsteknik eliminerar påverkan av mänskliga faktorer på urvalet, och alla personer 

i populationen har lika stor chans att väljas (Bryman, 2011).  

6.1.2. Alternativa metoder och analysverktyg 
Andra tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor skulle kunna vara att 

intervjua eleverna i par eller grupper. Resultatet av sådana intervjuer skulle troligen inte bli 

detsamma som med individuella intervjuer. Det hade nog varit svårare att bedöma vad som var 

vardera elevens egna tankar om texterna, eftersom de kunnat påverkas utav de andra eleverna i 

intervjuerna. Om eleverna intervjuats i större grupper där diskussionen dem emellan var i fokus 

skulle en mer observerande position som forskare kunnat intas. Kvalitativa enkäter borde också 

kunna ha fungerat som metod för att besvara frågeställningarna. Eleverna hade i sådana fall kanske 

främst fått läsa texter själva och besvara frågor till texterna skriftligt. Både par- eller gruppintervjuer 

och enkäter skulle möjliggjort ett större antal deltagare utan att datainsamligen hade tagit längre tid 

än att intervjua ett mindre antal deltagare individuellt.  

6.1.3. Några jämförelser 
Min studie kan tyckas lik Bowyer-Crane och Snowlings (2005), men de skiljer sig åt på många vis. 

Den största skillnaden är att Bowyer-Crane och Snowling (2005) bedömde elevernas svar som rätt 

eller fel, medan eleverna i min studie läts tolka texterna fritt och svara på intervjufrågorna utan att 

bedömas. Tanken med detta var att eleverna inte skulle känna någon press eller inte vilja svara på 

intervjufrågorna av rädsla för att svara fel. Bowyer-Crane och Snowling (2005) räknade antalet 

frågor som eleverna kunde svara rätt på, utifrån deras bedömning. Varje fråga krävde att eleverna 
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gjorde en viss slags inferens för att kunna svara rätt. Forskarna räknade sedan elevernas rätta svar 

för att se hur många av varje sorts inferenser eleverna från vardera av deras två 

undersökningsgrupper kunde göra. Jag beskrev istället elevernas tolkningar och inte hur många 

inferenser de gjort under intervjuerna. Hade elevernas tolkningar bedömts som rätt eller fel så hade 

bedömningarna utgått ifrån mina egna tolkningar av texterna, och antalet så kallade feltolkningar 

hade räknats ihop och översatts till tal. Enligt mig hade elevernas tolkningar förlorat en del av sitt 

kvalitativa värde, till fördel för ett mer kvantitativt värde på så vis. Det hade varit möjligt att göra 

på det sättet, och då hade min studie blivit mer lik Bowyer-Crane och Snowlings (2005), men jag 

valde istället ett mer beskrivande och tolkande tillvägagångssätt. Ytterligare en skillnad är att 

Bowyer-Crane och Snowling (2005) lät sina elever enbart läsa själva, medan eleverna i min studie 

både fick lyssna på och läsa texter. Eftersom inferenserna är kopplade till texternas innehåll borde 

de dock kunna appliceras på texterna oavsett om de lästs högt eller tyst. Den enda skillnaden borde 

vara att eleverna använder olika förmågor när de tar till sig texterna, antingen hör- eller läsförståelse. 

6.2. Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen besvaras först forskningsfrågorna genom sammanfattningar av 

resultatkapitlet. Därefter diskuteras de inferenser och den textrörlighet som eleverna visade att de 

gjorde i intervjuerna, följt av en koppling mellan resultaten och en del av forskningen i bakgrunden. 

Uppsatsens validitet och reliabilitet diskuteras sist. 

6.2.1. Besvarande av forskningsfrågorna  
De texter som eleverna läste och lyssnade på tolkade de delvis lika och delvis olika. Ibland tolkade 

några utav eleverna texterna likadant på alla punkter som intervjufrågorna berörde, medan de andra 

gånger bara tolkade en eller två utav dem likadant. I vissa fall var eleverna ensamma om att ha 

tolkat på ett visst sätt. De fyra första texterna i studien var korta och det fanns därmed inte mycket 

att återberätta om dem. Att återberätta vad som hände i texterna kan därför anses vara svårt och 

ibland även överflödigt. 

Hur tolkar eleverna i studien de texter som de själva läst? Den första texten som eleverna läste 

själva var Badkaret. Där hade eleverna B, C och D mycket gemensamt i sina tolkningar, medan 

eleverna A och E var ensamma om sina sätt att tolka texten på. Den andra, Snöbollen, och tredje, 

Sjukhuset, texten tolkade eleverna på likartade sätt på alla de områden som intervjufrågorna 

berörde. Det som skilde tolkningarna åt som mest var på vilken plats snöbollen i text två befann 

sig. Den fjärde och sista texten som eleverna läste själva var Tomheten. Här skiljde sig tolkningarna 

åt i vissa frågor, medan de var snarlika i andra. Alla eleverna berörde vid något tillfälle att texten 

handlade om känslor samt om att dela saker med vänner.  
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Det är intressant att notera att elevernas tolkningar var som mest lika i de texter som jag bedömde 

som lättast från vardera boken. Både i Snöbollen och Sjukhuset svarade eleverna mycket lika på 

intervjufrågorna, medan det fanns en större skillnad mellan tolkningarna i de två svårare texterna 

Badkaret och Tomheten. 

Hur tolkar eleverna i studien de texter som de lyssnat på? Den första texten som eleverna 

lyssnade på var Biosalongen. Här skiljde sig tolkningarna åt en del eleverna emellan. Även om till 

exempel eleverna A, D och E alla trodde att det var en biosalong så svarade de inte likadant på alla 

de andra frågorna.  Likaså tolkade alla elever, utom elev C, det som att det fanns mat i påsen som 

nämns i texten, trots att deras tolkningar på andra punkter skiljde sig åt. Det är intressant att 

eleverna kan tolka så lika men samtidigt så olika. I vissa fall verkar någonting i texterna framkalla 

samma associationer hos eleverna, medan de i andra fall framkallar olika associationer. Den andra 

texten var Skorna. Här gav eleverna relativt olika svar på frågorna, men de hade ändå tolkat texten 

likadant på ett övergripande plan. Med det menar jag att de alla tolkade det som att pojken i texten 

var elak mot flickan genom att säga elaka saker om hennes skor. I den här texten blev det tydligt 

att eleverna kopplade mycket av textinnehållet till sin vardag. De talade till exempel om att säga till 

en vuxen när någon varit elak, att det går att bli osams i fotbollsmatcher och om att säga förlåt om 

man sårat någon. Den tredje texten som eleverna fick lyssna på var Frisören. Tre av eleverna, A, B 

och E, svarade väldigt lika till denna text. Den enda frågan där elevernas svar skiljde sig en del var 

anledningen till varför de tolkat det som att det var en frisörsalong. De andra två eleverna tolkade 

texten olika förutom i en fråga, där de tänkte på samma sak. Eleverna tänkte båda att kvinnan i 

texten ombads kolla sig själv i nacken för att hon hade ont eller blödde där. Den fjärde och sista 

höglästa texten var Utställningen. Eleverna A och D:s tolkningar var delvis lika. De trodde båda 

att texten utspelade sig på en skola, att det höga ljudet kom från en person och att mannen som 

kom springande var personal. Elev C hade tolkningen av skola som utspelningsplats gemensamt 

med eleverna A och D, men i övrigt skiljde de sig åt. Eleverna B och E tolkade texten helt 

annorlunda än de andra tre eleverna.  

Jämfört med när eleverna läste själva så skiljde sig tolkningarna åt mer och på fler områden när de 

tolkade texterna som de lyssnat på. Kanske beror det på att texterna gav större utrymme för olika 

tolkningar. Det skulle dock likväl kunna bero på att eleverna använde olika förmågor för att tillägna 

sig de eget lästa och höglästa texterna, nämligen antingen läsförståelse eller hörförståelse. 

6.2.2. Inferenser och textrörlighet 
Sammanlagt gjorde eleverna flest kunskapsbaserade och sammanhangsinferenser. De visade vid 

flera tillfällen att de associerade händelser i texterna till sina egna erfarenheter. Tack vare den sista 
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texten, Tomheten, som handlade mycket om att tolka känslor, gjorde eleverna även en handfull 

värdeinferenser. Flertalet av de frågor som ställdes till texten handlade om känslor, varpå elevernas 

svar även handlade om det. Eleverna kanske relaterade till egna känslor som de upplevt vid liknande 

situationer som de som beskrivits i texten eller sina kunskaper om hur vissa handlingar eller platser 

genererar specifika känslor. I texten Skorna behövde eleverna också sätta sig in i känslorna hos 

textens personer. De behövde exempelvis tolka hur Egon respektive Selma kände sig utifrån den 

information de fått från texten, sedan koppla detta vidare till sina kunskaper för att tolka varför 

barnen agerade som de gjorde, och vad de kanske kom att göra sedan. Eleverna uppmanades bara 

en gång till att göra några elaborativa inferenser, vilket kan vara anledningen till att de inte visade 

tecken på att göra några sådana fler gånger. Att hitta eller återge bokstavligt uttryckt information 

respektive göra nyckelordsberoende inferenser visade eleverna att de kunde vid ett fåtal tillfällen. 

Inferenserna gjordes inte ofta, men uteblev inte. Utöver det visade eleverna sig vara textrörliga, 

såväl när de läste själva som lyssnade. De kunde röra sig både inuti texterna och mellan texterna 

och sina erfarenhetsvärldar. Vid ett fåtal tillfällen visade de även prov på att de kunde röra sig 

framåt och bakåt i texterna.  

Gibbons (2002) och Säljö (2000) framhåller båda vikten av att läsare kan göra kopplingar mellan 

texter och sina egna erfarenheter, och Gibbons (2002) menar att läsare måste vara skickliga för att 

göra sådana kopplingar. Hur läsaren förstår texter beror till stor del på vilken förförståelse läsaren 

har om ämnet som texten behandlar (Gibbons, 2002; Säljö, 2000). Eleverna i denna studie visade 

ofta att de kopplade texterna till sina erfarenheter när de tolkade dem. Brink (2009) menar att den 

svåraste textrörligheten är rörligheten utåt. Att kunna koppla texten i fråga till andra texter och 

egna erfarenheter är svårare än att minnas eller återge innehåll i texten, och det är även svårare än 

att förstå syftet eller författarens avsikt med texten (Brink, 2009). Eleverna i min studie klarade av 

att röra sig utåt. De visade detta genom muntligt uttryckta associationer till egna erfarenheter och 

kunskaper som de inte kunde lärt sig enbart från texterna i studien. Enligt Bowyer-Crane och 

Snowlings (2005) resultat hade elever med svagare textförståelse svårare att göra elaborativa och 

kunskapsbaserade inferenser än elever med starkare läsförståelse. I min undersökning gjorde 

eleverna flest kunskapsbaserade inferenser, tätt följt av sammanhangsinferenser. Elaborativa 

inferenser uppmanades de inte att göra, och kunde därmed inte visa mycket av den förmågan. Det 

kan ha varit intervjufrågornas inriktning eller texternas innehåll som fordrade användandet av 

kunskapsbaserade inferenser. Eleverna visade ändå prov på föga svårigheter att göra en av de, enligt 

Bowyer-Crane och Snowlings (2005), svåraste inferenserna. Det ovanstående bör betyda att 

eleverna var duktiga på att förstå text, och utifrån en sociokulturell syn på erfarenheters betydelse 

för förståelsen av text skulle det innebära att eleverna har många erfarenheter av världen som de 
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har förmåga att koppla till texter som de läser eller lyssnar på. Eleverna visade således att de varken 

hade svag läsförståelse eller hörförståelse eftersom de kunde koppla sina erfarenheter till texterna, 

vilka är de svåraste associationerna att göra enligt Brink (2009), Bowyer-Crane och Snowling (2005), 

Gibbons (2002) och Säljö (2000). 

6.2.3. Koppling till forskningen i bakgrunden 
Jag upptäckte ingen direkt skillnad mellan elevernas förmåga att tolka texterna när de läst respektive 

lyssnat. Möjligen var elev D:s hörförståelse något sämre än hens läsförståelse, eftersom hen inte 

kunde besvara frågor till två utav texterna utan att ha fått dem lästa ytterligare en gång. Kanske 

beror den oupptäckta skillnaden på studiens storlek, på utförandet eller att skillnaden inte var 

studiens fokus. Men det kan också bero på det samband mellan läsförståelse och hörförståelse som 

flera utav forskarna i bakgrunden påvisat. Bland andra Wong (2016), Lee och Wheldall (2009), 

Verhoeven och van Leeuwe (2012) samt Dufvas et al. (2001) resultat pekade på att hörförståelsen 

har stor betydelse för läsförståelsen hos elever i olika åldrar, och för såväl första- som 

andraspråkselever.  

Mina respondenters ordförråd kan ha påverkat hur de uppfattat texterna till stor del, i alla fall enligt 

flera forskare. I denna studie presenterades bland andra Silva och Cain (2015), Babayiğit och 

Stainthorp (2013) och Muter et al. (2014). Tillsammans uttryckte de att ordförrådet var viktigt för 

elevers förståelse för text, för deras läsförståelse samt förmåga att göra inferenser. Silva och Cain 

(2015) var de som upptäckte ett samband mellan elevers ordförråd och deras förmåga att göra 

inferenser. Om där faktiskt finns ett samband bör mina respondenter påverkats av sina befintliga 

ordförråd i betydande grad när de tolkat texterna.  

6.2.5. Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) beskriver validitet som mätandet eller observerandet av det som avses att mätas 

eller observeras. En studie har en hög validitet om forskaren undersökt det som hen säger sig 

undersöka. LeCompte och Goetz (1982) beskriver extern och intern validitet. Intern validitet handlar 

om att de teoretiska idéer som forskaren utvecklar överensstämmer med hens observationer. 

Extern validitet handlar istället om hur generaliserbara resultaten är till andra sociala miljöer eller 

situationer. Utifrån Brymans (2011) inledande beskrivning av validitet skulle min studie ha hög 

validitet. Jag undersökte det som avsågs för att försöka uppfylla mitt syfte och besvara 

forskningsfrågorna. Den externa validiteten kan däremot anses vara låg, eftersom en liten 

undersökning med så få respondenter omöjligen skulle gå att med säkerhet generalisera till andra 

sociala miljöer. Den interna validiteten är svår att höja i en undersökning som inte utförts under en 

längre tid. Det är omöjligt för mig att veta hur situationen normalt ser ut för eleverna när jag bara 

mött dem en gång. Därmed är det även svårt att avgöra ifall mina observationer av deras 
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texttolkningar stämmer överens med hur de vanligen tolkar texter. Extern och intern validitet känns 

mer anpassade till större studier som fortskridit under en längre tid. Josefsson (2006) beskriver 

validitet på ett liknande sätt som Bryman (2011), men menar även att validitet kan handla om 

huruvida passande verktyg och metoder använts. Enligt mig passade semistrukturerade intervjuer 

väl för uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Genomförandet av dem var också passande, även 

om de hade kunnat göras annorlunda. Parvisa intervjuer skulle möjligtvis passat bättre med tanke 

på att social interaktion är viktigt enligt mig och alla andra med ett sociokulturellt perspektiv. 

Reliabilitet beskrivs av Bryman (2011) som studiens mått eller mätningarnas pålitlighet. Jag har 

försökt att beskriva mina respondenters tolkningar så objektivt som möjligt, men samtidigt försökt 

att förstå dem på ett mer subjektivt plan. Citaten i kapitel fem var menade att stärka trovärdigheten 

och pålitligheten i beskrivningarna, och samtidigt göra texten mer verklighetsanknuten för läsaren. 

De var även menade att visa för läsaren hur eleverna faktiskt uttryckte sig och vad analyserna utgick 

ifrån. Trots det kan reliabiliteten ifrågasättas eftersom studien baseras på mänskliga tolkningar. 

6.3. Relevans för yrkesverksamheten och vidare forskning 
Denna studie har relevans för yrkesverksamheten. Den visar att uppfattningar av texter skiljer sig 

elever emellan. Eleverna tolkade på egen hand utan någon att diskutera med, därför blev deras 

tolkningar ibland helt olika. Om pedagoger vill att deras elever ska uppfatta åtminstone de mest 

centrala delarna av texter som klassen läst tillsammans lika, är det viktigt att eleverna får dela med 

sig av sina uppfattningar till varandra. Diskussioner om texter och hur de tolkas utav respektive 

elev kan vara en lärorik och utvecklande aktivitet i klassrum. Tolkar eleverna helt fritt kan det 

resultera i lika olika uppfattningar som det stundvis fanns i denna studie. Social interaktion för 

lärande och utveckling är viktigt enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande, därför känns det 

viktigt för mig att elever och pedagoger samtalar om texterna som läses i och kanske även utanför 

klassrummen. Att eleverna tolkar olika, associerar till olika saker i texterna och har olika 

erfarenheter att relatera till är ingen ny upptäckt, men ändock viktig att ha i åtanke.  

För framtida forskning, med koppling till denna studie, skulle det vara intressant att se hur resultatet 

skulle bli ifall eleverna intervjuades i grupper eller par. Elevernas interaktion i sådana intervjuer 

kunde nog leda till intressanta diskussioner, reflektioner och andra slutsatser än de som eleverna 

skulle dragit ensamma. Det vore även intressant att byta texttyp, och istället för läromedelstexter 

använda exempelvis sagor, faktatexter eller poesi. 
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Bilaga 1, tabellerna 
Frågor text 1, 
Biosalongen 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

 
Var är de? 

I en sal, kanske bio. Kyrkan. 
 

Svårt att säga, men 
fikaplats. 
 

Tror först skolan, men 
efter omläsning bio. 
 

Bio. 
 

 
Varför tror du det? 

Det blir mörkt. Verkar vara en sal med 
många platser. 
 

De är ute och det är 
mörkt. 
 

För det blir mörkt. Trodde det stod något om 
popcorn, numrerade 
platser. 

 
Vad händer i texten? 

Tar upp en påse. 
 

En ställer en påse på 
platsen bredvid. 
 

Läser reklam. 
 

Efter omläsning: går in i 
en sal, en kollar på 
reklamen. 

Ej tillfrågad. 

Vad finns i påsen? Något ätbart. Kakor. Reklam. Popcorn och chips. Fika. 

Varför blir det 
mörkt? 

Lättare att se. Någon busar och släcker 
lyset. 

Det blir kväll. Blir mysigt. Det blir för ljust annars. 

Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text ett, Biosalongen. 

Frågor text 2, 
Badkaret 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

 
Var är de? 

I köket. Ute på en bänk. På gården. Ute. Ute, men kan också vara 
inne. Bestämmer sig till sist 
för simhallen. 

 
Varför tror du det? 

Herman ropar att hon 
måste in och kanske äta. 

Det står att det är varmt 
ute. 

Det är varmt. Det är varmt, solen skiner. Ute eller inne: varmt. 
Simhallen: varmt, finns en 
dörr, mår bra av att simma. 

 
Vad händer i texten? 

Sabina somnar nästan. Inget svar. Det regnar, Herman ropar 
att han måste in. 

Sabina somnar nästan, 
Herman ropar att han 
måste in. 

De somnar. 
 

Var behöver Herman 
gå in? 

Ej tillfrågad. Han är utestängd. Hem. Hem. Genom en dörr. 

Vad är det för 
droppar? 

Sabina tvättade kanske 
händerna, droppar om 
dem. 

Kanske tårar eller svett. Det regnar. Kanske tårar. Vatten. 
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Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text två, Badkaret. 

Frågor text 3, 
Skorna 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

Var är de? Skolan. Egons hall. Ute. Kanske ute, kanske i 
skolan. 

Tänker först att de kanske är i skolan, 
men utesluter sedan detta och tror stan. 

 
Varför tror du det? 

Egon viskar med andra 
kompisar. 

Där har man skor. Ej tillfrågad. Ej tillfrågad. Utesluter skolan för att det inte står att 
någon säger till fröken och utesluter 
hemma för ingen som bor där säger till. 

Vad händer i 
texten? 

Egon pratar om Selmas 
skor. 

Egon pratar om 
Selmas skor. 

Egon retar Selma, han 
pratar om hennes skor. 

Ej tillfrågad. De pratar om Selmas nya skor. 

Vad händer efter 
det som står i 

texten? 

Selma kanske säger till 
fröken. 
Egon fortsätter leka med 
sina vänner. 

Ej tillfrågad. Selma visar att skorna är 
nya. 
Egon säger kanske förlåt. 

Selma säger till fröken 
eller sin mamma. 
Egon kanske går iväg. 

Det står inget om att någon säger till 
fröken eller någon annan vuxen. 

 
Varför är Egon 

elak? 

Egon tycker skorna har 
killfärger eller så har han 
varit dum tidigare också. 

Egon vill vara 
bättre själv. 

Egon tycker inte om 
Selma. 

Ej tillfrågad. Egon kanske tycker att Selma är dum 
också. Egon kanske sårat henne när de 
spelat fotboll tidigare. 

Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text tre, Skorna. 

Frågor text 4, 
Snöbollen 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

Var är de? Kanske stranden. Ute. Ej tillfrågad. Ute. Ej tillfrågad. 

Varför tror du det? De har en snöboll. De har en snöboll. - Det är snö. - 

Vem pratar Gabriel 
med? 

Kanske hans vän. Kanske en annan 
Gabriel. 

Hans vän. En kompis. Tror först mamma, sedan 
syster eller storebror. 

Vad har hänt med 
snöbollen? 

Någon kanske har tagit sönder 
den, så den blivit vatten eller 
kanske den har smält. 

Smält. Kanske smält. Den har smält. Den har smält. 

 
Var är snöbollen? 

Någon kanske har tagit sönder 
den. 

Inne. Den kan inte vara på samma 
plats hela tiden. Mamman 
säger att Gabriel tagit in den 
på rummet. 

I hans kompis rum. I solen, de hade kanske 
sparat den i kylen och tagit 
fram den på sommarn. 

Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text fyra, Snöbollen. 
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Frågor text 5, 
Frisören 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

Var är de? Hos frisören. Hos frisören. Hos Sofia. Kanske en affär. Hos frisören. 

 
Varför tror du det? 

Man sitter i en stol och 
frisörskan står bakom. 

De ska kolla i nacken, det 
gör man hos frisören. 

Men kan inte ha speglar 
ute. 

För Johanna frågar om det går 
bra klockan tre på fredag. 

Johanna kollar sig i 
spegeln och är ej nöjd. 

Vem är Sofia? Hon som jobbar där. Frisörskan. Johannas vän. Ingen aning. Frisören. 

Varför ska Johanna 
kolla sig i nacken? 

Om håret behöver fixas 
till där. 

Kolla om klippningen är 
okej. 

Det kanske har hänt något 
eller så blöder hon där. 

Johanna kanske har ont där. Frisören hade kanske 
flätat eller klippt där. 

Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text fem, Frisören. 

Frågor text 6, 
Sjukhuset 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

Var är de? Hos doktorn. På sjukhuset. Hos läkaren. Tror först hemma, ändrar sig 
senare till sjukhuset. 

Sjukhus. 

Varför tror du det? Cecilia andas genom en 
mask och får en spruta. 

För Cecilia tar bort en tarm. Cecilia har ont och ska 
ta bort något. 

Hemma: Cecilia ligger i en säng. 
Sjukhus: det finns doktorer där. 

För att de väntar på en 
doktor som ska operera. 

Vad ska de göra på 
sjukhuset? 

Cecilia kanske har ont i 
tarmen. Ta bort tarmen 
för den var sönder eller 
satt löst. 

Operera, ta bort en tarm för 
den gjorde ont. 

De ska ta bort något. Kanske ska operera. Operera. 

Varför måste 
Cecilia sova? 

För det kan vara läskigt att 
se när de tar bort något. 

För att hon inte ska känna 
något när de tar ut tarmen. 

För att hon inte ska få 
ont om de ger henne 
en spruta eller något. 

Så att hon inte får ont. För att det inte ska göra 
ont. 

Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text sex, Sjukhuset. 

Frågor text 7, 
Utställningen 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

Var är de? I ett rum i skolan. Kanske i ett lusthus. I skolan. Efter omläsning: i 
skolan. 

Det spelar teater. 

Varför tror du det? En fröken har bestämt 
vilka de går med. 

För det var konstigt för 
dem. 

Det stod att det fanns 
en fröken. 

Ej tillfrågad. Finns massa skyltar så de inte tappar 
bort sig. 

Vad är det höga 
ljudet? 

Någon står och ekar i ett 
annat rum, genom att säga 
något till dem. 

Kanske mamman som 
skriker. 

Brandlarm. Någon skriker. Tror först brandlarm, men eftersom 
ingen springer i texten ändrar hen sig 
till ett stort gosedjur som kan låta. 

Vem är mannen som 
kommer springande? 

Kanske rektorn. Någon slags vakt. En byggarbetare. Han som jobbar där. Vaktmästare. 
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Vem är kvinnan som 
tar tag i pojken? 

Ej tillfrågad. Hans mamma. Den som satt upp 
skyltarna. 

Hans farmor eller 
något. 

Hans mamma. 

Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text sju, Utställningen. 

Frågor text 8, 
Tomheten 

Svar elev A Svar elev B Svar elev C Svar elev D Svar elev E 

 
Vad händer i texten? 

Det fanns ett stort hål som ej 
gick att laga. 

De ska dela på ett 
glasspaket och Nicole 
tycker det är lite orättvist. 

Nicole säger att de inte 
kan dela glassen längre 
och de blir osams. 

Nicole och Viggo delar 
inte alltid godiset på 
hälften längre. De är inte 
kompisar längre. 

Viggo och Nicole delar 
alltid godis i hälften. Molly 
och Elina har det bra, 
men inte Nicole. 

Varför känner inte 
Elina och Molly 

likadant som Nicole? 

Nicole har varit ensam hela 
dagen, medan Elina och 
Molly lekt med varandra. 

De var kanske inte med 
och snodde glassen. 

För de delar alltid med 
varandra. 

De känner varandra och 
är kompisar. 

De delar alltid med 
varandra. 

Hur mår Nicole1 eller 
vad menas med att 
det känns som ett 

svart hål2?  

2 Hon är ensam, tycker det är 
läskigt att vara i ett hus hon 
aldrig varit i. 

2 Hon kanske tog glassen 
utan att betala 

2 För att hon inte kan dela 
med sina vänner. 

1 Nicole är ledsen. 1 Det gör ont i Nicoles 
mage. 2 Hon har ingen att 
leka med, ingen vän. 

 
Var är de? 

I ett hus som ingen bor i (det 
svarta hålet är i väggen och 
går ej laga). 

Hemma. Vid en kiosk, för att de 
köpte glass. 

Hemma och ute. Ej tillfrågad. 

 
Vem är Viggo? 

Kanske Nicoles klasskompis 
som hon brukar vara med 
mycket. 

Kanske den som stal 
glassen, kanske Nicoles 
bror. 

Kanske Nicoles, Mollys 
och Elinas vän. 

Nicoles före detta 
kompis. 

Nicoles vän, som hon inte 
vill dela med längre för att 
de blivit äldre. 

Tabell över elevsvaren på några utav intervjufrågorna till text åtta, Tomheten.
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Bilaga 2, texterna i studien 
Text 1: Biosalongen 

”Oliver och Kent går in i salen. 

De har plats 22 och 23. 

Oliver tar fram sin påse. 

Kent ser på reklamen. 

Sedan blir det mörkt.” 

(Karlsson & Ståhl, 2015a, s. 36) 

 

Text 2: Badkaret 

”Sabina mår bra. 

Det är varmt. 

Hon somnar nästan. 

Herman ropar att han måste in. 

Sabina får dra ur proppen. 

Det blir droppar på golvet när Sabina går ut.” 

(Karlsson & Ståhl, 2015a, s. 61) 

 

Text 3: Skorna 

”Egon pratar om Selmas skor. 

Selma ser på sina skor. 

Skorna är helt nya. 

Egon är dum. 

Egon sårar Selma.” 

(Karlsson & Ståhl, 2015a, s. 31) 

 

Text 4: Snöbollen 

”– Har du tagit min snöboll? Frågar Gabriel.  

Den låg här igår! 

– Nej, det har jag inte. 

Mamma, Gabriel säger att jag har tagit hans snöboll. 

– Men lilla vän, tog du in snöbollen i ditt rum igår?” 

(Karlsson & Ståhl, 2015a, s. 64) 

 

Text 5: Frisören 

”Johanna tittar sig i spegeln. Hon vrider och vänder på sig. 

Johanna går till telefonen och ringer. 

– Jag skulle vilja beställa tid. Går det bra på fredag klockan tre? Frågar Johanna. 

Johanna skriver upp tiden. 

När sedan fredagen kommer finns Johanna på plats hos Sofia. 

Hon sätter sig i stolen och Sofia ställer sig bakom. 

– Jaha, säger Sofia. Det var väl några månader sedan du var här? 

Hur vill du ha det idag? 

Johanna svarar att hon var där vid årsskiftet. 
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Sofia början jobba med Johanna och efter knappt en timme är hon färdig. 

– Du ska få se hur det ser ut i nacken också, säger Sofia innan Johanna reser på sig.” 

(Karlsson & Ståhl, 2015b, s. 25) 

 

Text 6: Sjukhuset 

”Cecilia ligger i sängen. Den är bäddad med lakan, som det står: ”Tillhör landstingen” på. 

På en stol bredvid sitter mamma och håller Cecilias hand. 

– Snart ska de ta bort det onda på dig, säger mamma. 

Efter en stund kommer en grönklädd man in i det lilla rummet. 

– Nu ska du få sova en stund, säger mannen till Cecilia. 

Cecilia känner att mannen sprutar in något i armen. 

Sedan får hon en andas i en mask. 

När hon vaknar upp igen är pappa där också. 

– Hej gumman, säger pappa. Har du ont? 

– Jag vet inte, svara Cecilia lite sluddrigt. Hon tar med handen över magen. 

– Det känns bättre nu. 

– Det är bra det, säger en man i vit rock som just kommit in i rummet. 

Den lilla tarmen vi tog bort såg inte så bra ut, men den är borta och kan inte skada dig mer.” 

(Karlsson & Ståhl, 2015b, s. 49) 

 

Text 7: Utställningen 

”Rebecka får in med sina klasskompisar i det stora huset. Entrén är stor och magnifik. Golvet är 

så blankt att man kan åka kana på det. På väggarna finns skyltar som pekar mot olika rum. Åt höger 

står två damer bakom disken. Där finns broschyrer på olika språk. Rebecka tar en. 

Fröken har bestämt att Rebecka ska gå med två andra tjejer och tre killar. En timme har de på sig. 

De går först mot det gula rummet. 

Väl där inne blir de stående väldigt förundrade över vad de ser. Linus vrider på huvudet och sedan 

ruskar han på det. 

– Jag fattar inte vad det föreställer, säger Markus. 

I slutet av det gula rummet ser de en liten pojke gå omkring. Hans mamma verkar inte finnas i 

närheten. Filippa ser hur han går närmre och närmre och till slut höjer han armen för att till sist 

nudda vid skapelsen. Ett högt ljud ekar mellan väggarna. Pojken början gråta och en kvinna 

kommer springande. Hon tar tag i pojken. Från rummet intill kommer en man springande. Han 

går fram mot kvinnan och pojken. 

– Ser ni inte skyltarna? frågar mannen barskt. 

– Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, säger kvinnan och rodnar. 

– Nåja, det ser ju okej ut, säger mannen.” 

(Karlsson & Ståhl, 2015b, s. 64) 

 

Text 8: Tomheten 

”Förr i tiden var livet rättvist. Viggo och Nicole delade alltid godiset i två lika stora högar och de 

mätte alltid noga ut mitten på glasspaketet. Nu är det inte så. De kan inte dela eller mäta längre. 

Nu känner sig Nicole alldeles tom inombords. Det är som ett svart hål som inte går att laga. Livet 

är inte rättvist längre. Elina känner inte så här och inte Molly heller. Det är bara Nicole som känner 
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det här mörka hålet som kanske bara minskar med tiden. Det blir nog lite ljusare och lite mindre 

men det försvinner aldrig helt. Det blir inte som förr. Livet är inte rättvist.” 

(Karlsson & Ståhl, 2015b, s. 34) 


