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The aim of the study is to generate knowledge about what students in grade 4
and 5 (9-12 years old) need to discern in order to draw conclusions about a
protagonist’s character traits in a fictional text, and how this ability can be
developed. The method chosen to answer the research questions is Learning
Study, an iterative classroom-based approach. Two primary school teachers
in Swedish and the teacher researcher worked together. They collaborated to
design, teach, evaluate, refine, and analyse a series of six lessons in a cyclic
process with the Variation Theory as theoretical framework. The empirical
data consists of pre- and post-lesson assessments, and video recordings of the
lessons. The analyses resulted in five qualitatively different categories and
four critical aspects. It is suggested that in order for the student to develop the
ability to draw conclusions about a protagonist’s character traits, it is critical:
(a) to discern that the protagonist’s character traits, both reproduced (explicit)
and implied (implicit), are based in the text, (b) to discern, in the text,
descriptions of how a protagonist for example acts, reacts, feels, thinks, and
interacts with other characters in the story, as this could facilitate drawing
conclusions about the protagonist’s (implicit) character traits, (c) to
experience that when conclusions about the protagonist’s (implicit) character
traits are related to how a protagonist acts, it is possible to discern what in the
text the conclusion is based on, and (d) to experience that conclusions about a
protagonist’s (implicit) character traits can be discerned when they are linked
to a character/person who is outside the story (eg in another story, film, or in
real life).

Förord
Skönlitteratur ligger mig varmt om hjärtat. När jag var liten läste jag och mina
systrar otaliga berättelser och lyssnade på kassettband tills de blev utslitna.
Vår mamma högläste för oss varje kväll, främst berättelser av Astrid Lindgren
och Marta Sandvall-Bergströms böcker om Kulla Gulla. Som lärare har jag på
olika sätt försökt att inspirera och motivera mina elever till att läsa och
diskutera böcker. Min erfarenhet är att elever blir engagerade och tycker att
det är spännande att arbeta med skönlitteratur. Den här licentiatuppsatsen
handlar om hur elever kan ges möjlighet till att läsa mellan raderna och dra
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär berättelse. Jag
hoppas kunna belysa vilka nycklar till lärande som behöver erbjudas i
undervisningen för att elever ska få möjlighet att utveckla denna förmåga. Min
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lärarassistenten som filmade och skötte det praktiska. Tack till ledningen på
skolan för att jag har fått göra denna fantastiska, stimulerande och utvecklande
resa.
Jag har haft utmärkt handledning under forskarutbildningen och jag vill rikta
ett varmt tack till Ulla Runesson-Kempe och Inger Eriksson för att ni med
engagemang och kunnighet väglett forskarskolan och bidragit med att skapa
en generös och engagerad forskningsmiljö. Ni har förklarat komplicerade och

abstrakta saker, gett nya perspektiv och utmanat våra tankar i givande
diskussioner.
Mitt största och varmaste tack går till mina båda handledare Ulla RunessonKempe och Anette Svensson. Ni är helt fantastiska! Ulla, som med sylvass
analytisk skärpa har läst mina texter och med erfaren blick pekat på och ställt
vässade frågor kring just det som har behövt utvecklas för att komma vidare i
processen. Du har dessutom funnits med på den här resan från början till slut.
Anette, som med stor kunskap, skarp klarsynthet och beundransvärt tålamod
har läst och kommenterat textutkast efter textutkast och gett omtänksamt stöd,
förtroende och uppmuntran.
Ett särskilt tack till deltagarna i forskarskolan; Britta, Henrik och Per vid
Jönköping University samt Jenny, Jane, Lotta, Malin och Marie vid
Stockholms universitet. Ni har bidragit med synpunkter, kompetens och
hjälpsamhet. Det har varit en ynnest att få vara en del av den varma gemenskap
som ni utgör samt att få skratta, bolla idéer och få fortsätta våra diskussioner
under mindre formella former. Tack också till Katarina som fanns med i
början av forskarskolan. Britta, min ständiga följeslagare, vill jag ge ett
speciellt tack till. Du har alltid funnits där, på sammankomster, på resor, via
telefon och på sociala medier för att inspirera och stötta. Du har uppmuntrat
mig till att njuta av processen och det har jag gjort, i alla fall för det mesta!
En rad andra personer har på olika sätt och i olika skeden av uppsatsen bidragit
med kunskap, synpunkter och välbehövlig kritik. Under dessa år har jag haft
förmånen att ha flera handledare. Tack till Catarina Schmidt, som jag hade
som handledare den första tiden, du inspirerade och gav kloka synpunkter.
Tack till Ingrid Carlgren för ditt engagemang och dina värdefulla bidrag i
diskussioner, seminarier och läsning av mina texter. Tack Anja Thorsten för
att du tog dig tid att handleda mig och diskutera kritiska aspekter och
variationsteori när jag var mitt i genomförandet av learning studyn. Dina
synpunkter var betydande och värdefulla för studiens fortskridande.
Viktiga är de personer som har läst manus i olika skeden och som bidragit med
viktiga, kloka och konstruktiva synpunkter som lett arbetet framåt. Inte minst
vill jag uttala stor tacksamhet till er, Viveca Lindberg och Diana Berthén, för
den noggranna läsningen och era insiktsfulla kommentarer på mitt 90%seminarium. Både er uppmuntran och konstruktiva kritik hjälpte mig framåt.

Tack Andreas Stace, Annette Falkenkrans, Britt Nordahl Roos, Hilena
Larsson, Katarina Åhlin, Lisa Leander, Sara Karlerus och Tracey Ndukwe för
ovärderlig hjälp.
Jag vill också rikta ett särskilt tack till Barbro Westlund som är den person
som inspirerat mig mest när det gäller mellanstadieelevers läsförståelse och
som uppmuntrade mig att söka till forskarutbildningen. Tack också till Eva
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1.INLEDNING
När det gäller såväl läsvanor som läsförståelse är mellanstadieåren, som den
här studien fokuserar på, viktiga dels för att eleverna ska lockas in i
litteraturens värld och få uppleva att läsning är lustfyllt, dels för att de ska
komma över tröskeln och bli läsare som kan göra upptäcktsfärder i texten. De
senaste årens läsforskning i Sverige visar att det länge har tagits för givet att
elevers läsförståelse utvecklas automatiskt efter den första läsinlärningen på
lågstadiet (Liberg, 2010; Olin-Scheller, Tengberg, & Lindholm, 2015;
Reichenberg & Lundberg, 2011; Westlund, 2013). Enligt Jönsson och Öhman
(2015) bör litteraturundervisningen i skolan erbjuda skönlitterära texter där
elever får möjlighet att ”lära sig, utmanas och utvecklas” och att de får erfara
att läsning är ”en källa till kunskap och upplevelse” (s. 17). I internationell
forskning (t.ex. Cummins, 2001; Pressley & Allington, 2015; Snow, 2002)
diskuteras “the fourth grade slump” (ursprungligen Chall, 1983), som innebär
att elever i övergången till årskurs fyra förväntas läsa och förstå mer komplexa
texter, vilket kan innebära en problematik. Det förväntas till exempel att elever
kan inferensläsa, det vill säga att läsa mellan raderna, när de börjar i
mellanstadiet och de behöver därför få hjälp att ta steget från bokstavlig
läsning till inferensläsning (Alonzo, Basaraba, Tindal, & Carriveau, 2009).
Elever kan ha svårigheter att förstå vad som bör uppmärksammas i en text för
att kunna göra inferenser i och med att allt inte står explicit uttryckt,
exempelvis karaktärsdrag och relationer mellan karaktärer (Carnine, Silbert,
Kameenui, & Tarver, 2004). Det finns forskning som beskriver vad
inferensläsning innebär (t.ex. Keene & Zimmermann, 2003; Kintsch &
Rawson, 2005; Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005; Pressley & Allington, 2015),
men däremot är det mer begränsat med didaktisk forskning om vad som
behöver komma fram i undervisningen för att elever ska få möjlighet att lära
sig att inferensläsa. Klassrumsstudier i Sverige visar att undervisning i
läsförståelse i stor utsträckning låter elever förstå texter på egen hand snarare
än att skapa förutsättningar för dem att utveckla förmågor som fördjupar
läsförståelsen (Ewald, 2007; Schmidt, 2013; Westlund, 2013). I regel har de
flesta elever i början av mellanstadiet kommit så pass långt i sin läsutveckling
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att de kan reflektera, göra tolkningar, dra slutsatser av innehållet i skönlitterära
texter och inferensläsa, men det sker vanligtvis inte per automatik, utan det
behövs undervisning för att nå dit (Alonzo et al., 2009).
I kursplanen för svenska står det formulerat att elever i årskurs 4-6 ska kunna
använda ”lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för
att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan
raderna” (Skolverket, 2011, s. 249), vilket skiljer sig från årskurs 1-3, där läsa
mellan raderna inte nämns. Detta signalerar att det krävs något mer av elever
på mellanstadiet än under tidigare skolår. Men, vad innebär det att läsa mellan
raderna? Vad är det man kan när man läser mellan raderna och hur kan
undervisningen främja elevers förmåga att läsa mellan raderna? I kursplanerna
är centrala innehåll generellt beskrivna och det förutsätts att lärare vet vad det
är för kunnande1 som efterfrågas och hur undervisning kan möjliggöra att
detta utvecklas. ”Om det blir tydligt vilket kunnande som undervisningen skall
bidra till att utveckla blir det lättare för läraren att hjälpa eleverna att utveckla
just det eftersträvade kunnandet”, anser Nyberg (2018, s. 46). Även Thorsten
(2014, 2018) poängterar vikten av att synliggöra kunnande och bidra till ökade
lärandemöjligheter. Det behövs forskning som tydliggör kunskap om vad
elever behöver lära sig och hur lärare kan skapa förutsättningar för lärandet i
undervisningen. Såväl internationell som nationell forskning visar att elever
kan få problem med sin läsförståelse i övergången mellan låg- och
mellanstadiet, därför finns det fortfarande ett behov av mer kunskap i hur man
visar, vägleder och stödjer elever i deras läsförståelseprogression (Eckerholm,
2018; Liberg, 2010; Olin-Scheller, Tengberg, & Lindholm, 2015; Pressley &
Allington, 2015; Westlund, 2013).
I en skönlitterär berättelse spelar huvudpersonen en betydande roll för
förståelsen av handlingen. Emellertid är det inte någon självklarhet att elever
i början av mellanstadiet beaktar och reflekterar över huvudpersoner i
berättelser eftersom de är mer fokuserade på handlingen eller på att ta sig

1

Med kunnande avses här den ämnesspecifika förmåga som enligt plan ska utvecklas i
undervisningen (se Carlgren, 2015).
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igenom texten så snabbt som möjligt (Nikolajeva, 2002). Däremot
framkommer det i kursplanen för svenska, i det centrala innehållet för årskurs
4-6, att berättande texters personbeskrivningar ska uppmärksammas
(Skolverket, 2011). Men, enligt Nikolajeva (2002) är de vanligaste frågor som
lärare ställer i läs- och litteraturundervisning för yngre åldrar: vem är
huvudpersonen, vem skulle du vilja vara vän med? och vilken karaktär
identifierar du dig med? Denna sortens frågor leder endast till förståelse på
ytan och inte till en fördjupad förståelse av huvudpersonen (Nikolajeva,
2002). När elever inte kan dra slutsatser beträffande huvudpersonen blir
förståelsen av hela berättelsen lidande och därför behöver de hjälp med att få
syn på vad i texten som bör uppmärksammas (Dorn & Soffos, 2005). I Sverige
är det vanligt att litteraturdidaktiska studier är inriktade mot gymnasieelever
och hur de ska utveckla sin litterära kompetens, men det behövs även studier
riktade mot yngre åldrar (Holmberg & Nordenstam, 2016). Martinsson (2015)
efterlyser forskning inom svenskdidaktik som är ”inriktad på lärandet och dess
effekter” (s. 187) och anser att den litteraturdidaktiska forskning som finns
behöver göras tillgänglig. Han föreslår ”fler undersökningar med en
experimentellt inspirerad uppläggning, det vill säga att systematiskt undersöka
till exempel hur olika undervisningsmetoder påverkar den individuella
litteraturtillägnelsen” (Martinsson, 2015, s. 187). I föreliggande
forskningsprojekt används learning study som forskningsansats för att på ett
systematiskt, iterativt och intervenerande tillvägagångssätt undersöka ett
specifikt kunnande inom inferensläsning. Det specifika kunnandet är vad
mellanstadieelver behöver urskilja i en skönlitterär text för att kunna dra
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag och hur undervisningen kan
möjliggöra att de lär sig detta. Studien ämnar ge ett teoretiskt och praktiskt
bidrag både till läsförståelse- och till det litteraturdidaktiskafältet.

3

2.BAKGRUND
I det ämnesdidaktiska forskningsfältet med fokus på svenska ingår både det
litteraturdidaktiska fältet och läsförståelsefältet som gemensamt syftar till att
undersöka och utveckla litteraturundervisningen som i sin tur leder till att
skapa bättre förutsättningar för läsförståelse. Denna studie tar sin
utgångspunkt i såväl det litteraturdidaktiska fältet som läsförståelsefältet. I
Sverige är litteraturdidaktik ett relativt ungt forskningsfält och de flesta studier
är inriktade mot högstadie- och gymnasieelevers litteraturreception
(Holmberg & Nordenstam, 2016). Öhman (2015) betonar att
litteraturundervisningens viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för elever
att komma in i läsningens fiktiva värld och först när berättelsen är läst till sitt
slut och läsupplevelsen har fått utrymme, bör undervisningen erbjuda analys
och ett mer textcentrerat fokus. Litteraturdidaktiska forskningsprojekt som
vänder sig mot låg- och mellanstadieåldrarna är få till antal och Holmberg och
Nordenstam (2016) anser att det finns en lucka mellan den tidiga
läsinlärningen på lågstadiet och högstadie- och gymnasieelevers
litteraturläsning. Dessutom har de litterära texterna fått för lite utrymme i den
litteraturdidaktiska forskningen hävdar Andersson (2010) och Degerman
(2012) eftersom etnografiska och erfarenhetspedagogiska studier har varit de
mest framträdande under senare år.
Forskning inom läsförståelse har en lång tradition. De studier inom fältet som
vänder sig till lågstadieåldrarna är främst inriktade mot den första
läsinlärningen, vilket till stor del handlar om den tekniska läsförmågan som
exempelvis avkodning och automatisering av läsningen. Precis som i det
litteraturdidaktiska fältet är mellanstadieåldrarna underrepresenterade i
läsförståelsefältet (Holmberg & Nordenstam, 2016). I Skolverkets (2016)
kunskapsöversikt ”Att läsa och förstå” framhålls vikten av
läsförståelseundervisning under hela skoltiden. Trots att det har bedrivits
forskning om elevers läsförståelse och läsförståelseundervisning sedan flera
decennier tillbaka i till exempel USA (Pressley & Allington, 2015), Australien
(Rose & Martin, 2012) och Nya Zeeland (Clay, 1991), har denna forskning
först på senare år uppmärksammats och gjort sitt intåg i den svenska
läsförståelseundervisningen (Eckerholm, 2018). Emellertid påvisar både
Pressley och Allington (2015) samt Westlund (2013) en fara i att skönlitterära
4

texter främst används i ett instrumentellt syfte, det vill säga som ett medel för
att träna lässtrategier. Snarare bör berättelser vara en utgångspunkt för analys
och tolkning av innehållet (Kåreland, 2015).

Läsundervisning i Sverige i ett historiskt perspektiv
Historier har berättats i alla tider, vilket innebär att människor har lyssnat,
blivit utbildade och underhållna, vid elden, i kyrkan, i hemmet eller i skolan
och gemensamt fascinerats, bjudits och lockats in i berättelsernas värld.
Däremot är förmågan att läsa ett relativt sent fenomen i människans historia,
även om Sverige, i ett internationellt perspektiv, var tidigt ute med att
förespråka att alla invånare skulle lära sig att läsa (Johansson, 1977;
Lindmark, 2009; Resnick & Resnick, 1977). Att lära sig att läsa utantill
möjliggjordes av att det 1686 instiftades en kyrkolag som ställde krav på att
alla medborgare i landet skulle ta del av Bibelns budskap med hjälp av att lära
sig Lilla Katekesens texter. Även i skolan förstärktes ”utantillkunskap”,
eftersom elever skulle repetera vad läraren sade och de drillades i att
automatisera läsning, stavning, handstil och grammatik. Således fanns inga
krav på att elever skulle tolka och reflektera över berättelserna som de läste
(Resnick & Resnick, 1977). Läsning var förknippat med skolan och på 1800talet var det ovanligt att barn ägnade sig åt läsning och böcker utanför
undervisningen (Thavenius, 1991).
Färdighetsträningen var, enligt Dahl som var ämnesansvarig på dåvarande
Skolöverstyrelsen, under lång tid den del i läsundervisningen som ansågs
viktigast och fick störst fokus, men i ”slutet av 60-talet kom barn- och
ungdomsböckerna in i skolan på bred front”, vilket resulterade i att ”fri
läsning, recensionsmallar och förslag på andra sätt att hålla reda på om
eleverna läste och vad de läste” fick ett stort genomslag (Dahl, 1999, s. 49).
Trots att elevers individuella läsning fick ett större utrymme fortsatte dock
färdighetsträningen vara i centrum (Bergöö, 2005). Som kritik mot att
litteraturundervisning endast bestod av isolerad färdighetsträning och
förmedling av litterär bildning växte den erfarenhetspedagogiska inriktningen
fram i mitten av 1970-talets Sverige (Bergöö, 2005). Den innebar att elever
skulle få ett erfarenhetsutbyte samt lära känna och förstå sig själva och världen
de lever i genom att använda litteraturen som en mötesplats under dialogiska
och demokratiska former (Bergöö, 2005). Den erfarenhetspedagogiska
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inriktningen är viktig, men Degerman (2012) anser att den har tillåtits ta för
stor plats, vilket har inneburit att den skönlitterära texten har kommit i
skymundan och elevernas subjektiva och personliga identifikation med
texterna har dominerat.
Skolan har å ena sidan en viktig roll i att uppmuntra elever till läsning av
skönlitterära berättelser, vilket kan leda till att de utvecklas både som
människor och som medborgare i samhället (Öhman, 2015). Å andra sidan
behövs undervisning som utgår från de litterära texterna, eftersom både
samhället och skolan ställer krav på att elever exempelvis kan förstå, reflektera
och dra slutsatser av texter (Skolverket, 2011). Men, det är inte bara
undervisningen som har förändrats, utan även litteraturen, något som
Nikolajeva (2017) lyfter fram: ”I äldre barnlitteratur är det vanligt att det står
i klartext att personen är lat, dum, feg eller tvärtom duktig, modig, förståndig.
I modern barnlitteratur är det vanligare att läsaren själv får sluta sig till vad
personen går för” (s. 163-164). Följaktligen behöver elever utveckla en litterär
kompetens genom att läsa och lyssna på berättelser men de behöver också,
enligt Langer (1995), mötas i undervisningssituationer för att förstå både de
litterära texternas innehåll och vad i texten som bör uppmärksammas.

Undervisning för litterär kompetens
Det är centralt att elever erbjuds litteraturundervisning i dagens skola,
eftersom de behöver utveckla en litterär kompetens genom vilken de kan
analysera texter och förstå dem. Litterär kompetens innebär att läsaren tolkar
texten samtidigt som respekt visas för textens intention (Eco, 1979). Eco
(2004) konstaterar att:
det finns en farlig kritisk vantro som är typisk för våra dagar nämligen att man får
göra vad man vill av ett litterärt verk och läsa in vadhelst våra mest okontrollerade
impulser föreslår. Så är det inte. Litterära verk inbjuder till fri tolkning därför att de
erbjuder flera nivåer av läsning och ställer oss inför språkets och livets tvetydigheter.
(s.12)

I samma anda framhåller Culler (2011) att man inte kan ”få ett verk att betyda
vad som helst; det gör motstånd” och anser att läsaren behöver ”anstränga sig
för att övertyga andra om relevansen av ens tolkning” (s.68). När läsning är
inriktad på analys, information och detaljer i texten, benämner Rosenblatt
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(2002) läsarten som efferent, medan en estetisk läsart är inriktad på
läsupplevelsen och ett personligt tolkande. För att komma närmare de litterära
texterna behövs en åtskillnad göras i undervisningen mellan analytisk läsning
och upplevelseläsning, eftersom dessa två läsarter har olika syften. I en
analytisk läsning distanserar sig läsaren från texten och förhåller sig kritisk
och objektiv, medan läsaren identifierar sig med och förhåller sig subjektivt
och okritiskt till texten i den estetiska läsningen (Rosenblatt, 2002). Nordberg
(2017) hävdar, med stöd av tidigare litteraturdidaktisk forskning (se t.ex.
Degerman 2012; Torell, 2002), att den subjektiva och okritiska läsningen är
den mest framträdande hos svenska elever. Detta framhålls också av Schmidl
(2008) som betonar att elever i dagens skola ofta är ”oerfarna i fråga om
litterär analys” (s. 306). Hennes resultat visar att elevers ”känslor och åsikter”
ofta får ”styra tolkningen, oavsett hur väl underbyggd den” är ”av texten”
(Schmidl, 2008, s. 306). Hon anser att det finns en ”slagsida mot ett alltför
erfarenhetsbaserat och personligt läsande” (Schmidl, 2008, s. 318), vilket
leder till ”bristande litterär kompetens” (Schmidl, 2008, s. 315). Även
Rosenblatt (2002) ser en fara i att elever ständigt uppmanas referera till sig
själva, eftersom det kan leda till att läsningen blir egocentrisk och de missar
att göra viktiga upptäckter i texten. Att främja läslust och läsupplevelser har
länge varit svenskämnets viktigaste mål, men Tengberg (2011) anser att det är
dags att börja diskutera vad litteraturundervisningen bör få till stånd utöver
dessa. För att skapa en balans mellan upplevelseläsning och analytisk läsning
är det sålunda viktigt att lyfta fram den analytiska läsarten i undervisningen å
ena sidan (Nordberg, 2017; Rosenblatt, 2002; Schmidl, 2008). Å andra sidan
får inte den analytiska läsarten överbetonas, vilket kan medföra att läslusten
och upplevelsen av berättelsen går förlorad (Öhman, 2015).
Beträffande litterär kompetens kan den, enligt Culler (2011), läras ut och
utvecklas. Det ska naturligtvis vara en upplevelse att läsa, men elever ”måste
öva förmågan att läsa berättelser och romaner” och därför behöver lärare ”ha
en plan för hur eleverna ska tillägna sig läsandet av skönlitteraturen” (Öhman,
2015, s. 174). När undervisning riktar uppmärksamhet mot texters innehåll,
istället för fria associationer som inte har förankring i texten, kan elever lära
sig både att analysera och förhålla sig kritiskt till dem, vilket också leder till
att elever blir litterärt kompetenta (Nordberg, 2017). Lärare kan hjälpa elever
att rikta blicken in i texten och därmed främja den litterära och analytiska
läsningen, vilket motverkar att de leds bort från de litterära texterna (Torell,
2002). Vidare poängterar Öhman (2015) att elever inte bör lämnas ensamma
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efter läsningen, utan framhåller att det är i det efterföljande mötet mellan
texten, eleverna och läraren som elever kan få vägledning i hur de ska
orientera sig och navigera i texten och därmed tillägna sig berättelsen.
Begreppet litterär kompetens brukar oftast användas i skolsammanhang när
det gäller äldre elever, men även elever på mellanstadiet kan, enligt Boglind
och Nordenstam (2015), utveckla en litterär kompetens när texten blir central.
Efter den första läsinlärningen på lågstadiet behöver elever hjälp att ta nästa
steg och utveckla andra förmågor i relation till läsförståelse, vilket bland annat
innebär att analysera, tolka, dra slutsatser, se mönster och göra textkopplingar
(Ingemansson, 2010; Jönsson, 2007).
Enligt Liberg, Folkeryd och Geijerstam (2011) innefattar läsande även
förmågan att kunna röra sig inom och utanför texter, vilket benämns som
textrörlighet. Textrörlighet innebär ett interagerande med texter och utgör en
utgångspunkt för inferenser, tolkningar och slutsatser. Även Varga (2016)
belyser vikten av textrörlighet, tolkningsförmåga och textkopplingar. Hon
anser att textrörlighet bland annat innebär att ”röra sig såväl på ytplanet som
på djupare nivåer i texten, urskilja och binda samman betydelsebärande
element i texten till sammanhängande tolkningar” och ”koppla texten till olika
sammanhang utanför densamma” (s. 27). Exempel på textrörlighet är när
elever rör sig mellan texter, relaterar en text till en annan, gör textkopplingar
till sig själv eller till något som händer i världen eller betraktar texten från ett
perspektiv som är utanför texten (Liberg, Folkeryd, & Geijerstam, 2011;
Skaftun, 2011).
Litteraturläsning behöver inte endast innebära läsning av typografisk text. Att
lyssna till en text är, enligt Moyer (2011), också en form av läsning. Språkoch litteraturforskning har mestadels riktat in sig på individers tillägnande av
skriftliga texter snarare än muntligt framställda berättelser (Ong, 2015).
Oavsett om elever läser eller lyssnar på berättelser anser Elbro (2004) att
förståelsen av innehållet i skriftliga berättelser gynnas av båda
tillvägagångssätten. Trots att det är två skilda förmågor, det vill säga att läsa
en text och att lyssna på en text, kan de ömsesidigt gagna varandra.
Hörförståelse och avkodning behöver, enligt Levlin (2014), gå hand i hand för
att utveckla läsförståelse. Att gemensamt läsa och lyssna på texter och göra
textreflektioner kan medföra att elever får ”ögonöppnare” som i sin tur leder
till att texten kan förstås på ett mer nyanserat sätt än tidigare (Boglind &
Nordenstam, 2015, s.288). Om elever redan på mellanstadiet ges tillfälle att
8

analysera, reflektera över och dra slutsatser av skönlitterära texters innehåll
skapas bättre förutsättningar för deras fortsatta progression i läsförståelse
(Boglind & Nordenstam, 2015).
I föreliggande forskningsprojekt innebär litterär kompetens ett textcentrerat
fokus, textrörlighet i och utanför texter samt en medvetenhet om vad i den
aktuella texten som bör uppmärksammas. Det innefattar också att kunna
analysera, reflektera, göra inferenser, tolka och dra slutsatser av de berättelser
som eleverna läser eller lyssnar på.

Litteratur- och läsförståelseundervisning på
mellanstadiet i Sverige
Litteratur- och läsförståelseundervisning på mellanstadiet har till stor del riktat
in sig på att väcka elevers läslust och att läsningen ska bli automatiserad
(Ewald, 2007).2 I den statliga litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU
2012:65) konstateras att Sveriges befolknings läsvanor generellt ligger på en
hög nivå, men att de ungas läsförmåga, vilket innebär att förstå, tolka och
tillägna sig texter, har försämrats över tid. I utredningen argumenteras för att
elever behöver möta längre och mer komplicerade texter för att utveckla en
mer avancerad läsförståelse. Att elever behöver få tillgång till mer utmanande
berättelser är något som skolans undervisning behöver tillgodose. Enligt
Skolverkets rapport Vad händer med läsningen? (2007) är läsundervisningen
i grundskolan fokuserad på färdighetsträning, individuell läsning och texterna
elever ställs inför är mestadels läromedelstexter, vilket innebär att elever inte
utmanas av de texter de möter. Vidare rapporteras att mellanstadieelever
främst kommer i kontakt med berättelser genom att lyssna när läraren högläser
och tyst individuell bänkboksläsning. Därutöver skapas det sällan utrymme
för gemensamma diskussioner och reflektioner. I ett betänkande av
Läsdelegationen (SOU 2018:57) görs gällande att samma problem kring

2

För en bredare översikt, se Skar och Tengberg (2014) för svenskämnesdidaktisk forskning
och Degerman (2012) för en litteraturdidaktisk översikt.
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läsförståelseundervisning som konstaterades i kunskapsöversikten publicerad
av Skolverket 2007 kvarstår.
Trots att gemensamma textsamtal i undervisningen har visat sig ha många
fördelar belyser flera svenska forskare att de inte är vanligt förekommande
aktiviteter i undervisningen (Ewald, 2007; Schmidt, 2013). I Schmidts (2013)
studie om läsvanor och läsförståelse på mellanstadiet visar resultatet att det är
för lite samtal kring texters innehåll. I en studie om bokcirklar på mellanstadiet
konstaterar Eriksson Barajas (2002) att textsamtal ofta uteblir, trots att
böckerna som lästes skildrade angelägna ämnen. Förklaringar till varför
samtalen uteblev eller hämmades var att läraren ställde kontrollfrågor på
texten, att förhandlingar uppstod om hur många sidor som skulle läsas, att
boksamtalen mynnade ut i ordkunskapslektioner, högläsningsövningar och en
överbetoning av livsfrågor snarare än en reflektion kring berättelsers innehåll
(Eriksson Barajas, 2002). Förutom högläsning och elevers tysta individuella
läsning pekar Ewald (2007) på att det är ett stort fokus på färdighetsträning i
mellanstadiet. Westlunds (2013) studie är en jämförelse mellan
läsförståelseundervisning på mellanstadiet i Sverige och i Kanada. Resultatet
visar att lärare i Sverige i högre utsträckning betonar läslust och den tekniska
sidan av läsprocessen, medan lärare i Kanada istället betonar undervisning
som hjälper elever att aktivt ta sig an texter med hjälp av lässtrategier.
Eftersom läsförståelsestrategier numera ingår som ett centralt innehåll i
grundskolans kursplaner i svenska har de på senare år uppmärksammats och
fått genomslag i läsförståelseundervisningen (Eckerholm, 2018). Elever får
bättre förutsättningar att förstå berättelser om de lär sig att använda
läsförståelsestrategier, vilket exempelvis kan innebära att göra förutsägelser,
inferenser, uppmärksamma nya ord och begrepp samt ställa frågor till texten
(Westlund, 2013). Dock framhålls en fara om läsförståelsestrategier används
statiskt och på ett instrumentellt sätt, eftersom uppmärksamheten på
berättelsens innehåll då tenderar att komma i skymundan, vilket kan hindra
läsförståelsen (McKeown, Beck, & Blake, 2009; Pressley & Allington, 2015;
Westlund, 2013). Emellertid är det inte någon självklarhet att alla elever
utvecklar sin läsförståelse när undervisningen erbjuder och uppmärksammar
lässtrategier. I en interventionsstudie, som visserligen riktar sig mot årskurs 7,
men som sannolikt kan ses som viktig för mellanstadiet, undersöker Tengberg,
Olin-Scheller och Lindholm (2015) effekter av en dialogisk
strategiundervisning. Studien visar att de elever som är lågpresterande gynnas
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av att lässtrategier explicitgörs medan det inte går att se en signifikant
utveckling hos övriga elever.

Inferensläsning
Eftersom skönlitterära berättelser endast innehåller en begränsad del av
information till läsaren, ställer de krav på att läsaren själv kan fylla i det som
har utelämnats (Kintsch & Rawson, 2005; Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005).
Enligt Graesser, Haberlandt och Koizumi (1987) är det betydelsefullt att
elever kan inferensläsa vid skönlitterär läsning, eftersom det behövs göras
ungefär fyra gånger så många inferenser i en skönlitterär berättelse jämfört
med en faktatext. Inferensläsning kan beskrivas som en tolkning av textens
detaljer, både det som är explicit och det som är implicit uttryckt, och utifrån
denna tolkning dra slutsatser (Keene & Zimmermann, 2003; Kintsch &
Rawson, 2005; Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005; Pressley & Allington, 2015).
Det finns mer specifika benämningar på inferenser samt närliggande områden
exempelvis omvärldskunskap, förförståelse, ordkunskap, narrativ förståelse
och läsvana. Dessa är alla betydande faktorer för att kunna göra inferenser
(Oakhill, Cain, & Elbro, 2018), men i den här studien används inferenser i en
övergripande bemärkelse där det är tolkningar av berättelsers innehåll som
står i fokus.
För att förstå berättelser är det viktigt att inferensförmågan utvecklas, inte bara
när det gäller att läsa berättelser, utan också när elever lyssnar på dem. En del
barn börjar utveckla sin inferensförmåga redan innan de kan läsa, eftersom de
tolkar och söker sammanhang utöver det som står explicit uttryckt i de
berättelser som de lyssnar på (Oakhill, Cain, & Elbro, 2018).
Eftersom det ställs högre och högre krav på att elever kan inferensläsa behöver
de medvetandegöras om subtila detaljer i texten (Stein & Glenn, 1979). När
läsaren uppfattar berättelsen som en helhet och relaterar textens olika delar till
varandra och till helheten skapas förutsättningar för att kunna göra inferenser
(Dahlgren & Ohlsson, 1985; Pramling Samuelsson, Klerfeldt, & Asplund
Carlsson, 1993). Brooks (1992) och Öhman (2015) anser att när läsare ser
berättelsen som en helhet resulterar det i att de både kan förhålla sig till och
förstå den. Iser (1978) har myntat termen, lehrstellen (telling gaps eller tomma
luckor i texten) och understryker att det är dialogen mellan läsarens fantasi,
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tidigare erfarenheter och kunskap i samklang med tomrummen som gör texten
begriplig. Vidare kan det konstateras att Iser är intresserad av läsarens bidrag
till förståelsen, men precis som Eco (1979) och Culler (2011) framhåller han
vikten av vad som är rimligt att läsaren får göra med texten, det vill säga att
de inferenser som görs är sannolika utifrån berättelsens innehåll. Det finns
också en fara i att elever stannar upp och gör inferenser kring allt möjligt i en
berättelse, eftersom dessa uppehåll kan leda till att läsningen stannar upp och
förståelsen blir lidande (Oakhill, Cain, & Elbro, 2018). Enligt Elbro (2004) är
att ”läsa mellan raderna […] en av de mest avancerade och mest riskabla
formerna av läsförståelse. Övertolkningar ligger nära” (s. 47, kursivering i
original). Trots att det finns svårigheter och utmaningar med inferensläsning,
både för elever och för lärare, är inferensläsning fördelaktigt eftersom
förståelsen av berättelsers innehåll fördjupas, vilket leder till att elevers
läsförståelse gynnas.
För att synliggöra innehållet i berättelser, är en ingång i undervisningen att
uppmärksamheten riktas mot specifika inslag i texten (Andersson, 2010),
vilket kan möjliggöras när lärare ställer reflekterande frågor i relation till
berättelsers innehåll (Applegate & Applegate, 2010; Varga, 2016). Elever
behöver också bli uppmuntrade till att återvända till texten, där de kan hitta
ledtrådar för att kunna dra slutsatser (Agrell, 2009; Johansson, 2015), men det
är minst lika viktigt att eleven läser och förstår det som står explicit uttryckt i
texten (Agrell, 2009). Med detta i åtanke bör elever uppmärksammas på att de
behöver ta hjälp av det som erbjuds i texten, för att de ska kunna tillägna sig
berättelsen.

Att fokusera på huvudpersonens karaktärsdrag i ett
undervisningssammanhang
Enligt Nikolajeva (2002) är det allmänt känt att yngre elever är mer
intresserade och upptagna av berättelsens handling än att dra slutsatser om
karaktärerna. Det beror på att det är mer fokus på berättelsens handling än på
dess karaktärer i litteraturundervisningen på låg- och mellanstadiet (Graves,
2005). När en elev endast intresserar sig för handlingen uppmärksammas inte
viktiga och betydelsefulla detaljer som säger något om huvudpersonens
karaktärsdrag (Nikolajeva, 2005). Förutom att lågstadieelever fokuserar på
berättelsens handling, anser Shanahan och Shanahan (1997), att deras
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uppmärksamhet riktas mot explicita detaljer, exempelvis karaktärers utseende,
ålder och kön, vilket leder till att tolkningar och slutsatser om huvudpersonens
karaktärsdrag inte görs. Genom att utforska, reflektera över och
uppmärksamma huvudpersonens karaktärsdrag kan mellanstadieelevers
läsförståelse och litterära kompetens både utvecklas och fördjupas (Emery,
1996; Harmon, Willeford, & Kenney, 2005).
Skönlitterära karaktärer kan beskrivas som ”the soul of great literature” (Galda
& Cullinan, 2002, s.183) och de fungerar som the ”glue that ties the actions
of the story together” (Emery, 1996, s. 534). Smith (2005) understryker att det
är framstående karaktärer som lockar till läsning: ”Great characters in
children’s litterature entertain us. They fill our lives with laughter, mystery,
and wonder” (s.132). När skönlitterära karaktärer är komplexa och intressanta
att utforska fyller de en betydande roll i utvecklingen av läsförståelsen
(McMunn Dooley & Maloch, 2005). Huvudpersonen i en skönlitterär
berättelse, den karaktär som berättelsens handling kretsar kring, är mestadels
skildrad på ett komplext och sammanhängande sätt och är en litterär
komponent som bör uppmärksammas (Nikolajeva, 2002). Det framhålls av
Nikolajeva (2017) att en mimetisk syn på huvudpersonen, det vill säga ”att
litteraturen är en direkt avspegling eller ett härmande (”mimesis”) av
verkligheten” (s. 146), dominerar inom barnlitteraturforskningen.3 Detta
tydliggörs genom att tidigare studier har utforskat ”vad karaktärer ´betyder´
eller vad man kan lära sig av dem” (s.151). Dessutom påvisas ”faran med den
mimetiska synen” nämligen att huvudpersonen lätt tillskrivs ”egenskaper som
texten inte ger belägg för” (Nikolajeva, 2017, s.147). En annan problematik
som kan uppstå är när karaktären tillskrivs ”en bakgrund som inte har någon
förankring i texten, enbart för att vi kopplar ett visst beteende till våra verkliga
erfarenheter” (Nikolajeva, 2017, s.147). Eftersom litterära karaktärer inte
existerar utanför texten är lärares frågor som inte är förankrade i texten
meningslösa (Nikolajeva, 2017). Istället för ett mimetiskt synsätt lyfter hon
fram ett semiotiskt synsätt, vilket innebär att ”karaktärer, precis som alla andra

3

Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar från 2017 är en omarbetning och översättning av
delar från The Rhetoric of Character in Children’s Literature från 2002.
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beståndsdelar i en litterär text, enbart är språkliga tecken, gjorda av ord som
inte har några direkta kopplingar till verkligheten” (s.146). Ett sådant sätt att
nalkas en karaktär är att inte spekulera ogrundat, utan att utgå från textens
villkor och uppfatta karaktärer som konstruerade och dra ”slutsatser om deras
karaktärsdrag enbart från texten” (Nikolajeva, 2017, s.149). Men, vad är det
då elever behöver få syn på i berättelser för att kunna dra slutsatser om en
huvudpersons karaktärsdrag och hur kan undervisning leda till att de får syn
på det de behöver för att kunna utveckla denna förmåga?
När huvudpersonen får en central plats i undervisningen framhåller McMunn
Dooley och Maloch (2005) att elever får hjälp med förståelsen av berättelsen.
I en studie av Dunning (1992) konstateras att när elever (årskurs 3) drar
slutsatser av litterära karaktärers personlighet är det en framgångsfaktor om
det i undervisningssituationen förtydligas vad i berättelsen som utgör
karaktärernas avsikter, motiv och känslor, vilket också resulterar i en bättre
förståelse av hela berättelsen. När elever har svårt att dra slutsatser om
huvudpersonens karaktärsdrag blir förståelsen lidande (Dorn & Soffos, 2005),
men om elevernas uppmärksamhet riktas mot de litterära karaktärerna, hjälps
de in i berättelsen på ett djupare plan (Langer, 1995; Roser & Martinez, 2005).
Ett av de bästa sätten att reflektera över litteratur är genom karaktärerna, anser
Hancock (2005), men en undersökning av Carnine et al (2004) visar att elever
kan ha svårt att förstå huvudpersonens karaktärsdrag samt relationer mellan
karaktärer i skönlitterära berättelser, eftersom karaktärsdrag och relationer
mellan karaktärer inte alltid står explicit uttryckta i texten. Grafiska
stödstrukturer, till exempel tabeller, bilder eller figurer som hjälper elever att
upptäcka samband, har visat sig vara till hjälp när det gäller att
uppmärksamma och synliggöra huvudpersoners karaktärsdrag (McMunn
Dooley & Maloch, 2005; Oakhill, Cain, & Elbro, 2018; Westlund, 2009).
Huvudpersonens agerande och anledningen till agerandet är nycklar till
förståelse, konstaterar Yokota och Teale (2005). Elever behöver därför tolka
texten och dra slutsatser utifrån huvudpersonens agerande för att få ett
helhetsintryck av denne (Trabasso, 1989). Dock behöver elever
uppmärksammas på betydelsefulla detaljer i berättelsen som relaterar till
huvudpersonens agerande (Roser & Martinez, 2005). Elever behöver således
få hjälp att få syn på huvudpersonens agerande i texten för att de ska kunna
dra slutsatser om dennes karaktärsdrag, men också uppmanas till att använda
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hela texten för att kunna analysera karaktärer och inte bara använda enstaka
detaljer eller det som står explicit uttryckt (Dorn & Soffos, 2005).
Eftersom en betydande andel elever har problem med att på egen hand komma
underfund med hur man tolkar texten och hur man drar slutsatser om
skönlitterära personers karaktärsdrag behöver lärare vara medvetna om vad
det är i texten som behöver synliggöras i undervisningen (Yokota & Teale,
2005). De två frågor som Nikolajeva (2002) anser förekommer mest i
litteraturundervisning; ”vem är huvudpersonen?” och ”vilken karaktär
identifierar du dig med?” hjälper inte elever att få en djupare förståelse av
berättelsen eller av karaktärerna. Vi har haft en lång tradition i Sverige där
elever har uppmuntrats till att identifiera sig med huvudpersonen och
frågeställningarna som Nikolajeva refererar till bär spår av detta synsätt. När
lärare istället har ett speciellt fokus på karaktärer i undervisningen samt ställer
frågor som uppmärksammar vad det är i texten som definierar personens
karaktärsdrag erbjuds möjligheter till såväl reflektion som till ett
synliggörande av slutsatserna (Alonzo et al., 2009; Roser & Martinez, 2005;
Yokota & Teale, 2005).
När elever i undervisningen uppmuntras till att röra sig i och utanför texter
och till exempel får jämföra en huvudperson med en karaktär i en annan bok
eller göra kopplingar till personer som finns i verkligheten skapas utrymme
till textrörlighet och textkopplingar (Chambers, 2014; Keene & Zimmerman,
2003; Liberg, Folkeryd, & Geijerstam, 2011). Keene och Zimmerman (2003)
delar in textkopplingar i tre kategorier: text till mig själv-kopplingar, text till
text-kopplingar samt text till världen-kopplingar. Johansson (2015) anser att
skönlitterära karaktärer kan ha drag av verkliga personer, mimetisk förståelse,4
men förespråkar att elever behöver få hjälp att förstå karaktärers agerande
utifrån textens handling, vilket kan göras om undervisningen synliggör
relationen mellan skönlitterära karaktärer och personer i det verkliga livet. Det
kan vara lättare för elever att relatera och göra textkopplingar mellan två
skönlitterära karaktärer, hävdar Nikolajeva (2002, s. 129), eftersom karaktärer

4

Se sidan 13.
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inte är lika komplexa som människor. Det kan således underlätta för elever,
inledningsvis, att hitta gemensamma nämnare i relation till karaktärsdrag, när
två karaktärer jämförs.
I föreliggande forskningsprojekt defineras inferensläsning som en tolkning av
textens detaljer, både det som är explicit och det som är implicit uttryckt. När
ett karaktärsdrag, som inte finns explicit i berättelsen, uttrycks av en elev,
muntligt eller skriftligt, har en slutsats dragits baserad på information i texten
som är explicit, till exempel huvudpersonens agerande. På detta sätt tolkas
texten. Begreppet karaktärsdrag defineras som något som kännetecknar en
karaktär/person, till exempel personliga egenskaper. I denna studie innefattar
karaktärsdrag både beständiga karaktärsdrag och tillfälliga känslotillstånd.
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3.PROBLEMFORMULERING, SYFTE
OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Utifrån föregående kapitel framgår att det kan vara svårt för elever på
mellanstadiet att inferensläsa och att dra slutsatser om en huvudpersons
karaktärsdrag i en skönlitterär berättelse. Den forskning som berör
läsförståelse och litteraturdidaktik på mellanstadiet har vanligtvis en annan
ingång än föreliggande studie. Exempel på sådana undersökningar är tre
etnografiska studier: en som utforskar mellanstadieelevers läsvanor och
identitetsskapande genom berättelser (Schmidt, 2013), en annan som belyser
litteraturläsning på mellanstadiet (Ewalds, 2007) och därutöver en som
fokuserar på elevers boksamtal (Eriksson Barajas, 2002). Ytterligare en
ingång är intervjustudier av lärare på mellanstadiet, till exempel Westlunds
(2013) studie om bedömning av mellanstadieelevers läsförståelse samt
Eckerholms (2018) studie som syftar till att undersöka vilket perspektiv lärare
har på läsförståelseundervisning.
Det finns ett behov av att undersöka relationen mellan lärande och
undervisning, det vill säga hur mellanstadieelever kan få hjälp i
undervisningen att utveckla andra förmågor än vad som erbjuds i den första
läsinlärningen. Således behövs studier som utforskar hur mellanstadieelevers
litterära kompetens, till exempel inferensläsning, textkopplingar, analyser,
tolkningar och att dra slutsatser, kan utvecklas (jfr. Boglind & Nordenstam,
2015; Ingemansson, 2010; Jönsson, 2007; Liberg, Folkeryd, & Geijerstam,
2011). Det finns tidigare studier som undersöker inferensläsning med fokus
på skönlitterära huvudpersoner (jfr. Nikolajeva, 2002, 2005; Shanahan &
Shanahan, 1997). Dock finns det fortfarande ett behov av att undersöka
specifikt vad elever behöver lära sig för att kunna dra slutsatser om en
huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär text och hur undervisning kan
möjliggöra detta. Föreliggande studie ämnar ge ett teoretiskt och praktiskt
bidrag till vad elever behöver urskilja i en skönlitterär text för att kunna tolka
och dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag samt hur undervisning
kan möjliggöra att denna förmåga utvecklas. Att generera kunskap av detta
slag är både angeläget och relevant för lärare att vara med och undersöka, ta
del av och att använda sig av i praktiken (jfr. Elliot, 2012). I föreliggande
studie utforskar jag tillsammans med två lärare både vad det innebär att dra
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slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag och hur en undervisning som
möjliggör att detta kunnande utvecklas kan utformas. Den praktikutvecklande
forskningsansatsen learning study används dels för att generera data, dels för
att undersöka det specifika kunnandet systematiskt och utveckla förståelse.
Forskningsansatsen tar tillvara på både elevers uppfattningar och lärares
praktiska kunnande av det som ska läras.

Syfte och frågeställningar
Syftet med forskningsprojektet är att bidra till kunskap om inferensläsning och
hur elever kan utveckla denna förmåga i undervisningen. För att nå syftet
behövs förståelse om vad det innebär att göra inferenser och vilket kunnande
som är involverat. I forskningsprojektet studeras ett exempel på
inferensläsning, nämligen förmågan att kunna dra slutsatser om en
huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär berättelse, genom en learning
study. Studiens fokus är både på vad elever behöver urskilja för att kunna dra
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag och hur detta kan möjliggöras
genom undervisning.
Forskningsfrågorna är:
• Vad behöver mellanstadieelever urskilja i en skönlitterär text för att
kunna dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag?
•
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Hur kan undervisningen möjliggöra att elever lär sig att, från en
skönlitterär text, dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag?

4.TEORI OCH
FORSKNINGSANSATS
Variationsteori
För att besvara forskningsfrågorna om vad mellanstadieelever behöver
urskilja i en skönlitterär text för att kunna dra slutsatser om en huvudpersons
karaktärsdrag och hur undervisningen kan möjliggöra detta har
variationsteorin använts, både som ett analysredskap och som ett
designredskap i föreliggande studie. Variationsteorin är en teori om lärande
som dels belyser och fokuserar på det specifika som ska läras, dels lyfter fram
hur detta lärande kan göras möjligt i ett undervisningssammanhang (Marton,
2015).

Lärande som erfarande
Variationsteorin har sin grund i fenomenografi, vilket är en ansats som
utforskar lärande och syftar till att beskriva skilda sätt som individer erfar och
uppfattar fenomen (Marton, 1981; Marton & Booth, 1997). Såväl
fenomenografi som variationsteori utgår från grundtanken att fenomen består
av en helhet som innefattar en mängd aspekter. Beroende på vilka aspekter
som blir urskilda och hur de relateras till varandra, får det som erfars olika
innebörd. Ett fenomen kan därför erfaras, uppfattas och förstås på skilda sätt.
I föreliggande studie beskrivs till exempel huvudpersonens karaktärsdrag på
skilda sätt i elevtexter, det vill säga eleverna uppfattar det som menas med att
dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag på olika sätt.
Utifrån variationsteoretiska principer betraktas lärande som en förändring i
sättet att erfara ett fenomen, så till vida att det är först när individen har fått
syn på nya eller andra aspekter som lärande sker. Marton och Booth (1997)
hävdar att det finns mer eller mindre komplexa och avancerade sätt att erfara
ett fenomen. Ett mer avancerat och kvalitativt utvecklat sätt kan likställas med
att andra eller nya aspekter urskiljs och fokuseras samtidigt, vilket leder till ett
mer differentierat urskiljande av fenomenet. När individer tar fasta på olika
delar av ett fenomen, till exempel om en grupp elever läser en berättelse, kan
olika elever erfara kvalitativt skilda aspekter av texten. Runesson Kempe
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  IUDPKnOOHU DWW ´HWW VSHFLILNW NXQQDQGH LQQHIDWWDU DWW YLVVD DVSHNWHU
måste bli urskilda eller uppmärksammade. Att kunna läsa mellan raderna
innebär att man har tagit fasta på något eller lärt sig att se vissa saker i en te[W´
(s. 66). Sålunda behöver nödvändiga aspekter urskiljas för att en mer
utvecklad förståelse av berättelsen ska uppstå. När väl en aspekt har blivit
urskild ökar möjligheten till att den blir urskild även när andra texter läses
(Marton, 2006).
För att lärande ska komma till stånd är det därför nödvändigt att urskilja vissa
aspekter av det som ska läras. När vissa aspekter fokuseras, hamnar de i
förgrunden, medan andra hamnar i bakgrunden och dessa är man endast
marginellt medveten om (Marton & Booth, 1997). Det är när uppmärksamhet
riktas mot en specifik aspekt och denna kommer i förgrunden som lärande
möjliggörs. Ett mer utvecklat erfarande innebär inte enbart att individer kan
erfara nya eller andra aspekter av fenomenet än tidigare och urskilja dem
samtidigt, utan det innefattar också att man kan bortse från de aspekter som
inte har betydelse (Marton, 2015; Marton & Booth, 1997; Runesson, 1999).
Marton (2015) framhåller att det är en vanligt förekommande föreställning att
individer lär sig genom att se likheter, men han argumenterar istället för att
det är tvärtom, nämligen att det är erfarandet av skillnader som är grunden till
lärande. I variationsteorin handlar lärande om att individer får erfara variation,
vilket innebär att de kan få syn på något nytt och kan göra fler differentieringar
av fenomenet än tidigare (Marton, 2015). När en aspekt av ett fenomen har
blivit urskild har den erfarits som en dimension av variation, vilket innebär att
aspekten har öppnats upp som en dimension av variation och de värden som
varierar kan urskiljas (Runesson & Mok, 2004). Som framgår av figur 3.1
består en dimension av variation av minst två olika värden.

Dimension
av variation

värde 1

värde 2

Figur 3.1 En aspekt öppnas upp som en dimension av variation när två olika
värden i dimensionen framträder.
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Dessa olika värden behöver urskiljas samtidigt för att aspekten ska öppnas
upp som en dimension av variation, vilket leder till att skillnaden mellan
värdena kan erfaras.

Att möjliggöra lärande
Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv är ett lärandeobjekt något specifikt
som ska läras (Lo, 2012; Marton, 2015). Ett lärandeobjekt innefattar ett
kunskapsinnehåll, vilket innebär vad eleverna ska lära sig och således kunna
och ett hur, vilket innebär på vilket sätt detta kunskapsinnehåll ska kunnas. I
föreliggande studie är lärandeobjektet ”förmågan att kunna dra slutsatser om
en huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär berättelse” och består av ett
vad (en huvudpersons karaktärsdrag) och ett hur (att kunna dra slutsatser),
vilket innebär att det specifika ”vadet” ska kunnas eller urskiljas på ett visst
sätt. Ett lärandeobjekt består, i likhet med ett fenomen, av flera aspekter. För
att lärandeobjektet ska kunna erfaras på ett specifikt sätt måste vissa aspekter
bli urskilda (Lo, 2012; Marton & Booth, 1997). De aspekter av lärandeobjektet
som är nödvändiga att urskilja för att utveckla ett specifikt lärande, benämns
inom variationsteorin för kritiska aspekter. Enligt Pang och Marton (2017)
kan kritiska aspekter ses som ”nycklar till lärande”, eftersom de är av
avgörande betydelse för tillägnandet av lärandeobjektet. När en kritisk aspekt
kommer i förgrunden och öppnas upp som en dimension av variation, det vill
säga att två eller flera värden i dimensionen görs synliga, erbjuds möjligheter
till att erfara lärandeobjektet på ett förändrat sätt (Pang & Ki, 2016; Runesson,
2011). Elevers skilda sätt att erfara det aktuella lärandeobjektet behöver vara
utgångspunkt när de kritiska aspekterna identifieras. Därför är det inte
tillräckligt att enbart utifrån ett ämnesstoff identifiera vilka kritiska aspekter
som är kopplade till det som ska läras, utan dessa aspekter måste eftersökas i
praktiken eftersom de kan variera från elevgrupp till elevgrupp (Lo, 2012;
Marton, 2015).
Variationsteoretiska principer om urskiljning och variation kan användas när
undervisning designas. För att skapa möjligheter till lärande, i den
bemärkelsen att nya aspekter som ännu inte har blivit urskilda av ett
lärandeobjekt ska bli möjliga att urskilja, behöver ett mönster av variation
skapas. Tre olika variationsmönster används inom variationsteorin:
kontrastering, generalisering och fusion (Lo, 2012; Marton, 2015). Genom
variationsmönstret kontrast separeras aspekten. I föreliggande studie
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kontrasteras värdena återberättande karaktärsdrag med slutsatser om
huvudpersonens karaktärsdrag i undervisningen för att göra det möjligt att
urskilja aspekten huvudpersonens karaktärsdrag. Det är först när de olika
värdena inom aspekten varierar som den går att urskilja. När aspekten är
urskild behöver den generaliseras (Lo, 2012; Marton, 2015). I
variationsmönstret generalisering fokuseras likheter istället för skillnader, till
exempel att slutsatser som är dragna om en huvudpersons karaktärsdrag
framträder i flera exempel, vilket leder till att slutsatser av aspekten kan göras.
När variationsmönster skapas bör kontrast föregå generalisering för att
slutligen föras samman i en fusion, vilket innebär att flera kritiska aspekter
öppnas upp samtidigt som dimensioner av variation.
För att främja lärande behöver de kritiska aspekterna synliggöras i
undervisningen, för att eleverna ska få möjlighet att urskilja dem, skifta
perspektiv och upptäcka nya aspekter av lärandeobjektet. Lärare kan planera
för att de kritiska aspekterna ska framträda i undervisningen genom att
använda mönster av variation, men även elever kan, i interaktion med andra,
skapa variationsmönster genom att de öppnar upp dimensioner av variation
med sina inlägg (Marton & EDB Chinese Language Research Team, 2009).
Det är inte bara i interaktion med andra, utan elever kan även på egen hand
öppna upp aspekter som är kritiska för lärandet, som dimensioner av variation
(Runesson, 2006). Till exempel kan en elev som läser en berättelse
uppmärksamma och urskilja nya och andra aspekter av texten än vad hen gjort
tidigare.
Det som är möjligt att lära, vilket innebär att de aspekter som öppnas upp som
dimensioner av variation kan ses som en lärande- och variationsrymd (Marton
& Tsui, 2004). I en lärande- och variationsrymd är de aspekter som öppnas
upp som dimensioner av variation fokuserade i en sekvens i relation till det
lärandeobjekt som behandlas (Marton, Runesson, & Tsui, 2004). I
föreliggande studie öppnas till exempel aspekten ”huvudpersonens
karaktärsdrag” upp som en dimension av variation, vilken därmed utgör en del
av en läranderymd. Eftersom lärande- och variationsrymder är elastiska kan
de vidgas om elever erbjuds olika alternativ och möjligheter till att utforska
lärandeobjektet (Marton, Runesson & Tsui, 2004).
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Att studera vad som görs möjligt att lära
Variationsteorin kan användas för att å ena sidan komma åt vad som behöver
läras och å andra sidan studera vad som gjordes möjligt att lära. Via en
variationsteoretisk analys kan kritiska aspekter identifieras, vilket i sin tur
signalerar vad som behöver läras och erbjudas i undervisningen (Runesson,
2011). I föreliggande studie gjordes inte enbart en variationsteoretisk analys
av undervisningen, utan också en analys av elevtexter. Elevtexterna
analyserades genom att studera vad som skiljer de olika beskrivningarna av
huvudpersonens karaktärsdrag åt, således vad som blir urskilt respektive inte
blir urskilt. Skilda kategorier av beskrivningar kunde därmed identifieras.
Genom att analysera en undervisningssituation, vilket innebär att studera vilka
aspekter som öppnas upp som dimensioner av variation och vilka aspekter
som samvarierar går det att utforska vad som erbjuds och görs möjligt att lära.
Ett exempel på ett forskningsprojekt inom läsförståelseundervisning på
mellanstadiet där variationsteorin användes som design- och analysredskap
samt learning study som forskningsansats är Holmqvist, Holmqvist och
Cheungs (2010) studie. I projektet ingick fyra klasser i årskurs 4: tre svenska
och en från Hong Kong. Lektionernas innehåll och design utvecklades i Hong
Kong och användes i samtliga klasser. Resultatet av studien visar att den
variationsteoretiska designen av undervisningen hade stor potential för
elevernas lärande. Det gick inte att härleda resultatet till kulturella skillnader,
utan skillnaderna bestod i hur lärandeobjektet behandlades och om de aspekter
som antogs vara kritiska för elevernas lärande gjordes möjliga att urskilja,
erfara och lägga märke till. Dessutom var interaktionen mellan lärare och
elever en betydande faktor för elevernas lärande.
Valet av teoretisk ansats i föreliggande studie motiveras av att elevers lärande
och undervisning står i fokus. Variationsteorin används både för att designa
undervisning, vilket innebär att planera för att iscensätta de kritiska aspekterna
och till att analysera elevers lärande. Teorin tillhandahåller redskap,
antaganden och begrepp som möjliggör ett utforskande av elevers lärande.
Därmed blir variationsteorin en hjälp till att bibehålla fokus på de kritiska
aspekter av lärandeobjektet som elever behöver urskilja för att utveckla
lärande och för att studera vad som möjliggjordes i undervisningssituationen.
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Learning study – en ämnesdidaktisk och
praktikutvecklande forskningsansats
För att få svar på forskningsfrågorna, vilket innebär att få kunskap om vad
som är kritiskt för att kunna dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag
i en skönlitterär berättelse och hur undervisningen kan möjliggöra detta,
används learning study som forskningsansats. I en learning study samarbetar
forskare och lärare kring forskningsfrågor som har uppstått i lärarnas praktik.
Ett lärandeobjekt undersöks genom kollaborativa, iterativa och systematiska
ingripanden i undervisningen.

Praktikutvecklande ansatser
Forskning om undervisning och elevers lärande har pågått under lång tid, men
det finns behov av forskning som beaktar de frågor och problem som uppstår
i lärares professionella praktik (Carlgren, 2012, 2017). Enligt Bulterman-Bos
(2008) är det av stor vikt att det formuleras frågor och forskas inom områden
som är relevanta för den praktiserande läraren. Forskningsansatsen learning
study tar tillvara på lärares kunskap, lärarblick och erfarenhet från praktiken
samtidigt som dessa artikuleras och synliggörs under processen (Runesson
Kempe, 2016). Eftersom praktikutvecklande forskning ska tillgodose
praktikens behov är det en förutsättning att yrkesverksamma, i första hand
lärare, blir inviterade och involverade i processen utifrån sina behov och
frågeställningar, vilket kan leda till att forskning och praktik ömsesidigt kan
påverka varandra (Elliot, 2012; Stenhouse, 1981). Lärares arena,
klassrummet, kan användas som ett ”laboratorium” för att utforska
praktiknära problem på ett systematiskt, iterativt och reflekterande sätt
(Stenhouse, 1981). Dessutom kan forskningsresultat där lärare har varit
involverade i kunskapsproduktionen lättare tala till andra lärare och som följd
integreras i deras undervisning (Hiebert, Gallimore, & Stiegler, 2002).
Aktionsforskning, designexperiment, lesson study och learning study är alla
exempel på praktikutvecklande ansatser och van den Akker (1999) föreslår
”utvecklingsforskning” som ett paraplybegrepp för dessa. Inom
praktikutvecklande forskning finns ett antagande om att lärare behöver
involveras i forskningsprocessen för att göra det möjligt att generera kunskap
som gagnar lärare och som bidrar till att undervisning förbättras, vilket i sin
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tur leder till att gapet mellan forskning och praktik minskar. Nuthall (2004)
lyfter fram kritik som riktar sig mot praktikutvecklande forskning, vilken
består i att teoriutvecklingen anses vara för svag. Eftersom skolforskning
måste ha bäring på praktiken anser Svensson (2002) att det är just tillgången
till lärares erfarenhet som är styrkan i praktikutvecklande forskning, men den
kunskap som genereras behöver transformeras till teoretiska bidrag.
Praktikutvecklande ansatser varierar beroende på vem som initierar
forskningsfrågan. I aktionsforskning, å ena sidan, är det givet att lärare är med
och formulerar forskningsfrågor samt är med i forskningsprocessen
(Rönnerman, 2011). I designforskning, å andra sidan, utgår forskningsfrågor
ofta från den universitetsbaserade forskningen, trots att lektionsdesignen
utförs av en lärare i en klassrumssituation. En av företrädarna inom
designexperiment är Brown (1992) som har utvecklat forskning om
läsförståelsestrategier i klassrumspraktiken. Browns syfte var att
experimentera, pröva sina antaganden, förfina och utveckla en teorigrundad
design i verkliga undervisningssituationer, vilket resulterade i designen
reciprocal teaching.5
Forskningsansatsen learning study har sin bakgrund i lesson study, vilken är
en modell som det japanska skolväsendet har använt för att utveckla
undervisning och bevara den kunskap som lärare besitter i mer än 100 år
(Darling-Hammond & Bransford, 2005). På 1990-talet skapade en
forskargrupp i Hong Kong något nytt genom att lägga till variationsteorin som
teoretiskt ramverk till lesson study (Marton & Pang, 2006). Den iterativa och
lärardrivna modellen som finns i lesson study användes för att pröva och
utveckla variationsteorin och därmed växte forskningsansatsen learning study
fram. Learning study kan ses som en vidareutveckling av lesson study eller
som Marton och Pang (2006) kallar den en hybrid mellan lesson study och

5

I reciprocal teaching of reading (Palincsar & Brown, 1984) tränas elever i att ställa frågor till
texten, att identifiera och klargöra det som är oklart, sammanfatta textens innehåll och
slutligen förutspå vad de tror kommer att hända härnäst i berättelsen. I grupper turas elever
om att vara samtalsledare och ansvarar för att leda samtalet kring ovanstående punkter. En
viktig förutsättning är att elever som deltar vet att arbetet kring texterna ska leda till bättre
förståelse av dem. Palincsar och Brown kunde se stora framsteg i elevers läsförståelse när de
fick möjlighet att använda sig av designen reciprocal teaching i undervisningen.
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designexperiment (Brown, 1992; Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, &
Schauble, 2003; Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004). Learning study avser att
ge såväl teoretiska som praktiska kunskapsbidrag (Lo, 2012; Marton, 2015),
vilket görs möjligt eftersom ansatsen bygger en teori om det specifika
lärandeobjekts beskaffenhet och kan ingå som en del i ett större
ämnesdidaktiskt sammanhang (Carlgren, 2012). På så sätt kan resultat från
tidigare genomförda learning studies användas och utvecklas i andra
kontexter, dock med förbehåll att de måste anpassas till de nya elevgrupperna
(Runesson & Gustavsson, 2012).

Processen i en learning study
I en learning study utforskas hur ett lärandeobjekt är konstituerat och vad som
behöver läras, det vill säga de kritiska aspekterna som utgör grund för att
elever ska få möjlighet att lära sig det specifika kunnandet (Runesson &
Gustavsson, 2012). En learning study har ett cykliskt förlopp där lektioner
planeras ingående och teorigrundade interventioner genomförs samt revideras
efterhand som studien fortlöper. I den iterativa processen ingår att identifiera
ett lärandeobjekt, vilket är något som forskarlaget, det vill säga en grupp lärare
tillsammans med en forskare, tycker är svårt att undervisa om och som de ser
att elever har svårigheter att tillägna sig. Initialt behöver man, enligt Lo och
Marton (2012), ta reda på vad som ska läras, vilket innebär att man undersöker
och tar reda på ”vad det innebär att ha en viss förmåga, ett visst kunnande, och
vad som behöver läras för att utveckla detta” (Runesson Kempe, 2016, s. 66).
Eftersom innebörden av ett kunnande undersöks på ett systematiskt sätt i en
learning study-process, leder det till att innebörden blir mer specificerad och
nyanserad efterhand (Runesson Kempe, 2016). En del av de aspekter som
antas vara kritiska kan behållas under processen, även om de kan behöva
revideras och specificeras, medan vissa kan tillkomma eller väljas bort. Till
sin hjälp tar forskarlaget tillvara på sina tidigare lärarerfarenheter, tillägnar sig
aktuell forskning och kartlägger de aktuella elevernas förförståelse av
lärandeobjektet. En specifik lärandeteori används och variationsteorin är den
vanligast förekommande (Lo, 2012; Marton, 2015; Marton & Tsui, 2004). I
en learning study bedrivs planering, genomförande, analys och revidering i ett
cykliskt förlopp (figur 3.3).
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Figur 3.3 Stegen i en learning study-process (Häggström, Bergqvist,
Hansson, Kullberg, & Magnusson, 2012).

I figur 3.3 synliggörs att varje learning study-cykel består av ett antal steg i en
bestämd ordning. Inledningsvis bestäms ett preliminärt lärandeobjekt och
därefter görs ett förtest. I förtestet ges eleverna uppgifter att lösa, i
föreliggande studie skriftliga. Uppgifterna är utformade på ett sådant sätt att
elevers kunnande och skilda nivåer av erfarande i relation till lärandeobjektet
kan analyseras och därmed synliggöras och sammanställas. Utifrån förtestet
designas och genomförs lektioner, som videofilmas och observeras. I nära
anslutning till lektionen får de elever som deltagit göra ett eftertest som i den
här studien är detsamma som förtestet. Videofilmade lektioner samt för- och
eftertest används i analysprocessen för att utforska om det som antagits vara
kritiskt för lärandet kan bekräftas samt om de kritiska aspekterna behöver
revideras eller nya och andra måste identifieras. Eftersom nya cykler
genomförs med nya elevgrupper kan nya antaganden testas och analyseras.
Sålunda ger utfallet av analysen möjlighet att revidera och modifiera kritiska
aspekter fortlöpande. Ibland kan även ett fördröjt eftertest användas, vilket
gjordes med hälften av klasserna i studien, för att se om den aktuella förmågan
i lärandeobjektet har bibehållits, men också om den har genererats över tid.
När alla lektionscykler är genomförda görs en fördjupad och systematisk
analys av allt empiriskt material. I denna studie består det slutliga resultatet
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av de kritiska aspekter som identifieras i relation till lärandeobjektet samt hur
undervisningen kan synliggöra dessa.
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5.METOD OCH GENOMFÖRANDE
Forskningsprojektets frågeställningar besvaras genom de elevtexter och
lektionsinspelningar som genererades i en learning study och som är underlag
för analysen. Kunskapen som har eftersökts handlar om vad som är kritiskt att
urskilja för att kunna dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en
skönlitterär text och vad i undervisningen som bidrar till att elever lär sig detta.
Kombinationen learning study och variationsteori användes på grundvalar av
att de båda fokuserar på hur elever uppfattar lärandeobjektet, vad de behöver
urskilja och hur undervisning kan bidra till lärande. Forskningsansatsen
learning study möjliggör att intervenera i undervisningen, vilket innebär att
ingripanden görs i undervisningsdesignen under processens gång (Carlgren,
2012; Marton, 2015). Analyser har gjorts med variationsteoretiska redskap
mellan cyklerna, men framförallt efter learning study-processen i en fördjupad
analys. Det innebär att slutsatserna av den fördjupade analysen inte har
arbetats in i lektionscyklerna.

Kartläggning
Inledningsvis genomfördes en kartläggning som bestod av två delar:
semistrukturerade elevintervjuer och en del av läsförståelsetest PIRLS.6
Intentionen med kartläggningen var att identifiera ett avgränsat lärandeobjekt
inom inferensläsning för att få hjälp att hamna mer ”rätt” i inledningen av
learning study-processen. I tabell 4.1, som är en översikt över kartläggningen,
framgår vilka aktiviteter som genomfördes för att generera data, hur många
elever som deltog i respektive aktivitet samt vilken form datamaterialet består
av.

6

PIRLS är en förkortning för Progress in International Reading Literacy Study och är en
internationell läsförståelsestudie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Det
frisläppta testet som används ”Den lilla lerklumpen” finns som bilaga till Skolverkets
fördjupade analys av PIRLS ”Texters, textuppgifters betydelse och undervisningens betydelse
för elevers läsförståelse” i följande länk: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:311528/FULLTEXT01.pdf
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Tabell 4.1. Översikt över kartläggningen
Aktivitet
Antal
elever
Semistrukturerade intervjuer
9
PIRLS tre klasser i årskurs 4
52

Datamaterial
Intervjutranskript
Svarsblanketter

Medverkande i kartläggningen
Kartläggningen genomfördes på en friskola i Stockholms innerstad våren
2016 (se tabell 4.1). Urvalet av elever till intervjuerna gjordes av
svenskläraren i årskurs 4. Årskursen bestod av 52 elever fördelade på tre
klasser. Urvalet bestod av fem flickor och fyra pojkar som representerade en
spridning av årskursen gällande läsförståelse. Intervjuerna följdes av att
samtliga elever i årskurs 4 genomförde ett delprov i läsförståelsetestet PIRLS
från 2006. De elever som deltog i kartläggningen medverkade i den
efterföljande learning studyprocessen.

Semistrukturerade intervjuer
De semistrukturerade intervjuerna varade från sex till arton minuter och
genomfördes på elevernas skola i ett rum som var så fritt från störande faktorer
som möjligt. Ljudupptagningar av intervjuerna spelades in på en diktafon,
transkriberades samt anonymiserades. De elever som deltog informerades kort
om studien och fick reda på att de hade rätt att avsluta intervjun när helst de
ville. Intervjuerna inleddes med en presentation av berättelsens titel Draken
med de röda ögonen (Lindgren, 1980). Eleverna fick välja om de ville läsa
tyst i ett svep eller om de ville stanna upp och berätta sina tankar, funderingar
och kommentarer under läsningens gång. Fyra elever valde att läsa i ett svep
och fem elever stannade upp och berättade sina tankar under läsningens gång.
Intervjuerna inleddes med ”vad handlar berättelsen om?”, ”vad tycker du är
viktigt i texten?” och därefter följdfrågor som konstruerades utifrån elevernas
svar. Under intervjuernas gång försökte jag få så rikhaltiga och uttömmande
svar som möjligt och använde tekniken probing, vilket innebär uppföljande
frågor exempelvis ”kan du utveckla ditt svar lite mer?” och ”hur menar du
då?”. Även icke-verbal probing användes i form av nickningar och humningar
för att visa intresse och uppmuntra eleven att utveckla sina svar. Valet av text
utgjordes av att alla elever bedömdes kunna tillägna sig den samt att det fanns
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flera möjligheter att reflektera över till exempel miljö, handling, tema och
karaktärer. Till störst del uppmärksammades berättelsens handling, vilket
föreföll relativt enkelt, medan det däremot var svårare att resonera kring
karaktärerna.

Läsförståelsetest PIRLS
Den andra delen av kartläggningen bestod av att samtliga elever i årskurs 4
(52 elever) fick göra ett frisläppt PIRLS-test som inkluderade berättelsen Den
lilla lerklumpen (2006). Syftet var att kunna se hur eleverna hanterade och
förstod textens innehåll samt om det fanns specifika uppgifter som de hade
svårigheter att lösa och om det i så fall kunde förknippas med inferensläsning
och vad svårigheten bestod i. De inferensfrågor som eleverna i kartläggningen
hade svårigheter med var: Hur kände sig lerklumpen precis när pojken hade
lämnat keramikverkstaden? Den lilla flickan är en viktig person i berättelsen.
Förklara varför hon var viktig för det som hände. Vilka ord i berättelsen visar
att den lilla flickan visste vad hon ville göra? Beskriv hur lerklumpen kände
sig i början och sedan i slutet av hela berättelsen. Förklara också varför
lerklumpens känslor förändrades.
Eftersom kartläggningen, både intervjuerna och läsförståelsetestet, visade att
de elevgrupper som deltog hade svårigheter att relatera textens delar till
varandra och till helheten i relation till att dra slutsatser om en huvudpersons
karaktärsdrag mynnade lärandeobjektet ut i ”förmågan att kunna dra slutsatser
om en huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär berättelse”. Kunskapen
som inhämtades i kartläggningen låg sedan till grund för konstruktionen av
förtestet.

Genomförande
Learning studycyklerna följde processen för en learning study (se kapitel 3,
figur 3.3). Förtest till cyklerna 1-3 genomfördes under oktober 2016 och
learning study-processen avslutades i juni 2017 med ett fördröjt eftertestet i
årskurs 5. I tabell 4.2, som är en översikt över studien, framgår vilka aktiviteter
som genomfördes för att generera data, hur många elever som deltog i
respektive aktivitet samt vilken form datamaterialet består av. Analys har skett
i flera omgångar, i direkt anslutning till lektionerna och slutligen i en
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efterföljande fördjupad analys av hela studien. Det material som analyserats
är elevtexter från förtest, eftertest, fördröjt eftertest och lektionstranskript.
Tabell 4.2. Översikt över aktiviteter och datamaterial
Aktivitet

Datamaterial

Förtest sex klasser

Antal
elever
98

6 Learning studycykler

98

Lektionstranskript (utifrån
videoinspelningar och
ljudupptagningar, 102 sidor)
och observationsanteckningar
från lektionerna

Eftertest sex klasser

98

Elevtexter (98)

Fördröjt eftertest tre klasser
(cyklerna 4-6)

49

Elevtexter (49)

Elevtexter (98)

Medverkande i learning studyprocessen
Learning studyn genomfördes på en friskola i Stockholms innerstad läsåret
2016-2017. I studien deltog 98 av 104 elever i årskurserna 4 och 5 från sex
olika klasser i samtliga learning studysteg (5 elever deltog inte i alla steg och
1 tackade nej till att deltaga). Dessutom deltog jag och två andra lärare samt
en lärarassistent (som skötte det praktiska i form av videofilmning, back-up
kamera och extra ljudupptagningar). Merparten av eleverna på skolan är
läsvana, men inferensläsning hade upplevts som svårt i årskurserna på
mellanstadiet, både för eleverna att tillägna sig och för lärarna att undervisa
om. De lärare som fick erbjudande om att deltaga är erfarna legitimerade
grundskollärare som också är aktiva och engagerade i kollegiala samtal inom
skolämnet svenska och hade vid studiens genomförande varit verksamma
lärare i 8-25 år. De var positiva till att deltaga, tackade ja och bildade
sedermera forskarlaget.
Forskarlaget påbörjade sitt samarbete i augusti 2016, vilket innebar att
kartläggningen hade genomförts tidigare. Utifrån kartläggningen bestämdes
lärandeobjektet gemensamt i forskarlaget. Lärarna fungerade under studiens
gång som aktiva medforskare, där praktisk kunskap, blick för lärande och tyst
kunskap utgjorde värdefulla tillgångar i processen (Runesson Kempe, 2016).
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Arbetet i forskarlaget har skett i seminarieform med kollektiva planeringar
och analyser av datamaterialet. Jag har varit forskningsledare för gruppen och
har haft som uppgift att leda diskussioner, tillföra teoretisk kunskap, välja ut
texter från aktuell forskning samt delar ur empirin (film- och ljudsekvenser,
för- och eftertest) till mötessammankomsterna. Forskarlagets träffar var
schemalagda och gick av stapeln i stort sett varje skolvecka under läsåret
2016/17, dessutom fanns möjlighet att träffas direkt efter
forskningslektionerna, vilket skapade utrymme för reflektionssamtal när
intrycken fortfarande var färska.

För- och eftertest
Hösten 2016 och våren 2017 genomfördes sex learning studycykler, där varje
cykel bestod av förtest, planering, genomförande av lektion, eftertest samt
diskussion och analys. Alla elever som skulle deltaga i cyklerna 1-3 gjorde ett
förtest före cykel 1 och de elever som skulle deltaga i cyklerna 4-6 före cykel
4.
Ett för- och eftertest designades och prövades ut i elevgrupper som inte skulle
deltaga i studien. Det visade sig vara svårt att designa uppgifter som kunde ge
svar på vad eleverna urskilde i relation till lärandeobjektet och därför fick
uppgifternas karaktär modifieras flera gånger. Den slutliga versionen (se
bilaga 1 och 2) har haft samma design i samtliga cykler. Testen har syftat till
att undersöka elevernas förståelse av lärandeobjektet både före och efter
respektive lektion, vilket i sin tur har kunnat påverkat undervisningen, men
också till att analysera vad i elevtexterna som eventuellt hade utvecklats efter
undervisningen. Förtesten till cyklerna 1-3 (årskurs 4) genomfördes i oktober
2016 och för cyklerna 4-6 (årskurs 5) i mars 2017. Eftertesten gjordes två till
sex dagar efter respektive cykel. Eleverna i årskurs 5 (cyklerna 4-6) fick
därutöver göra ett fördröjt eftertest i juni 2017. I förtestet användes Astrid
Lindgrens (1980) novell Spelar min lind sjunger min näktergal och i
eftertestet Astrid Lindgrens (1980) novell Sunnanäng. Eleverna fick lyssna på
berättelserna samtidigt som de hade texten framför sig och därefter fick de
svara individuellt och skriftligt på uppgifterna i förtestet. Jag ansvarade för
genomförandet av för- och eftertest i samtliga klasser. I det fördröjda
eftertestet fick de elever som deltagit i cyklerna 4-6 läsa halva boken Pojken i
randig pyjamas (Boyne, 2014) och skriva ett karaktärsporträtt av
huvudpersonen Bruno.
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Analys av elevtexter
Studiens empiriska material utgörs bland annat av 245 elevtexter från för- och
eftertest samt fördröjda eftertest (cyklerna 4-6). Variationsteorin har använts
som analytiskt redskap för att undersöka på vilka kvalitativt skilda sätt som en
skönlitterär huvudpersons karaktärsdrag framträder i studiens elevtexter.
Analys av elevtexterna från för- och eftertest har skett i flera omgångar, både
före och efter den aktuella cykeln och sedan i en fördjupad analys av allt
material efter learning studyns genomförande. För att komma åt vilka kritiska
aspekter som skulle synliggöras i lektionscyklerna behövde elevernas skilda
beskrivningar i relation till lärandeobjektet komma fram och därför har
elevtexterna utgjort ett viktigt underlag för planeringen av lektionscyklerna.
När eleverna i årskurs 4 (cyklerna 1-3) hade genomfört förtestet jämfördes
elevtexterna och ett försök gjordes till att identifiera lärandeobjektets kritiska
aspekter inför lektion 1. Eftertesten analyserades i direkt anslutning till
lektionscyklerna i respektive cykel och jämfördes på individnivå med förtestet
för att se om någon utveckling i elevtexterna gick att urskilja och vad den i så
fall bestod i. När de tre första learning studycyklerna var avslutade utförde
eleverna i årskurs 5 (cyklerna 4-6) sina förtest. Eftersom kunskap från learning
study-cyklerna 1-3 och förtesten (4-6) kunde ligga till grund för planeringen
av undervisningen inför cyklerna 4-6 fanns flera antaganden om vad som var
kritiskt och vad som behövde framträda i undervisningen, än vad som fanns i
utgångsläget till cykel 1.
Variationsteorin har använts som analysredskap med avsikt att komma åt
kvalitativa skillnader i elevtexterna i relation till att dra slutsatser om en
huvudpersons karaktärsdrag. Det har inneburit ett sökande efter likheter och
skillnader i sättet som eleverna har uttryckt sig skriftligt.
Följande analysfrågor ställdes till elevtexterna:
• Hur beskrivs huvudpersonens karaktärsdrag?
• Vad skiljer mellan olika beskrivningar av huvudpersonens
karaktärsdrag?
• Vad tenderar vara nödvändigt att urskilja för att kunna dra en
slutsats om en huvudpersons karaktärsdrag?
I den fördjupade analysprocessen analyserades för- och eftertest genom
upprepande läsningar. Elevernas skriftliga formuleringar jämfördes och
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färgmarkeringar gjordes i relation till karaktärsdrag. Olika grupperingar
prövades som sinsemellan var kvalitativt skilda, vilket innebar att efterhand
delades vissa grupper av beskrivningar upp och andra slogs samman.

Forskningslektionernas genomförande
Lektionerna i cyklerna 1-3 genomfördes i december 2016 till mars 2017 i tre
olika klasser i årskurs 4 och varade i cirka två timmar. Lektionerna 4-6
genomfördes i april-maj 2017 i tre klasser i årskurs 5 och varade i cirka tre
timmar med rast eller lunch efter ungefär två timmar. I cyklerna 1-3
undervisade den ordinarie klassläraren (samma lärare i cyklerna 1-3) och i
cyklerna 4-6 var det jag. De i forskarlaget som inte undervisade observerade
och skrev anteckningar. Det framgår i tabell 4.2 hur många elever som deltog,
vilket innebär de antal elever som var med i hela learning studycykeln (förtest,
lektion samt eftertest). I de klasser som deltog var det fem elever totalt som
inte var med i alla steg och en elev som valde att inte deltaga, dessa elever
finns inte med i studien och utgör således bortfall.
Tabell 4.2. Forskningslektionernas genomförande
Lektion

Årskurs

1

4

Antal
elever
16

2

4

17

3
4
5
6

4
5
5
5

16
15
17
17

Datum för
genomförande
13 december
2016
24 januari
2017
14 mars 2017
3 april 2017
2 maj 2017
15 maj 2017

Lektionstid
2h

Undervisande
lärare
Klassläraren

2h

Klassläraren

2h
3h
3h
3h

Klassläraren
Jag
Jag
Jag

För att minimera risken för tekniska missöden filmades samtliga
lektionscykler med två videokameror och ljudupptagningar gjordes med två
diktafoner. Innan studien påbörjades prövades lämpliga placeringar ut för
videokameran, mestadels placerades den i klassrummets främre del till vänster
om läraren. Det medförde att alla elever kunde vara i bild samtidigt (de satt i
en halvcirkel på en matta) och det gick att fånga upp hur eleverna hanterade
och resonerade kring de uppgifter de fick under lektionen. Elevernas position
prioriterades framför lärarens, eftersom lärarens röst var lättast att identifiera.
Vid grupparbeten och paruppgifter har inte allt varit möjligt att filma och då
35

har forskarlagets anteckningar samt ljudinspelningar med diktafon utgjort
underlag. Eftersom lektionerna videofilmades och ljudupptagningar gjordes,
har det funnits möjligheter att gå tillbaka flera gånger och i detalj studera vilka
aspekter som öppnades upp som dimensioner av variation, identifiera kritiska
aspekter samt se om och hur de synliggjordes i undervisningen.
Lektionscyklerna transkriberades i direkt anslutning till lektionerna. Den
undervisande läraren benämns med L och elever med E. I de fall det är flera
elever som uttrycker sig samtidigt är de numrerade löpande E1, E2 och så
vidare. I transkriberingen är elevers och lärares utsagor talspråkligt skrivna
med ofullständiga meningar och inkorrekt grammatik, men ord har skrivits
med skriftspråklig stavning för att förenkla läsningen.

Undervisningen
Undervisningen designades utifrån hur de kritiska aspekterna skulle
synliggöras i undervisningen. Under studiens gång preciserades och
specificerades de kritiska aspekterna succesivt och därmed förändrades också
undervisningen. I tabell 4.3 presenteras en översiktlig bild av de
lärandeaktiviteter som genomfördes under lektionscyklerna, vilket följs av en
mer detaljerad beskrivning. Lektionerna hade en liknande struktur och
helklass varvades med par- och grupparbeten.
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Tabell 4.3. Lärandeaktiviteter och texter som användes i respektive cykel
Lektionsmoment
1.Två elevexempel
från förtestet
kontrasteras
2. Två skönlitterära
texter kontrasteras
(Mio min Mio
baksidestexten mot
kapitel 1)
3. Drakarnas
karaktärsdrag
kontrasterades med
utgångspunkt i
”Drakdikten”
4. Drakens
karaktärsdrag
kontrasterades med
utgångspunkt i
Draken med de röda
ögonen
5. Två beskrivningar
av en huvudperson
ställs mot varandra
6.Två berättelser
där
huvudpersonerna
kontrasteras med
varandra Draken
med de röda
ögonen och Den
sista draken i hela
världen

Cykel
1

Cykel
2

Cykel
3

Cykel
4

Cykel
5

Cykel
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I följande avsnitt beskrivs lärandeaktiviteterna mer ingående: vilka berättelser
och exempel som användes och om, och i så fall hur, uppgiften ändrades under
processens gång.
Lärandeaktivitet 1

Lärandeaktivitet 1 användes i samtliga cykler och den utfördes i helklass. Den
första uppgiften från förtestet (bilaga 1) projicerades på filmduken så att alla
kunde se den. Två elevtexter (bilaga 3) från förtestet ställdes mot varandra.
Eleverna uppmanades av läraren att se likheter och skillnader mellan texterna.
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Detta följdes av en diskussion i helklass. I de tre första cyklerna användes
elevtexterna 1 och 2 och i cyklerna 4-6 användes två elevtexter från förtestet
till cyklerna 4-6, elevtext 3 och 4 (bilaga 3). De kritiska aspekterna
modifierades under cyklernas gång, vilket bland annat innebar att andra
elevexempel behövde väljas för att synliggöra de aspekter som antogs vara
kritiska inför cyklerna 4-6.
Lärandeaktivitet 2

Lärandeaktivitet 2 användes i samtliga cykler. Baksidestexten till Mio min
Mio (Lindgren, 2003), som är en efterlysning av Bo Vilhelm Olsson (Mio),
projicerades på filmduken så att alla kunde se den (bilaga 4). I helklass
diskuterades vad eleverna fick reda på om Bo Wilhelm Olsson utifrån texten.
Därefter fick eleverna lyssna på en inspelning där Astrid Lindgren läser ett
utdrag ur kapitel 1 från Mio min Mio7 samtidigt som eleverna följde med i ett
texthäfte. Detta följdes av en helklassdiskussion om vad eleverna hade fått
reda på om huvudpersonen när de lyssnade på berättelsen.
Lärandeaktivitet 3

I cykel 2 tillkom lärandeaktiviteten ”Drakdikten” (Cassie, 2002). Läraren läste
den första versen som var projicerad så att alla kunde se den (bilaga 5).
Elevernas uppgift var att i par diskutera vilka karaktärsdrag drakarna i dikten
har. Varje par fick välja ett av de karaktärsdrag som de hade diskuterat och
redovisa det inför klassen. Sedan gjordes likadant med vers 2.
Lärandeaktivitet 4

Lärandeaktivitet 4 utfördes i samtliga lektionscykler, men det finns betydande
skillnader i hur lärandeaktiviteten genomfördes, vilket innefattar hur den
följdes upp samt vad som fokuserades och kom i förgrunden. Aktiviteten
inleddes med att läraren läste Draken med de röda ögonen (Lindgren, 1980)
samtidigt som eleverna följde med i ett texthäfte. Efter att eleverna hade
lyssnat och följt med i berättelsen i den första cykeln fick de arbeta i grupp
och skapa en klippdocka av draken utifrån texten och beskriva drakens

7

https://www.oppetarkiv.se/video/.../sagostunden-avsnitt-1-av-10
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karaktärsdrag i en text utifrån ett jag-perspektiv som de redovisade inför
klassen. I lektionscykel 2 och 3 ändrades uppgiften och klippdockan togs bort.
Eleverna fick i uppgift att i grupp jämföra drakens perspektiv med barnens
perspektiv på händelserna i berättelsen och redovisa inför klassen.
Lärandeaktiviteten ändrades återigen och i cyklerna 4-5 fick eleverna i grupp
diskutera drakens karaktärsdrag och fylla i det första fältet i ett venn-diagram
(bilaga 6).8 Ytterligare en förändring gjordes i cykel 6 där karaktärsdragen
maximerades till fem per grupp. I redovisningarna inför klassen uppmanades
eleverna i de tre senare cyklerna att motivera hur de hade kommit fram till
karaktärsdragen utifrån texten, vilket inte gjordes i cyklerna 1-3.
Lärandeaktivitet 5

Forskarlaget designade två texter, exempeltext 1 och 2, inför lektionscykel 3.
Syftet med texterna var att kontrastera explicita karaktärsdrag med ej explicit
uttryckta karaktärsdrag. Läraren inledde med exempeltext 1 som projicerades
på filmduken så att alla kunde se den, vilket följdes av att exempeltext 2
projicerades (bilaga 7). Detta följdes av en helkassdiskussion där texterna
jämfördes i relation till karaktärsdrag.
Lärandeaktivitet 6

I den sista och avslutande lärandeaktiviteten i cyklerna 4-6 fick eleverna
lyssna och följa med i texten till Tove Janssons (2015) berättelse Den sista
draken i hela världen. Lärandeaktiviteten gick ut på att eleverna skulle
jämföra huvudpersonernas karaktärsdrag i Den sista draken i hela världen
med Draken med de röda ögonen som de tidigare hade lyssnat på. Eleverna
arbetade i grupper och fullföljde venn-diagrammet (bilaga 6) som de hade
använt tidigare under lektionen. Efter gruppdiskussionerna skrev varje grupp
upp sina ord för drakarnas karaktärsdrag på tavlan. I cyklerna 4-5 redovisades
karaktärsdragen gruppvis inför klassen. I cykel 6 uppmanades eleverna att

8

Ett venn-diagram är en illustration som kan bestå av en tabell, bild eller figur som hjälper
elever att upptäcka logiska samband. Till exempel kan två huvudpersoner i två texter jämföras
och kontrasteras, vilket innebär att likheter och skillnader kan upptäckas.
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individuellt välja ett karaktärsdrag från tavlan, antingen ett ord som de höll
med om eller ett ord som de inte höll med om och motivera det utifrån texten.

Analys av undervisningen
Analys av undervisningen har skett i två omgångar, dels efter varje cykel, dels
i en efterföljande fördjupad analys. Analys har gjorts i termer av vilka aspekter
som framträdde, fokuserades och öppnades upp som dimensioner av variation.
Följande frågeställningar har använts för att analysera undervisningen:
•
•
•
•
•

Vilka aspekter kommer i förgrunden?
Är de aspekter som kommer i förgrunden relaterade till
lärandeobjektet?
Vilka aspekter öppnas upp som dimensioner av variation?
Vilka värden varierar inom dimensionen av variation?
Finns det flera aspekter som öppnas upp som dimensioner av
variation samtidigt och samvarierar?

Learning studyprocessen har inneburit ett sökande efter kritiska aspekter. De
aspekter som identifierades som kritiska prövades under lektionscyklerna och
förtydligades, reviderades, specificerades eller valdes bort efterhand.
Analysen som skedde i direkt anslutning till lektionerna tog tillvara på färska
intryck, medan det i den fördjupade analysen fanns möjlighet att få distans,
nya infallsvinklar och en helhetsbild av allt datamaterial. Eftersom det fanns
mer tid i den fördjupade analysen kunde den vara mer systematisk och inriktad
på detaljer. Inledningsvis lästes lektionstranskripten som en helhet och
efterhand valdes delar som ansågs relevanta i relation till lärandeobjektet ut.
Även elevtexter från för- och eftertest har varit av vikt i analysen av
undervisningen, både mellan cyklerna och i den fördjupade analysen. De
eventuella förändringar som går att utläsa mellan elevtexter i för- och eftertest
relaterades i varje cykel till lektionscyklernas innehåll, vilka aspekter som
uppmärksammades, vilka aspekter som öppnades upp som dimensioner av
variation och vilka värden som varierade. Skillnader i för- och eftertest blev
en ingång till att få syn på vad eleverna hade lärt sig i undervisningen, vad
som hade påverkat deras lärande samt en fingervisning om vilka de kritiska
aspekterna kunde vara. De kritiska aspekterna har successivt vuxit fram och
framträtt allt tydligare, men det var först i den fördjupade analysen som den
slutliga preciseringen och formuleringen kunde göras. Den slutliga
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formuleringen av de kritiska aspekterna har inte arbetats in i någon cykel, utan
är resultatet av den fördjupade analysen.

Etiska överväganden
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) har varit vägledande vid
genomförandet av forskningsprojektet avseende det grundläggande
individskyddskravet i form av de fyra allmänna huvudkraven:
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet
samt
nyttjandekravet.
Etiska överväganden har bland annat beaktats när det gäller kollaborationen
mellan mig och de medverkande lärarna, vilket har inneburit en strävan efter
att samarbetet skulle vara jämställt och inkluderande. Eftersom rollerna i
forskarlaget var klart uttalade innan studien påbörjades skapades goda
förutsättningar för samarbetet, vilket också innebar att samtliga fick möjlighet
till att bidra med både erfarenhet och kunskap (Adamson & Walker, 2011;
Mårtensson, 2015; Runesson & Gustafsson, 2012). Dock har rollerna skiljt sig
åt, exempelvis har jag haft det övergripande ansvaret för det organisatoriska
arbetet: planering av seminarieträffar, tillhandahållandet av teknisk
utrustning, medgivandebrev, ämnesdidaktisk litteratur och därutöver den
fördjupade analysen. En etisk aspekt som övervägdes är min dubbla roll, dels
som undervisande lärare på skolan, dels som forskare i studien. Fördelarna
med att studien genomfördes på min skola övervägde eftersom studien kunde
komma igång utan dröjsmål, ledningen på skolan var positiv till studien och
lärarna som bildade forskarlaget ville deltaga.
De deltagande lärarna informerades om studiens syfte och genomförande
innan studien påbörjades. De fyllde i en blankett (bilaga 8) där de fick ta ett
aktivt ställningstagande till om de ville vara med i studien, vilket båda ville,
och de fick information om att de kunde avbryta samarbetet närhelst de ville.
Innan licentiatuppsatsen färdigställdes fick de deltagande lärarna möjlighet att
läsa igenom och kommentera. Deras synpunkter beaktades.
Integritetsintresset har beaktats genom att deltagarna har avidentifierats, vilket
innebär att risken att kunna identifiera specifika elever och lärare minskar. Det
är dock troligt att de deltagande lärarna kan identifiera sig själva samt sina
41

elever. Videokamera har använts i datainsamlande syfte, vilket medför att
identifiering av enskilda individer är möjlig, men filmerna har förvarats inlåsta
och hanterats med försiktighet.
I kartläggningen har både syftet med intervjuerna och den kommande studien
delgivits skriftligt till eleverna och deras vårdnadshavare i god tid innan
genomförandet. Samtliga som tillfrågades accepterade att deltaga och
vårdnadshavarna fyllde i en blankett om samtycke till deltagande (bilaga 9).
Inför learning studyn fick vårdnadshavare till de deltagande eleverna
information om forskningsprojektet på ett föräldramöte i augusti 2016.
Samtliga vårdnadshavare informerades dessutom skriftligt genom ett
medgivandebrev angående avsikten med forskningsprojektet, metoden för
datainsamlingen, videofilmningen, hur materialet skulle användas, etiska
riktlinjer samt att eleverna hade rätt att avbryta samarbetet närhelst de ville
under studiens gång (bilaga 9). Bifogat med brevet fanns en blankett som var
utformad på ett sådant sätt att vårdnadshavarna genom ett aktivt
ställningstagande kunde besluta om deras barn fick medverka eller ej. På
skoltid fick eleverna information om studiens övergripande syfte, möjlighet
att ställa frågor samt information om möjligheten att avbryta sitt deltagande i
studien, eftersom de tillsammans med sina vårdnadshavare skulle kunna ta ett
aktivt beslut i frågan. En elev valde att inte deltaga, trots erbjudande om att
vara med på lektionen och bli placerad på ett sådant sätt att filmning inte
gjordes möjligt.
Innan respektive lektionscykel påbörjades fick eleverna möjlighet att ställa
frågor och de informerades återigen om möjligheten att avstå från deltagande.
Studien genomfördes i en för eleverna fysiskt välbekant skolmiljö och
lektionernas aktiviteter skiljde sig inte avsevärt från ordinarie undervisning.
Elevernas reaktioner på att deltaga i ett forskningsprojekt samt att bli
inspelade och filmade har varit övervägande positivt. I början av lektionerna
var de nyfikna på videokameran, men efter en stunds filmande verkade de inte
ta den i beaktande.
I lektionscyklerna har de elevexempel som använts avidentifierats, men det är
möjligt att den enskilda eleven kan ha känt igen sin text. Etiska överväganden
har beaktats i relation till detta och fördelarna övervägde eftersom syftet under
lektionen inte var att påvisa rätt eller fel, utan snarare att eleverna skulle få
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möjlighet att urskilja en variation mellan två elevbeskrivningar av en
huvudpersons karaktärsdrag.
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6.RESULTAT
Resultatet visar att elevtexterna, från för- och eftertest samt fördröjda eftertest,
ger uttryck för olika sätt att beskriva en huvudpersons karaktärsdrag. I de
flesta fall sker en förändring i elevtexterna mellan för- och eftertest, vilket
innebär att fler elever drar slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag efter
undervisningen. Vidare visar resultatet att det är skillnad mellan cyklerna när
det gäller vilka lärandemöjligheter som ges. De slutsatser som kan dras av
detta är, dels att vissa aspekter är kritiska att urskilja i relation till att dra
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär text, dels hur
dessa aspekter behandlas, i termer av vilka dimensioner av variation som
öppnas upp, har betydelse för elevernas lärandemöjligheter.

Fem skilda sätt att beskriva en huvudpersons
karaktärsdrag
Analysen är gjord på 245 elevtexter från för- och eftertest samt fördröjda
eftertest och har resulterat i fem kategorier som betecknas A-E. Det som
skiljer kategorierna åt är vad som blir urskilt i relation till en huvudpersons
karaktärsdrag. Inledningsvis presenteras kategorierna kortfattat i punktform
och därefter mer ingående tillsammans med exempel ur elevtexter som visar
hur dessa har legat till grund för den aktuella kategoriseringen.
•

•
•

•
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Kategori A
Huvudpersonens karaktärsdrag urskiljs ej. Enbart handlingen urskiljs
och återberättas.
Kategori B
Endast karaktärsdrag som finns explicit uttryckta i texten urskiljs.
Kategori C
Explicita karaktärsdrag urskiljs, som i kategori B, men även implicita
karaktärsdrag som inte finns explicit uttryckta i texten.
Kategori D
Explicita och implicita karaktärsdrag urskiljs, som i kategori C, och
dessutom relateras och motiveras de med belägg utifrån berättelsens
handling i form av huvudpersonens agerande.

•

Kategori E
Karaktärsdrag urskiljs samt relateras och motiveras med belägg
utifrån berättelsens handling och huvudpersonens agerande, som i
kategori D, därutöver relateras huvudpersonen till karaktärer i andra
berättelser, till eleven själv eller till personer utanför berättelsen.

Kategori A
I de elevtexter som kategoriserats som kategori A, beskrivs enbart handlingen,
vilket innebär att hela eller delar av berättelsens handling återberättas.
Beskrivningar av huvudpersonens karaktärsdrag framgår inte. Ett exempel
lyder:
Jag skulle beskriva Malin genom att i början kommer Malin till fattigstugan i Norka
för att hennes föräldrar fick lungsoten. Malin lärde först känna Pompadulla, den
högsta bland hjonen. Därefter lärde hon känna de andra hjonen. Plytet, Jocke Kis,
Ola på Jola. Sommar-Nisse, Höns-Hilma, Lill-Stava, Kärahjärtans och Pärkel-Anna.
Malin tyckte det inte fanns något fint i fattigstugan, att allt var fult. En dag skulle
Malin följa med Pompadulla och tiggde efter pengar och bröd och i fortsättningen
följde Malin med Pompadulla. Under färderna med Pompadulla kom hon en dag till
prästgården. Prästfrun gav bröd till påsen och de fick dricka vattvälling vid bordet.
När hon åt sin välling hörde hon vackra ord som kom från den halvöppna dörren i
kammaren. När hon kommer hem kommer hon inte ihåg orden förutom: Spelar min
lind sjunger min näktergal. Malin tror och tror och odlar ett frö. Upp kommer en lind
men ingen spelande. Malin fortsätter att tro och i slutet offrar hon sin själ. (cykel 2
förtest)

I ytterligare ett elevexempel återberättas handlingen:
Malin är åtta år. Malin har en sjukdom. Hon gillar inte fattigstugan och vill hem.
Malin blev lillpiga åt Pompadulla. Hon ville ha en spelande lind och en sjungande
näktergal. Hon grävde ner en ärta som hon hoppades på att det skulle bli en lind. Hon
kunde inte leva utan något vackert. Malin gav sin själ till linden och bodde i linden
för evigt. (cykel 4 förtest)

I båda exemplen ovan återges en sammanfattning av berättelsens handling,
men inga karaktärsdrag beskrivs.

Kategori B
I de elevtexter som har kategoriserats som B beskrivs endast huvudpersonens
karaktärsdrag med ord som finns explicit uttryckta i den lästa berättelsen,
vilket innebär att ingen tolkning av texten görs. Ett exempel lyder: ”I början
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var Malin sorgsen och så” (cykel 2 förtest). Karaktärsdraget ”sorgsen” står
explicit uttryckt i den lästa novellen. I ett annat exempel uttrycker eleven: ”I
skolan hade alla god mat men Anna var fattig och skämdes” (cykel 1 eftertest).
”Fattig” och ”skämdes” står explicit uttryckta i den lästa novellen. Ytterligare
ett exempel på återberättande av explicita karaktärsdrag är: ”Hon bor på ett
ställe som heter fattigstugan. Malin är en av sockens stackare de är barn eller
gamlingar som är sjuka, fattiga, förvärkta och ingen vill ta hand om längre”
(cykel 3 förtest). I elevtexten används samma ord som förekommer i
berättelsen till exempel: stackare, sjuka, fattiga (utfattiga) samt förvärkta. Det
görs varken någon tolkning av texten eller dras några slutsatser om
huvudpersonens karaktärsdrag. Exemplen i kategori B visar således att
explicita karaktärsdrag som har anknytning till huvudpersonen har urskilts och
återges i beskrivningen av denne, men inga slutsatser om huvudpersonens
karaktärsdrag dras.

Kategori C
Kategori C utgörs av texter där såväl explicita karaktärsdrag hämtade från
berättelsen (jfr kat. B) som sådana som inte finns explicit uttryckta i
berättelsen framträder. När implicita karaktärsdrag lyfts fram i elevtexterna
har slutsatser dragits som är baserade på berättelsens handling, vilket innebär
att en tolkning av texten har gjorts. Karaktärsdragen i kategori C är sålunda
relaterade till berättelsen, men slutsatserna motiveras inte med belägg utifrån
denna, utan står för sig själva. Ett exempel är: ”Bruno är en ganska självsäker
person. Han verkar även vara ganska mallig” (cykel 6 fördröjt eftertest).
Beskrivningen av huvudpersonen består av ”självsäker” och ”mallig”. Dessa
ord finns inte explicit uttryckta i berättelsen, vilket jag tolkar som att slutsatser
har dragits utifrån berättelsens handling, även om de inte motiveras med
belägg från texten. I ett annat exempel där huvudpersonens karaktärsdrag har
urskilts utifrån berättelsens handling och beskrivs är: ”Malin är snäll,
omtänksam och hjälpsam och verkar verkligen som en härlig tjej” (cykel 4
förtest). I berättelsen berättas bland annat följande om Malin:
Men Malin hade ett gott hjärta och försökte vara lillpiga åt dem alla. När Höns-Hilma
inte kunde knyta skobanden med sina förvärkta fingrar, då var det Malin som knöt
dem åt henne, när Kära Hjärtans tappade sina nystan, då var det Malin som hämtade
dem åt henne, och när Jocke Kis ängslades för rösterna som han hörde inne i sitt
huvud, då var det Malin som gav honom lugn och tröst. (Lindgren, 1980, s. 232)
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Eleven har tagit fasta på hur huvudpersonen agerar i berättelsen och dragit
slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag utifrån detta. Huvudpersonens
karaktärsdrag framgår, men det syns inte vad slutsatsen grundar sig på
eftersom det saknas belägg eller förklaringar från texten som relaterar till
huvudpersonens karaktärsdrag i elevtexten.

Kategori D
I de texter som kategoriseras som D beskrivs karaktärsdrag, liksom i kategori
C, som inte är explicit uttryckta. Skillnaden är att de relateras till och
motiveras med belägg till berättelsens handling i form av huvudpersonens
agerande. I ett elevexempel beskrivs huvudpersonen så här: ”Mattias är en
ganska snäll pojke och verkar ganska uthållig, jag menar han bodde ju ändå
på den där bondgården väldigt länge” (cykel 4 eftertest). När en elev, som i
detta exempel, uttrycker ett karaktärsdrag som inte finns explicit i berättelsen,
”uthållig”, har en slutsats dragits baserad på information i texten som är
explicit, det vill säga att han har bott på gården länge. På detta sätt tolkar
eleven texten utifrån dess detaljer. Eftersom eleven visar vilken explicit
information i texten som slutsatsen är baserad på synliggörs både slutsatsen
och tolkningsprocessen. Det blir således tydligt att eleven dels beskriver
huvudpersonens karaktärsdrag med ord som inte finns explicit nämnda i
texten, dels stärker sin slutsats med belägg utifrån huvudpersonens agerande.
Ett annat elevexempel lyder: ”Så stängde de dörren och var lite själviska”
(cykel 2 eftertest). I berättelsen framgår att om dörren stängs går den aldrig
mer att öppna och ingen kan varken komma in eller ut. I exemplet har eleven
urskilt ett av huvudpersonernas karaktärsdrag ”själviska”, som inte finns
explicit uttryckt i texten, vilket innebär att en slutsats har dragits. Dessutom
relateras karaktärsdraget till huvudpersonernas agerande: ”så stängde de
dörren”, vilket visar vad som ligger till grund för både slutsatsen och
tolkningen. I ytterligare ett exempel beskrivs huvudpersonens implicita
karaktärsdrag och agerande: ”Malin är en väldigt envis flicka som är
godhjärtad. Hon är beredd att offra sin själ till linden. Hon tror att med hopp
och längtan går det och det gjorde det ju” (cykel 6 förtest). I exemplet beskrivs
huvudpersonens karaktärsdrag ”envis” och ”godhjärtad”, vilka båda är
slutsatser. Dessutom beläggs dessa karaktärsdrag med vad hon är redo att göra
nämligen att ”offra sin själ till linden”, vilket är explicit uttryckt i berättelsen.
Eftersom det i elevexemplet framgår vilken information i berättelsen som
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ligger till grund för slutsatsen synliggörs vad i texten som eleven har tagit fasta
på för att kunna dra slutsatsen.
Till skillnad från föregående exempel relateras det i följande exempel både till
huvudpersonens agerande och till andra karaktärer i berättelsen. En elev
beskriver huvudpersonen så här: ”De bråkar inte så mycket utan är snälla mot
varandra. Mattias är snäll och omtänksam och bryr sig mycket om andra,
speciellt Anna” (cykel 5 eftertest). I exemplet beskrivs relationen mellan
Mattias och Anna, ”de är snälla mot varandra”, samt Mattias agerande
gentemot Anna och genom detta framträder Mattias karaktärsdrag. I en annan
elevtext jämförs huvudpersonen Bruno med sin pappa. Deras gemensamma
likheter i agerande urskiljs, vilket samtidigt mynnar ut i slutsatser om deras
karaktärsdrag: ”Om man skulle jämföra honom med hans pappa så tycker jag
att de är ganska lika genom att de båda är artiga och har samma mängd
tålamod” (cykel 6 fördröjt eftertest). I ytterligare ett elevexempel synliggörs
huvudpersonens karaktärsdrag i relationen till andra karaktärer, men här
framträder hur andra i berättelsen kan påverka huvudpersonens karaktärsdrag:
”Brunos föräldrar är ganska stränga vilket gör Bruno till en väldigt lydig
person” (cykel 6 fördröjt eftertest). Eftersom slutsatser om karaktärsdrag,
huvudpersonens agerande och andra karaktärer framkommer i texten urskiljer
eleven dessa simultant.

Kategori E
I de elevtexter som återfinns i kategori E urskiljs karaktärsdrag av
huvudpersonen som inte är explicit uttryckta i texten, vilka motiveras med
belägg utifrån berättelsens handling (jfr kat. D). Därutöver relateras
huvudpersonens karaktärsdrag till karaktärer i andra böcker eller filmer, till
eleven själv eller till andra personer som finns i verkligheten för att beskriva
och dra slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag.
Ett exempel på en elevtext där huvudpersonen relateras till en annan
huvudperson i en bok är: ”Jag tänker på hur Malin var påminner mig lite om
Anna. Båda var omtänksamma och hade en stark vilja och båda var ledsna för
att deras föräldrar hade dött” (cykel 4 eftertest). När huvudpersonen Anna
beskrivs, som är den huvudperson som skildras i eftertestet, relateras hon till
huvudpersonen Malin, som är huvudperson i texten som användes i förtestet,
det vill säga en karaktär utanför den aktuella berättelsen. När huvudpersonerna
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jämförs urskiljs de karaktärsdrag som de har gemensamt, nämligen att de var
omtänksamma, hade stark vilja samt att de var ledsna. Ett annat elevexempel
där huvudpersonens karaktärsdrag relateras till en huvudperson i en annan
berättelse är: ”Jag tycker Anna liknar Molly Moon för att de båda behövde
jobba mycket i början, men att de sedan hittade något som lät dem slappna av
men som senare gjorde dem giriga” (cykel 6 eftertest). Exemplet visar att
eleven har urskilt huvudpersonens agerande ”behövde jobba” och ”slappna
av” samtidigt som detta relateras till en huvudpersons karaktärsdrag ”giriga”
i en annan berättelse. 9
I följande elevtexter ges exempel på när en huvudpersons karaktärsdrag
relateras till en karaktär i en film, till en historisk person eller till en aktuell
person som finns i verkligheten. Ett exempel lyder: ”När jag tänker på Bruno
tänker jag lite på hon tjejen Rose i Titanic. Hon var först väldigt snobbig men
hon blev bättre sedan” (cykel 6 fördröjt eftertest). I exemplet relateras två
huvudpersoner till varandra och slutsatser kring deras gemensamma
karaktärsdrag ”snobbig” har urskilts. Ännu ett exempel där två
karaktärer/personer relateras till varandra är:
Bruno gillar att upptäcka, gå på upptäcktsfärd eller bara hitta nya vrår. När han blir
stor ska han bli upptäcktsresare, som Marco Polo. Bruno liknar lite Marco Polo båda
levde i sina egna världar, gillade att upptäcka, behövde någon att prata med och var
målmedvetna”. (cykel 6 fördröjt eftertest)

Det framgår att huvudpersonen Bruno relateras till Marco Polo genom deras
gemensamma agerande ”levde i sina egna världar, gillade att upptäcka,
behövde någon att prata med” och deras gemensamma karaktärsdrag
”målmedvetna”. I ytterligare ett elevexempel görs en jämförelse: ”Han är lite
lik Malala för båda är rättvisa och gillar inte när någon är taskig” (cykel 5
fördröjt eftertest). Exemplet visar att när huvudpersonen och en person utanför

9 Byng, G. (2002). Molly Moons fantastiska bok om hypnos. Malmö, Sverige: Richters.
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berättelsen, Malala, relateras till varandra urskiljs deras gemensamma
karaktärsdrag ”rättvisa”.
Även texter där eleven relaterar huvudpersonen till sig själv ingår i kategori
E, eftersom de innehåller en jämförelse med en person som är utanför
berättelsen. Detta framgår av följande exempel: ”Jag tycker att Malin
påminner lite om situationer som jag har varit med om t.ex. om jag är ledsen
så gör jag mycket för att det ska bli bättre men också så är jag omtänksam mot
andra och drar inte över min negativitet på andra” (cykel 5 förtest). I exemplet
relateras huvudpersonens karaktärsdrag till elevens karaktärsdrag. I ytterligare
ett elevexempel relateras huvudpersonens karaktärsdrag till eleven själv: ”Det
finns en skillnad mellan mig och Bruno, om jag hade gjort något, skulle jag
ha stått för det, jag skulle ha sagt att jag var vän med Shmuel även om jag var
rädd, till skillnad från Bruno (cykel 5 fördröjt eftertest). Exemplet visar att
slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag har dragits, vilka motiveras samt
relateras till berättelsens handling i form av agerande, men också till personer
utanför berättelsen. I exemplet urskiljs både likheter och skillnader mellan
eleven och huvudpersonen.

Sammanfattning
De fem kvalitativa kategorierna, som beskrivits, innefattar innebörder av
kunnandet i relation till lärandeobjektet. Varje kategori representerar ett allt
mer differentierat urskiljande, vilket innebär en förändring av erfarandet där
nya nyanser, detaljer och aspekter av fenomenet urskiljs. Kategori A skiljer
sig från de övriga eftersom beskrivningar av huvudpersonens karaktärsdrag
överhuvudtaget inte görs. Kategorierna B till E är inkluderande i bemärkelsen
att något adderas från B till C, från C till D och D till E. Det finns en avgörande
skillnad mellan å ena sidan kategorierna A-B och å andra sidan C-E. I de
förstnämnda kategorierna återges sådant som finns explicit uttryckt i
berättelsen, medan de sistnämnda innefattar slutsatser om huvudpersonens
karaktärsdrag och således gjordes en tolkning av texten.

Återberättande och tolkande elevtexter
Elevtexterna i kategori A och B är sålunda återberättande, medan de i C, D
och E är tolkande. Utifrån denna skillnad delades elevtexterna in i två grupper:
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återberättande (A-B) respektive tolkande (C, D, E). Som framgår av tabell 5.1
är samtliga elevtexter i cykel 6 tolkande i eftertestet (17/17) medan i förtestet
kategoriserades drygt hälften som återberättande (9/17). Detta kan jämföras
med cykel 1 där texterna inte förändras överhuvudtaget mellan för- och
eftertest gällande återberättande respektive tolkande (9/9 återberättande i
såväl för- som eftertest). Resultatet visar således att cykel 6 var mest
framgångsrik och utifrån detta kan man anta att det i cykel 6 skapades bäst
möjligheter i undervisningen till att dra slutsatser om en huvudpersons
karaktärsdrag.
Tabell 5.1. Resultat antal återberättande respektive tolkande texter från föroch eftertest i cyklerna 1-6

Återberättande
A-B

Före
Efter

Cykel
1
N=16
9
9

Tolkande C-E

Före
Efter

7
7

Cykel/kategori

Cykel
2
N=17
12
4

Cykel
3
N=16
10
7

Cykel
4
N=15
5
1

Cykel
5
N=17
5
3

Cykel
6
N=17
8
0

5
13

6
9

10
14

12
14

9
17

I cyklerna 4, 5 och 6 är en större andel av elevtexterna i förtestet
kategoriserade i de tolkande kategorierna C-E (10/15, 12/17 respektive 9/17),
medan andelen tolkande texter i cyklerna 1, 2 respektive 3 är lägre (7/16, 5/17
respektive 6/16). Resultatet av analysen visar således att i cyklerna 4, 5 och 6
var det fler elever som redan innan undervisningen kunde beskriva
huvudpersonen utifrån en tolkning av texten. Detta kan tolkas som en tendens
till att man kan få en takeffekt, det vill säga att i dessa klasser är
utvecklingspotentialen mindre än i de övriga, eftersom många redan från
början har gjort tolkningar utifrån vad man har urskilt i texten.
Efter undervisningen i cyklerna 4 och 5 är det endast ett fåtal texter (1
respektive 3) som kategoriseras som återberättande och i cykel 6 inte någon
text alls. Av dessa tre klasser är det i cykel 6 som den största förändringen går
att finna. Innan undervisningen var det knappt hälften av texterna som
kategoriserades som återberättande (jämför en tredjedel respektive något
mindre än en tredjedel i cyklerna 4 och 5). Nästan samma resultat återfinns i
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cykel 2, där tretton av sjutton texter i eftertestet har kategoriserats som
tolkande. Förändringen i resultatet måste ses i ljuset av att det var få texter i
denna klass som kategoriserats som tolkande i förtestet. I cykel 2 förefaller
alltså skillnaden vara störst mellan för- och eftertest (12/17 återberättande i
förtestet, 4/17 i eftertestet), även om andelen tolkande texter i eftertestet inte
är riktigt lika högt som i cyklerna 4, 5 och 6. Nästan samma andel
återberättande texter finns på förtestet i cykel 3 (10/16) och cykel 2 (12/17),
men i cykel 2 är resultatet på eftertestet något högre (13/17) än i cykel 3 (9/16).
I tabellen, som finns i bilaga 10, framgår antalet elevtexter i respektive
kategori (A-E) på förtest, eftertest och fördröjt eftertest. Värt att notera är att
i cyklerna 1-3 är det ingen elevtext som kategoriseras som E, varken i föreller i eftertestet. I cyklerna 4, 5 och 6 finns ett fåtal elevtexter som
kategoriseras som E i förtestet (1/15, 3/17 respektive 2/17). Efter
undervisningen i cyklerna 4, 5 och 6 ökar andelen elevtexter markant i
kategori E (7/15, 10/17 respektive 12/17). Analysen visar att skillnaden
mellan för- och eftertest är störst i cykel 6 och undervisningen kan därmed
betraktas som mer framgångsrik än i övriga cykler.

Vilka aspekter fokuseras, framträder och behandlas i
lektionscyklerna?
I syfte att undersöka hur skillnaden i elevresultat kan reflektera den
undervisning eleverna har fått, gjordes en analys av undervisningen i termer
av vilka aspekter som framträdde, fokuserades och öppnades upp som
dimensioner av variation.
Som framgår av tabell 5.2 finns en skillnad mellan cyklerna beträffande vilka
aspekter som står i fokus. I de tidiga cyklerna uppmärksammas till exempel
textens längd, överensstämmelse med originalberättelsen, identifiering med
huvudpersonen och huvudpersonens utseende. I de senare cyklerna kommer
huvudpersonens karaktärsdrag, agerande och karaktärer utanför berättelsen i
förgrunden.
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Tabell 5.2. Aspekter som lyftes fram i undervisningen i respektive cykel
Aspekter/cykel
1. Textens längd
2. Textens
överensstämmelse med
originalberättelsen
3. Identifikation med
huvudpersonen
4. Huvudpersonens
utseende
5. Andra personer i
berättelsen och deras
karaktärsdrag
6. Huvudpersonens
karaktärsdrag
7. Huvudpersonens
agerande
8. Karaktärer utanför
berättelsen

C1

C2

C3

C4

C5

x

x

x

x

x

x

x

C6

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fokus i denna studie är inte att beskriva processen i den genomförda learning
studyn steg för steg, utan att förklara vad den resulterade i gällande de kritiska
aspekter som de aktuella elevgrupperna behövde urskilja samt på vilka olika
sätt dessa synliggjordes i undervisningen. För att påvisa betydelsen av vilka
aspekter som fokuserades, framträdde och behandlades i undervisningen
kommer följande avsnitt beskriva hur lärandet speglas beroende på om de
kritiska aspekterna kom i för- eller bakgrunden, om de öppnades upp som
dimensioner av variation, om de samvarierade och om lärande- och
variationsrymden vidgades. Det finns en betydande skillnad mellan de olika
lektionscyklerna och resultatet delas utifrån denna skillnad in i två delar: den
första delen handlar om när aspekter som inte relaterar till huvudpersonens
karaktärsdrag sätts i förgrunden i undervisningssituationen och den andra
delen handlar om när aspekter som relaterar till huvudpersonens karaktärsdrag
sätts i förgrunden.

Aspekter som inte relaterar till huvudpersonens karaktärsdrag
Det är framförallt i cykel 1 som aspekter som inte är relaterade till
huvudpersonens karaktärsdrag kommer i förgrunden, till exempel textens
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längd, korrekthet, identifikation med huvudpersonen, utseende och andra
personers karaktärsdrag, vilket leder till att huvudpersonens karaktärsdrag
kommer i bakgrunden.

Aspekt 1 “Textens längd” och aspekt 2 ”Textens överensstämmelse med originalberättelsen”
I inledningen till cykel 1 är eleverna samlade i helklass. Läraren visar två
elevtexter från förtestet (bilaga 3) och ber eleverna att jämföra dem, vilket
innebär att texterna kontrasteras. Texterna behandlas dock inte utifrån de
antagna kritiska aspekterna, utan läraren leder in eleverna på andra aspekter
som till exempel textens längd när hen säger: ”Då har vi den här texten som
är lite längre”. Textens längd blir en framträdande aspekt under lektionen,
vilket visas i följande exempel:
Excerpt 5.1 (cykel 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L-Vad är det för skillnad på de här svaren?
E1-Eh ett är lite kortare och det andra är längre.
L-Är det något annat som skiljer?
E2-Den första den berättar hur det är och det andra var ganska långt
och för den ville verkligen berätta om hur den beskrev om.
L-Hur då?
E3-Typ om hen skulle vara Malin och hur hon kände sig asså och
läste verkligen.
L-Men stod verkligen allt det här i texten. Stod allt det här?
E (flera uttrycker)-Nej
E4-Den andra texten var väldigt bra men i den här har de förklarat
väldigt mycket och så, men i den förra stämde det ju lite mer
eftersom det stod i texten och i den här har de ju tagit lite egna ord
och satt dit och vissa saker kanske stämmer och vissa saker
kanske inte stämmer och sedan har hen har ju också förklarat hur
det känns.

De aspekter som kommer i förgrunden och som öppnas upp som dimensioner
av variation är texternas längd (rad 2) där ”kort” och ”lång” varierar samt
textens överensstämmelse med originalberättelsen (rad 9), där
”överensstämmelse” varierar med ”stämmer inte”. Eleverna ges i exemplet
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möjlighet att se skillnad på texternas längd samt urskilja om texterna
överensstämmer eller inte med berättelsen.

Aspekt 3 “Identifikation med huvudpersonen”
I cyklerna 1- 5 öppnas aspekten ”identifikation med huvudpersonen” upp som
en dimension av variation. Aspekten relaterar inte till huvudpersonens
karaktärsdrag, vilket leder till att huvudpersonens karaktärsdrag hamnar i
bakgrunden och identifikation med huvudpersonen i förgrunden. I excerpt 5.2
har en grupp på fyra elever fått i uppgift att diskutera huvudpersonen i Draken
med de röda ögonen. Excerptet är ett exempel på när aspekten ”identifikation
med huvudpersonen” öppnas upp som en dimension av variation, där
huvudpersonens känslor varierar med läsarens känslor, det vill säga hur
draken kände sig varierar med hur eleverna skulle känna sig om de var i
samma situation.
Excerpt 5.2 (cykel 2)
1. E2-Ja, den kände sig ledsen
2. E3-Ja så som vi skulle känna oss om vi var draken
3. E2-Jag skulle känna mig ledsen och det verkar som att den hänger på
läget.
4. E1-Ja fast vi människor flyger ju inte iväg.
5. E4-Vart ska vi hitta nån mat då?
6. E1-Men varför skulle draken flyga iväg?
7. E4-Ja för att hitta något drakland.
8. E1-Eh jag vet inte, men hur skulle du känna om?
9. E4-Jag skulle må illa.
10. E2-Jag skulle vara hypad inför flygturen.
11. E1-Hur skulle du känna dig?
12. E3-Jag har aldrig varit en drake men jag skulle känna mig ledsen.
På rad 1 ger E2 uttryck för hur draken känner sig och på rad 2, 3, 9, 10 och 12
relaterar eleverna till hur de skulle känna sig om de var i samma situation. När
eleverna relaterar till sig själva, tar de inte stöd i texten, utan deras antaganden
är ogrundade i relation till berättelsen och leder inte till att huvudpersonens
karaktärsdrag framträder.
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Aspekt 4 “Huvudpersonens utseende”
Även aspekt 4 utgör ett annat fokus än huvudpersonens karaktärsdrag och
framträder återkommande i cykel 1 och 2. Det är huvudpersonens utseende
som uppmärksammas, men detta relateras inte till huvudpersonens
karaktärsdrag och excerpt 5.3 är ett exempel på detta. I excerptet är det tre
elever som diskuterar Draken med de röda ögonens karaktärsdrag i en
helklassituation.
Excerpt 5.3 (cykel 2).
1. E1-Den är grön.
2. E2-Ja, men det handlar inte om personen.
3. E1-Ja, men om vi ska beskriva den så kan vi skriva att den har röda
ögon.
4. E2-Ja, men det är inte personligheten.
5. E3-Ja men man ska skriva draken utifrån personligheten inte hur den
ser ut.
6. E1-Ja, men inombords kan den vara väldigt väldigt grön.
E2 och E3 har urskilt att ”grön” inte är ett karaktärsdrag (rad 2, 4 och 5), men
E1 håller fast vid drakens utseende ”grön” (rad 1 och rad 6) och röda ögon
(rad 3) och har troligen inte urskilt vad ett karaktärsdrag är. E1 urskiljer
således inte huvudpersonens karaktärsdrag, utan fokuserar på drakens
utseende.

Aspekt 5 “Andra personer i berättelsen”
Denna aspekt relaterar till berättelsen, men inte till huvudpersonens
karaktärsdrag. Istället är det andra personer i berättelsen och aspekten
”identifikation med huvudpersonen” (här identifikation med andra personer i
berättelsen) som kommer i förgrunden. Excerpt 5.4 är ett exempel på när
huvudpersonen Draken är i bakgrunden och andra karaktärer, syskonen, i
förgrunden.
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Excerpt 5.4 (cykel 2).
1. L-Hur känner sig syskonen?
2. E1-Syskonen känner sig ja dom känner sig deprimerade. Vi skulle
känna oss deprimerade.
3. L-Varför då?
4. E1-Ja, men den (syftar på draken) är som en vän för dom och då när
han ska iväg […] därför deprimerad.
5. E2-Ja dom har fäst sig vid den här draken tycker om den. Det är en
vän för dom. Ledsna.
6. E3-Lite ledsna och förvirrade. Liksom ledsna för att draken sticker
och varför ska draken sticka liksom? Det är därför de är förvirrade.
Läraren leder med sin fråga (rad 1) in eleverna till att fokusera på andra
personer än på huvudpersonen. Eleverna ger uttryck för att syskonen (andra
karaktärer i berättelsen) känner sig ”deprimerade” (rad 2), ”ledsna” (rad 5)
och ”förvirrade” (rad 6), vilket innebär att det är syskonens karaktärsdrag som
varierar. Dessutom framkommer hur syskonen skulle känna sig i samma
situation (”deprimerade”, rad 2). På rad 6 motiveras karaktärsdragen ”ledsna”
och förvirrade” utifrån texten ”för att draken sticker”.
Således urskiljs syskonens karaktärsdrag, vilka är relaterade till
originalberättelsen, men de kopplas inte ihop med huvudpersonens
karaktärsdrag. Det innebär att huvudpersonens karaktärsdrag inte betonas och
synliggörs, utan aspekten är i bakgrunden och är därmed inte möjlig att erfara.

Aspekter som relaterar till huvudpersonens karaktärsdrag
Analysen visar att när aspekterna ”huvudpersonens karaktärsdrag”,
”huvudpersonens agerande” och ”andra karaktärer utanför berättelsen”
öppnas upp som dimensioner av variation görs det möjligt för eleverna att dra
slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag. Detta är en skillnad mot vad som
har beskrivits tidigare och kommer att beskrivas mer i detalj nedan.

Aspekt 6 “Huvudpersonens karaktärsdrag”
Som tidigare beskrivits framträder inte aspekten ”huvudpersonens
karaktärsdrag” i cykel 1, eftersom undervisningen inte fokuserar och
uppmärksammar denna aspekt. I cyklerna 2-6 tillkommer en dikt
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”Drakdikten” (bilaga 5), där elevernas uppgift är att dra slutsatser om
drakarnas karaktärsdrag. Aspekten ”huvudpersonens karaktärsdrag” öppnas
upp som en dimension av variation, där värdena återberättade karaktärsdrag
varierar med slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag. När
huvudpersonens karaktärsdrag öppnas upp som en dimension av variation, där
återberättade karaktärsdrag varierar med slutsatser om karaktärsdrag görs det
möjligt för eleverna att lära sig det avsedda.
Läraren läser drakdikten (bilaga 5) som är projicerad så att alla elever kan se
den, därefter får de diskutera i par om drakens karaktärsdrag och välja ett ord
för detta. När elevparen redovisar sina karaktärsdrag i helklass varierar
återberättande karaktärsdrag med slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag
och excerpt 5.5 utgör ett exempel på detta:
Excerpt 5.5 (cykel 4 ).
1. E1-Jag tycker att de är lite
stökiga.
2. E2-De är väldigt
ociviliserade.
3. L-(Läraren skrattar) Det var
ett härligt ord.
4. E3-De hade ju ting!
5. E4-Ja, men de var en bråkig
samling så de bråkar mycket.
6. E2-De är ju väldigt
ociviliserade.
7. L-Vad tänkte ni?
8. E5-Att de helt enkelt inte är
sociala.
9. E6-Högljudda, vilda och
stökiga.
10. E7-De är sådär lömska.
11. E8-De är ganska bråkiga när
de ljuger.
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En slutsats om ett
karaktärsdrag
En slutsats om ett
karaktärsdrag

Återberättande

En slutsats om ett
karaktärsdrag
En slutsats om ett
karaktärsdrag
Slutsatser om karaktärsdrag
En slutsats om ett
karaktärsdrag
Återberättande

12. E9-De är bråkiga och skäller
vilt. Ja det är en bråkig
samling.

Återberättande

På rad 1, 2, 6, 8, 9 och 10 ger eleverna uttryck för att ha dragit slutsatser om
huvudpersonens karaktärsdrag med utgångspunkt i dikten, medan på rad 5, 11
och 12 återges karaktärsdrag som finns explicit uttryckta. Elevernas inlägg
bidrar till att öppna upp aspekten ”huvudpersonens karaktärsdrag” som en
dimension av variation, eftersom värdena som lyfts fram varierar och relaterar
till huvudpersonens karaktärsdrag. När huvudpersonens karaktärsdrag
betonas skapas en lärande- och variationsrymd där värdena återberättade
karaktärsdrag varierar med slutsatser om karaktärsdrag. Det tenderar således
vara avgörande när undervisningen fokuserar och betonar huvudpersonens
karaktärsdrag snarare än andra aspekter som till exempel huvudpersonens
utseende och att identifiera sig med huvudpersonen.

Aspekt 7 “Huvudpersonens agerande”
I grupper får eleverna diskutera huvudpersonens karaktärsdrag utifrån
berättelsen Draken med de röda ögonen. De karaktärsdrag som grupperna
kommer fram till redovisas inför klassen. I cyklerna 3-6, till skillnad från de
andra, uppmanas eleverna att motivera de karaktärsdrag som de har valt i
grupparbetet när de redovisar inför klassen. Detta leder till att berättelsen
kommer i förgrunden och aspekten ”huvudpersonens agerande” öppnas upp
som en dimension av variation.
Excerpt 5.6 är ett exempel på när aspekten ”huvudpersonens agerande” är i
fokus samt öppnas upp som en dimension av variation, där sätten som
huvudpersonen agerar på varierar.
Excerpt 5.6 (cykel 4)
1. E1-Ja han njöt av livet. Han fick mat när han ville och hade ganska
kul och var en livsnjutare.
2. L-Var det någon speciell situation som han var en sån här
livsnjutare?
3. E2-När han ligger på rygg såhär (eleven visar med kroppen).
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4. E3-När han var såhär självsäker och simmade såhär då såg man att
han njöt.
5. E4-Ja när han flög iväg.
6. E5-När han sjöng sången.
När elev E1 på rad 1 relaterar karaktärsdraget ”livsnjutare” till
huvudpersonens agerande ”njöt av livet, han fick mat när han ville och hade
ganska kul” öppnas aspekten ”huvudpersonens agerande” upp som en
dimension av variation. Karaktärsdraget ”livsnjutare” är en slutsats som har
dragits utifrån hur huvudpersonen agerar i berättelsen och eleverna E2-E5
fokuserar, uppmärksammar och ger exempel utifrån vad i berättelsen som kan
relateras till drakens karaktärsdrag i form av dennes agerande E2: ”ligger på
rygg”, E3: ”när han var såhär självsäker och simmade såhär då såg man att
han njöt”, E4: ”när han flög” och E5: ”när han sjöng sången”. Analysen visar
att när huvudpersonens agerande är i förgrunden och öppnas upp som en
dimension av variation görs det möjligt för eleverna att urskilja denna aspekt.
”Huvudpersonens agerande” öppnas endast upp som en dimension av
variation i cyklerna 3-6 (se tabell 5.2), trots att samma lärandeaktivitet
användes i samtliga cykler. Detta kan härledas till att i cykel 1 och 2 kom
andra aspekter i förgrunden, till exempel utseende och identifiering med
huvudpersonen, vilket ledde till att huvudpersonens agerande med
utgångspunkt i texten kom i bakgrunden.
I cykel 6 förändras gruppdiskussionen ytterligare; karaktärsdragen för draken
begränsas till fem per grupp, vilket innebär att eleverna får förhandla i sina
grupper om vilka karaktärsdrag de ska välja. När eleverna inom gruppen
jämför karaktärsdrag, synliggör de för varandra vad i texten som ligger till
grund för slutsatsen. De får sålunda argumentera för vilka fem karaktärsdrag
som ska skrivas upp på tavlan (se bilaga 11). I excerpt 5.6 (cykel 4) öppnades
aspekten ”huvudpersonens agerande” upp som en dimension av variation,
men excerpt 5.7 (cykel 6) utgör ett exempel på när två aspekter,
”huvudpersonens agerande” och ”huvudpersonens karaktärsdrag”, öppnas
upp samtidigt. Förvisso öppnades aspekten ”huvudpersonens agerande” upp
som en dimension av variation i cykel 3, men att aspekterna ”huvudpersonens
karaktärsdrag” och ”agerande” öppnas upp samtidigt och samvarierar
förekommer endast i cyklerna 4-6. Excerpt 5.7 är således ett exempel på när
två aspekter samvarierar: olika slutsatser om karaktärsdrag och olika sätt som
huvudpersonen agerar på.
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Excerpt 5.7 (cykel 6)
1. L-Er uppgift kommer att bli
när ni kommer fram och
redovisar att ni ska få säga era
ord och förklara varför ni har
valt dem. Ta hjälp av
handlingen, hur draken
visar det.
2. E1-Vi skrev busig för han är
lite busig när han gick iväg
och tjurade och bara ehehä då
till slut när de hotade honom
så började han att gråta när
han sen så fick sin lilla
ljusstump så hihi liksom som
han såhär spelade hela tiden
därför han ville få
uppmärksamhet.
3. E2-Eh sen så valde vi självisk
för att vi tänkte att han gör
vad han vill typ eh när han
tjurade så gick han iväg för
sig själv och nu ska de andra
komma och trösta mig eh så
han bara gick därifrån och
liksom väntade på att han
skulle få lite uppmärksamhet
så det var ganska själviskt av
honom eller henne.
4. E3-Empatisk.
5. E1-Liksom han kan tänka sig
in i andras situationer för han
liksom det är ganska svårt att
förklara faktiskt men han är
empatisk för han tänker ibland

Slutsats om ett karaktärsdrag
Sättet att agera

Slutsats om ett karaktärsdrag
Sättet att agera

Slutsats om ett karaktärsdrag
Sättet att agera
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6.

7.
8.
9.

också på andra liksom bara ok
hur känner dom här eh han är
ledsen ähhhä och förlåt hej då
nu sticker jag. Han är ganska
såhär han tänker lite på andra
då också såhär förlåt och
hejdå.
E4-Envis. Han är envis för
han vill att alla ska anpassa
sig till vad han tycker och vill.
Ja vad han tycker är rätt och
vill och så.
L-Var det alla era ord?
E1-Nej relationssökande.
E 1-Relationssökande han vill
ju ha uppmärksamhet
bevisligen och det betyder att
han på något sätt att han
uppskattar att bli sedd och att
folk tittar på han så han är ju
relationssökande i det sättet
att han han vill också att folk
ska bry sig om honom och
han vill också jag vet inte om
man skulle kunna säga att han
bryr sig om andra i samma
utsträckning men på något sätt
så gör han det.

Slutsats om ett karaktärsdrag
Sättet att agera

Slutsats om ett karaktärsdrag
Sättet att agera

Sättet att agera

Sättet att agera

Sättet att agera

När eleverna uppmanas av läraren (rad 1) att ta hjälp av handlingen är texten
i förgrunden och en gemensam utgångspunkt. Eleverna ger exempel på olika
karaktärsdrag (busig, självisk, empatisk, envis och relationssökande) och olika
exempel på agerande (till exempel går iväg, börjar gråta, tjurar, vill ha
uppmärksamhet). Karaktärsdrag är således en aspekt och agerande en annan,
vilket innebär att de exempel på karaktärsdrag som varierar är värden inom en
dimension av variation och exemplen på agerande som varierar är en annan
dimension av variation. Sålunda representerar elevernas bidrag olika värden
inom de två dimensionerna som öppnas upp, ”huvudpersonens karaktärsdrag”
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och ”huvudpersonens agerande”. Dessa aspekter öppnas upp samtidigt och
relateras till varandra. Detta sker till exempel när elev E1 säger ”busig” (rad
2) och kopplar det till huvudpersonens agerande ”han är lite busig när han gick
iväg och tjurade”.
Eftersom huvudpersonens karaktärsdrag samvarierar med huvudpersonens
agerande sker en fusion, vilket ger eleverna möjlighet att erfara båda
dimensionerna av variation samtidigt. Dessutom kan skillnaden mellan dessa
olika värden inom dimensionen urskiljas och leda till att lärande- och
variationsrymden vidgas, vilket erbjuder ökade lärandemöjligheter.

Aspekt 8 “Karaktärer utanför berättelsen”
Denna aspekt skiljer sig från övriga i avseendet att när den öppnas upp som
en dimension av variation relaterar den till den aktuella berättelsen, men också
till karaktärer i andra böcker och filmer och till personer i verkliga livet som
är ”utanför” berättelsen. I cykel 1-3 uppmärksammas inte aspekten
”karaktärer utanför berättelsen” i undervisningen och den synliggörs därmed
inte för eleverna. Ett exempel på aspekten ”karaktärer utanför berättelsen”
framgår av excerpt 5.8 (cykel 4) nedan. Där öppnas aspekterna
”huvudpersonens karaktärsdrag”, ”huvudpersonens agerande” och
”karaktärer utanför berättelsen” upp som dimensioner av variation samtidigt.
Efter att elevgrupperna i cykel 4 har kommit fram till de karaktärsdrag som är
relaterade till Draken med de röda ögonen, skrivs de på tavlan (se bilaga 11).
När eleverna ska redovisa karaktärsdragen inför klassen uppmanar läraren
dem att ta ställning till om de håller med om karaktärsdragen som står på
tavlan eller ej, vilket framgår i excerpt 5.8 (cykel 4):
Excerpt 5.8 (cykel 4).
1. L-Är det någon grupp som
har skrivit ord som ni inte
håller med om?
2. E1-Jag skulle vilja replaca
smart med ondskefull, han
var ju smart men det var

Slutsatser om karaktärsdrag
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3.

4.

5.

6.

7.
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mer ondskefullt att göra
krokodiltårar för att få mat.
E2-Jag tänker att han
egentligen inte var så
jättesmart han var mer typ
att han ville vinna, retas lite,
smart han var mer listig
eller hur ska man säga.
E3-Han var rätt så många
dumma saker, dumma
människor som till exempel
Donald Trump är
jättesmarta men ändå
dumma i huvudet, han
kom ju upp i toppen för
annars var han inte så
jättesmart.
4-Malin var ju också
E4annorlunda än dom andra,
hon var ju barn och inte
galen som de flesta där var
och hon kände sig ju lite
felplacerad sen så i slutet så
försvann hon (eleven gör
citattecken i luften).
E55-Hon blev liksom över
och det var så med draken
också, det var grisarna och
så var det han liksom han
blev över.
E6-Asså jag tycker att det
g likheter med
finns några
Malin och draken men jag
tycker ändå att draken
trivdes ju där han hade ju
liksom mat och sådär, var
livsnjutare och vänner och

Sättet att agera

En slutsats om ett karaktärsdrag
Sättet att agera
En slutsats om ett karaktärsdrag

Relaterar till en karaktär utanför
berättelsen+en slutsats om ett
karaktärsdrag
+sättet att agera

Relaterar till en karaktär utanför
berättelsen +slutsatser om
karaktärsdrag
Sättet att agera

Relaterar till en karaktär utanför
berättelsen+sättet att agera

Relaterar till en karaktär utanför
berättelsen
sättet att agera
En slutsats om ett karaktärsdrag

sådär men Malin kände bara
sådär att hon ville bort
därifrån liksom.
8. E77-Båda var utanför.
f
Precis som den
n fula
ankungen. Udda och
utstötta.

Sättet att agera

Relaterar till karaktärer utanför
berättelsen
Slutsatser om karaktärsdrag

När läraren ställer frågan ´lUGHWQnJRQJUXSSVRPKDUVNULYLWord som ni inte
KnOOHUPHGRP"´(rad 1) riktas elevernas uppmärksamhet mot berättelsen och
huvudpersonens karaktärsdrag. Till exempel på rad 2 när eleven vill byta ut
´VPDUW´ PRW ´RQGVNHIXOO´ RFK relaterar det till huvudpersonens agerande i
EHUlWWHOVHQVDPWSnUDGQlUHOHYHQYLOOE\WDXW´MlWWHVPDUW´PRW´OLVWLJ´RFK
relaterar det till huvudpersonens agerande. I excerpt 5.8 är det eleverna som
bidrar med att öppna upp DVSHNWHQ ´NDUDNWlUHU XWDQI|U EHUlWWHOVHQ´ VRP HQ
dimension av variation, eftersom de spontant jämför huvudpersonen med
andra karaktärer/personer, på rad 4 med Donald Trump, på rad 5-8 med Malin
och på rad 8 med Den fula ankungen. I excerpt 8 öppnas tre aspekter upp som
dimensioner av variation och samvarierar. För det första öppnas aspekten
´KXYXGSHUVRQHQV NDUDNWlUVGUDJ´ upp som en dimension av variation, där
dimensionens värden utgörs av slutsatser om karaktärsdrag. För det andra
öppnas aspekten ´KXYXGSHUVRQHQV DJHUDQGH´ upp som en dimension av
variation, där dimensionens värden utgörs av olika ageranden. Slutligen
öppnas aspekten ´NDUDNWlUHU XWDQI|U EHUlWWHOVHQ´ upp som en dimension av
variation, där dimensionens värden utgörs av olika karaktärer/personer utanför
berättelsen. Således öppnas tre aspekter upp samtidigt som dimensioner av
variation, vilket leder till fusion och till att lärande- och variationsrymden
vidgas. Analysen visar att när eleverna behöver ta ställning till varför de håller
med respektive inte håller med om vissa karaktärsdrag samt får motivera dem,
tenderar detta vara framgångsrikt för deras lärande.
I excerpt 5.9 (cykel 6) är det huvudpersonen Draken i Draken med de röda
ögonen som står i fokus och eleverna uppmanas att relatera dennes
karaktärsdrag till någon annan karaktär, vilket framgår av excerpt 5.9:
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Excerpt 5.9 (cykel 6).
1. L-Nu är jag nyfiken ser ni någon likhet med någon annan karaktär
som ni har stött på i någon annan bok?
2. E1-Jag tänker på den fula ankungen, jag bara sammankopplar de två
böckerna båda två är ganska utstötta, ingen tycker om dem särskilt
mycket fast ankan är inte särskilt bortskämd men de är väldigt
målinriktade.
3. E2-Den fula ankungen är sådär utstött och så och Peter och draken
är också en stor grön drake.
4. E3-Där blir det mer utseendet.
5. L-Ja
6. E4-Jag tänker på sättet de är i draktämjaren i ja den filmen fast
draken är väldigt snäll och inte riktigt sådär.
7. E5-Båda två är ganska små och vilsna och ensamma och så är de
lite ovanliga också.
När E1 (rad 2) jämför Draken med de röda ögonen med den Den fula
ankungen, innebär det att slutsatser har dragits om båda huvudpersonernas
karaktärsdrag utifrån respektive berättelse och det som överensstämmer med
båda lyfts fram: ”utstötta”, de är ej omtyckta och ”målinriktade”. E5 (rad 7)
fortsätter att jämföra Draken med de röda ögonen med Den fula ankungen och
drar följande slutsatser om båda huvudpersonerna: ”vilsna”, ”ensamma” och
”ovanliga”. Även här har eleverna först dragit slutsatser om varje enskild
huvudpersons karaktärsdrag och sedan kopplas de gemensamma
karaktärsdragen av huvudpersonerna i två olika berättelser ihop med varandra.
I excerpt 5.9 är således huvudpersonernas karaktärsdrag desamma (konstanta)
och det är huvudpersonerna som varierar, till exempel Den fula ankungen (rad
2) och Draktämjaren (rad 6). Det innebär att huvudpersonen är en dimension
av variation, där två olika huvudpersoner varierar: en i den aktuella berättelsen
och en i en annan berättelse. När båda huvudpersonernas karaktärsdrag (från
två skilda berättelser) är i fokus samtidigt visar analysen att lärande- och
variationsrymden vidgas och erbjuder därmed ökade lärandemöjligheter.
Ett annat exempel på aspekten ”karaktärer utanför berättelsen” är i cykel 6
(excerpt 5.10). Det som bidrar till att aspekten öppnas upp som en dimension
av variation är när läraren lägger till en huvudperson, vilket gör det möjligt
för eleverna att jämföra två specifika huvudpersoner: Draken med de röda
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ögonen och Malin. Elevernas uppmärksamhet riktas sålunda mot likheterna
mellan huvudpersonerna, vilket leder till att berättelserna och
huvudpersonernas karaktärsdrag fokuseras och kommer i förgrunden.
Excerpt 5.10 (cykel 6).
1. L-När jag tänker på draken med de röda ögonen då tänker jag på
Malin i Spela min lind sjung min näktergal. Vad tror ni att jag har sett
för likheter?
2. E1- De har båda inte sina riktiga föräldrar de är båda annorlunda
men hon är ändå lite glad.
3. E2-Båda är sådär ensamma.
4. E3-De är väldigt envisa och målinriktade.
5. E4-Båda är verkligen starka båda två. Alltså inte till kroppstyngden
utan till…
6. L-Starka personligheter?
7. E4-Ja
Läraren riktar genom sin fråga (rad 1) uppmärksamhet mot de två
berättelsernas huvudpersoner och pekar på att det finns likheter mellan dem,
vilket innebär att när den andra huvudpersonen tillkommer öppnas aspekten
upp som en dimension av variation. För att eleverna ska komma fram till dessa
likheter behöver de först dra slutsatser utifrån respektive text om de två
huvudpersonernas karaktärsdrag och sedan koppla ihop dem med varandra.
E1 (rad 2) drar slutsatsen att båda huvudpersonerna är ”annorlunda”, E2 (rad
4) ger uttryck för att båda är ”envisa” och ”målinriktade” samt E4 (rad 5)
uppmärksammar att båda har starka personligheter. Genom att de två
huvudpersonerna kontrasteras öppnas ”huvudpersonernas karaktärsdrag” upp
som en dimension av variation, där värdenas slutsatser om huvudpersonens
karaktärsdrag varierar. Det innebär att båda berättelserna är i förgrunden och
slutsatserna som eleverna drar utgår från dem. Elever och lärare skapar på
detta sätt en lärande- och variationsrymd tillsammans där slutsatserna om
huvudpersonernas karaktärsdrag framträder.
Ytterligare ett exempel, när två huvudpersoner ställs mot varandra, är i cykel
6, när drakarna i drakdikten ställs mot en person som finns i verkligheten,
Donald Trump (excerpt 5.11).
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Excerpt 5.11 (cykel 6).
1.
2.
3.
4.
5.

L-Varför tror ni att de sade Donald Trump?
Skratt
E1-Att han gör vad han vill, precis som drakarna.
E2-Det är en förklaring hur han är fast det är en drake.
E3-Han ljuger om grejer för han talar osanning, han skäller och
gormar. Typ han sparkar alla chefer och gör vad han vill. Han
vill gömma undan lite som att gömma under filt. Nej jag vill inte
prata om ryssarna nej det har jag aldrig gjort. De försöker glömma
det och skylla på Clinton och så.
6. E4-Att han ljuger milt asså han blandar in sanning i lögnerna.
Han berättar inte allt utan han håller väldigt mycket för sig själv
det är en bråkig samling asså bråkig samling Hillary Clinton de är
inte sams, precis som med drakarna.
När huvudpersonerna i dikten (drakarna) jämförs med en person som är
utanför berättelsen (Donald Trump) uppmanas eleverna att hitta likheter dem
emellan. Detta leder till att aspekten ”huvudpersonens agerande” öppnas upp
som en dimension av variation, till exempel när E1 (rad 3) lyfter fram att han
gör vad han vill, E3 (rad 5) nämner ”ljuger om grejer”, ”skäller” och ”gormar”
och E4 (rad 6) noterar att båda ljuger och är osams med andra. Eftersom
huvudpersonerna och en person som är utanför berättelsen kontrasteras och
kommer i förgrunden samtidigt som aspekten ”agerande” varierar vidgas
lärande- och variationsrymden, vilket gör det möjligt för eleverna att urskilja
dessa aspekter.
En lärandeaktivitet som endast fanns med i cyklerna 4-6 är en jämförelse
mellan två huvudpersoner: Draken med de röda ögonen och Den sista draken
i hela världen. I de två berättelserna finns inte identiska ord uttryckta för
huvudpersonernas karaktärsdrag, vilket innebär att det blir nödvändigt för
eleverna att dra slutsatser om huvudpersonernas karaktärsdrag för att kunna
urskilja likheter dem emellan. I cyklerna 4 och 5 diskuterar grupperna
huvudpersonernas karaktärsdrag och sedan redovisar grupperna sina
karaktärsdrag inför klassen. Redovisningarna i cykel 6 går till på ett annat sätt,
istället för att redovisa i grupp får eleverna individuellt välja ett karaktärsdrag
av de som grupperna har bidragit med och som står på tavlan (se bilaga 11).
Elevernas uppgift är att motivera karaktärsdraget utifrån texten samt berätta
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om det stämmer eller inte stämmer, vilket innebär att testa om slutsatsen av
huvudpersonens karaktärsdrag som har dragits tidigare under lektionen är
rimlig eller ej. De karaktärsdrag som kommer till uttryck i excerpt 5.12 står
alla på tavlan, men slutsatserna har ännu inte framkommit. Aspekten
”huvudpersonens karaktärsdrag” är redan öppen som en dimension av
variation när excerpt 5.12 inleds. När eleverna motiverar karaktärsdragen som
de har valt från tavlan öppnas aspekten ”huvudpersonens agerande” upp som
en dimension av variation och när eleverna dessutom jämför de båda drakarna
med varandra öppnas aspekten ”karaktärer utanför berättelsen” upp som en
dimension av variation. Eleverna ger vid flertalet tillfällen uttryck för att
urskilja vad i texten som slutsatsen om karaktärsdraget är baserat på samt gör
jämförelser mellan de båda huvudpersonerna. Excerpt 5.12 visar exempel på
när flera aspekter, i relation till lärandeobjektet, är öppna samtidigt som
dimensioner av variation.
Excerpt 5.12 (cykel 6).
L-Jag vill att ni tittar på vad era
kompisar har skrivit. Vi ska ha en
liten rundgång så att alla ska få säga
något ord. Nu är alla orden våra
gemensamma ord så man tar ett ord.
Man behöver inte ha skrivit det själv
utan det viktiga är att man tar ett ord
som man tycker det här vill jag säga
något kort om det stämmer väldigt
väl eller att det kanske inte stämmer
väl med texterna och varför det inte
stämmer.
1. E1-Den sista draken i hela
världen irriterande, ja, jag
håller med den som skrev det
den var väldigt väldigt
irriterande men samtidigt så
var den också lite glad.
2. E2-Jag valde kräsen, det var

Karaktärsdrag utan motivering

Karaktärsdrag utan motivering
Relaterar slutsatsen om
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3. inte jag som skrev det men
jag tyckte det passade väldigt
bra asså det passade väldigt
bra att beskriva den dels var
den kräsen med maten den
vill bara äta flugor dels
kräsen med vem den vill vara
med.
4. E3-Modig, modigt tycker jag
inte precis att den var modig.
5. L-Du höll inte riktigt med
om den.
6. E4-Draken med de röda
ögonen busig det tycker jag
att den är.
p j
7. E5-Sällskapssjuk.
Jag tycker
båda drakarna var
sällskapssjuka liksom. Varje
gång som personerna går
iväg så följer de efter.
8. L-Så du tycker det ordet
passade bra.
9. E6-Listig han såg till att han
fick mat
10. E7-Han blev ledsen för att få
någonting.
11. E8-På draken med de röda
ögonen så tyckte jag ensam,
för den var ju inte med andra
och den var inne i hörnet
själv.
12. E9-På draken med de röda
ögonen så tycker jag att
känslig var ett bra
personlighetsdrag.
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huvudpersonens agerande
Relaterar slutsatsen om
karaktärsdraget med
huvudpersonens agerande

Karaktärsdrag utan motivering

13. E10-Bortskämd i mitten eh
båda var så dåligt
uppfostrade.

14. E11-Jag tycker att föraktfull
var ett bra ord. Det stämmer
verkligen in på honom för
han var verkligen såhär
noggrann med vilka han
skulle vara med, liksom
petig.
15. E12-Eh jag tycker också
busig typ asså draken med de
röda ögonen.
16. E13-Jagg tycker också att
båda var bortskämda för
asså de fick typ det de ville
ha och de kanske inte bad om
något jättesnällt och så och
inte bad utan om de inte fick
som de ville så.
17. E14-Kärleksfull för den
sista draken i hela världen
gillade barnen.
18. E15-Ensam på Draken med
de röda ögonen. Det både
stämde och inte stämde för
han var ju inte ensam men
det kändes som han var
väldigt ensam.

Relaterar slutsatsen om
karaktärsdraget med
huvudpersonens
agerande+
g
e+relaterar till båda
huvudpersonerna
Relaterar slutsatsen om
karaktärsdraget med
huvudpersonens agerande
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Analysen visar att när en elev endast återger ett karaktärsdrag som står på
tavlan (se till exempel rad 1, 3 och 5) ges inte uttryck för om hen har dragit en
slutsats om huvudpersonens karaktärsdrag, eftersom den inte framkommer.
När eleven däremot gör ett aktivt ställningstagande till om karaktärsdraget
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stämmer eller inte stämmer utifrån berättelsens handling och relaterar det med
huvudpersonens agerande, pekar det på att eleven har urskilt slutsatsen om
huvudpersonens karaktärsdrag och vad i texten den grundar sig på. Till
exempel på rad 6 när eleven väljer ”sällskapssjuk” från tavlan och relaterar
det karaktärsdraget till båda huvudpersonerna samt synliggör sina slutsatser
utifrån bådas agerande: ”varje gång som personerna går iväg så följer de
efter”. Lärandeaktiviteten leder till att flera dimensioner av variation öppnas
upp samtidigt och samvarierar genom fusion, dels genom att läraren medvetet
riktar elevernas uppmärksamhet mot det som ska urskiljas, dels genom att
eleverna bidrar med sina förklaringar. Den första aspekten ”huvudpersonens
karaktärsdrag” är redan öppen som en dimension av variation och ingår i
lärande- och variationsrymden. Den andra aspekten ”huvudpersonens
agerande” tillkommer och öppnas upp som en dimension av variation när olika
sätt som huvudpersonen agerar på varierar. Slutligen öppnas den tredje
aspekten ”karaktärer utanför berättelsen” upp som en dimension av variation
eftersom de båda huvudpersonernas karaktärsdrag framträder och kopplas
ihop. I inledningen av lärandeaktiviteten ställs de två huvudpersonerna
excplicit mot varandra. När de kontrasteras kommer både texten och deras
karaktärsdrag i fokus. När slutsatserna om karaktärsdragen dessutom
motiveras synliggörs vad huvudpersonerna har gemensamt i hänseende till
karaktärsdrag. Eftersom en samtidig variation av kritiska aspekter möjliggörs
i cykel 6, leder detta till att fler värden görs möjliga att urskilja, vilket innebär
att lärande- och variationsrymden är större än i övriga cykler. I cykel 6 är det
möjligt att, vid flera olika tillfällen, urskilja och lära följande: (1) att urskilja
slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag, (2) att huvudpersonens
karaktärsdrag kan relateras till dennes agerande, (3) att texten används som
utgångspunkt för tolkningen samt (4) att genom att söka efter karaktärsdrag
som stämmer överens mellan två huvudpersoner kan slutsatser om
karaktärsdrag dras.

Resultatsammanfattning
Genom att jämföra resultat på för- och eftertest och relatera detta till vad som
gjordes möjligt att lära i de olika cyklerna, visar resultatet att, för att utveckla
förmågan att dra slutsatser om en skönlitterär huvudpersons karaktärsdrag, är
det kritiskt att eleven:
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•

urskiljer att en skönlitterär huvudpersons karaktärsdrag, både
återgivna (explicita) och slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag
(implicita), har sin utgångspunkt i texten

•

i texten urskiljer beskrivningar av hur en huvudperson till exempel
agerar, reagerar, känner, tänker och samspelar med andra karaktärer i
berättelsen, eftersom detta kan ge bidrag till slutsatser om
huvudpersonens karaktärsdrag (implicita)

•

erfar att när slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag (implicita)
relateras till hur huvudpersonens agerande beskrivs, går det att
urskilja vad i texten slutsatsen grundar sig på

•

erfar att slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag (implicita) kan
urskiljas när de kopplas till en karaktär/person som finns utanför
berättelsen (till exempel i en annan berättelse, film eller i
verkligheten)

När dessa aspekter är i fokus och öppnas upp som dimensioner av variation
visar skillnaden mellan för- och eftertest att eleverna utvecklar det lärande
som avsetts, det vill säga förmågan att dra slutsatser om en skönlitterär
huvudpersons karaktärsdrag. Att aspekterna dessutom öppnas upp samtidigt
och samvarierar är framgångsrikt för elevernas lärande. I tabell 5.3 framgår
vilka aspekter som fokuserades och öppnades upp som dimensioner av
variation samt vilka värden som varierade inom den öppnade dimensionen av
variation.
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Tabell 5.3. Aspekter som öppnas upp som dimensioner av variation i
respektive cykel samt vilka värden som varierar inom dessa
Aspekt som
öppnas upp som
en dimension av
variation

Värden som
varierar

C1

Textens längd

Kort/lång

x

Textens
överensstämmelse
med
originalberättelsen

Överensstämmelse/
stämmer ej

x

Identifikation med
huvudpersonen

Huvudpersonens
känslor/läsarens
känslor
Beskrivningar av
utseende
exempel: röda
ögon/grön
Karaktärsdrag
exempel:
deprimerade/ledsna

Huvudpersonens
utseende
Andra personer i
berättelsen och
deras
karaktärsdrag
Huvudpersonens
karaktärsdrag
Huvudpersonens
agerande
Karaktärer utanför
berättelsen

Återberättande/slutsatser om
karaktärsdrag
(implicita)
Sätt som
huvudpersonen
agerar på exempel:
njuter/sjunger
Karaktärer utanför
berättelsen
exempel: Donald
Trump/Den fula
ankungen

C2

C3

C4

C5

x

x

x

x

x

x

x

C6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Som framgår i tabell 5.3, kom inte aspekterna ”huvudpersonens
karaktärsdrag”, ”huvudpersonens agerande” och ”karaktärer utanför
berättelsen” i förgrunden i cykel 1 och det skapades därmed inte möjligheter
till lärande i relation till dessa. Däremot i cyklerna 2-6 fokuseras och öppnas
aspekten ”huvudpersonens karaktärsdrag” upp som en dimension av variation,
där värdena återberättande karaktärsdrag varierar med slutsatser om
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huvudpersonens karaktärsdrag, gör detta skillnad för möjligheterna till lärande
(tabell 5.3). I relation till aspekten ”huvudpersonens karaktärsdrag” påvisar
cykel 2 en skillnad i elevtexterna i eftertestet, men det är först i eftertestet till
cykel 6 som samtliga elevtexter innehåller slutsatser om huvudpersonens
karaktärsdrag (tabell 5.1). I cyklerna 3-6, riktas elevernas uppmärksamhet
återkommande mot aspekterna ”huvudpersonens karaktärsdrag” och
”huvudpersonens agerande”, vilka dessutom öppnas upp som dimensioner av
variation (tabell 5.3). Detta resulterar i att en större andel elevtexter
kategoriseras som D (relaterar till huvudpersonens agerande) i eftertestet till
cyklerna 3-6 än i cyklerna 1 och 2 (bilaga 10).
Som framgår i bilaga 10, kategoriserades ingen elevtext i cyklerna 1-3 som E
(relaterar till karaktärer utanför berättelsen), varken i för- eller eftertest. Detta
tyder på att eleverna inte hade urskilt aspekten innan lektionen i cyklerna 1-3
och de erbjöds inte heller några möjligheter i undervisningen att urskilja denna
aspekt (tabell 5.3). Däremot gör undervisningen skillnad och erbjuder andra
möjligheter till lärande i cyklerna 4-6 eftersom aspekten ”karaktärer utanför
berättelsen” fokuseras och öppnas upp som en dimension av variation i dessa
cykler (tabell 5.3). Ett fåtal elevtexter till cyklerna 4-6 kategoriseras som E i
förtestet, medan det istället är en majoritet som kategoriseras som E i
eftertestet (se bilaga 10). Allra störst skillnad mellan före och efter
undervisningen är det i cykel 6 (före 2/17 och efter 12/17).
Cykel 6 skiljer sig från övriga cykler, eftersom endast de aspekter som antas
vara kritiska för det aktuella lärandet fokuseras och öppnas upp som
dimensioner av variation (se tabell 5.3). Aspekten ”identifikation med
huvudpersonen”, som öppnas upp som en dimension av variation i cyklerna
1-5, öppnas således inte upp som en dimension av variation i cykel 6, vilket
innebär att den inte är i fokus och skymmer urskiljandet av aspekter som är
relaterade till lärandeobjektet. En annan skillnad i cykel 6 är att de aspekter
som öppnas upp som dimensioner av variation samvarierar vid flertalet
tillfällen i variationsmönstret fusion. Studiens resultat visar att när aspekterna
”huvudpersonens karaktärsdrag”, ”huvudpersonens agerande” och
”karaktärer utanför berättelsen” blir uppmärksammade och betonade i
undervisningen, genom att de öppnas upp som dimensioner av variation och
dessutom samvarierar genom fusion, ökar lärandemöjligheterna för eleverna.
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7. DISKUSSION
Syftet med studien är att bidra till förståelse om inferensläsning. Genom att
studera och analysera ett exempel inom inferensläsning, förmågan att dra
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär text, har
kunskap om detta kunnande vuxit fram och utvecklats under studiens gång.
Studiens resultat visar på vilka skilda sätt mellanstadieelever drar slutsatser
om en huvudpersons karaktärsdrag, vilka kritiska aspekter som behöver
urskiljas för att kunna dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en
skönlitterär berättelse samt hur undervisningen kan bidra till att denna
förmåga utvecklas. De frågeställningar som varit centrala i
forskningsprojektet: ”Vad behöver mellanstadieelever urskilja i en
skönlitterär text för att kunna dra slutsatser om en huvudpersons
karaktärsdrag?” och ”Hur kan undervisningen möjliggöra att elever lär sig att,
från en skönlitterär text, dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag?”
har haft en nära relation till varandra och svaren har framkommit i samma
process. De kritiska aspekter som studien resulterat i har varit dynamiska och
framväxande snarare än förutbestämda ämnesinnehåll. Diskussionen tar sin
utgångspunkt i studiens resultat och riktas mot dess betydelse för
svenskämnets didaktik. I diskussionen lyfts betydelsefulla faktorer och
möjligheter för läsförståelse- och litteraturundervisning på mellanstadiet fram
med ett speciellt fokus på inferensläsning genom exemplet skönlitterära
huvudpersoners karaktärsdrag.
Studiens kunskapsbidrag visar att det är möjligt för mellanstadieelever att
utveckla förmågan ”att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en
skönlitterär text” genom att de kritiska aspekter som studien resulterat i
synliggörs och öppnas upp som dimensioner av variation i undervisningen.

Resultatdiskussion
Studien indikerar att för att elever ska ges möjlighet att urskilja de aspekter
som visat sig vara kritiska för att utveckla förmågan att kunna dra slutsatser
om en huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär berättelse har följande
identifierats: För det första måste texten komma i fokus, för det andra måste
de kritiska aspekterna komma i förgrunden och göras möjliga att erfara genom
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att de öppnas upp som dimensioner av variation och för det tredje pekar
resultatet på att kontraster som görs i undervisningen, har betydelse för
möjligheten att urskilja slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag.

Texten i fokus
Studien visar att den viktigaste ingången till att förstå vad en tolkning och en
slutsats innebär är att man måste förhålla sig till och använda texten på ett
specifikt sätt. Intentionen med studien var att undervisningen i
lektionscyklerna skulle ha ett textnära fokus och att elevernas uppmärksamhet
skulle riktas mot berättelsernas innehåll och förståelse av texten. Trots denna
avsikt kom andra aspekter i förgrunden, framförallt i cykel 1, och samtalen
gled in på annat till exempel att eleverna skulle identifiera sig med
huvudpersonen. En fråga som kan ställas är om tradition och praxis i
läsförståelseundervisning på mellanstadiet är så pass djupt rotad att lärare
omedvetet fokuserar på elevers läsupplevelse och erfarenheter och därför inte
anammar ett textnära förhållningssätt? Under många år i Sverige har
läsförståelseundervisningen på mellanstadiet handlat främst om att elevers
läsning ska bli automatiserad samt att skapa lust- och upplevelseläsare (Ewald,
2007). Det har således inte varit texters innehåll som har varit det centrala i
undervisningen, utan snarare att få elever att ta klivet över tröskeln och bli
läsare. Nordbergs (2017) och Schmidls (2008) studier vittnar om att äldre
elever inte har erfarenhet av litterär analys, utan fria associationer och elevers
känslor och åsikter får styra tolkningarna, vilket kan bero på att tolkning och
analys av texter inte har varit i fokus på mellanstadiet. Elever i svensk skola
skulle därför behöva bli mer litterärt kompetenta, vilket är en förmåga som
Boglind och Nordenstam (2015) anser bör utvecklas redan på mellanstadiet.
När läsförståelsestrategier introducerades i Sverige fick dessa ett stort
genomslag, dels ingår läsförståelsestrategier numera som ett centralt innehåll
i grundskolans kursplaner, dels har lärare fått tillgång till kognitiva verktyg
till exempel läsförståelsestrategier, som de inte har haft tidigare, med vilka de
kan stödja, visa och vägleda hur elever kan göra när de ska ta sig an texter
(Eckerholm, 2018). Denna studie motsäger inte att läsförståelsestrategier är
viktiga för elever att tillägna sig, utan bidrar istället med ett annat
kunskapsbidrag, nämligen vad elever behöver urskilja i en text.
De kritiska aspekter som den genomförda studien har resulterat i fokuserar på
vad som är nödvändigt att urskilja i en text, i relation till att dra slutsatser om
77

en huvudpersons karaktärsdrag. Den första kritiska aspekten är övergripande
eftersom det är avgörande för elevers lärande att de urskiljer att texten är
utgångspunkt för tolkningsprocessen. Aspekten innefattar således att ta fasta
på textens ledtrådar, både de som finns explicit uttryckta och de som behöver
tolkas. De övriga tre kritiska aspekterna representerar ett mer differentierat
urskiljande av den första kritiska aspekten. Den andra kritiska aspekten
innebär att urskilja att en huvudpersons karaktärsdrag kan relateras till dennes
agerande, vilket betyder att uppfatta relationen mellan huvudpersonens
agerande och slutsatsen om karaktärsdraget. Det handlar således om att utifrån
texten få syn på hur huvudpersonen till exempel reagerar, känner, tänker och
samspelar med andra karaktärer och utifrån detta dra en slutsats. Den tredje
kritiska aspekten innebär att när karaktärsdraget relateras till berättelsen och
därmed huvudpersonens agerande, påvisas vilka detaljer i texten som
slutsatsen grundar sig på. Det går därmed att förstå av andra elever och lärare
om slutsatsen som har dragits är rimlig eller ej. Slutligen innebär den fjärde
kritiska aspekten att huvudpersonens karaktärsdrag jämförs med
karaktärer/personer utanför berättelsen, vilket handlar om att huvudpersonens
karaktärsdrag urskiljs när likheter med karaktärer utanför berättelsen
eftersöks. Innebörden i aspekten är abstrakt och komplex eftersom innehållet
av den fjärde aspekten finns både inom och utanför den aktuella berättelsen.
Studiens kategorier av elevtexter, från för- och eftertest, kan knytas till de
kritiska aspekterna. Elevtexterna visar att det var få elever som urskilde den
fjärde kritiska aspekten innan undervisningen. I de tre första cyklerna var det
ingen elevtext varken i för- eller eftertesten som kategoriseras som E 10 och i
cyklerna 4-6 var det endast ett fåtal i förtestet. Det kan upplevas som
förvånande att ingen elev i cyklerna 1-3 urskilde aspekten i eftertestet, men
undervisningen gjorde det inte heller möjligt för eleverna att lära sig detta,
eftersom aspekten inte öppnades upp som en dimension av variation. I tidigare
forskning som fokuserar på huvudpersoners karaktärsdrag i relation till andra
karaktärer utanför den aktuella berättelsen konstateras att såväl yngre som

10

Elevtexter som relaterar till karaktärer utanför berättelser.
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äldre elever kan ha svårigheter med att koppla en huvudpersons karaktärsdrag
till en annan person eller karaktär (Nikolajeva, 2002).
Liberg, Folkeryd och Geijerstam (2011) beskriver textrörlighet, det vill säga
förmågan att kunna röra sig inom en text, mellan texter och utanför en text,
som en viktig del i att utveckla läsförståelsen. De anser att elever visar tecken
på kvalitet och insikt i sin läsförståelse när de sätter associationer i rörelse och
kopplar ihop en komponent i en text med en annan (Liberg, Folkeryd, &
Geijerstam, 2011). I en studie kring elevers skrivande beskriver Graves (2005)
hur elevers förståelse av karaktärer utvecklas parallellt med deras sätt att
skriftligt beskriva en karaktär. Han delar in karaktärsförståelse i sex steg, vilka
utvecklas i en bestämd ordning (Graves, 2005). Till viss del överensstämmer
studiens fjärde kritiska aspekt med Graves sista steg så till vida att karaktärer
från olika böcker relateras till varandra eller att karaktärer relateras till eleven
själv. Det finns dock betydande skillnader, eftersom studiens kritiska aspekt
består av ett mer differentierat urskiljande, vilket innebär följande: för det
första relateras det inte enbart till karaktärer i andra böcker, utan även till
personer utanför berättelsernas värld, till exempel till kända eller historiska
personer. För det andra relateras huvudpersonen till karaktärer i multimodala
medier till exempel filmer. För det tredje görs inte jämförelserna endast mellan
karaktärer i en generell mening, utan mer specifikt i form av karaktärsdrag.
Graves sjätte steg har vissa likheter med Keene och Zimmermans (2003) ”text
till textkoppling” som också är av generell art, eftersom ett av deras förslag på
textkopplingar är likheter mellan textens karaktärer och karaktärer i andra
böcker. När karaktärer jämförs generellt, som Graves (2005) och Keene och
Zimmerman (2003) förespråkar, finns en risk att textkopplingarna blir ytliga,
till exempel att karaktärers utseende eller ägodelar fokuseras. Av studiens
elevtexter framgår att när två huvudpersoners karaktärsdrag jämförs samt
likheter och skillnader kopplas samman har slutsatser dragits. Således har
inferenskunnandet kommit till uttryck.
Kan vi utgå från att alla elever som börjar på mellanstadiet kan göra inferenser
när de läser? Resultatet av studien visar att svaret är nej på denna fråga
eftersom en del elever inte visar några tecken på att göra inferenser. Istället
återberättar de berättelsens handling eller återger explicit uttryckta
karaktärsdrag. När elever enbart fokuserar på berättelsens handling
uppmärksammas inte huvudpersonens karaktärsdrag (jfr Nikolajeva, 2005).
De elever som har handlingen i fokus fäster istället uppmärksamhet vid
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explicita detaljer till exempel utseende, kön eller ålder, vilket hindrar dem från
att urskilja implicita karaktärsdrag (jfr Shanahan & Shanahan,1997). För att
kunna dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag är det nödvändigt att
ta hjälp av både det som står explicit och implicit uttryckt i berättelser som
elever läser eller lyssnar på. Explicita detaljer i texter ska inte underskattas,
utan de utgör ledtrådar som ligger till grund för tolkningar (jfr Agrell, 2009;
Johansson, 2015). Det kan således innebära en utmaning för vissa elever på
mellanstadiet att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag eftersom de
ännu inte har urskilt vad i texten som de behöver ta hjälp av för att kunna göra
detta eller så vet de inte ännu vad ett karaktärsdrag är.

Kritiska aspekter i förgrunden
De fyra kritiska aspekter som studien har resulterat i relaterar samtliga till
texten, med fokus på huvudpersonens karaktärsdrag. När såväl texten som de
kritiska aspekterna kommer i förgrunden samt öppnas upp som dimensioner
av variation i undervisningssituationen påvisar resultatet av studien att det är
möjligt att urskilja de kritiska aspekterna och utveckla förmågan att dra
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag. I den första cykeln fokuseras
inte de kritiska aspekterna och resultatet visar att eleverna inte förbättrade sin
förmåga att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag. När däremot den
kritiska aspekten ”huvudpersonens karaktärsdrag” öppnas upp som en
dimension av variation i undervisningen från och med cykel 2 möjliggörs det
för de flesta elever att urskilja aspekten. Eleverna i cyklerna 2-6 får möjlighet
att erfara skillnad mellan återgivna karaktärsdrag och slutsatser om
huvudpersonens karaktärsdrag. Den undervisning de fick gjorde således
skillnad för deras lärande, dels vad som var möjligt att lära sig, dels vad de
faktiskt lärde sig.
I ett klassrum kan många faktorer hindra eller underlätta för elever att urskilja
det som ska läras. Som tidigare nämnts hade forskarlaget som utgångspunkt
att texten skulle vara i fokus i undervisningen. Trots denna intention riktas
stundtals lärarens frågor mot någonting annat. Till exempel uppmärksammas
och fokuseras aspekten ”identifikation med huvudpersonen” i cyklerna 1-5.
Cykel 6 skiljer sig från övriga cykler eftersom endast de aspekter som anses
vara kritiska i relation till lärandeobjektet öppnas upp som dimensioner av
variation. Detta resulterar i att samtliga elever drar slutsatser om
huvudpersonens karaktärsdrag i eftertestet till cykel 6. Studiens resultat visar
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således att det är möjligt att undervisningen kan bidra till att
mellanstadieelever utvecklar förmågan att dra slutsatser om huvudpersonens
karaktärsdrag genom att de kritiska aspekter som är relaterade till
lärandeobjektet uppmärksammas och öppnas upp som dimensioner av
variation i undervisningen. När detta gjordes går det att notera en utveckling
av elevtexterna efter undervisningen.

Kontrasters betydelse
Ett grundantagande i variationsteorin är att man lär sig något nytt genom att
erfara skillnader (Marton, 2015). Det är inte tillräckligt, poängterar Marton
(2015), att endast använda ett exempel eller påtala för elever vad de måste
kunna, utan undervisningen bör ge möjligheter till att erfara och urskilja det
som är kritiskt för lärandet. Studien visar att med hjälp av variationsmönstret
kontrast är det möjligt för elever att erfara en skillnad mellan en aspekts olika
värden. I syfte att eleverna skulle ges möjlighet att urskilja en slutsats om en
huvudpersons karaktärsdrag öppnas därför aspekten karaktärsdrag upp som en
dimension av variation, där återberättande karaktärsdrag varierar med
slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag.
När karaktärsdrag jämfördes i diskussioner kunde eleverna urskilja och erfara
karaktärsdrag på ett annat sätt än tidigare. Eleverna i studien bidrar till att
aspekter öppnas upp som dimensioner av variation, även där det inte var
planerat. Eftersom eleverna bidrar med sina inlägg blir de delaktiga i
skapandet av en gemensam lärande- och variationsrymd. Speciellt
framgångsrikt var att ställa två huvudpersoner mot varandra (cyklerna 4-6),
vilket skapade möjligheter för eleverna att dra slutsatser om deras
karaktärsdrag och relatera dem till varandra. En annan betydelsefull skillnad
var att eleverna uppmanades att relatera huvudpersonens karaktärsdrag till
dennes agerande, eftersom detta ledde till att både berättelsen och slutsatserna
blev centrala och synliggjorda. Det visade sig också vara framgångsrikt i
undervisningen när exempel presenterades först ett i taget och sedan ställdes
parallellt mot varandra.

Implikationer för undervisning
Flera forskare anser att ett specifikt fokus bör riktas mot karaktärer i
litteraturundervisningen, eftersom detta hjälper elever att få syn på implicita
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karaktärsdrag av huvudpersonen i berättelsen (Alonzo et al., 2009; Roser &
Martinez, 2005; Yokota & Teale, 2005). För att ge elever möjlighet att dra
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag är det därför inte tillräckligt att
enbart ställa frågor där svaret finns explicit uttryckt i texten. Dessutom
poängterar Nikolajeva (2002) att skönlitterära karaktärer inte existerar utanför
texten och därför bör de bli förstådda utifrån den. Nikolajeva (2002) påtalar
att de frågor som dominerar när det kommer till karaktärer i
läsförståelseundervisning är: vem är huvudpersonen? och vilken karaktär
identifierar du dig med? Denna typ av frågor genererar endast svar på en ytlig
nivå och hjälper inte elever att få varken en djupare förståelse av karaktärer
eller av berättelsers innehåll.
Eleverna som ingår i cyklerna 4-6 får använda ett venn-diagram där två
huvudpersoners karaktärsdrag kontrasteras, vilket tycks vara ett sätt som
hjälper dem att dra slutsatser om huvudpersonernas karaktärsdrag. Tidigare
forskning visar att grafiska stödstrukturer, vilket ett venn-diagram är ett
exempel på, kan hjälpa elever att dra slutsatser om huvudpersoners
karaktärsdrag (McMunn Dooley & Maloch, 2005; Oakhill, Cain, & Elbro,
2018; Westlund, 2009). Stödstrukturer är tänkta att vara till en hjälp för att få
syn på något nytt, men en risk som dock behöver beaktas är att användandet
av stödstrukturer kan bli mekaniskt och statiskt, vilket leder till att syftet går
förlorat.

Utveckla karaktärsförståelse utan att läsa
I studien framkommer att det kan finnas en vinst med att inte enbart koppla
karaktärsförståelse till läsning av text. I studien läser inte eleverna
berättelserna på egen hand, utan får lyssna på inspelade berättelser varvat med
lärarens högläsning samtidigt som de följer med i ett texthäfte. Läs- skriv- och
hörförståelse brukar separeras i modersmålsundervisning, trots att de har ett
nära samband (Elbro, 2004). Läsförståelse kan således utvecklas när elever får
lyssna på berättelser (Moyer, 2011; Pefetti, Landi & Oakhill, 2007). Graves
(2005) anser att elevers förståelse av karaktärer utvecklas parallellt med deras
skriftliga beskrivningar av karaktärer, vilket går i linje med Elbros (2004)
förslag att flera separata förmågor kan tränas samtidigt, eftersom när de
samspelar gynnas elevers förståelse för berättelsers innehåll. Thorsten (2014)
genomförde en studie om berättelseskrivande med elever i årskurs 3 och 4. I
undervisningen användes berättelser i olika modaliteter, vilket innebar att
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eleverna inte skrev under lektionen. Trots detta förbättrades deras förmåga att
skriva berättelser efter undervisningen, eftersom de aspekter de behövde
urskilja i relation till lärandeobjektet, ”förmågan att skriva berättelser med ett
välutvecklat händelseförlopp”, inte var direkt kopplat till skrivande (Thorsten,
2014). På liknande sätt, men i syfte att utveckla läsförståelse, fick eleverna i
den genomförda studien lyssna på berättelser samtidigt som de hade texten
framför sig.

Utforskande av huvudpersonens karaktärsdrag
Flertalet elever i studien kan beskrivas som läsvana, men det finns
utvecklingspotential även för dem. När texten ställs i förgrunden och en
lärande- och variationsrymd skapas i relation till huvudpersonens
karaktärsdrag får de flesta elever möjlighet att urskilja aspekter som de inte
har erfarit innan undervisningen. Dessa elever lägger märke till att det finns
skillnader mellan karaktärsdrag som är nära relaterade till varandra i
betydelse, vilket innebär att de uppmärksammar fler detaljer och nyanser av
dem. Eftersom eleverna uppmuntras till att motivera sina tolkningar och
slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag blir elevernas inlägg och
utforskande en tillgång som tas tillvara i den gemensamma lärande- och
variationsrymden. En viktig förutsättning är att läraren dels riktar elevers
uppmärksamhet mot huvudpersonens karaktärsdrag utifrån textens villkor
genom specifika frågor, dels tar tillvara på deras inlägg. Ewalds (2007) och
Schmidts (2013) studier belyser att samtal kring berättelsers innehåll lyser
med sin frånvaro på mellanstadiet. Denna studie indikerar att det är
betydelsefullt att samlas kring texter och ta del av och undersöka dem
gemensamt genom att elever får göra iakttagelser, gå tillbaka till texten och
hitta argument för sina ståndpunkter, samt göra jämförelser. Det kräver såväl
ett dynamiskt förhållningssätt som ett stort ämnesdidaktiskt kunnande av
läraren (Marton, 2015). Dessutom behöver den aktuella elevgruppens sätt att
uppfatta kunnandet inkluderas och synliggöras, annars finns en avgörande risk
att vissa aspekter av kunnandet tas för givna och förbises (Pang & Ki, 2016).
De kritiska aspekterna fungerar som ”nycklar till lärande” och är således
användbar information för lärare i deras planering av undervisningen. I
studien har de kritiska aspekterna legat till grund för planeringen av
undervisningen, vilket inkluderar valet av berättelser och lärandeaktiviteterna
kring dem.
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I undervisningen har eleverna fått utrymme att resonera om karaktärsdrag och
fått sätta ord på de tolkningar och slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag
som de gjorde, vilket kan ha synliggjort aspekter som har varit dolda för andra
elever. Litteraturundervisningen bör därför bidra till att synliggöra det som är
kritiskt i relation till att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i
undervisningen för att alla elever ska få möjlighet att utveckla förmågan.
Resultatet av studien visar att när undervisningen riktas mot det specifika som
ska urskiljas, ”slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag”, får eleverna
hjälp att utveckla den aktuella förmågan. Därav är det inte tillräckligt att läsoch litteraturundervisning enbart består av slumpmässigt utvalda frågor eller
att den huvudsakliga frågan som ställs kring huvudpersonen innebär att
identifiera hen (Nikolajeva, 2017). Låg- och mellanstadieelever har oftast
större självförtroende när det kommer till att berätta om sina slutsatser och
textkopplingar än äldre elever som inte vågar ta samma risker eftersom de
upplever att de behöver stå till svars för sina tolkningar (Skaftun, 2011). I
ljuset av den här diskussionen kan svårigheten för eleverna i studien att
urskilja slutsatser om huvudpersoners karaktärsdrag bestå i en osäkerhet i att
våga lämna det som står explicit i texten, vilket tar sig i uttryck att handlingen
återberättas eller att explicita karaktärsdrag nämns istället för implicita.
Möjligheten att få utforska och pröva, samt vända och vrida på en text i
gemensamma diskussioner, kan skapa litterära läsare redan på mellanstadiet,
vilket förhoppningsvis leder till ett bättre självförtroende i framtida
litteratursamtal. Om elever får lära sig att analysera och tolka texter kan
litteraturundervisningen bli en ingång till att de samtidigt får utveckla
läsförståelse, litterär förmåga och läsglädje.

Metoddiskussion
Eftersom det finns behov av forskning inom läsförståelseundervisning på
mellanstadiet som talar till lärare och som direkt kan användas i
undervisningen behövs forskningsresultat som bidrar med kunskap både till
praktik och till teori. Forskningsansatsen learning study, som placerar sig
inom det praktikutvecklande fältet, genererar ingående och specifika
beskrivningar av lärandeobjekt och dess kritiska aspekter. En av flera styrkor
med ansatsen är att lärares praktiska kunnande är involverat i
forskningsprocessen. Dels görs de frågor som har uppstått i praktiken
forskningsbara, dels tas lärarnas praktikkunnande och blick för lärande
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tillvara, vilket även artikuleras och synliggörs (Runesson-Kempe, 2016).
Eftersom forskningsfrågor i en learning study är sprungna ur praktiken och
svaren har framkommit i en process tillsammans med lärare skapas
möjligheter att resultatet blir relevant även för andra lärare i deras
yrkespraktik. Resultaten kan sålunda vara en hjälp i såväl lärares planering
som i utveckling av undervisning. Kritik kan riktas mot att det som studeras
är så pass avgränsat som ett lärandeobjekt är, eftersom lärande och
undervisning kan påverkas av många andra faktorer än det som undersöks i en
learning study. Intentionen i den genomförda studien har inte varit att fånga
alla faktorer som kan påverka lärande i en komplex undervisningssituation,
utan att undersöka ett specifikt lärandeobjekt på detaljnivå.

Generalisering och trovärdighet
De kritiska aspekter som en learning study resulterar i är genererade i en
specifik situation med specifika elevgrupper. Studien utgörs inte av en
beskrivning av de specifika elever som ingår, utan en beskrivning av
lärandeobjektet och dess kritiska aspekter. Marton och Runesson (2015)
förespråkar att de kritiska aspekter som är relaterade till ett lärandeobjekt och
som framkommer i en learning study är teoretiska kunskapsbidrag. Således
kan de kritiska aspekter som en studie resulterat i betraktas som möjliga att
generalisera eftersom de kan användas i undervisningssituationer med andra
elevgrupper, årskurser och i andra sammanhang. Däremot går det inte att
överföra kritiska aspekter omedelbart till en ny elevgrupp, utan de kan behöva
analyseras, tolkas, utvecklas och anpassas till den nya kontexten (Runesson &
Gustavsson, 2012). De elever som deltog i den genomförda studien är läsvana,
vilket kan innebära att andra kritiska aspekter av lärandeobjektet behövs
urskiljas av jämnåriga elevgrupper. Den genomförda studiens resultat kan
fungera som en utgångspunkt och bidra till ökad förståelse för inferensläsning,
vilket gynnar elevers lärande, eftersom relevanta didaktiska
ställningstaganden kan göras i läsförståelse- och litteraturundervisningen.
I en learning study medverkar lärare och forskare på olika sätt i
forskningsprocessen (Adamson & Walker, 2011). Därför är det en fördel om
ansvarsfördelningen är uppgjord innan learning studyn påbörjas och att det
finns en balans mellan forskaren och lärarna samt att processen genomsyras
av lyhördhet. I studien genomfördes learning studyn med goda förutsättningar,
eftersom det fanns stöd från ledningen på skolan och forskarlaget delade
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intresset för inferensläsning och samarbetade väl. Forskarlaget hade avsatt tid
till möten varje skolvecka under läsåret som learning studyn genomfördes
samt tid till att reflektera tillsammans i direkt anslutning till lektionscyklerna.
Dessutom kunde de lärare i forskarlaget som inte undervisade fokusera enbart
på lektionernas innehåll, eftersom en lärarassistent filmade. Det kan ses som
en nackdel att jag undervisade lektionscyklerna 4-6, främst i analysprocessen
där lärarrollen skulle lämnas och forskarrollen intas, eftersom det kan innebära
en svårighet att distansera sig och vara kritisk när man själv har varit
involverad. Emellertid har forskningslektionerna planerats gemensamt av
forskarlaget och det är inte den enskilde läraren som har studerats, utan det är
innehållets behandling som har stått i fokus i analysen. Eftersom learning
study-processen genomfördes under en kortare tidsperiod, knappt ett läsår,
fanns det inte möjlighet att göra en fördjupad anlys efter varje cykel, utan den
fördjupade analysen gjordes när alla cykler var genomförda. Om det däremot
hade funnits möjlighet att genomföra learning studyn över längre tid hade
uppföljningen och analysen kunnat fördjupats ytterligare mellan cyklerna,
vilket hade kunnat leda till att fler antaganden hade kunnat prövas och att
lärandeobjektets kritiska aspekter hade kunnat preciserats ytterligare.
Forskningsprojektet har utgått från variationsteoretiska antaganden och fokus
har varit att identifiera de kritiska aspekter som är nödvändiga för en specifik
elevgrupp att urskilja i relation till lärandeobjektet. Både variationsteorin och
forskningsansatsen learning study fokuserar på vad som ska lyftas fram i
undervisningen och uppmärksammar relationen mellan undervisning och
elevers lärande (Runesson, 2011). Teorin har bidragit med teoretiska redskap
i design och analys samt ett bibehållet fokus mot lärandeobjektet och dess
kritiska aspekter. Eftersom variationsteorin fungerar som ett redskap för att
utveckla innebörden av ett specifikt kunnande, har den lämpat sig väl i studien
för att visa på vad i datamaterialet som ska belysas och hur man kan förstå
studiens resultat. Det finns en risk som har beaktats, nämligen att sökandet
efter de kritiska aspekterna har överbetonats och att andra faktorer som har
betydelse för lärande har underskattats (Marton, 2015).
Det kan ifrågasättas om learning study-cyklerna kan jämföras resultatmässigt
eftersom det för det första skiljer ett skolår: i cyklerna 1-3 går eleverna i
årskurs 4 och i cyklerna 4-6 i årskurs 5. För det andra var det längre lektionstid
i cyklerna 4-6 än i cyklerna 1-3. För det tredje var fler moment tillagda i
cyklerna 4-6. Syftet har dock inte varit att jämföra elevers resultat, utan
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snarare att jämföra vad som urskiljs före respektive efter undervisningen och
vad som gör skillnad för lärandet i en undervisningssituation. Det kan ha
inneburit att det skapades bättre lärandemöjligheter i cyklerna 4-6 för att det
fanns mer tid, men studiens resultat visar att de kritiska aspekterna
fokuserades och synliggjordes på ett annat sätt i cyklerna 4-6 än i cyklerna 13. Snarare än tidsaspekten torde det vara avgörande för elevers lärande att de
kritiska aspekterna fokuseras.
Datamaterialet som genererades genom learning studyn består av både
muntliga och skriftliga uttryck: intervjuer, skriftliga för- och eftertest samt
fördröjda eftertest, videofilmade lektioner samt observations- och
reflektionsanteckningar. Till största del består analysmaterialet av 245
elevtexter från förtest, eftertest och fördröjt eftertest samt 15 timmars
videofilm som är transkriberad (102 sidor). Till en början fanns en svårighet
att få överblick över datamaterialet och en rädsla att missa något av betydelse.
Därför lästes datamaterialet i sin helhet flertalet gånger innan delar valdes ut
till den fördjupade analysen. Eftersom studien genererade data på flera olika
sätt öppnades flera ingångar till lärandeobjektet, vilket möjliggjorde att det
kunde studeras på ett ingående och systematiskt sätt. I den fördjupade
analysprocessen av elevtexterna återkom samma sätt att beskriva en
huvudpersons karaktärsdrag, men det är inte möjligt att påvisa att andra
kategorier inte skulle komma fram och visa sig i ett annat datamaterial.
Det är troligt att eleverna i för- och eftertesten blev begränsade i sitt sätt att
beskriva en huvudpersons karaktärsdrag eftersom det var deras skriftliga
förmåga som kom till uttryck. Beskrivningarna hade kunnat se annorlunda ut
om eleverna istället hade intervjuats och fått följdfrågor. Även urvalet av de
texter som användes kan ha påverkat, eftersom en del elever kan har varit
bekanta med dem och/eller ha tidigare erfarenhet av innehållet, medan andra
inte hade det. En fråga som kan ställas är om det var korrekt att de nio elever
som medverkade i intervjuerna i kartläggningen därefter medverkade i
learning studycyklerna ett år senare samt att samma berättelse Draken med de
röda ögonen användes vid båda tillfällena. Forskarlaget såg inga problem
eftersom fokus i intervjuerna riktades mot hur eleverna tog sig an texten och i
learning studyn istället på att dra slutsatser av en huvudpersons karaktärsdrag.
Vid det senare tillfället kände de elever som deltagit i intervjuerna till
berättelsen, vilket även andra elever kan ha gjort.
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Även om learning study främst har använts för studier inom matematik visar
denna studie att ansatsen fungerar att använda även i läsförståelse och i
litteraturdidaktik. Martinsson (2015) föreslår att det behövs fler studier inom
svensk- och litteraturdidaktik med ett experimentellt upplägg. Learning study
står relativt oprövad i dessa sammanhang, men kan generera kunskapsbidrag
som komplement till annan forskning.

Förslag till vidare forskning
Resultatet av studien visar att när de kritiska aspekterna synliggörs och öppnas
upp som dimensioner av variation i undervisningen ges eleverna möjlighet att
utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag. I
resultatet ges exempel på hur elever genom olika lärandeaktiviteter utvecklar
och ger uttryck för att de har dragit slutsatser om en huvudpersons
karaktärsdrag när de kritiska aspekterna fokuseras. Studien visar också att
inferenser kan utforskas och synliggöras i läsförståelseundervisningen på
mellanstadiet, vilket implicerar att undervisning i inferensläsning inte bör
vänta till senare skolår.
Inferenskunnandet har studerats i förhållande till ett specifikt lärandeobjekt
”förmågan att kunna dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en
skönlitterär berättelse”. De kategorier och kritiska aspekter som studien
resulterat i bidrar med kunskap om vad inferensläsning är, hur förmågan kan
utvecklas och vad som krävs för att utveckling ska ske. Studien syftar således
inte till att ge en allomfattande beskrivning av inferenskunnande, utan utgör
ett exempel och en utgångspunkt för vidare forskning i andra kontexter. Det
skulle vara intressant att, i ytterligare studier, undersöka och beskriva andra
lärandeobjekt inom inferensläsning. Ett annat förslag till fortsatt forskning,
som studien skulle kunna vara en utgångspunkt till, är vad som bör beaktas
när det gäller litteraturval både i relation till inferensläsning och till vilken
elevgrupp som undervisas. I relation till inferensläsning är ”det vidgade
textbegreppet”, vilket till exempel innefattar film, serieböcker, dikter och
sånger, av intresse att utforska. Det finns därutöver ett flertal förslag på
områden att forska vidare om, till exempel vilka skillnader i förståelse det
finns mellan läs- och hörförståelse och hur dessa skilda förmågor kan gagna
varandra i syfte att utveckla elevers inferenskunnande.
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Denna studie understryker vikten av att mellanstadieelever introduceras till ett
textnära förhållningssätt och att det inte låter sig vänta till senare stadier. Fler
studier skulle behövas för att undersöka hur elever kan utveckla den analytiska
och textnära läsarten samt hur litterära verktyg i form av till exempel analyser,
textkopplingar och litterära begrepp kan användas på ett framgångsrikt sätt i
undervisningen på mellanstadiet.
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SUMMARY
With inferential knowledge in focus
A study of what students in grade 4 and 5 need to learn in order to develop
the ability to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a
fictional story, and how teaching can contribute to the development of
this ability.

Background
When it comes to reading habits as well as reading comprehension, the middle
school years, which this study focuses on, are important for the students to be
attracted to the world of literature and cross the threshold into becoming
readers who can explore the text. Research in reading comprehension during
the last few years in Sweden shows that it has long been taken for granted that
students’ reading comprehension is automatically developed after the initial
reading instruction in primary school (Liberg, 2010; Olin-Scheller, Tengberg,
& Lindholm, 2015; Reichenberg & Lundberg, 2011; Westlund, 2013).
International research (eg Cummins, 2001; Pressley & Allington, 2015; Snow,
2002) discusses the fourth-grade slump (originally Chall, 1983), which means
that students are expected to read and understand more complex texts after the
transition to grade four.11 It is expected, that students can inference read, “read
between the lines”, when they start in year 4. They may need help to take the
step from literal reading to inference reading (Alonzo, Basaraba, Tindal, &
Carriveau, 2009). Thus, students may have difficulty understanding what
should be highlighted in a text in order to be able to make inferences because
everything is not explicitly stated, such as traits of a character and

11

The students in the international research studies are nine years old. They are one year
younger than the students in Sweden when they start in year 4.

90

relationships between characters (Carnine, Silbert, Kameenui, & Tarver,
2004). There is research that describes what inference reading means (eg
Keene & Zimmermann, 2003; Kintsch & Rawson, 2005; Perfetti, Landi, &
Oakhill, 2005; Pressley & Allington, 2015), but research regarding the impact
of teaching on students’ abilities to infererential reading is limited.
In a fiction story, the protagonist plays a significant role in understanding the
plot. However, it is not clear that students at the beginning of year 4 are
considering and reflecting on the protagonists in the stories because they are
more focused on the plot or on reading through the text as quickly as possible
(Nikolajeva, 2002).
Inferential comprehension is important because not everything in the text is
explicitly stated, which requires students to interact more with the text to gain
a deeper understanding of the story and the characters. Recognizing traits of
characters in literature can develop a more differentiated reading
comprehension, and understanding the characters’ traits can help students to
better understand the story (Nikolajeva, 2002). Therefore, the reader must
generate inferences that fill in the gaps, in this case, about the characters.
There is a need to study the ability to make inferences in closer detail because
it is a complex ability which causes considerable challenges for the students.

Aim and research questions
The aim of the research project is to contribute to an understanding of
inference reading and how it can be made possible through teaching. To
achieve the purpose, knowledge is needed about what inferences entail and
what knowledge is involved, but also knowledge about how teachers can
design and stage a unit that creates conditions for students to develop this
ability.
In the research project, the specific knowledge involved in inferential reading
is explored through a Learning Study, where the ability to draw conclusions
about a protoganist’s character traits in a fiction story is an example of
inference reading. The focus of the study is both on what students need to
discern in order to draw conclusions about a protoganist’s character traits and
how this can be enabled through teaching.
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In the research project the following questions are asked:
• What do 4th and 5th grade students (10-12 years old) need to discern in a
work of fiction to be able to draw conclusions about a protagonist’s character
traits?
• How can teaching enable students to learn to draw conclusions about a
protagonist’s character traits in a work of fiction?

Theoretical framework
The theoretical framework in the study is the Variation Theory. It is used to
design and analyse learning. According to Variation Theory, learning is
comparable to discerning important aspects of a phenomenon. A phenomenon
can be perceived in different ways depending on which aspects the learner
discerns or focuses on. In Variation Theory, the phenomenon, or the object
that learning is directed towards, is referred to as the object of learning (Lo,
2012; Marton, 2015). The object of learning in the present study is: “The
ability to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional
text”. Each object of learning consists of several aspects. The aspects that have
not yet been discerned and are considered necessary in order to develop the
ability are referred to as critical aspects (Marton, 2015). The critical aspects
are found empirically by studying the qualitatively different ways students
understand the object of learning.
Variation theory brings theoretical tools both to the design of the lessons and
the analysis of the material, and ensures that there is a focus on the object of
learning and its critical aspects during the process. To make the critical aspects
discernible the teaching should direct the students’ focus towards them. In
order for the students to discern a critical aspect it has to be opened up as a
dimension of variation. When a dimension of variation is opened and different
features are varying, it enables the critical aspect to be discerned. For example,
to understand what interpreted traits of a character is, the teaching must make
it possible for the students to discern the difference to an explicit trait of a
character. The space of learning and variation is constituted of the aspects
that are opened up as dimensions of variation and captures what it is possible
to learn in a specific situation (Marton, Runesson, & Tsui, 2004).
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Method
The object of learning and its critical aspects are in focus in this study. The
methodological approach is Learning Study. It is an intervening teachingdeveloping research approach. Learning Study is based on the Japanese
Lesson study, which takes the object of learning as its points of departure and
also incorporates the concept of Design Experiment (Brown, 1992; Collins,
1992). Learning study differs from Lesson Study because it is based on a
theoretical framework of learning, merely Variation Theory (Marton, 2015;
Marton & Booth, 1997). In a Learning Study, a teacher researcher cooperates
with a group of teachers focusing on the object of learning and the critical
aspects. Each cycle in a Learning Study consists of the following steps: pretests, planning lessons, implementation, post-tests, analysis and revising the
lesson.
This study started with a pilot study where 52 students in year 4 completed a
reading comprehension test and 9 students were interviewed. The purpose of
the pilot study was to find out what kind of knowledges and difficulties
students may have in inferential reading, and based on that information, the
design of the pre-test could be made. The Learning Study was carried out
during the autumn term of 2016 and spring term of 2017 with the author and
two teachers. 98 students from grades 4 and 5 participated in the Learning
Study. The data for the analysis of the study consists of students’ written preand post-lesson assignments and filmed lessons. In three out of six lessons,
the author was the teacher. The students’ understandings of the object of
learning were examined before and after each lesson and an indepth analysis
was conducted after the Learning Study was completed.

Results
The Variation Theory-analysis resulted in the forming of five qualitatively
different categories based on the students’ discernments of a protagonist’s
traits from the written pre- and post-lesson assignments. The analysis from the
lessons resulted in four aspects that are critical in order to draw conclusions
about the protagonist’s character traits as well as knowledge about how
teaching can facilitate the object of learning, that is, the ability to draw these
conclusions.
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Five different ways of describing a protagonist’s character traits
In category A, no character traits of the protagonist are discerned. The
categories B to E are logically related to each other and they represent further
differentiated distinction of a protagonist’s character traits. In this study, a less
differentiated way means that the focus is on explicit character traits, as
opposed to a more differentiated discernment, which means that interpreted
character traits are distinguished through the text.
• Category A
The character traits of the protagonist are not discerned. Only the plot of the
story is discerned and re-told.
• Category B
Only character traits of the protagonist that are explicitly expressed in the text
are discerned.
• Category C
Explicit character traits of the protagonist are discerned, as in category B, but
also character traits of the protagonist that are not explicitly expressed in the
text are discerned.
• Category D
Explicit and, implicit character traits of the protagonist are distinguished, as
in category C, and in addition, they are related and motivated with evidence
based on the story’s plot in the form of the protagonist’s actions.
• Category E
Character traits are distinguished, and they are related and motivated with
evidence based on the story’s plot and the protagonist’s actions, as in category
D. In addition, the protagonist is related to characters in other stories, to the
student themselves, or to other people outside the story.

The four critical aspects
The main result of the study is the four critical aspects of the object of learning.
Based on the analyses of the students’ texts and the six lessons, it is suggested
that in order for the student to develop the ability to draw conclusions about a
protagonist’s character traits, it is critical:

94

•

to discern that the protagonist’s character traits, both reproduced
(explicit) and implied (implicit), are based in the text

•

to discern, in the text, descriptions of how a protagonist for example
acts, reacts, feels, thinks, and interacts with other characters in the
story, as this could facilitate drawing conclusions about the
protagonist’s (implicit) character traits

•

to experience that when conclusions about the protagonist’s (implicit)
character traits are related to how a protagonist acts, it is possible to
discern what in the text the conclusion is based on

•

to experience that conclusions about a protagonist’s (implicit)
character traits can be discerned when they are linked to a
character/person who is outside the story (eg in another story, film, or
in real life)

A result that appears in the study, that relates to the teaching design is: firstly,
the critical aspects need to come to the forefront; secondly, that they are
opened up as dimensions of variation; and finally, that they are opened up
simultaneously and co-varies. In conclusion, when this was enabled, a clear
progression was noted in the post-lesson assessments.

Discussion
The study’s knowledge contribution is the four critical aspects that describe
what students need to discern to be able to draw conclusions about a
protagonist’s character traits in works of fiction and what needs to come to the
forefront and open up as dimensions of variation in teaching. The study shows
that it is possible to develop the students’ abilities in inferential reading.
Previous research shows that students need help to develop inferential reading
(Alonzo et al., 2009). This study confirms this result, but also specifies what
this development means in a school context and how the ability of inferential
reading can be taught. The result of the study contributes to previous research
by identifying and specifying what the students need to discern in relation to
the object of learning and how it can be taught in a powerful way. Even though
the findings relate to specific groups of students as well as specific teaching
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contexts, the identified categories and the critical aspects of the object of
learning can be used as resources and guidelines by other teachers in their
teaching. However, the result has to be adjusted to the new students and the
new contexts.
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Bilaga 1
Namn:____________________
Många av Astrid Lindgrens sagor har blivit filmer och nu har det bestämts att
även Spela min lind och sjung min näktergal ska filmatiseras.
Huvudrollsinnehavaren som ska spela Malin har inte läst sagan och du får i
uppdrag att berätta för henne om Malin. Huvudrollsinnehavaren behöver få en
noggrann beskrivning av hur Malin är som person för att hon ska kunna spela
sin roll så bra som möjligt. Hur skulle du beskriva Malin för
huvudrollsinnehavaren?

Hur vet du allt detta? Står allt direkt i texten?
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Beskriv hur Malin kände sig i början och sedan i slutet av berättelsen.
Förändrades Malins känslor under berättelsens gång? Använd det som du har
läst i berättelsen som förklaring.

Om du var i Malins situation hur skulle du känna då?

Påminner Malin dig om någon karaktär som du har läst, lyssnat eller sett på
tidigare? Hur liknar de varandra? Beskriv!
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Bilaga 2
Namn:____________________
Många av Astrid Lindgrens sagor har blivit filmer och nu har det bestämts att
även Sunnanäng ska filmatiseras. Huvudrollsinnehavarna som ska spela Anna
och Mattias har inte läst sagan och du får i uppdrag att berätta om antingen
Anna eller Mattias. Huvudrollsinnehavaren behöver få en noggrann
beskrivning av hur Anna eller Mattias är som personer för att hen ska kunna
spela sin roll så bra som möjligt. Hur skulle du beskriva Anna eller Mattias
för huvudrollsinnehavaren?

Hur vet du allt detta? Står allt direkt i texten?
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Beskriv hur Anna eller Mattias kände sig i början och sedan i slutet av
berättelsen. Förändrades Annas eller Mattias känslor under berättelsens gång?
Använd det som du har läst i berättelsen som förklaring.

Om du var i Anna eller Mattias situation hur skulle du känna dig då?

Påminner Anna eller Mattias dig om någon karaktär som du har läst, lyssnat
eller sett på tidigare? Hur liknar de varandra? Beskriv!
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Bilaga 3
Elevtext 1
Malin är 8 år och skulle till fattigstugan. Lungsoten har tagit hennes mamma och pappa. Jag
läste texten och då stod det.

Elevtext 2
Jag skulle säga till Malin att hon kommit till fattigstugan där hon inte kände sig så
välkommen och att hon var ensam och ledsen men inte kunde visa det och hon sov på golvet.
Men en dag hörde hon någon säga spela min lind sjung min näktergal. Då blev hon så glad.
Och tänkte på det mycket men det räckte inte hon ville ha en lind och en näktergal så hon
planterade det. Sen sa hon till dom att hon hade planterat en. Men dom trodde inte att den
skulle växa. Den växte men den sjöng inte. Då tänkte hon att om hon gav sin själ skulle den
kunna spela och då gjorde Malin det. Sen när dom andra hörde att den spela hörde dom en
svag röst som sa det är jag Malin. I början kände Malin sig ledsen. Sen blev hon gladare
under berättelsen. I slutet var hon lycklig och glad.
När hon sover på ett golv är hon ganska ledsen man hör det i texten och att hon inte är
välkommen och då känner man. För hon gav sin själ till linden och då liksom på något sätt
så förstod jag att hon var lycklig när linden spelade och att de som bodde i huset blev ju
glada av det. Jag märker liksom det på att hennes mamma och pappa var döda och då så
skulle jag ha blivit ledsen om min mamma och pappa dog och så fick man komma till någon
annan och så kände man sig inte välkommen då skulle jag ha blivit ganska ledsen och så var
man redan ledsen och så hade jag blivit ännu mer ledsen. Jag försökte föreställa mig som
om att jag var Malin och då om jag var Malin så skulle jag känna mig ledsen.
Elevtext 3
Malin är en väldigt sorgsen tjej. Hennes föräldrar är döda och hon bor hos fattigjon. Hon
hörde spela min lind sjung min näktergal hos prästen hon tyckte de orden var dom finaste
hon någonsin har hört. Hon bestämde sig för att plantera en lind.
Elevtext 4
Malin är en väldigt viljestark flicka som tror och vill. Hon tror på saker så innerligt att hon
kan skänka vad som helst för att nå den. Malin är även en mycket passionerad person. Hon
njuter av vad som är vackert. Hon tycker om världen och tycker mycket är vackert och fint.
Hon söker hela tiden efter att vara lycklig. Malin måste ha varit en mycket tålmodig flicka,
sist och inte minst har hon ett gott hjärta. Hon möter andra så som hon själv vill bli bemött.
Hon är artig och hjälper till. Malin är även väldigt tacksam över det hon har och klagar inte
direkt. Hon har empati och vill också att andra ska vara lyckliga. Malin är väldigt omtänksam
och bryr sig om andra väldigt mycket, hon är snäll och hjälper dom som behöver hjälp. Hon
är fantasifull och smart och vill bara få det glatt och soligt där dom bor. När hon vill något
så tror och hoppas hon på det med hela sitt hjärta.
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Bilaga 4
Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året? Var det någon som
hörde att de frågade efter en försvunnen pojke? Så här sa de: "Polisen i Stockholm efterlyser
9-årige Bo Vilhelm Olsson som sedan i förrgår kväll varit försvunnen från sitt hem,
Upplandsgatan 13. Bo Vilhelm Olsson har ljust hår och blå ögon och var vid försvinnandet
klädd i korta bruna byxor, grå stickad tröja och liten röd luva. Meddelanden om den
försvunne lämnas till polisens ordonnansavdelning." Ja, så sa de. Men det kom aldrig några
meddelanden om Bo Vilhelm Olsson. Han var borta. Ingen fick någonsin veta vart han tog
vägen …
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Bilaga 5
Drakar
Det är ett barnsligt påhitt
att drakar flyger fritt
de stökar till
och flyger vill
kan aldrig ligga still.
Det är en bråkig samling
då drakar håller ting
de ljuger milt
och skäller vilt
och kryper under filt.
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Bilaga 6
Draken med de röda ögonen
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Den sista draken i hela världen

Bilaga 7
Exempeltext 1
Det är fredag på x-skolan. Arbetspasset är snart slut. Sigge är glad och stolt för hans
planering har precis blivit färdig.

Exempeltext 2
Det är fredag på x-skolan. Arbetspasset är snart slut. Sigge gör ett glädjeskutt i korridoren.
Det känns himla bra att allt är klart i tid och att hans arbeten är väl utförda.
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Bilaga 8
Medgivande för att deltaga i ett forskningsprojekt
Du kommer som lärare att vara med och genomföra en learning study. Det
huvudsakliga syftet med en learning study är att utveckla undervisningen. Du
och dina kollegor kommer att tillsammans med en forskare planera och
genomföra forskningslektioner. Alla lektioner kommer att filmas eller spelas
in, så att vi; forskare och lärare kan analysera gemensamt vad som hände, till
exempel om eleverna lärde sig det vi ville att de skulle lära sig.
Detta är ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Stockholms
Universitet och Jönköpings Universitet. Det filmade och inspelade materialet
hanteras och ansvaras för av forskare vid dessa lärosäten, vilka är skyldiga att
följa de forskningsetiska principer som gäller för all forskning. Dessa
principer och annat som också kan förknippas härmed kan ses på denna länk:
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
Detta innebär att filmerna och inspelningarna aldrig kommer att publiceras på
internet eller annat offentligt forum. Däremot kan delar användas i
utbildningssyfte för lärare, det vill säga vid föreläsningar och seminarier eller
i forskningssammanhang. Vid dessa tillfällen kommer filmerna aldrig att
distribueras vidare utan endast att visas. Filmerna kommer att skyddas och
hanteras konfidentiellt, enligt gängse regler. Inga uppgifter om elevers
identitet kommer att dokumenteras i samband med studien. Deltagarna
avidentifieras med koder, t.ex. ”lärare 101”.
På nedanstående blankett ombeds du ange på vilket sätt du ger tillstånd till
inspelningar och visning av det inspelade materialet.
Ansvarig för allt filmat och inspelat material är doktorand Cecilia Rosenbaum
vid Jönköping university, e-post: x
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete
Namn:________________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________
Jag lämnar härmed mitt godkännande till att bli filmad och inspelad enligt
beskrivningen ovan, samt till att sekvenser från inspelningarna visas i
forskningsändamål, under gällande etiska forskningsregler.
_____________________________________________________________
Ort
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
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Bilaga 9
Medgivande för att filma och intervjua informant i
forskningssyfte
Under 2016/2017 kommer svensklärarna på x-skola genomföra en så kallad
learning study. Det huvudsakliga syftet med en learning study är att utveckla
undervisningen. Lärarna kommer att tillsammans med en forskare planera
forskningslektioner, som sedan kommer att genomföras av skolans egna
lärare. Forskningslektionerna kommer att filmas, så att forskaren och lärarna
kan analysera vad som hände, till exempel om eleverna lärde sig det som
planerades. Före och efter lektionerna kan vi vilja intervjua några elever, för
att få exempel på hur det vi undervisar om kan uppfattas av eleverna. Även
dessa intervjuer kan dokumenteras med videokamera. Både före och efter
lektionen får eleverna utföra ett kort skriftligt test. Detta gör vi för att vi skall
kunna ”mäta” hur mycket och vad eleverna har lärt sig på lektionen.
Detta är ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Stockholms
Universitet och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Det
filmade materialet hanteras och ansvaras för av forskare vid dessa lärosäten,
vilka är skyldiga att följa de forskningsetiska principer som gäller för all
forskning. Dessa principer och annat som också kan förknippas härmed kan
ses på denna länk: http://codex.vr.se/manniska2.shtml
Detta innebär att filmerna aldrig kommer att publiceras på internet eller på
annat offentligt forum. Däremot kan delar användas i utbildningssyfte för
lärare, dvs. vid föreläsningar och seminarier eller i forskningssammanhang.
Vid dessa tillfällen kommer filmerna aldrig att distribueras vidare utan endast
visas. Filmerna kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt, enligt gängse
regler. Inga uppgifter om elevens identitet kommer att dokumenteras i
samband med studien. Eleverna avidentifieras med koder, t.ex. ”elev 101”.
På nedanstående blankett ombeds du ange om du ger tillstånd till inspelningar
och visning av det inspelade materialet.
Ansvarig för allt filmat material är doktorand Cecilia Rosenbaum vid
Jönköpings högskola, e-post: x
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete
Jag lämnar härmed mitt godkännande till att bli filmad enligt beskrivningen
ovan, samt till att sekvenser från inspelningarna visas i forskningsändamål,
under gällande etiska forskningsregler.
Namn på
elev:_________________________________________________________
Namn på
vårdnadshavare:________________________________________________
Underskrift
vårdnadshavare:________________________________________________
_____________________________________________________________
Ort
Datum
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Bilaga 10
Resultat från för- och eftertest samt fördröjt eftertest
Cykel/
Kategori
Kategori
A

Före
Efter
Fördröjt

Cykel
1
N=16
7
7
-

Kategori
B

Före
Efter
Fördröjt
Före
Efter
Fördröjt
Före
Efter
Fördröjt
Före
Efter
Fördröjt

2
2
5
2
2
5
0
0
-

Kategori
C
Kategori
D
Kategori
E
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Cykel
2
N=17
8
2
-

Cykel
3
N=16
9
3
-

Cykel
4
N=15
2
1
1

Cykel
5
N=17
4
3
1

Cykel
6
N=17
7
0
0

4
2
3
6
2
7
0
0
-

1
4
5
1
1
8
0
0
-

3
0
0
4
2
0
5
5
6
1
7
8

1
0
0
5
0
1
4
4
4
3
10
11

1
0
0
4
2
0
3
3
4
2
12
13

Bilaga 11
Så här såg det ut på whiteboardtavlan inför redovisningarna av elevernas
grupparbeten i cykel 6:

Så här såg det ut på whiteboardtavlan inför redovisningen i cykel 6:
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Med inferenskunnande i fokus
En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur
undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om
en huvudpersons karaktärsdrag
I övergången till mellanstadiet förväntas elever kunna inferensläsa, det vill säga att ”läsa
mellan raderna”. Denna förmåga innebär att kunna dra slutsatser av det som står såväl
explicit som implicit uttryckt i till exempel en berättelse. Syftet med forskningsprojektet
har varit att undersöka hur undervisning kan bidra till att elever utvecklar sin förmåga till
inferensläsning. I studien undersöktes ett exempel på inferensläsning, nämligen förmågan
att kunna dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag i en skönlitterär berättelse.
Studiens fokus har varit både på vad elever behöver urskilja för att kunna dra slutsatser om
en huvudpersons karaktärsdrag och hur detta kan möjliggöras genom undervisning.
I forskningsprojektet undersöktes vad de aktuella elevgrupperna, sex klasser i årskurs 4 och
5, behövde ta fasta på och vilka specifika detaljer de behövde se i en text för att utveckla
förmågan att kunna dra slutsatser om en skönlitterär huvudpersons karaktärsdrag.
Utifrån tidigare forskning, de deltagande lärarnas erfarenhet och de deltagande elevernas
urskiljande har slutsatser dragits. Dessa har prövats i ett iterativt och intervenerande förlopp
i en learning study-process bestående av sex cykler, vilken följdes av en fördjupad analys av
allt empiriskt datamaterial.
Studien visar att det finns vissa aspekter som elever behöver ta fasta på och som behöver
framträda i undervisningen. Det är avgörande att elever: (a) urskiljer att en skönlitterär
huvudpersons karaktärsdrag, både återgivna (explicita) och slutsatser om en huvudpersons
karaktärsdrag (implicita), har sin utgångspunkt i texten, (b) i texten urskiljer beskrivningar av
hur en huvudperson till exempel agerar, reagerar, känner, tänker och samspelar med andra
karaktärer i berättelsen, eftersom detta kan ge bidrag till slutsatser om huvudpersonens
karaktärsdrag (implicita), (c) erfar att när slutsatser om huvudpersonens karaktärsdrag
(implicita) relateras till hur huvudpersonens agerande beskrivs, går det att urskilja vad i texten
slutsatsen grundar sig på, och (d) erfar att slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag
(implicita) kan urskiljas när de kopplas till en karaktär/person som finns utanför berättelsen
(till exempel i en annan berättelse, film eller i verkligheten).
CECILIA ROSENBAUM är verksam som grundskollärare i svenska och
samhällsorienterade ämnen. Hon är förstelärare i svenska, utbildad
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