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Förord 
Vi skulle vilja ta tillfället i akt och tacka de personer som gjort detta arbete enklare för 
oss. Vår handledare Märtha Andersson, samt ”bisittande handledare” Maria Larson Palo 
för deras värdefulla råd och synpunkter. Vår handledare under vår verksamhetsförlagda 
utbildning och hennes elever. Utan deras medverkan hade detta arbete blivit svårt att 
genomföra. Vi vill tacka våra opponenter Katarina, Karin och Daniel för deras feedback, 
samt Robert som hjälpt oss med de datarelaterade bitarna i arbetet. Sist men inte minst 
framför vi även ett tack till den lärare som introducerade inferensmetoden för oss, samt 
våra familjer som stått ut med oss under arbetets gång. 
 
 
Luleå, december 2005 
Maria Grönlund 
Magdalena Wikström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstrakt 
Arbetet handlar om elevers sätt att reflektera över läsning, det vill säga göra inferenser 
eller ”läsa mellan raderna”. Syftet med arbetet var att undersöka elevernas förmåga att 
reflektera och dra egna slutsatser kring texten. Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (1994) menar att: ”Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig använda 
sina kunskaper och redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 
förhållanden” (s.9). Undersökningen gjordes i årskurs ett under fem veckor och baserades 
på Lena Franzéns träningsprogram, hämtat från boken Läsförståelse (1997). Vi använde 
oss av hennes träningsprograms arbetsgång under högläsning samt fyra av arbetsbladen 
från boken. Utöver denna datainsamling gjordes en intervju med en lärare. Resultatet 
visade att de elever som är läskunniga har lättare för att svara på frågor i texten, mycket 
beroende på deras förmåga att gå tillbaka i texten och kontrollera sitt svar. Flickornas och 
pojkarnas reflektionsförmåga skiljer sig åt såtillvida att flickorna visar en förmåga att gå 
djupare i texten än pojkarna. Inferensfrågorna visar ingen större skillnad, där är det mer 
fråga om elevernas förmåga att reflektera över det lästa vilket de alla kan även om det är 
olika djup på deras reflektioner. 
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1.0 Inledning  
Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi uppmärksammat att elever 
har svårt att reflektera över innehållet i en text. Frågor utan direkt anknytning till texten 
ger problem för elever när de ska tolka och besvara dem. Efter att ha kommit i kontakt 
med Lena Franzéns (1997) arbetssätt med inferenser tycker vi att det skulle vara 
intressant att undersöka om man kan få eleverna att reflektera över den lästa texten. 
Genom att följa hennes arbetsgång lär sig eleven att svaren inte alltid finns direkt i texten.   
 
Enligt Lpo 94 är det en viktig uppgift för skolan att lära elever att vara goda lyssnare och 
aktiva läsare. Vi har sett att eleverna inte vågar tänka själva utan behöver ständig 
bekräftelse på vad de gjort och att de tänker rätt. Att arbeta med inferenser är ett sätt att 
öka elevernas läslust och förståelse för innehållet i texter. Den nationella utvärderingen 
som Skolverket publicerade i oktober 2004 visar att läsförståelsen i svenska har 
försämrats under de senaste tio åren. Resultaten pekar på att eleverna behöver mer träning 
i att dra egna slutsatser. Detta ser vi som en av de viktigaste delarna att fokusera på i vår 
egen svenskundervisning som blivande lärare. Ju tidigare arbetet inleds desto naturligare 
blir det för eleverna att tillgodogöra sig arbetssättet.  
 
I Rigmor Lindös senaste bok Den meningsfulla språkväven (2005) läser vi:  
 
 I de nationella och de internationella utvärderingarna finns uppgifter 

som innebär att elever självständigt skall värdera, reflektera och ta 
ställning till olika problem. I proven förekommer inte bara flervalsfrågor 
utan eleverna förväntas också skriftligt kunna formulera sina tankar på 
egen hand. Resultaten pekar på att eleverna behöver mer träning i att 
utveckla sitt eget tänkande. Det handlar inte bara om att kunna 
tillgodogöra sig information utan också om att kunna dra slutledningar 
och kunna läsa både det som står i texten och det som står mellan 
raderna (Lindö, 2005, s.15). 

 
Syftet med vårt arbete är att undersöka om elever har förmågan att reflektera över texter 
och dra egna slutsatser, baserat på Franzéns träningsprogram. Vår frågeställning är: På 
vilket sätt skiljer sig pojkar och flickors reflektionsförmåga åt? Blir svaren på 
inferensfrågorna annorlunda när eleven läser själv kontra högläsning? Kan eleverna läsa 
mellan raderna, det vill säga göra inferenser? I detta fall kopplade till högläsning och 
arbetsblad från första momentet i Franzéns bok Läsförståelse (1997). 
 
Vi har genomfört studien under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vår metod består 
bland annat av daglig högläsning av Maria Gripes Josefin och Hugo och Josefin med 
efterföljande samtalsfrågor där minst en fråga är av inferenskaraktär. Högläsningen 
kompletteras med Lena Franzéns arbetsblad. Metoden följer hennes träningsprogram i 
boken Läsförståelse (1997). För att få tillförlitligare resultat har vi intervjuat en lärare 
som arbetar med inferensträning i sin klass. 
 
 
2.0 Bakgrund 
Bakgrunden delas in i underrubriker för att ge en grundligare beskrivning av de 
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förkunskaper elever bör ha för att kunna göra inferenser.  
 
2.1 Tidigare forskning 
Det internationella PISA arbetet (Programme for International Student Assessment) är ett 
OECD projekt (Organisation for Economic Co-operation and Development) som syftar 
till att jämföra olika länders skolsystem. Undersökningen kontrollerar hur väl 
femtonåriga elever kommer att klara sig i arbetslivet utifrån de kunskaper skolan bidragit 
med. Här jämförs inte elevernas kunskaper mot de respektive kursplanerna utan hur väl 
eleverna klarar av att omsätta teori till den praktiska verkligheten. Det livslånga lärandet 
är kärnpunkten. Det finns fyra kunskapsområden som granskas och dessa är matematik, 
naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning  
(http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/372).  
År 2000 var läsförståelse det kunskapsområde som fokuserades och de svenska elevernas 
resultat låg högt på listan. Endast Finland, Kanada och Nya Zeeland hade ett märkbart 
bättre resultat gällande läsförståelse. I den grupp som hade jämförbara resultat med 
Sverige återfinns bland annat länder som Australien, Irland, Storbritannien, Norge och 
USA. Det positiva med de svenska elevernas resultat var att de låg så tätt samlade på 
rangordningslistan.. Finland, Island och Sverige utmärkte sig i denna undersökning på 
ytterligare ett sätt eftersom de hade de minsta skillnaderna mellan skolorna av samtliga 
länder tillhörande OECD. En skillnad som framkom väldigt tydlig var den mellan 
flickors och pojkars läsförståelse. Sverige tillhörde den tredjedel av länderna som hade 
märkbart störst skillnad mellan könen. Pojkarna hade svårast för uppgifter som gällde att 
binda ihop en text med egna erfarenheter och varningsflagg hissades för att markera att 
pojkar måste uppmärksammas mer i dessa sammanhang. I undersökningen framkom det 
även att en tredjedel av de svenska eleverna inte läser någon annan litteratur än de 
obligatoriska läxorna på fritiden. En satsning för att öka elevers läsning på fritiden ses 
som en angelägen uppgift för att komma tillrätta med speciellt pojkarnas bristande 
läsförståelse. Att öka läsningen på fritiden är otroligt viktigt eftersom resultat från proven 
i matematik och naturvetenskap kunnat knytas ihop med elevernas läsförmåga. De elever 
som läser på fritiden och de som tycker om att läsa, visar alla ett bättre resultat inom 
dessa tre kunskapsområden (http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/1099). 
Utöver PISA, som utvärderar femtonåringar, finns ytterligare en internationell studie. 
Den kallas PIRLS (Progress in Reading Literacy Study). I den utvärderas elevernas 
läsförmåga i årskurs fyra. Undersökningar visar att mycket händer just i den åldern, 
speciellt gällande de lässvaga eleverna. Skillnaden mellan goda och svaga läsare blir 
märkbart större ju äldre eleverna blir.  Läsforskare har ännu inte kunnat komma fram till 
varför det är så. (http://www.lr.se/lrweb/home.nsf/indexfrmset?readform). En förstudie 
har genomförts under våren 2005 och kommer att följas upp under våren 2006. PIRLS är 
en studie som genomförs av Skolverket i samarbete med Uppsala universitet. Studien 
organiseras av IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) som i likhet med PISA projektet syftar till att jämföra 43 olika länders 
skolsystem. 2001 genomfördes en PIRLS undersökning och delar av detta material 
kommer att användas igen i 2006 års undersökning. 2001 års undersökning baseras i sin 
tur på undersökningar från 1971 och 1991, då under namnet IEA-studie. Dessa 
förundersökningar ger en möjlighet att studera vilka förändringar som skett under de år 

http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/372
http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/1099
http://www.lr.se/lrweb/home.nsf/indexfrmset?readform
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som passerat. Provet består av två delar, en enkätdel och en del som mäter elevernas 
läsförmåga. Den senare delen innehåller ett läsprov med flervalsfrågor och öppna frågor. 
Elevernas resultat är konfidentiella, personalen på skolan tar inte del av svaren utan 
skickar formulären vidare. Bedömningen görs av anställda på PIRLS-projektet 
(http://www.skolverket.se/sb/d/253).  

I ett pressmeddelande på Skolverkets hemsida från 2003, visar PIRLS studien från 2001 
positiva resultat för svenska elever som hamnade på första plats. Liksom i PISA 
undersökningen hade flickor påfallande bättre läsförmåga än pojkar. Skönlitteratur 
används mer i Sverige än i många andra länder. Trots dessa positiva resultat kan man vid 
en jämförelse med resultaten från 1991, se en nedgång i elevernas läsförståelse, 
läshastighet samt hur mycket tid eleverna ägnar till läsning på fritiden. Vad detta beror på 
behöver analyseras grundligare för att ge en rättvis bild 
(http://skolnet.skolverket.se/publicerat/press/press2003/press030408.shtml). 
 
2.2 Inferenser  

Att läsa mellan raderna och göra inferenser är på en och samma gång 
en rationell och mystisk konst. Det är på en och samma gång något 
definierbart och något som ligger bortom all definition. Individuell 
livserfarenhet, logik, vishet, kreativitet och eftertänksamhet skänker ny 
mening åt texten. Varje människas erfarenhet är unik och därför leder 
konsten att göra inferenser henne till platser som bara hon kan besöka 
(Keene & Zimmerman, 2003, s. 168). 

 
Vad menas egentligen med inferenser? Ordlistans beskrivning av ordet är slutledning. 
Inferenser görs vid läsning mer eller mindre medvetet och grundar sig på förväntningar 
av läsaren. Specialpedagogen Lena Franzén från Kristiansstad berättar i sin bok 
Läsförståelse (1997) om den amerikanska läsforskaren Huey vilken beskrev läsning som 
ett samarbete mellan läsare och författare, där läsaren gör en egen översättning av texten 
och den översättningen måste få vara fri. Det innebär att läsaren utnyttjar ledtrådar från 
texten och kopplar dessa till det den redan vet om textens ämne. Texter tolkas utifrån 
egna erfarenheter och eftersom alla människor har olika förkunskaper tolkar de också 
samma text på skilda sätt. Det betyder att man bygger broar mellan det nya och det man 
redan vet, där den individuella förkunskapen är bas för tolkningen. Genom att göra 
inferenser kan läsaren dra slutsatser om sådant som författaren menat men inte skrivit ut i 
texten. Det är viktigt att en inferensträningsgrupp diskuterar texten så att alla får komma 
till tals och ge sin tolkning av det lästa. På så sätt kommer deras personliga 
bakgrundskunskaper att delges vilket skapar en ökad förståelse för varandra. Franzén 
skriver vidare i sin bok Läsförståelse att målet med elever som har svårt att förstå en 
skriven text är att få dem att ”läsa mellan raderna”, att göra inferenser. Denna förmåga 
möjliggör en läsförståelse på ett djupare plan och kräver att läsaren har ett aktivt 
förhållningssätt till texten. Hon menar också att läsförståelse och läslust hänger nära 
samman, utan förståelse ingen läslust (Franzén, 1997).  
 
2.3 Schema 
Den förkunskap som läsaren behöver för att göra inferenser kallar Torleiv Høien och 
Ingvar Lundberg, i boken Läsning och lässvårigheter (1990), samt Franzén (1997) för 

http://www.skolverket.se/sb/d/253
http://skolnet.skolverket.se/publicerat/press/press2003/press030408.shtml
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scheman. Kunskaperna schematiseras inom ämnet och bildar en ram där den nya 
informationen kan fyllas på allt eftersom. Utan dessa scheman skulle vissa texter bli 
fullkomligt obegripliga. Läsaren skapar olika scheman för olika händelser i texter. 
 
Ett exempel på detta kan vara ett restaurangbesök. Beroende på vilken sorts restaurang 
personen besökt formas schemat utifrån detta besök. En person som besöker en 
hamburgerrestaurang vet att han ställer sig i kö, beställer sin mat, betalar före han får 
maten och avslutar sitt besök med att plocka bort efter sig. En person som besökt en lite 
finare restaurang har ett annat schema framför sig. Han vet att han väntar på hovmästaren 
för att bli placerad vid sitt bord, får en meny, beställer sin mat av en servitris och avslutar 
sitt besök med att be om notan och betala. Beroende på vilka referensramar personen har 
av ett restaurangbesök skiljer de inre bilderna sig åt. På samma sätt är det vid läsning, 
läsaren skapar en inre föreställning likt en film, av vad som ska hända i texten där de 
individuella förkunskaperna skiljer olika läsares tolkning från varandra. Ibland aktiveras 
dock inte något schema vid läsning och detta kan ha olika orsaker. Ämnet är ointressant 
för läsaren, texten är ologisk, avkodningen tar sådan kraft att innehållet i texten går 
förlorad. Lärare bör undersöka vilka förkunskaper eleverna har innan eleverna går in i en 
text. Detta för att underlätta aktiveringen av elevernas egna scheman och hjälpa eleverna 
att göra inferenser (Franzén, 1997). 
 
2.4 Läsprocessen 
Författarna Lotty Larson, Kerstin Nauclér och Lili-Ann Rudberg (1992) hävdar i boken 
Läsning och läsinlärning att vi samtalar med personer på vårt eget språk som aktiva 
lyssnare. Vi sitter inte och väntar på att orden ska komma ut för att sedan tolka det som 
sagts, tvärtom ligger vi ett steg före den vi pratar med eftersom vi drar slutsatser om vad 
personen har tänkt säga innan det uttalats. Vidare menar de att dessa slutsatser grundar 
sig på vår språkliga förmåga och de språkliga regler vi lärt oss, samt den erfarenhet vi har 
om det aktuella ämnet och personen vi talar med. Denna strategi kallas top-down eller 
begreppsbaserad strategi. Motsatsen till denna strategi är bottom-up eller databaserad 
strategi vilket betyder att vi endast kan relatera till det som faktiskt sagts, inga egna 
erfarenheter eller tolkningar läses in i samtalet. Den senare strategin används endast när 
vi inte vet något om det som ska diskuteras eller eventuellt när det handlar om ett helt 
nytt språk. Men ingen av strategierna används enskilt, de samverkar och byter av 
varandra beroende på ämne och den förförståelse man har för detta ämne. På samma sätt 
går det till med läsning. Om texten till exempel delvis fallit bort i en dagstidning kan vi 
med våra erfarenheter om ämnet fylla i de tomma rutorna och på så sätt bilda en helhet.  
 
Enligt Larson m fl (1992) brukar läsforskare säga att läsprocessen består av två delar: 
Avkodning och förståelse. Avkodning är förmågan att identifiera ord och förståelse avser 
tolkning av ord. Det finns alltså två sätt att se på läsinlärning och vilken del som bör 
prioriteras. Följaktligen förespråkas motsatta inlärningsmetoder. De som föredrar 
avkodningssystemet menar att eleverna lär sig bäst genom en syntetisk metod. Den 
syntetiska metoden innebär att gå från enhet till helhet. Varje bokstav motsvarar ett 
speciellt ljud som sedan byggs hop till en helhet, ord och senare meningar. Denna metod 
kallas även för ljudmetoden. Ordbilder används även för frekvent förekommande ord 
såsom jag, är, en, ett. Likaså för ord som är mer eller mindre omöjliga att ljuda ut. Ett 
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exempel på en sådan ordbild är ordet och. Kritik som riktats mot den syntetiska metoden 
är att den skapar långsamma avläsare, där ljudningen tar sådan tid att läsaren glömt 
början av ordet innan han kommit till slutet. Innehållet i texten riskerar att gå dem förbi 
eftersom texten i sig inte har någon anknytning till läsaren (Larson m fl, 1992). 
  
De läsforskare som förespråkar den förståelsebaserade läsningen föredrar den analytiska 
metoden, helordsmetoden, där man utgår från en helhet som eleven känner igen som 
sedan bryts ned i mindre bitar vartefter. Den analytiska metoden utgår från eleven och 
dess omvärld och syftet är att lära eleven knäcka alfabetskoden mer eller mindre 
omedvetet. Att knäcka alfabetskoden innebär att eleven inser att alla bokstäver i alfabetet 
har ett eget ljud, undantaget vokalerna som har två. Kritik som riktats mot den analytiska 
metoden är att den anses ge läsare som gissar sig fram, snarare än läser ut varje bokstav.  
Läraren bör därför inte skilja på dessa två metoder i läsprocessen utan dra nytta av dem 
båda för att bilda en helhet som i sin tur skapar goda och aktiva läsare (Høien & 
Lundberg, 1990).  
 
Rigmor Lindö, universitetslektor och lärarutbildare vid Göteborgs universitet, påpekar i 
sin bok Det gränslösa språkrummet (2002) att det är viktigt att barn omges av läsande 
och skrivande människor. Det är då förståelsen för läsandets och skrivandets aspekter 
växer fram. Barn möter språket i naturliga och meningsfulla sammanhang. Det kan 
exempelvis vara genom vardaglig kontakt med symboler på skyltar, brev, tidningar, TV, 
barnböcker och annat. Det har visats sig att barn som tidigt lär sig att läsa och skriva har 
omgetts av läsande och skrivande människor i skriftspråkstimulerande miljöer. Exempel 
på dessa miljöer kan vara biblioteksbesök, daglig sagoläsning, datorer och 
tidningsläsning. 
 
Elever kan stöta på svårigheter i sin läsinlärning. Enligt Anders Arnqvist, författare till 
Barns språkutveckling (1993) finns det tre typer av problem. Det första problemet kan 
vara att ”knäcka” koden. Det händer när eleven inte inser att det finns en koppling mellan 
bokstäverna och dess ljud. Andra problemet kan vara att eleven inte automatiserar 
avkodningen och då måste barnet ljuda sig genom vartenda ord och förstår inte i 
slutändan vad de läst. Tredje problemet kan vara att eleven har en mindre utvecklat 
minnesteknik eller dåligt ordförråd så att de inte förstår texten. För att träna minnesteknik 
och ordförråd kan läraren ta tillfället i akt och förklara svåra ord vid högläsning eller 
ställa frågor om innehållet i boken. Eleven kan också få återberätta innehållet i 
berättelsen. 
 
 
2.5 Läsning och vikten av högläsning 
Det är stor skillnad mellan att tolka tal och tolka en skriven text. I ett samtal deltar båda 
parter och genom intonation och pauser visar talaren vad som är viktigt. Eftersom båda 
parter deltar och byter av varandra kan viss information som anses onödig lämnas ute. I 
en skriven text förekommer bara ord utan intonation och ledtrådar. Tolkningar av texten 
måste göras av läsaren utifrån hans eller hennes erfarenheter och därför behöver texten 
vara mer informationsfylld så läsaren kan förstå vad författaren menat. Läraren har här en 
viktig roll då han/hon kan hjälpa den ovana läsaren genom att välja texter som har en 
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anknytning till den värld han eller hon lever i och föra samtal kring texten (Larson m fl, 
1998).  
 
Aidan Chambers, Böcker omkring oss (1994), anser att högläsning även utgör en viktig 
del i läsinlärningsprocessen och bör förekomma genom hela skolgången. Han skriver i 
nämnda bok: 

 
Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras utveckling som läsare. 
Och det är ett stort misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre 
klasserna (den period då man brukar tala om läsinlärning). Faktum är 
att högläsning har ett så stort värde, och att läsinlärningen är en så 
utsträckt process, och den korta tid vi brukar kalla 
läsinlärningsperioden en så liten del av det hela, att högläsningen är 
nödvändig genom hela skoltiden (s. 66).  

 
 
2.6 Samtal 
Högläsningen stimulerar elevens språk och begrepp mycket mer om läraren samtalar 
kring det lästa, detta är ett sätt att förhålla sig mer aktiv i sitt samspel med barnet. I Lpo 
94 står det att: ”skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar 
i tal och skrift” (s.10).  
 
Undersökningar har enligt Høien och Lundberg (1990) visat att elever som får 
inferensfrågor med problemlösning visar bättre läsutveckling än elever som får frågor där 
svaret kan hittas direkt i texten. Samtal kring det lästa gör att bakgrundkunskapen byggs 
upp, ord blir förklarade, scheman aktualiseras och texten diskuteras. Om eleven inte kan 
koppla samman den nya informationen som de får i en text tillsammans med vad de redan 
vet kan de inte läsa med förståelse. Bakgrundskunskapen som en läsare har med sig när 
han möter en text ger möjligheter till att koppla samman innehållet i texten till förståelse. 
I läsundervisningen är samtal av avgörande betydelse. Eleven får möjlighet att skapa 
förbindelse mellan text och erfarenheter genom samtal. Genom att ställa frågor och 
resonera sig fram till ett svar ges de ett utbyte av det lästa. Elever har en tendens att 
kunna svara ordagrant på frågor om saker direkt i texten. Att ställa frågor som inte direkt 
står i texten utan kräver egna slutledningar gör att eleverna blir mer aktiva. 
 
I Chambers bok Böcker inom oss - om boksamtal (1993) kan boksamtal utgöra många 
grundläggande faktorer. En del av oss vet inte exakt vad vi tänker förrän vi hör oss själva 
säga det. Förutsättningen för ett bra samtal är att vi samtalar på ett sätt som leder oss 
någonvart och inte bara pratar på och slänger ur oss vad som helst. Vi hjälper barn att 
uttrycka sig om saker i livet när vi samtalar kring det vi har läst. I ett samtal är allt värt att 
berättas, ingenting kan vara fel eller dumt. Annars lär man elever att hålla sina tankar för 
sig själva, eller ännu värre att gissa sig till vad läraren vill veta. Det är viktigt att man som 
lärare visar att elevernas åsikter och reflektioner är viktiga och betydelsefulla. Detta 
framkommer även i kursplanen i svenska samt Lpo 94: 
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Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten.  
Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva 
väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och  
skrift (http://www.skolverket.se/sb/d/618). 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig använda sina kunskaper 
och redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden (Lpo 94, s. 9). 
 

Böcker fungerar som både språkutvecklande och personlighetsutvecklande medel för 
elever. Texter de läser, skriver eller samtalar om påverkar deras eget språk. Läraren och 
författaren till boken Reflekterande läsning och skrivning (1996) Gunilla Molloy menar 
att det är viktigt att läraren skapar ramar för ett dialogiskt klassrumsklimat. Det vill säga 
att allas röster får bli hörda så att eleverna får ta del av allas olika erfarenheter.  
 
 

 
2.7 Reflektion 
Att reflektera över något är att skapa förståelse för detta något på ett djupare plan. I 
Emsheimer, Hansson och Koppfeldts bok Den svårfångade reflektionen (2005), menar 
Moon (1999) att reflektion över en text sker i flera steg. Först lägger läsaren märke till 
något i texten. Sedan skapas en ytlig förståelse. Efter vidare bearbetning med texten 
skapas ett lärande. Detta lärande appliceras på tidigare lärdomar inom samma ämne och 
ger förnyade sätt att förstå liknande situationer. Reflektion kan således beskrivas som ett 
problem med ett flertal möjliga lösningar. Genom att vända och vrida på problemet och 
prova de olika lösningarna mot varandra, kan man förhoppningsvis dra en slutsats om 
vilken/vilka åtgärder som passar bäst för det specifika problemet. Den praktiska 
reflektionen är den som kan tillämpas på exempelvis skolan, som leder till ökad 
förståelse, att rusta för att bättre kunna möta likartade situationer, en sorts beredskap. Om 
en elev blir utsatt för mobbing på skolan ska det finnas en beredskap för hur personalen 
hanterar och på bästa sätt löser situationen. Denna beredskap har personalen fått från 
tidigare erfarenheter där olika lösningar provats. Den lösning som gett bäst effekt får stå 
som modell för fortsatt mobbingförebyggande arbete. Reflektion är ständigt pågående 
och målet är att nå en djupare förståelse. Molloy (1996) menar att reflektera är att se det 
som en gång var och det som nu är, att binda samman det förflutna med nuet.  
 
Att kritisera en text är att tolka den. Att kritisera litteratur innebär att textens innebörd 
bearbetas. Det gäller att förstå den, att vara ense eller oense om den och att argumentera 
om den. All reflektion bygger på tidigare erfarenheter och är självbiografisk. När vi 
utbyter erfarenheter och rätar ut svårigheter i en text, upptäcker vi vad texten har för 
innebörd för oss själva. Det finns alltid olika tolkningar av en text oavsett hur enkel den 
är, genom att utbyta dessa tolkningar lär vi oss att alla tänker olika (Chambers, 1993). 
Kursplanen i svenska lägger stor vikt vid att lära eleverna att kritiskt granska och 
reflektera. 

 
Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för 
lärandet. Med hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp 

http://www.skolverket.se/sb/d/618
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och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och 
värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå omvärlden 
växer (http://www.skolverket.se/sb/d/618). 

 
Många barn som läser böcker och inte alltid kan tala om vad de läst saknar språket. För 
att kunna gå vidare med nya erfarenheter utifrån boken de läst är det viktigt att de kan 
prata om sina reflektioner utifrån texten (Molloy, 1996). Enligt Arnqvist (1993) är det 
viktigt att inte bara fokusera på tekniken i den första läsinlärningen. Fokus måste också 
ligga på textens innehåll. En positiv effekt fås om eleverna diskuterar innehållet i en text 
och försöker förutsäga fortsättningen i berättelsen. Det är viktigt att elever lär sig att 
reflektera och reagera på vad de läser för den fortsatta läsutvecklingen. Molander (1996) 
beskriver reflektion på detta sätt: 
 
 Reflektion innebär, som jag ser det, att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka  
 över sig själv och vad man gör, för att få perspektiv på en situation. Det man  
 gör och den situation man befinner sig i skall ”speglas” eller ”reflekteras” för  
 en själv (Molander, 1996, s.143).  
 
2.8  Inlärningsmetoder med litteratur som grundpelare 
Rigmor Lindö, Den meningsfulla språkväven (2005), tar upp två läs- och 
skrivinlärningsmetoder som har litteratur som grundpelare i undervisningen. Dessa 
metoder präglas av att eleverna ska lära sig att reflektera över sig själva som läsare och 
skribenter. Författaren betonar vikten i hur läs och skrivundervisningen bör vara upplagd. 
Hon menar att det är viktigt att skoldagen inkluderar högläsning, gemensam 
läsning/skrivning, vägledd läsning/skrivning och självständig 
läsning/skrivning. 
 
Manhattan New School 
Skolans första rektor, Shelley Harwayne, fick i början av 1990-talet erbjudandet att starta 
en skola på Manhattan. Hon samlade sina kolleger och vänner från Teachers College 
Writing Project där de jobbat tillsammans i många år. Eleverna på Manhattan New 
School är mellan 5-12 år och oavsett vilken barngrupp du går in i är strukturen den 
samma. Skoldagens struktur är följande; Minilektioner, verkstäder, handledningssamtal 
och erfarenhetsutbyte. Varje morgon samlas eleverna för högläsning på den stora mattan. 
Efter högläsningen fortsätter eleverna med läs och skrivverkstäder. 90 minuter per dag 
tillägnar eleverna åt läsning och skrivning. Redan för sexåringar introduceras skribentens 
loggbok. Det är elevens tankar, frågor, reflektioner och citat från litteratur. En av 
Manhattan New Schools pedagogiska grundpelare är att låta eleverna först får skriva till 
sig själv i en dagbok. Efter eleverna skrivit till sig själva och reflekterat får de sedan 
skriva till andra och publicera sina texter. Portföljen (portfolio) är en annan viktig bit i 
elevernas utveckling. Genom portföljen får de tillsammans med lärare och föräldrar 
möjlighet att följa sin egen utveckling. Eleverna uppmuntras att gå tillbaka och läsa om 
och reflektera över sig själva som läsare och skribenter. Klassrummen möbleras medvetet 
för att likna ett bibliotek. Det förekommer knappast några traditionella läromedel utan 
lärarna använder sig utav skönlitteratur, tidskrifter, facklitteratur, uppslagsverk och 
datorer. En annan viktig kunskapskälla som nyttjas är alla vuxna som vistas kring barnen. 
Detta inkluderar såväl lärare som elevernas föräldrar som får dela med sig av sina 

http://www.skolverket.se/sb/d/618
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livserfarenheter vilket utgör en stor kunskapsbank (Lindö, 2005).  
 
 
Whole language 
På Nya Zeeland har professor Mary Clay utvecklat en läsinlärningsmodell som baserar 
sig på ett helhetstänkande. Metoden går ut på att eleverna lär sig att läsa och skriva med 
hjälp av skönlitteratur och facklitteratur. Läroböcker ersätts av god skönlitteratur och 
goda faktaböcker. Läraren integrerar litteraturen i samtliga läroämnen i förskola och 
skola. När böckerna bearbetas får eleverna berätta, skriva, dramatisera, teckna och sjunga 
utifrån materialet 
(www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,473,22131,22136,22144,22177). 
 
Whole language-metoden har en helspråkssyn. Det innebär, bland annat, att navet i allt 
lärande är språket. Språket ska utvecklas av eleverna genom samspel med andra. Genom 
att skapa mening i det sammanhang och kultur vi lever i utvecklas vårt språk. Eleverna 
lär sig läsa genom skivning och att skriva genom att läsa sådant de tycker är intressant 
och framförallt med vuxna som förebilder. En helspråksmiljö innebär att de vuxna utgår 
från elevernas erfarenheter och intressen.  Det är viktigt att bygga vidare på vad eleverna 
redan kan, bekräfta och uppmuntra deras framsteg. Eleverna får lära av varandra och 
lärarna gör eleverna medvetna om sitt eget lärande genom bland annat portfolio, där 
lärarna följer upp och dokumenterar varje elevs utveckling (Lindö, 2005). 
 
3.0 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka elevernas förmåga att reflektera och dra egna 
slutsatser kring texten. 
 
Frågeställningar. 
• Kan eleverna göra inferenser, det vill säga läsa mellan raderna? 
• På vilket sätt skiljer sig pojkar och flickors reflektionsförmåga åt? 
• Blir svaren på inferensfrågorna annorlunda när eleven läser själv kontra högläsning?  
 
Definition av inferenser  
Lena Franzén (1997) beskriver inferenser så här: 
  

Att ”läsa mellan raderna” eller att göra inferenser, som det också heter, 
innebär att använda ledtrådar från en text eller ett textavsnitt och koppla 
dessa till det du redan vet om det som texten handlar om och som finns 
lagrat i ditt minne. Då kan du dra slutsatser eller gissa dig till det som 
författaren menar, men inte skriver ut direkt i texten (s.18).  

 
4. 0 Metod 
Undersökningen och Lena Franzéns träningsprogram genomfördes, under fem veckor, i 
en klass som går i år ett. Klassen bestod av sjutton elever varav elva pojkar och sex 
flickor. Vi har genomfört vår undersökning på samtliga elever, som i resultatdelen 
kommer att grupperas utifrån kön och läskunnighet. Vi kommer att redovisa varje enskild 
elevs svar på arbetsbladen i resultatdelen, detta följs av en analys av de övergripande 

http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,473,22131,22136,22144,22177
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skillnaderna och likheterna mellan de olika grupperna som nämns ovan, ställt mot syftet. 
Vi har även valt att undersöka elevernas förmåga att läsa mellan raderna och reflektera 
över innehållet i texten, vid högläsning. Högläsningstillfällena kompletterades med 
inferensfrågor som svarar på de två första frågeställningarna i syftet. För att få validitet i 
arbetet har vi intervjuat en lärare som kontinuerligt arbetat med inferenser. Vi har valt 
detta tillvägagångssätt eftersom vi kommer att få nytta av erfarenheten i vårt blivande 
yrke som lärare. Den kommer att bli en naturlig del av undervisningen då vi praktiskt 
provat på arbetsgången. Nackdelen med denna metod är att vi inte ser den enskilda 
elevens tankar, fördelen är att de lär mycket av varandra. 
 
4.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av arbetsblad med inferensfrågor som eleverna svarat enskilt 
på (bilaga 1-4). Vi har även ställt inferensfrågor i samband med högläsningstillfällena. 
Undersökningen kompletterades med en intervju med en lärare som aktivt jobbar med 
inferenser. Vi har använt dessa undersökningsmetoder för att få ett tillförlitligt svar på 
syftets frågeställningar. 
 
4.2 Definition av kvalitativt och kvantitativt resultat 
Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003) i boken Forskningsmetodikens grunder 
innebär ett kvalitativt resultat att erhålla en djupare kunskap, där målet är att förstå och 
analysera helheten av det forskaren avser att undersöka. Det kan exempelvis vara 
bearbetning av textmaterial likt en intervju eller observation. Det är viktigt att analysera 
intervjun eller observationen i ett tidigt stadium medan det fortfarande är i färskt minne. 
Metoden är tids och arbetskrävande men ger i gengäld ett utförligare resultat. Kvantitativt 
resultat är en form av statistisk insamlingsmetod exempelvis i form av enkäter, där 
slutresultatet redovisas i form av tabeller och diagram. Nackdelen med kvantitativa 
undersökningar är att de inte ger något utrymme för egna tolkningar.   
Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa är följaktligen att i den kvalitativa 
undersökningen analyseras materialet löpande. I den kvantitativa studien bearbetas 
materialet när allt är insamlat.  
 
4.3 Definition av Lena Franzéns träningsprogram 
Lena Franzén använder sina arbetsblad i första hand för elever i skolår fyra till nio. Vi 
vill undersöka om detta kan ge resultat på elevernas läsförståelse redan i år ett. Strategin 
Franzén använder i sitt material syftar till att låta eleverna reflektera över en läst text och 
sedan fundera kring frågorna och avgöra om svaren finns direkt i texten eller om de 
måste söka svaren i sitt eget huvud. Hennes träningsprogram består av fyra moment i 
stigande svårighetsgrad. Vi har valt att använda det första och grundläggande momentets 
arbetsblad.  
 

Det finns tre svarskategorier i träningsprogrammet:  

1. Precis där. 
2. Tänk efter och leta 
3. På egen hand 
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Precis där betyder att man kan hitta svaret i samma mening som frågan. Tänk efter och 
leta finns inbakad i texten och svaret finns i mer än en mening, eleverna måste därför leta 
svaret i ett större stycke text. På egen hand är då eleverna finner svaret i sitt eget huvud. 
Svaret går inte att hitta i texten, det finns i elevernas omvärldskunskap. Det finns inga 
felaktiga svar eftersom eleverna utgår från sina egna förkunskaper (Franzén, 1997). 
Nedan följer ett exempel på hur ett av arbetsbladen ser ut. 
  

”Lars fick syn på en stor, knotig tall. Han kunde inte låta bli att klättra upp i den, högre 
och högre. På kvällen var han tvungen att åka till doktorn.” 
1. Precis där.  Vad fick Lars syn på? 
2. Tänk efter och leta.  Vad gjorde han i tallen? 
3. På egen hand Varför fick han åka till doktorn på kvällen? (Franzén, 1997, s.28). 
 
4.4 Intervju 
I Metodboken (2003) av Conny Svenning beskrivs fördelarna med en personlig intervju 
som många eftersom frågorna och svaren kan förändras under intervjuns gång. Genom 
den personliga kontakten får vi en bra överblick av intervjupersonens kroppsspråk samt 
en tillförlitlig referens till svaren. Nackdelen med en personlig intervju är att den 
intervjuade kan bli påverkad av vår närvaro, den så kallade intervjuareffekten. Övriga 
nackdelar är att svaren kan feltolkas, därför följer vi upp otydliga svar för att förhindra 
missförstånd i transkriberingen av intervjun.  
 
4.5 Arbetsgång 
Vi använde de fyra arbetsbladen (bilaga 1-4) som tillhör första momentet i Lena Franzéns 
träningsprogram. Eleverna har enskilt fått läsa och svara på frågorna. De elever som inte 
var läs- och skrivkunniga fick texten uppläst och svaren nedskrivna. Bilaga 1 och 2 
användes under första veckan och bilaga 3 och 4 under sista veckan, som underlag för 
resultatredovisningen. Metoden gav både ett kvalitativt och ett kvantitativt resultat. De 
två första frågorna på varje blad har endast ett korrekt svarsalternativ, därför kommer vi 
att erhålla ett kvantitativt resultat likt en enkät. Den tredje frågan är en inferensfråga där 
elevernas förkunskaper kommer att speglas. Sannolikt finns det ett svar som är mer rätt 
än andra, men beroende på vilka scheman som aktiveras hos eleverna kan svaren skilja 
sig åt. Samtliga svar kommer dock att bearbetas på ett kvalitativt sätt. Eleverna har svarat 
enskilt på arbetsbladen. Samtliga elever har deltagit.  
 
Eleverna lyssnade kontinuerligt till högläsning under en femveckors period. Böckerna vi 
valde var Josefin och Hugo och Josefin av Maria Gripe. Böckerna valde vi eftersom de 
ger en god samtalsgrund för både utanförskap och vänskap. Efter varje lästillfälle 
samtalade vi och ställde egenformulerade frågor, enligt Franzéns arbetsgång (punkt 4.3), 
vilket gav ett kvalitativt resultat eftersom samtalet grundade sig på elevernas kunskaper. 
Elevernas tankar och svar kring böckerna antecknades vid varje lästillfälle. Svaren var 
spontana och de flesta elever har vid något tillfälle delgett sina tankar, vilket gett oss en 
bra bild om samtliga elevers förmåga att reflektera. Bortfall på grund av sjukdom har 
skett vid enstaka tillfällen, dock inget som påverkat vår resultatredovisning. 
Högläsningen kompletterades med Franzéns arbetsblad från boken Läsförståelse (1997, 
s.26-27, 29-30). Arbetsgången för dessa uppgifter förtydligas under punkt 4.3. 
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För att få ett tillförlitligare resultat har vi valt att göra en personlig intervju med en lärare 
som använt sig av Lena Franzéns arbetsgång under cirka två års tid. Vi har gjort en 
kvalitativ intervju där frågorna var öppna och fria för den intervjuade att tolka, de har låg 
grad av standardisering, eftersom det var hennes egen erfarenhet av att jobba med 
inferenser vi var intresserade av. Vi kommer att återge intervjun i löpande text i 
resultatdelen.   
 
5.0 Resultat 
Resultatet kommer att redovisas i följande ordning. En sammanställning av samtliga 
elevers svar på arbetsbladen (bilaga 1-4) med efterföljande analys. Vi valde den metoden 
eftersom likheter och skillnader framkommer tydligare på detta sätt. Därefter redovisas 
frågorna vi ställde till högläsningsböckerna. Vi har valt ut de frågor som är relevanta 
utifrån syftets frågeställningar och kompletterat med elevernas svar samt efterföljande 
analys. På detta sätt får läsaren en tydlig bild av flickornas och pojkarnas svar samt deras 
förmåga att läsa mellan raderna. Vi avslutar med att redovisa intervjun som återges i 
löpande text. Frågorna vi ställde vid intervjun bifogas som bilaga 5. Klassen bestod av 
sex flickor och elva pojkar som vi har döpt till F1-F6 och P1-P11 för att skydda deras 
identitet.  
 
5.1  Resultat av arbetsbladen 
Resultaten av elevernas svar på arbetsbladen (bilaga1-4) visar om de svarat rätt eller fel. 
Fråga tre i arbetsbladen är av inferenskaraktär där inga svar egentligen kan vara fel. 
Däremot finns det av sammanhanget alltid ett svar som är mer korrekt. Det är utifrån 
detta vi har bedömt om elevernas svar på fråga tre är rätt eller fel. Om de svarat fel på 
något av arbetsbladen redovisar vi vilket, i form av dess bilagsnummer. Vi kommer även 
att skriva ut om eleven läst arbetsbladen själva eller om vi läst för dem. Sedan följer en 
kort analys av flickorna respektive pojkarnas svar. Samtliga tre frågeställningar i syftet 
analyseras. 
 
1 redovisar frågan Precis där 
2 redovisar frågan Tänk efter och leta  
3 redovisar frågan På egen hand 
 
Flickornas resultat:  
 F1 läste själv F2 läste själv F3 läste själv 
 1. Alla rätt 1. Ett fel, bilaga 1 1. Alla rätt 
 2. Ett fel, bilaga 3 2. Alla rätt 2. Alla rätt 
 3. Ett fel, bilaga 3 3. Alla rätt 3. Ett fel, bilaga 3 
 (10/12 rätt) (11/12 rätt) (11/12 rätt) 
 
 F4 läste själv F5 läste själv F6 läste inte själv 
 1. Alla rätt 1. Ett fel på bilaga 1 1. Ett fel, bilaga 1 
 2. Alla rätt 2. Alla rätt 2. Alla rätt 
 3. Alla rätt 3. Alla rätt 3. Alla rätt 
 (12/12 rätt) (11/12 rätt) (11/12 rätt) 



 13 

 
Analys: Alla flickor utom en läste bladen själv. F2, F5 och F6 svarar fel på fråga 1, bilaga 
1. De har förmodligen svarat på frågan vart istället för var. Flickorna har få felaktiga svar 
med tanke på att det är tolv frågor totalt. F4 är den enda flickan som har alla rätt. 
   
Pojkarnas resultat: 

P3 läste bilaga 1-2 själv, 
 P1 läste själv P2 läste själv bilaga 3-4 läste vi. 
 1. Ett fel, bilaga 1 1. Ett fel, bilaga 1 1. Alla rätt 
 2. Alla rätt 2. Alla rätt 2. Ett fel, bilaga 3 
 3. Alla rätt 3. Alla rätt 3. Alla rätt 
 (11/12 rätt) (11/12 rätt) (11/12 rätt) 
 
 P4 läste själv P5 läste inte själv P6 läste inte själv 

 1. Ett fel, bilaga 4 1. Ett fel, bilaga 3 1. Tre fel, bilaga 1,och 4 
 2. Alla rätt 2. Alla rätt 2. Två fel, bilaga 2 och 4 
 3. Alla rätt 3. Ett fel, bilaga 3 3. Ett fel, bilaga 3 
 (11/12 rätt) (10/12 rätt) (6/12 rätt) 
 
 P7 läste inte själv P8 läste inte själv P9 läste inte själv 
 1. Två fel, bilaga 1 och 4 1. Ett fel, bilaga 1 1. Ett fel, bilaga 1 
 2. Alla rätt 2. Ett fel, bilaga 3 2. Ett fel, bilaga 3 
 3. Alla rätt 3. Alla rätt 3. Ett fel, bilaga 3 
 (10/12 rätt) (10/12 rätt) (9/12 rätt) 
 
 P10 läste inte själv P11 läste inte själv 
 1. Två fel, bilaga 1 och 2 1. Tre fel, bilaga 1, 2 och 3 
 2. Ett fel, bilaga 3 2. Alla rätt 
 3. Ett fel, bilaga 3 3. Ett fel, bilaga 2 
 (8/12 rätt) (8/12 rätt) 
 
Analys: P1, P2, P3 och P4 läste bladen själv och visar ett bättre resultat. På ett av de blad 
som P3 valde att inte läsa själv svarar han fel, vilket kan bero på att han lämnade över 
läsningen till oss och därmed tappade koncentrationen. Övriga pojkar som inte är 
läskunniga klarade bladen relativt bra undantaget är P6 som hade flest fel. Detta tror vi 
delvis beror på att pojken är flerspråkig och talar sitt modersmål hemma. Pojkarna liksom 
flickorna har sannolikt feltolkat fråga 1, bilaga 1, åtta av elva har svarat fel på denna 
fråga.  
 
Sammanfattande analys: Eleverna som läste själv hade ett till två fel på arbetsbladen. 
Eleverna som fick bladen upplästa redovisar i genomsnitt fler felaktiga svar, majoriteten 
av dem är pojkar. De flesta felaktiga svar är på frågor som går att finna i texten, 
inferensfrågorna klarar eleverna överlag mycket bra. Enligt Franzén (1997) finns inga 
felaktiga svar på inferensfrågan, trots detta har vi i vår bedömning gett en felmarkering 
på denna fråga. Bedömningen styrktes med resonemanget att en feltolkning av fråga 2, 
kan leda till ett felaktigt svar på inferensfrågan. Vår bedömning blev då att eleven inte 
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svarat på frågan vi ställt. När vi granskade arbetsbladen närmare och läste elevernas 
exakta svar kunde vi se att eleven läst mellan raderna och besvarat utifrån sina 
referensramar. Några av eleverna som svarat fel på fråga 2, har sedan svarat rätt på 
följande inferensfråga och detta tolkar vi som positivt då de varit inne på avvägar men 
sedan gått tillbaka till frågan och besvarat den. Någon skillnad mellan pojkars och 
flickors förmåga att göra inferenser kan vi inte avläsa utifrån dessa blad.  
 
5.2 Resultat av inferensfrågor till högläsning 
Enligt PISA och PIRLS-studierna, visar pojkar en sämre förmåga att reflektera över 
texter samt binda ihop textens innehåll med egna erfarenheter. Från första början ville vi 
undersöka om det gick att använda Franzéns träningsprogram från år ett. Utifrån detta 
väcktes nyfikenheten att även undersöka skillnaden mellan pojkar och flickors sätt att 
reflektera. Eftersom vi samlat på oss väldigt mycket material under praktikperioden från 
högläsningstillfällena, skulle en ordagrann transkribering av detta material blivit 
ointressant för läsaren att följa. Böckerna vi läst är Josefin samt Hugo och Josefin av 
Maria Gripe. Vissa frågor samt elevernas kommentarer kommer att vävas in för att ge en 
bild av deras svar och sätt att reflektera. Vi väljer att dela upp analysen av högläsningen i 
två delar, som motsvarar de två första frågeställningarna i vårt syfte. Den tredje 
frågeställnigen, som avser att undersöka om elevernas svar på inferensfrågorna blir 
annorlunda när de läser själva kontra högläsning, var inte mätbar i detta sammanhang. 
De två aktuella frågeställningarna var således: 
 
• Kan eleverna göra inferenser, det vill säga läsa mellan raderna? 
• På vilket sätt skiljer sig flickor och pojkars reflektionsförmåga åt? 
 
Högläsningen började vi med redan dag tre. Eleverna hade vid denna tidpunkt inte hunnit 
lära känna oss ordentligt. De hade inte lyssnat på högläsning till kapitelböcker innan och 
var vana att få se bilder i anslutning till högläsningen. Vi ville att de skulle skapa sina 
egna inre bilder av personerna och omgivningarna, därför visade vi inte de få bilder som 
förekom i böckerna. De första kapitlen av Josefin kan ses som en invänjningsperiod, då vi 
strukturerade upp tillfällena så eleverna vande sig vid vårt sätt att jobba med boken. Från 
början hade många av eleverna svårt att sitta still under läsningen, detta avtog mer och 
mer ju längre in i handlingen vi kom. Mot slutet av bok två lyssnade majoriteten av 
eleverna uppmärksamt, spända på fortsättningen.  
 
 
Kan eleverna göra inferenser, det vill säga läsa mellan raderna? 
I första kapitlet av boken Josefin var vi spända av förväntan för att se om eleverna hade 
förmågan att göra inferenser. Vår första inferensfråga var: 
Vad tror ni det är för klockor som ringer på ängen? 
F2 säger ”Blåklockor”, och de andra eleverna höll med. 
Den här frågan ansåg vi som svår, därför blev vi förvånade att svaret kom så naturligt. I 
början av högläsningen fick vi känslan av att eleverna såg frågestunden som ett förhör 
istället för en samtalsstund. Detta kan bero på att vi antecknade frågorna samt deras svar 
för att dokumentera från första början. När vi kommit in i arbetsgången blev frågorna mer 
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spontana och följdfrågorna baserades på elevernas svar. Frågestunden blev till ett samtal 
där vi hade en dialog med eleverna. 
 
Inferensfrågan till följande kapitel var: 
Vad tror ni det är i lådan? 
Josefin har vid det här tillfället rymt hemifrån och stött på Tant Lyra som har två 
mystiska lådor, som det låter om, under bron. 
F3 och F4 tror att ”Det är fåglar som piper och en katt som krafsar”. 
P2 tror ”Det är en leksak som piper”. 
F2 säger ”Det är en katt som krafsar”. 
Eleverna vet inte vad som finns i lådan, det är först i nästa kapitel vi får veta svaret på 
frågan. De kan föreställa sig vad som rimligtvis kan finnas i lådorna, storleken och ljuden 
leder dem på rätt väg. Oavsett om elevernas svar varit rätt eller fel, visar detta att de har 
en god förmåga att läsa mellan raderna. 
 
Halvvägs in i boken börjar Josefin bete sig konstigt. Den ordentliga flickan har 
förvandlats till en trotsig sexåring. Josefin får inte bada själv i Änglabäcken för sina 
föräldrar. Men eftersom det är så varmt bestämmer hon sig för att ta ett dopp ändå. Vid 
samma tidpunkt passar hon på att äta av körsbären som hon vet är förbjudna. 
Inferensfrågan till detta kapitel är: 
Varför äter Josefin av de förbjudna körsbären? 
P7 säger ”För att hon inte ska drunkna och bli en ängel”. 
P4 säger ”Bara snälla och lydiga barn blir änglar”. 
De två pojkarna visar en god förmåga att reflektera över Josefins beteende. Josefin vill 
bada men inte dö, därför är hon olydig och äter de förbjudna körsbären som kokerskan 
Manda gör sylt av. Pojkarna är medvetna om hur Josefin resonerar, om hon är stygg 
kommer inte Gubben Gud och tar henne för att hon badar. Han vill bara ha snälla barn.  
 
Vi ställde en följdfråga till detta stycke: 
Hur tror ni Gubben Gud ser ut? 
P6 tror ”Att han har guldkrona, är vit på kroppen och har vita kläder”. 
F4 svarar ”Han är ett stort moln”. 
F3 säger ”Han har vita kläder och svart hår”. 
P8 svarar ”Vet inte”. 
P2 säger ”Han har blå ögon och vit kropp, vitt skinn och vitt hår”.    
F2 svarar ”Svart hår, svart tröja och byxor och svart mantel och guldkrona”. 
F4 säger ” Mamma har sagt att Gud bor i ett tempel, man säger att kyrkan är guds hus. 
Han är kung över änglarna i himlen”. 
P6 tillägger ”Han har gröna ögon”. 
Den här frågan blev en naturlig följdfråga och eleverna hade många idéer om hur Gubben 
Gud ser ut. Samtliga elever svarar utifrån sina egna inre bilder. Vi kan se att F4 har en 
bakgrundskunskap om Bibeln som skiljer sig från de övriga eleverna. P8 hade vid 
samtalet inte något svar på frågan. Samtalet avslutades med att alla fick rita sin egen bild 
av Gubben Gud, även P8 ritade sin version av hur han tror att Gud ser ut. 
 
Josefin har hamnat i ett dilemma. Frågan till kapitel fjorton lyder: 
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Ska Josefin vara elak så att Gubben Gud inte vill ha henne, eller ska hon vara snäll så att 
det kommer regn? 
P10, P7, P8, P9, P3 och P5 svarar alla ”Snäll så att det kommer regn”. 
F2 säger ”Han vill inte ha henne”. 
P1, P6 och P11 tror ”Att det blir regn”. 
P2 säger ”Stygg så att Gubben Gud inte vill ha henne”. 
För de insatta i boken är dilemmat: Om Josefin är snäll tror hon att Gubben Gud kommer 
och tar henne till himlen. Då kommer dock det efterlängtade regnet. Är hon stygg får hon 
stanna hos sin familj men i sådana fall fortsätter torkan. Trädgårdsmästaren är inte 
Gubben Gud som Josefin tror. Samtliga elever uttrycker sig på olika sätt men i slutändan 
svarar de likadant.  Alla eleverna har räknat ut att Gud inte kommer och tar barn på grund 
av deras handlingar, deras svar visar att de förstått att torkan är det verkliga hotet. 
 
När vi läst ut Josefin fortsatte vi genast med den efterföljande boken Hugo och Josefin, 
då Josefin har börjat skolan. Första inferensfrågan till denna bok var: 
Varför tror ni att fröken inte sa Josefins riktiga namn? 
P2 svarar ”Fröken såg att hon såg rädd ut, Josefin hade kanske svimmat om fröken sagt 
namnet”. 
P4 säger ”För att skoja”. 
F4 säger ”Hon kom inte ihåg hennes namn”. 
F2 svarar ”Hon såg inte vad det stod, hon ville inte säga Anna Grå och hade glömt bort 
vad hon egentligen kallades för”. 
Eleverna svarar utifrån sina referensramar, i detta fall bedömer vi att de gissar sig till 
svaret. Frågan är svår och ur vuxenperspektiv kan vi se hur fröken Sundh tänker. Hon vill 
inte utsätta Josefin för förolämpningen att bli kallad Anna Grå. Hon vill inte heller kalla 
henne Josefin vilket i hennes ögon är ett smeknamn som inte ska användas i skolan. P2 
uttrycker sina inre bilder väldigt väl. Han är insatt i boken och är tillsammans med F2 den 
som kommit närmast svaret, utifrån vårt sätt att bedöma.  
 
Sammanfattande analys: Vi kan se att samtliga elever som svarat på frågorna kan göra 
inferenser. Vår bedömning är att de ligger på en jämn nivå. Vissa elever kan gå något 
djupare i sina reflektioner och se helheten i stort.  
 
På vilket sätt skiljer sig flickor och pojkars reflektionsförmåga åt? 
I de två inledande kapitlen av boken Josefin är flickorna mer aktiva än pojkarna, vi får 
dock svar från båda grupperna och någon skillnad mellan deras reflektioner kan inte 
utläsas. På inferensfrågan till kapitel tre och fyra får vi många svar: 
Varför tycker Erik att det skulle vara grymt att ta kattungen till stan? 
F4 svarar att ”Den vill vara med sina syskon, den vill inte vara ensam”. 
F3 svarar att ”Den ryms inte i lägenheten”. 
F2 tror att ”Den får ingen att leka med”. 
P5 tänker att ”Någon kanske är allergisk”. 
P2 är rädd att ”Den kan bli påkörd”. 
P4 tror att ”Den kanske inte trivs i stan”. 
Båda gruppernas svar är likvärdiga. De olika svaren kan vara en indikation på att 
eleverna väver in sina egna erfarenheter och jämför dem med bokens handling.  
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Nästa lästillfälle, som handlar om Josefins promenad med Pappa Far, genererar många 
funderingar. Vi frågar: Varför tror ni Pappa Far är ledsen? 
F1 svarar “För att Agneta ska flytta”. 
F2 svarar “Han mår inte bra” och ”Han har gjort något dumt och  mår dåligt, vill bara 
vara för sig själv och inte prata med någon”. 
F3 tror det är ”För att Josefin rymde”. 
P2 tror att ”Han vill berätta historier”. 
Här ser man en stor skillnad mellan flickornas och pojkens svar. I boken står det att 
Josefin och Pappa Far brukar prata när de tar sina promenader, Pappa Far brukar berätta 
historier för Josefin. P2 svarar snarare på vad de brukar göra under sina promenader än 
den egentliga frågan. Flickornas svar visar en tydligare koppling till handlingen. F2 
kopplar ihop Josefins tidigare rymning som en dum handling och lägger hennes känslor 
på Pappa Fars nedstämdhet. 
 
Kapitel sex och sju handlar om Josefin och hennes förhållande till barnen i byn, hon 
anses som annorlunda och bybarnen vill inte vara med henne. Josefins problem är att hon 
bor avsides och därför inte har några jämnåriga i närheten att leka med. Hon önskar att 
bybarnen skulle visa henne hur man leker. Inferensfrågan till dessa kapitel var: 
Vad är skillnaden mellan Josefin och barnen i byn egentligen? 
F3 svarar att ”Bybarnen inte är snälla”. 
P4 svarar att ”De visar inte hur man leker”. 
P2 svarar att ”De kan mer, hon bor i kyrkan”. 
Eleverna hade svårt att svara på den frågan. F3 svarar inte på frågan, hennes svar baserar 
sig på hennes uppfattning om hur man ska vara mot varandra. P4 och P2 svarar på frågan, 
dessvärre bad vi dem inte vidareutveckla sina svar vilka blev något korthuggna. 
Samtidigt visar deras kommentarer att de hänger med i bokens handling. Det är en miss 
från vår sida att vi inte följer upp frågan ytterligare.  
 
Eleverna har vid det här laget kommit in i handlingen och vi märker en stor förändring i 
deras sätt att lyssna. Fortfarande finns det enstaka elever som har svårt att koncentrera 
sig, men majoriteten lyssnar intresserat och alla vågar svara på våra frågor. Eftersom vi är 
intresserade av alla elevers åsikter och reflektioner ser vi till att alla som vill svara också 
får möjligheten till det. Vi kan inte urskilja några större skillnader mellan pojkarnas och 
flickornas svar, däremot ser vi att flickorna är mer intresserade av att delge sina åsikter. 
 
Inferensfrågan till kapitel åtta och nio är: 
Varför säger bybarnen att Josefin är ”gammalmodig”? 
F2 svarar ”Hon gjorde allting slarvigt. Håret var slarvigt klippt”. 
F3 säger ”Hon har trasiga kläder”. 
F4 tror att det är ”För hon hade inga badkläder och handduk med sig till 
badbussen. Därför tycker de att hon är knasig”. 
P2 säger att ”Huset är gammalt, håret är gammalt, allt hon äger är 
gammalt”. 
Det här är en bra fråga att ställa för att se om de kan tolka det svåra ordet 
”gammalmodig”. Det förklaras inte någonstans i boken och det är intressant att se deras 
tankegångar.  Klart och tydligt ser vi att varken pojken eller flickorna har någon aning om 
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vad ordet betyder. Flickorna fokuserar sig på utseendet och det faktum att hon glömt ta 
med rätt kläder till badbussen. Pojken fastnar på ordet gammal och lägger in allt gammalt 
som nämnts i boken. 
 
Slutet på boken Josefin visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna i deras förmåga 
att reflektera. Däremot ser vi att det oftast är samma elever som svarar på frågorna och 
övervägande flickor. 
 
Vi fortsätter högläsningen med Hugo och Josefin. Elevernas reflektioner visar i början 
ingen skillnad jämfört med första boken. När vi däremot börjar närma oss slutet av den 
börjar elevernas kommentarer skilja sig åt mer. Det går att urskilja vilka som förstått 
böckernas innehåll och vilka som gissar. Vi ställer frågan: 
Varför tror ni att en del barn är så dumma mot Josefin? 
F1 svarar ”Hon bor i prästgården”. 
F4 säger ”Hon är bara nästan likadan som alla andra”. 
P8 svarar ”För hon heter Anna Grå”. 
P2 säger ”Hon bor på ett ställe som ingen annan bor på”. 
Eleverna vet att Josefin inte tycker om att kallas för Anna Grå, hon tycker heller inte om 
att bo så långt från alla andra men det är inte anledningen att en del barn är dumma. Det 
är istället kommentarer de fäller för att såra henne. F4 visar med sitt svar att hon kan gå 
tillbaka i böckerna och hitta en samlad uppfattning om Josefin som baseras på en djupare 
förståelse. 
 
Nästa fråga visar även den på stora skillnader mellan pojkarnas och flickornas svar.  
Vad tror ni man menar när man säger att Hugo är ”starkare” än Gunnel som är större?     
F3 svarar ”Han törs säga emot Gunnel”. 
P2 tror att ”Hans pappa kanske är jättestark”. 
P5 säger ”Alla stod runt Hugo när han täljde”. 
P2 associerar genast styrka med muskler, medan F3 förstår att styrka kan komma inifrån 
också. Av sammanhanget kan hon läsa ut vilken sorts styrka författaren menat. 
 
Under de avslutande kapitlen på Hugo och Josefin får vi liknande svar. Vi bad därför 
eleverna om deras synpunkter på böckerna när de var utlästa. Alla elever tycker att 
böckerna är bra utom tre av pojkarna. När deras lärare frågar om de vill höra sista boken 
”Hugo” svarar dock alla utom en pojke ja. 
 
Sammanfattande analys: Efter att ha studerat materialet ser vi att det är en grupp på cirka 
sex elever som kontinuerligt svarat på frågorna. Det framkommer att F4 är den elev i 
gruppen som har lättast att reflektera över texten, och läsa mellan raderna. Vi kan se att 
flickorna ligger på en något högre nivå än pojkarna reflektionsmässigt. Vidare upptäckte 
vi efter att ha granskat materialet att F6 är den elev i gruppen som inte svarat en enda 
gång under högläsningssamtalen. Vi ser det som en stor miss att vi inte uppmärksammat 
detta tidigare. Samtidigt ser vi att flickan kan göra inferenser baserat på hennes svar på 
arbetsbladen. 
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5.3 Intervju med lärare 
Vi hade blivit lovade att låna en bandspelare på skolan där vi utförde intervjun, men på 
grund av yttre omständigheter kunde detta inte ordnas. Vi har därför valt att redovisa 
intervjun i löpande text. Intervjun tog tjugo minuter. Intervjufrågorna bifogas som bilaga 
5. Personen vi intervjuade bad om att få vara anonym, därför benämns personen i fråga 
som hon eller läraren.  

 
Läraren vi intervjuade har jobbat med inferenser och Lena Franzéns material i cirka två 
år, men med läsförståelse har hon jobbat i flera år. Den stora skillnaden, enligt henne, är 
att hon kallade det läsförståelse förut och inferenser idag. Då hon i början ställde 
inferensfrågan i skrivläxor, kom läxan tillbaka och eleverna klagade över att svaret inte 
fanns i texten. Därför var hon tvungen att skriva eller säga vad tror du? Lena Franzéns 
bok om inferenser kom hon i kontakt med tidigt och beställde den. Därefter blev den 
liggande i cirka ett år, det var inte förrän hon varit på ett seminarium där boken fanns 
med som hon började jobba utifrån den. På frågan varför hon har valt att jobba med 
inferenser svarar hon:  
 

För att barnen ska träna sin läsförståelse och kunna lära sig att läsa 
mellan raderna. Man behöver kunna läsa alla texter mellan raderna för 
att kunna få större utbyte av texten. Man får nytta av det i såväl 
orienteringsämnena som svenska och alla andra ämnen. 

 
Idag jobbar hon med inferenser när hon läser högt för barnen. Hon ställer frågor som 
exempelvis vad tror du och så vidare. Utöver detta har hon lagt till en skrivläxa till 
läsläxan som eleverna har varje vecka. Där utgår hon från Franzéns modell och ställer 
inferensfrågor. Hon berättar vidare:  
 
– I början kom barnen och föräldrar tillbaka och klagade över att svaret inte fanns med i texten 
men nu har de lärt sig. 
 
Enligt läraren kan nackdelen med hemläxan vara att hon inte vet hur mycket hjälp barnen 
fått hemma för att klara frågorna. Hon anser att det är bra om barnen får göra arbetet 
själv. Om svaret nästan är rätt men eleverna ändå inte riktigt kommit åt det korrekta 
svarsalternativet diskuterar hon svaret med eleverna i efterhand i klassrummet så de får 
fundera högt och på så vis lära av varandra. På frågan om hon sett någon märkbar 
skillnad på elevernas läsförståelse svarar hon: 

 
– Jag har sett den skillnaden att barnen inte längre påpekar att det inte står i texten. Barnen 
säger att det här är nog På egen hand (Franzéns benämning på tredje frågan som är en 
inferensfråga, vår kommentar). 
 
Hon kan inte säga att hon sett någon skillnad mellan pojkar och flickors läsförståelse. 
Däremot har hon sett stor skillnad mellan starka och svaga läsares läsförståelse. Starka 
läsare har lättare för att läsa mellan raderna. Avslutningsvis säger hon att hon inte kan 
komma på några nackdelar med att jobba med inferenser. 
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6.0 Resultatdiskussion 
När vi studerar vår undersökning i efterhand anser vi att vår metod gett oss mycket att ta 
med i vårt kommande arbete som lärare. Vi känner båda att det är något vi kommer att ha 
stor nytta av i vår egen svenskundervisning.  Den möjlighet vi nu fått att praktisera 
arbetssättet i praktiken har gett oss en personlig erfarenhet som inte bara är teoretisk. Den 
sitter i ryggmärgen och ger oss en bra grund att gå vidare från. Vi tycker att våra 
datainsamlingsmetoder har varit bra, svårigheten vi stött på har varit själva 
materialbearbetningen. På grund av undersökningens omfattning har vi fått ihop enormt 
mycket material som ska redovisas. Detta ser vi dock endast som en fördel för arbetet 
därför att vi får en relativt klar bild av elevernas reflektionsförmåga samt vilka elever 
som deltagit mer aktivt än andra.  
 
6.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i vårt arbete anser vi vara relativt god. Detta baserar vi på Patel och 
Davidsons (2003) beskrivning av interbedömarreliabilitet. Vid samtalen kring 
högläsningen har vi båda studerat barnen och sedan jämfört våra iakttagelser. De har visat 
sig överensstämma i hög grad och därmed främjat en god tillförlitlighet. Om vi enbart 
använt högläsning och frågor skulle undersökningen inte ha gett god tillförlitlighet 
eftersom vissa elever svarat lite eller ingenting alls under dessa samtal. Att komplettera 
med arbetsbladen, som en enskild uppgift, har gett oss en inblick i elevernas personliga 
kunskap och förmåga att tolka och reflektera. För att ytterligare stärka tillförlitligheten 
har vi intervjuat en lärare.  
 
6.2 Kan eleverna göra inferenser, det vill säga att läsa mellan raderna? 
I de internationella studierna PISA och PIRLS som nämns i bakgrunden, visar de svenska 
eleverna goda till mycket goda resultat i läsförståelse samt läsförmåga. I PIRLS studien ( 
2001), som utvärderar tioåringars läsförmåga, hamnade de svenska eleverna på första 
plats. I resultatet från PISA undersökningen (2000), som handlar om femtonåringars 
resultat i läsförståelse, hamnar de svenska eleverna i en grupp om cirka tio länder som 
uppvisar de näst bästa resultaten. I gruppen som visar de bästa resultaten ingår länderna: 
Finland, Kanada och Nya Zeeland. I Nya Zeeland jobbar skolorna med läsinlärning via 
den så kallade whole language-metoden. De har en helspråkssyn som innebär att 
undervisningen utgår från elevernas egna intressen (se bakgrund). De Nya Zeeländska 
elevernas resultat i de båda studierna visar att den här metoden är fördelaktig för att 
främja läsförståelsen hos elever. Vid jämförelse visar PIRLS-studien att de svenska 
elevernas resultat är bättre än de Nya Zeeländska, medan PISA projektet visar det 
omvända. Detta kan vara en indikation på att den svenska skolan jobbar mer utifrån 
eleverna i de tidiga skolåren än i de äldre. Någonstans mellan årskurs fyra och nio tappar 
eleverna lite av sin förmåga att kunna läsa mellan raderna på samma sätt som de gjort 
tidigare.  
 
Eleverna som deltagit i vår undersökning är vana vid samtal i klassrummet, en stor del av 
dagen går åt till just samtal. Alla elever i klassen både törs och vill prata, alla vill dela 
med sig av sina erfarenheter och svar även om de upprepar det kompisen just sagt. Enlig 
Lpo 94 ska alla elever efter genomgången grundskola kunna lyssna och delge sina tankar 
i tal och skrift. Genom samtalen har eleverna fått ett bra klassrumsklimat som visat sig 
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väldigt tydligt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Eleverna blir uppmuntrade att 
delge kompisarna sina egna erfarenheter då inget svar anses felaktigt eller dumt. 
Undersökningen vi gjort visar att samtliga elever kan göra inferenser, detta kan vi se på 
resultaten av både högläsningen och arbetsbladen. Sju av sjutton elever svarade fel på en 
av de fyra inferensfrågorna. Av dessa sju elever svarade sex av dem fel på bilaga 3. De 
elever som svarade fel trodde att flickan blev rädd för något djur, vilket delvis kan vara 
rätt utifrån deras referensramar men inte det korrekta svaret på frågan. Högläsningen 
visar att eleverna har förmågan att göra inferenser. De ligger på en relativt jämn nivå där 
enstaka elever utmärker sig mer än andra. Detta kan bero på att dessa elever deltagit mer 
aktivt under samtalen. Svårigheten med denna del av undersökningen är att vi inte kunnat 
bedöma elever som inte deltagit aktivt. Vi kan endast utgå från de svar vi fått.  
 
6.3 På vilket sätt skiljer sig pojkar och flickors reflektionsförmåga åt? 
Syftet är även att undersöka skillnaden mellan pojkar och flickors förmåga att läsa mellan 
raderna. Det internationella PISA arbetet visade i sin studie från 2000 att Sverige är ett av 
de länder där skillnaden mellan flickors och pojkars läsförståelse är som störst. Pojkarna 
har enligt det arbetet svårast att binda ihop texter med egna erfarenheter. Studien 
genomfördes på femtonåringar och visar tydligt vikten av att lära, speciellt, pojkar att 
reflektera över texter i tidig ålder. Även PIRLS studien (2001) visade liknande resultat, 
då på tioåringar. Med hjälp av vår datainsamling har vi fått en god överblick på 
skillnaden mellan pojkar och flickors läsförståelse. Flickorna visar i genomsnitt en 
avsevärt bättre förmåga att reflektera över texter, vilket visar sig både på arbetsbladen 
och vid högläsningssamtalen.  
 
Vid högläsningstillfällena har det varit värdefullt att ha fyra ögon på eleverna för 
dokumentationens skull. Både pojkarna och flickorna har svarat och deltagit aktivt vid 
samtalen om böckerna. Däremot kan vi se att flickornas förmåga att läsa mellan raderna 
ligger på en högre nivå än pojkarnas, detta visar sig tydligast när vi ställt frågor med 
svåra ord. Flickorna har genom sin förkunskap om böckerna kunnat tolka vad vi frågat 
efter och därigenom gett ett korrekt svar. Pojkarna har gissat och chansat mer, vilket vi 
till viss del uppmuntrat för att kunna se hur de tänker. Vi har aldrig tillrättavisat felaktiga 
svar däremot har vi frågat om någon tror något annat som de vill delge resten av klassen. 
Pojkarnas resultat i arbetsbladen visar vid första anblick att de ligger på en lägra nivå än 
flickorna. Att tolka materialet på detta sätt ger en felaktig bild eftersom pojkarna utgör 
2/3 av klassen. Dessutom är alla flickor, utom en, goda läsare i motsats till pojkarna där 
fyra av elva kan ses som goda läsare. Vi kan se skillnader mellan flickorna och pojkarnas 
reflektionsförmåga i den här gruppen, det behöver inte betyda att pojkarna ligger långt 
efter jämfört med flickorna. Den elev som utmärker sig både på arbetsbladen och vid 
analys av högläsningens resultat är F4 som genomgående visar god reflektionsförmåga, 
hon kan även relatera böckernas innehåll till sin egen omvärld. Resultatet på arbetsbladen 
visar att de som läser själva klarar frågorna bättre än de som får texten uppläst. Men 
undersökningen i sin helhet visar att flickornas reflektionsförmåga är något bättre. För att 
pojkarna ska komma upp till samma nivå som flickorna, och framförallt nå målen, bör vi 
i ett tidigt stadium lära eleverna att läsa mellan raderna för att främja deras läsförståelse. 
Eller som Rigmor Lindö (2005) sammanfattar det: 
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I de nationella och de internationella utvärderingarna finns uppgifter 
som innebär att elever självständigt skall värdera, reflektera och ta 
ställning till olika problem. I proven förekommer inte bara flervalsfrågor 
utan eleverna förväntas också skriftligt kunna formulera sina tankar på 
egen hand. Resultaten pekar på att eleverna behöver mer träning i att 
utveckla sitt eget tänkande. Det handlar inte bara om att kunna 
tillgodogöra sig information utan också om att kunna dra slutledningar 
och kunna läsa både det som står i texten och det som står mellan 
raderna (s.15). 

 
 
6.4 Blir svaren på inferensfrågorna annorlunda när eleven läser själv kontra 
högläsning?  
Observationer under högläsningen visar att de elever som inte är fullt läskunniga har 
lyssnat med stor inlevelse och intresse. Vi ser tydligt att dessa elever är vana lyssnare, 
deras koncentration var riktad mot läsaren hela tiden. Chambers (1994) påpekar att det är 
viktigt att fortsätta med högläsning även då eleverna själva kan läsa, detta för att 
stimulera elevernas ordförråd, språk och begreppsuppfattning. När vi ser tillbaka på 
resultatet av högläsningen ser vi tydligt vilka som svarat ofta och vilka som svarat sällan. 
Vid bearbetning av den delen av undersökningen, kom det även fram att F6 inte svarat en 
enda gång på någon fråga. Arbetsbladen däremot visar att hon har en god förmåga att läsa 
mellan raderna och svara på frågor. Flickan är på god väg i sin egen läsning men ville att 
vi skulle läsa bladen för henne. Arbetsbladen ger en tydlig bild att de elever som är 
läskunniga har lättare att svara på frågorna, detta tror vi beror på deras möjlighet att gå 
tillbaka i texten och hitta svaret på egen hand. Ett exempel på detta är P3 som läste de två 
första bladen själv, men sedan ville ha hjälp med de två sista bladen. På de blad han läste 
själv svarar han rätt, men de blad vi läste för honom resulterade i ett felsvar. Eftersom 
han lämnat över läsningen till oss tappade han koncentrationen på texten och tog inte 
chansen att själv gå tillbaka i texten och leta reda på svaret. Däremot visar arbetsbladens 
fråga 3, inferensfrågan, ingen skillnad mellan de läskunniga och de som läser själv. Vi 
kan därför dra den slutsatsen att elevernas förmåga att läsa mellan raderna inte påverkas 
av att vi läser högt för dem jämfört med att de läser texten själv.    
 
6.5 Egna reflektioner 
De tankar som väckts när vi studerar arbetet i efterhand är många. En sak som vi 
omedelbart konstaterade, när vi kom till klassen i år ett för att genomföra vår 
undersökning, var att elever i den åldern oftast inte hunnit bli hämmade i sitt sätt att tänka 
och svara på frågor. Lena Franzéns träningsprogram används i första hand från år fyra 
och framåt. Tanken med att genomföra undersökningen på yngre barn, bottnade i 
nyfikenhet. Vi ville se varför träningsprogrammet rekommenderas från den åldern, och 
om vi kunde använda den på våra sjuåringar. Vi kan konstatera att det inte var något 
problem på grund av deras ålder, däremot fick vi modifiera metoden något för att passa 
de elever som inte ännu var läskunniga. Deras förmåga att läsa mellan raderna är god, 
oavsett om de kan läsa eller inte, och vi hoppas att de fortsättningsvis vågar delge sina 
tankar och funderingar till sin omgivning på samma sätt som de gjort till oss under våra 
fem veckor hos dem. Andra tankar och funderingar som väckts presenteras i punkterna 
6.6 och 6.7. 
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6.6 Pedagogisk vision 
En av de många lärdomar vi fått genom inferensarbetet är hur viktigt detta sätt att jobba 
med eleverna är. Från första början tyckte vi att vi valt ett oerhört intressant ämne att 
skriva om. Efter ytterligare fördjupning, genom litteraturstudier, inser vi även att vi stött 
på något som de allra flesta forskare pekar ut som en av de viktigaste områdena att jobba 
kring när det gäller elevers läsförståelse. Att ge eleverna verktyg att dra egna slutsatser, 
för att kunna se texten framför sig som en film som i sin tur ger en djupare förståelse. 
Eftersom vi kan variera litteraturen och inte låser fast oss vid något speciellt läromedel 
kan vi ta in alla tänkbara ämnen i vår undervisning samtidigt som vi jobbar med 
elevernas läsförståelse, eller inferenser som Franzén (1997), Keene & Zimmerman (2003) 
och många fler valt att kalla detta sätt att jobba. 
 
6.7 Fortsatt forskning 
Vi rekommenderar, som fortsatt forskning, att använda inferensfrågor i elevernas läsläxor 
enligt Franzéns (1997) upplägg. Vi anser att fortsatt forskning kring inferenser gynnar 
eleven under hela skolgången, från år ett till år nio. Eleverna får kontinuerlig 
inferensträning där det blir lättare att följa deras individuella utveckling. Vidare anser vi 
att det skulle var intressant att se hur inferenser kan användas i skolans övriga ämnen.  
 
Vi avslutar med de tänkvärda orden ur Keenes och Zimmermans bok, 
Tankens mosaik- om mötet mellan text och läsare (2003). 
 

Att läsa mellan raderna och göra inferenser är på en och samma gång 
en rationell och mystisk konst. Det är på en och samma gång något 
definierbart och något som ligger bortom all definition. Individuell 
livserfarenhet, logik, vishet, kreativitet och eftertänksamhet skänker ny 
mening åt texten. Varje människas erfarenhet är unik och därför leder 
konsten att göra inferenser henne till platser som bara hon kan besöka 
(s. 168). 

 

6.8 Slutord 
För att se om ni som läsare uppfattat vårt arbete rätt tänker vi avsluta med en 
inferensfråga som funnits med i de nationella proven för år nio: 
En flicka leker kurragömma med sin mamma. Mamman ställer sig och räknar medan 
flickan gömmer sig under bordet. Vilken fråga ställer sig flickan när hon sitter under 
bordet? 
Svaret finns på bilaga 6. 
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(Bilaga 1) 
 

 
En man körde sin bil på motorvägen utanför Kristianstad. Plötsligt sprang en 
älg ut på vägen. Mannen vaknade upp på sjukhuset. 
 
 
1. Var körde mannen sin bil? 
 
2. Vad såg mannen när han körde bilen? 
 
3. Varför var han på sjukhuset? 
 
 
Skriv svaren på rätt plats. Skriv frågans nummer framför svaret. 
 
Precis där__________________________________________ 
 
Tänk efter och leta___________________________________ 
 
På egen hand_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

(Bilaga 2) 
 
Lars fick syn på en stor knotig tall. Han kunde inte låta bli att klättra upp i 
den, högre och högre upp. På kvällen var han tvungen att åka till doktorn. 
 
 
1. Vad fick Lars syn på? 
 
2. Vad gjorde han i tallen? 
 
3. Varför fick han åka till doktorn på kvällen? 
 
 
 
Skriv svaren på rätt plats. Skriv frågans nummer framför svaret. 
 
Precis där__________________________________________ 
 
Tänk efter och leta___________________________________ 
 
På egen hand_______________________________________ 
 
 
 
 



  

(Bilaga 3) 
 

Pia var ute i skogen för att plocka blåbär. Då hörde hon plötsligt några 
smygande steg bakom sig. När hon kom hem undrade hennes mamma varför 
hon inte hade några blåbär med sig hem. 
 
 
1. Vad gjorde Pia i skogen? 
 
2. Vad hörde Pia när hon var i skogen? 
 
3. Varför hade hon inga blåbär med sig hem? 
 
 
 
Skriv svaren på rätt plats. Skriv frågans nummer framför svaret. 
 
Precis där__________________________________________ 
 
Tänk efter och leta___________________________________ 
 
På egen hand_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(Bilaga 4) 
 

Erik och Per lekte bland isflaken på en sjö. De blev modigare och modigare 
och hoppade från ena isflaket till det andra. Plötsligt befann sig Erik i 
vattnet. 
 
 
1. Var lekte Erik och Per? 
 
2. På vilket sätt lekte Erik och Per? 
 
3. Varför befann sig Erik helt plötsligt i vattnet? 
 
 
 
Skriv svaren på rätt plats. Skriv frågans nummer framför svaret. 
 
Precis där__________________________________________ 
 
Tänk efter och leta___________________________________ 
 
På egen hand_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

(Bilaga 5) 
Intervjufrågor 

 
 
1. Hur länge har du jobbat med inferenser i din klass? 

2. Hur kom du i kontakt med Lena Franzéns material om inferenser? 

3. Varför har du valt att jobba med inferenser? 

4. Hur jobbar du med inferenser i klassen? 

5. Har du sett någon märkbar skillnad? Hur ser du det? 

6. Finns det några nackdelar? 

7. Vilka fördelar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

(Bilaga 6) 
Svar på slutfrågan 
Svaret finns såklart i ditt eget huvud, men det korrekta svaret enligt facit till de nationella 
proven är:  
”Jag undrar om mamma hittar mig”. 
 
 
 
 




