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Sammanfattning Abstract 

Studiens syfte är att med stöd av variationsteorin 

undersöka vad högläsning av skönlitteratur kan bidra 

med i undervisning av läsförståelsestrategier. Syftet 

besvaras genom följande syftesfrågor:  

 Vilka är för den valda elevgruppen de 

kritiska aspekterna vid undervisning om 

läsning ”mellan raderna”.  

 Hur kan man med hjälp av variationsteorin 

planera, genomföra och utvärdera 

undervisning som behandlar läsförståelse 

med fokus på att läsa mellan raderna? 

 Vad bidrar högläsning av skönlitteratur till 

vid undervisning av läsförståelsestrategier 

och vad krävs av läraren för att ett lärande ska 

ske med hjälp av högläsning? 

Med stöd av den systematiska metoden Learning study 

besvarades syftesfrågorna genom att lektioner 

utfördes med en elevgrupp på 21 elever i årskurs 3. 

Undervisningen prövade variationsteorin vilken också 

fungerade som analysverktyg. Resultatet visar att med 

stöd av forskning kan lärare ta reda på generella 

kritiska aspekter inför ett ämne som grund för att ta 

reda på elever förförståelse. Genom att sedan 

konkretisera de kritiska aspekterna möjliggörs god 

undervisning med stöd av systematiken i en Learning 

study. Högläsning kan med fördel användas vid 

läsförståelseundervisning då det visar sig påverka 

positivt på motivationen. Det kräver dock god kunskap 

av läraren i hur läsförståelsestrategier används och 

undervisas för att lyckas med högläsning som 

funktionellt verktyg. 

The aim of the study is to investigate, with the help 

of variation theory, what reading aloud of fiction can 

contribute to teaching reading comprehension 

strategies. The purpose is answered by using the 

following questions?  

 Who are the critical aspects for the chosen 

student group when teaching about reading 

"between the lines". 

 How can, with the help of variation theory, 

plan, implement and evaluate teaching that 

deals with reading comprehension with a 

focus on reading between the lines.  

 What does reading of fiction contribute to 

when teaching reading comprehension 

strategies and what is required by the teacher 

for a learning to be done with the help of 

reading aloud? 

Based on the systematic methodology Learning 

study, the purpose questions were answered in that 

lessons were conducted with a pupil group of 21 

pupils in grade 3. The teaching tested variation 

theory which also served as an analysis tool. The 

result shows that with the support of research, 

teachers can find out general critical aspects of a 

subject as a basis for finding out students' 

understanding. By then concretizing the critical 

aspects, good teaching is made possible, supported 

by the systematics of a Learning study. Reading 

aloud can advantageously be used in reading 

comprehension teaching as it turns out to have a 

positive effect on motivation. However, it requires 

good knowledge of the teacher in how reading 

comprehension strategies are used and taught to 

succeed with reading aloud as a functional tool. 

Sökord: variationsteori, kritiska aspekter, praxisnära metod, svenskundervisning, 

läsförståelse, högläsning 
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1.  Inledning 

Läsförståelse är en viktig förmåga att utveckla då vårt samhälle kräver att varje individ behöver 

förstå läst text (Levlin, 2014, s. 146-152; Skolverket, 2016). Skolans uppdrag innebär att elever 

ska ges möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem (Skolverket, 2018, s. 11) vilket gör läsförståelsen till en förmåga som 

undervisningen ska utveckla hos elever (Skolverket, 2018, s. 263). Senaste PISA-

undersökningen visar en förbättring men de föregående 15 åren har visat en försämring av 

läsförståelse hos svenska elever (Skolverket, 2016, s. 1). De elever som främst är i riskzon för 

att inte klara kunskapskraven under grundskolan är de med tidiga läsförståelsesvårigheter. Att 

läsförståelsesvårigheter står i stark relation till att nå skolans mål är en viktig kunskap för lärare 

att känna till då elever med läsförståelsesvårigheter behöver identifieras tidigt och ges mycket 

stöd i att utveckla läsförståelse (Levlin, 2014, s. 150-152).  

Avkodning kan vara krävande för elever som lär sig läsa vilket gör högläsningen till ett utmärkt 

redskap för läsförståelseundervisning då elever kan möta texter med mer avancerat innehåll än 

de kan avkoda själva (Eckeskog, 2013, 91-92; Jönsson, 2007, s. 238). I en litteraturöversikt 

över forskning inom läsförståelse (Qvennerstedt & Swärd, 2018) framkommer det att 

högläsning gynnar läsförståelse, men väldigt lite hur lärare praktiskt kan använda metoder med 

högläsning i läsförståelseundervisningen. Westlund (2013) menar i sin studie att svensk 

undervisning tenderar att fokusera mer på den tekniska avkodningen samt förståelse av text 

genom kontrollfrågor på innehållet. För att bli en god läsare behöver vissa undervisas mer i den 

analytiska sidan av läsning där utveckling sker genom att lära sig hur man tolkar texter och gör 

inferenser. Det har också visat sig avgörande för en god läsare att kunna prata om hur man läser 

vilket kräver ett metaspråk och metakognitiva förmågor (Ibid.). Det är svårt att finna konkreta 

förklaringar på hur detta metaspråk och dessa metakognitiva förmågor tar sig uttryck i 

undervisning av elever i årskurs F-3 (Qvennerstedt & Swärd, 2018).   

Jag har intresserat mig för hur läsförståelseundervisning kan se ut explicit för årskurs 1-3 då 

man planerar, genomför och utvärderar lektioner utifrån vad forskning poängterar som viktigt. 

Dessutom har jag valt att undersöka vilken effekt högläsning av skönlitteratur kan bidra med 

vid läsförståelseundervisning. Med stöd av Learning Study som metod och variationsteorin som 

ramverk ska studiens syfte besvaras vilket är att undersöka vad högläsning av skönlitteratur kan 

bidra med i undervisning av läsförståelsestrategier hos elever i åk F-3.  
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2. Bakgrund 

Kapitel 2 presenterar begreppet läsförståelse och tidigare forskning inom området som 

behandlar högläsning som redskap vid läsförståelseundervisning. Dessutom presenteras 

studiens teoretiska utgångspunkter samt den praxisnära forskningsmetod som denna studie 

bygger på.  

2.1. Läsförståelse 

Läsförståelse är en komplex aktivitet där läsaren behöver tolka budskapet i en text genom att 

göra inferenser, vilket innebär att läsaren drar slutsatser utifrån sina tidigare erfarenheter, vilket 

kräver ett samspel mellan läsaren och texten (Bråten, 2008, s. 14-15).  Många lärare tror att 

elever behöver knäcka läskoden innan någon vidare förståelseträning kan undervisas eftersom 

det först då blir aktuellt för eleverna att läsa texter med mer avancerat innehåll. Lärarna har 

svårt att se att läsförståelseträning kan skapas på annat sätt än att eleverna avkodar själva 

(Eckeskog, 2013). Högläsning är således ett utmärkt redskap vid läsförståelsesträning då elever 

kan utmanas i svårare texter än de har förmågan att avkoda själva och avkodning och 

språkförståelse kan på så sätt utvecklas parallellt vilket är en förutsättning för att en god 

läsutveckling ska nås (Baker, Santoro, Chard, Fien, Park & Otterstedt, 2013, s. 338; Gough & 

Tunmer, 1986, s. 6–10; Hall & Williams, 2010, s. 312; Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 

14; Wengelin & Nilholm, 2013, s. 7). 

2.1.1. Läsförståelsestrategier 

En text innehåller budskap som inte direkt finns skrivna i ord vilket kräver att läsaren är aktiv 

under läsningen och utvecklar strategier för att göra inferenser. Inferenser innebär bland annat 

att kunna dra slutsatser och tolka budskap i en text genom att koppla ledtrådar i texten till egna 

erfarenheter (Liberg, 2007, s. 28-29; Stensson, 2006, s. 29; Wengelin & Nilholm, 2013, s. 53). 

Att göra inferenser kan också benämnas läsa mellan raderna, vilket då innebär den text som 

inte finns utskriven i ord medan den text som finns utskrivet i ord benämns på raderna 

(Tengberg & Olin-Scheller, 2016). En god läsare har väl utvecklade färdigheter i form av 

läsförståelsestrategier som används per automatik vilket innebär att de kan förutse handling, 

ifrågasätta det som händer och göra inferenser. Syftet med läsförståelsestrategier är att de ska 

fungera som stöd för att erövra dessa färdigheter som till slut används per automatik av läsaren 

(Liberg, 2007, s. 28-29; Stensson, 2006, s. 29; Wengelin & Nilholm, 2013, s. 53). För att nå 
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dessa förmågor och färdigheter behöver eleverna undervisas på olika sätt för att utveckla 

läsförståelsestrategier som bidrar till att de blir aktiva läsare (Westlund, 2009, s. 38-40). 

2.1.2. Undervisning av läsförståelsestrategier 

Många metoder och modeller för läsförståelseundervisning har arbetats fram (Hoffman, Roser 

& Battle, 1993; Levlin, 2014; Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Det viktigaste är inte 

metoden i sig utan att läraren förstår viket syfte den används till samt har förmågan att 

identifiera vad den aktuella elevgruppen behöver för stöd (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, 

s.2). Reciprocal Teaching, även kallad RT grundades 1984 av Palinscar och Brown (1984) och 

är en läsförståelsestrategi som är internationellt erkänd. Det är också denna metod som främst 

används i svensk undervisning och har vidareutvecklats av flera forskare. Metoden innebär att 

man med hjälp av symboler som till exempel en cowboy som kastar lasso ska uppmana till att 

sammanfatta en text och reportern står med mikrofon i hand och påminner om att ställa frågor 

till texten (Westlund, 2009, s. 74-79).  

Med stöd av symboler får eleven visuellt stöd för hur strategierna ska användas som så 

småningom utvecklar deras sätt att prata om hur de läser vilket leder till ett metaspråk och ett 

metakognitivt tänkande (Westlund, 2009, s. 76). Denna metakognitiva förmåga anser flera 

forskare vara avgörande för läsförståelseutveckling (Cain, 1999, s. 301; Eilers & Pinkley, 2006, 

s. 14; Westlund, 2013, s. 274). Att använda modeller i sin undervisning anses bra, men de måste 

användas på ett medvetet sätt med mål och syfte för att möjliggöra stöd för elever (Reichenberg 

& Emanuelsson, 2014, s. 2). Med fel fokus kan denna typ av metoder innebära hinder då till 

exempel lärare och elever kan fastna i de figurer som symboliserar olika strategier och fokus 

läggs på symbolen i stället för förståelsen (Eckeskog, 2013, s. 91-97).  

Målet med undervisning av läsförståelsestrategier är att eleverna själva kan anpassa sina 

strategier automatiskt vid all sorts läsning. För att möjliggöra detta krävs att läraren undervisar 

och följer upp elevens läsförståelse för att veta hur eleven tänker och på så sätt identifiera var 

stöd behövs (Cain, 1999, s. 308; Eilers & Pinkley, 2006, s. 14, Westlund, 2013, s. 167-176). 

Westlund (2013, s. 176-224) menar att elever behöver lära sig prata om sin läsning och om hur 

de läser och lärarna måste vara väl medvetna om hur de själva tar sig an en text för att ha 

förmågan att undervisa i densamma. Svenska lärare tenderar att hålla en att läsa diskurs i stället 

för hur läsa diskurs, fokus blir då att läsa mycket och elever testas oftast i sammanfattande 

frågor. Lärare i den svenska skolan behöver mer stöd i att förflytta sitt fokus från att läsa diskurs 

till hur läsa diskurs. Det innebär att mer tid behöver generellt läggas på den analytiska sidan av 

läsning som innebär de mer abstrakta förmågorna som att tolka text mellan raderna (Ibid.). 
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Enligt Jönsson (2007, s. 233) upplever lärare att det kan vara svårt att hitta balans vid 

undervisning av läsförståelsestrategier då det kräver en interaktion och en dialog med eleverna 

om den lästa texten, vilket kan vara svårt i ett klassrum med många elever då det lätt blir pratigt 

och högljutt. (Ibid.). Flera forskare menar därför att lärare behöver utveckla sin undervisning 

så den möjliggör elevers delaktighet även i större grupper. Läraren behöver finnas med som en 

modell som visar hur man tar sig an en text genom att tänka högt och detta behöver ske både i 

interaktion med elever men också i stunder där elever lyssnar och tar till sig information vilket 

kräver att läraren har en tydlig ledarroll (Hall & Williams, 2010, s. 311-312; Hoffman, et al., 

1993, s. 501).  

2.2. Högläsning 

Att läsa högt för barn innebär att de får ta del av en aktivitet där talspråklig utveckling 

möjliggörs viket gynnar läsförståelsen (Dominkovic´, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 10-19). 

Många lärare använder sig av högläsning, men endast som avkoppling och aktiviteten utnyttjas 

sällan i kombination med andra språkutvecklande aktiviteter. Ofta blir högläsning och 

språkutvecklande aktiviteter som två olika enheter i stället för att sammanföra dem i en 

didaktisk genomtänkt undervisning med högläsning som redskap (Damber, Nilsson, Olsson, 

2013, s. 50-53). Läsförståelsestrategier tränas lika effektivt auditivt som när elever avkodar 

själva vilket gör att högläsning gynnar alla elever i allmänhet men i synnerhet de elever som 

kämpar med att avkoda (Levlin, 2014, s. 153).  Elever som kämpar med sin avkodning belastar 

arbetsminnet så hårt att förståelsen och minnet av det lästa blir lidande (Elwér, 2017, s. 2). När 

högläsning av skönlitteratur planeras med syfte och mål att utveckla läsförståelse finns stora 

möjligheter att utveckla elevers tolkningsförmåga vilket allt för sällan utnyttjas av lärare då 

kunskap saknas om detta (Stensson, 2006, s. 13-17).  

2.2.1. Högläsning som pedagogiskt verktyg 

Läsförståelse utvecklas inte per automatik när läraren läser högt utan kräver en medveten lärare 

som planerar för vilka förmågor som ska utvecklas. För att möjliggöra att läsförståelse utvecklas 

vid högläsning behöver läraren föra dialog mellan läsarna och texten vilket behöver ske före, 

under tiden och efter högläsningen (Damber et al., 2013, s. 20-21; Elwér, 2017, s. 5; Hoffman, 

et al., 1993, s. 499; Westlund, 2014, s. 1-4). När högläsning med tillhörande undervisning i 

form av att den som läser högt hjälper de som lyssnar att reda ut oklarheter och visar hur man 

kan koppla till egna erfarenheter fungerar undervisningen som stödstruktur inför elevers egen 

läsning (Jönsson, 2007, s. 97-98). På detta sätt blir högläsning med stödstrukturer ett lärande 

inom teorin för ZPD (zone of proximal development) i enlighet med sociokulturella teorin. 
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Genom att eleverna får redskap och vägledning i den proximala utvecklingszonen tar de sig 

snart vidare och klarar uppgifter på egen hand (Vygotskij, 1978, s. 86-87). 

Många lärare upplever hinder på organisationsnivå med högläsning av skönlitteratur som 

pedagogiskt verktyg då lärarna tror att eleverna måste vara delaktigt i öppna samtal vilket kan 

vara problematiskt då elevgrupper ofta är stora (Hoffman, et al., 1993; Hall & Williams, 2010). 

Genom forskning har man ändå sätt att metoder som används i helkass där läraren är den som 

främst tänker högt och eleverna lyssnar ger god effekt på läsförståelsen trots mindre interaktion 

från elever. Ledarrollen är extra viktig vid arbete i större grupper då elever lättare tappar fokus 

och behöver känna sig delaktiga på något sätt för att behålla fokus (Hall & Williams, 2010, s. 

311–312). 

2.3. Variationsteorin som teoretisk utgångspunkt 

Denna studie är gjord med stöd av variationsteorin. Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv 

innebär lärande att ges möjligheter att se nya aspekter av ett fenomen och på så sätt erfara 

fenomenet på ett nytt sätt (Marton & Booth, 2000, s. 81-82,187). Variationsteorin har sitt 

ursprung i den fenomenografiska forskningstraditionen och bygger på teorier om att människor 

erfar fenomen på olika sätt utifrån olika erfarenheter vi har med oss, vilket är viktigt att lärare 

förstår när de planerar, genomför och utvärderar undervisning. Med hjälp av variationsteorin 

och dess variationsmönster får man syn på koppling mellan undervisning och lärande vilket är 

en framgångsfaktor vid undervisning (Magnusson & Maunula, 2011, s. 35; Marton & Booth, 

2000, s. kap. 6).  

2.3.1. Lärandeobjekt 

Det avgränsade område som ska undervisas kallas i variationsteorin för lärandeobjekt (benämns 

i studien LO) och innebär ett planerat innehåll som är kopplat till en viss kvalitativ förmåga 

(Holmqvist, 2006, s.21-22). Syftet med lärandeobjekt är att elever ska utveckla en djupare 

förståelse för någon bestämd förmåga, vilket i variationsteoretiska termer kallas indirekt 

lärandeobjekt. För att eleverna ska utveckla det indirekta lärandeobjektet behöver läraren 

reflektera över vad ett kunnande av denna förmåga innebär, vilket då kallas det direkta 

lärandeobjektet. Utifrån vad kunnandet innebär och vad eleverna behöver för att utveckla detta 

kunnande planerar läraren lektionen som då fokuserar på det som framkommit som avgörande 

för förståelsen (Ling, 2011, s. 51-53). Ett lärandeobjekt ska tydligt formuleras och avgränsas 

för att kunna utvärderas om lärande skett, och undervisningen av LO ska ske endast under en 

eller möjligtvis ett par lektioner. Därutöver behöver också en grundlig analys av LO göras vilket 
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innebär att läraren tar reda på vad som krävs för att förstå det som ska undervisas och vad som 

är betydelsefullt för eleverna att lära inom det valda lärandeobjektet (Holmqvist, 2006, s. 22-

24).  

Lärandeobjektet delas in i tre nivåer och den första nivån står för vad läraren planerat att 

eleverna ska lära sig, det intentionella lärandeobjektet. Läraren planerar och genomför det 

intentionella lärandeobjektet i sin undervisning vilket blir det iscensatta lärandeobjektet, det 

som faktiskt sker, och står då för nivå två. Efter genomförd lektion har eleverna förstått det som 

undervisats på många olika sätt och vissa kanske inte alls lärt sig det som var avsikten. Detta 

kallas i variationsteoretiska termer för det erfarna lärandeobjektet och blir då lärandeobjektets 

tredje nivå. Dessa tre nivåer behöver sedan ställas i relation till varandra för att undersöka vad 

eleverna lärt sig, varför och vad som behöver utvecklas (Holmqvist, 2006; Marton & Booth, 

2000). 

2.3.2. Kritiska aspekter  

Kritiska aspekter (KA) är de delar av ett lärandeobjekt (LO) som behöver förstås och som man 

behöver urskilja för att kunna förstå en större helhet. De kritiska aspekterna är således det som 

står i vägen för att förstå ett fenomen. Läraren behöver ta reda på elevers förkunskaper inom 

områden som ska undervisas för att veta vilka KA som är gällande för den specifika gruppen. 

Därefter behöver läraren dessutom fundera utifrån elevernas perspektiv hur de förstår 

fenomenet utifrån olika livserfarenhet (Bergqvist & Echevarría, 2011, s. 29; Ling, 2011, s. 79; 

Magnusson & Maunula, 2011, s. 37-39; Marton & Booth, 2000, s. 84, 154-156). Ett exempel 

är om du aldrig har sett en stol kan du inte veta vilka egenskaper som tilldelas en stol. Då 

behöver man fundera över vad som kännetecknar en stol vilket bland annat kan vara att 

ryggstöd, fyra stolsben och en sits. Har du aldrig mött flera olika stolar kan det vara omöjligt 

att förstå att en stol med mjuk sits och blå färg är lika mycket en stol som den som har hård sits 

och är målad grön. På detta sätt är varje del av stolen kritiska aspekter och tillsammans bildar 

de en helhet. Genom att urskilja delar i en samtidighet har du utvecklat ett lärande enligt 

variationsteorin. Att förstå att stolar kan se olika ut men ändå benämnas stol innebär en 

generaliserad kunskap och kräver undervisning som sätter strålkastaren på det som elever 

behöver få syn på, nämligen de kritiska aspekterna (Holmqvist, 2006, s. 16-17; Marton & 

Booth, 2000, s. 134).  
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2.3.3. Variationsmönster 

Undervisning behöver fokusera på att ge elever möjligheter att urskilja egenskaper och drag 

hos fenomen genom att visa vad något är och vad något inte är vilket blir möjligt när 

undervisningen kopplar ihop de kritiska aspekterna med olika variationsmönster (Ling, 2011, 

s. 101-102).  

Kontrast  

Genom att forma en undervisningssituation som sätter strålkastaren på det kritiska och visar 

vad något är genom att också visa vad något inte är ger variationsmönstret kontrast.  Exempel 

skulle kunna vara att visa en stol med dess typiska egenskaper, ryggstöd, sittdyna och ben och 

sedan visa en pall som saknar ryggstöd. Det ger en bild av vad något är och vad något inte är 

vilket är en erfarenhet som gör att elever bättre tar till sig kunskap enligt variationsteorin 

(Holmqvist, 2006, s. 15-17; Marton & Booth, 2000, s.189). Andra exempel på 

variationsmönster är att organisera undervisning så elever får ta del av både rätta och felaktiga 

svar och på så sätt genom variationsmönstret kontrast får erfara vad något är och inte är 

(Magnusson & Maunula, 2011, s. 46-49). 

Generalisering 

Detta variationsmönster innebär en variation mot en bakgrund som är konstant vilket ger 

förutsättning för elever att urskilja det som är nödvändigt att se. Det innebär att om man ska 

lära sig vad en stol är, räcker det inte att bara se stolsbenen utan man måste se delarna i en 

helhet. Genom att se stolen som en konstant, där sittdynan eller färgen byts ut i olika varianter 

ser man ändå att det är en stol. Något varierar, delarna och något är konstant, stolen. Delarna 

kan således ses som de kritiska aspekterna och stolen som lärandeobjektet (Holmqvist, 2006, s. 

161-165).  

Fusion 

Ytterligare variationsmönster är fusion vilket innebär att eleverna får möjlighet att urskilja flera 

av de kritiska aspekterna samtidigt inom det lärandeobjekt man arbetar med. När en elev kan 

urskilja flera aspekter samtidigt antas det att ett lärande har skett på en djupare nivå (Ling, 2011, 

s. 118-120; Marton & Booth, 2000, s. 134). Här kan exemplifieras med stolen igen, när man 

vet att en stol alltid är en stol oavsett hur den ser ut och kan urskilja de kritiska aspekterna i en 

fusion har man nått en djupare förståelse för begreppet stol. På ett variationsteoretiskt sätt skulle 

det då kunna sägas att lärande har skett genom att man har förändrat sin syn på ett fenomen 

(Holmqvist, 2006, 161-165; Marton & Booth, 2000, s. 187-189).  
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2.3.4.  Learning study  

Learning study är en forskningsmetod, men också en metod som utvecklats för att fortbilda 

lärare eftersom den ger möjlighet att utveckla lärares undervisning. Den är framtagen som en 

utveckling från variationsteorin där teorin skapar ett gemensamt språk att använda och 

systematiken i metoden möjliggör att planera, undervisa, utvärdera och utveckla sin egen 

praktik. När en Learning study genomförs finns forskare kopplade till studien samt flera 

pedagoger. Den ram som håller ihop en Learning study består av tre grundläggande punkter. 

Det första är att fokusera på lärandeobjektet, det andra är att synen på lärande innebär en 

förändrad syn att se på ett fenomen och det tredje är att basera undervisningen på tre 

variationstyper. Dessa tre variationstyper innebär kortfattat att identifiera elevers förkunskaper, 

kollegialt diskutera hur man bäst undervisar om lärandeobjektet utifrån dessa förkunskaper och 

vidare planera lektioner med stöd av variationsmönster (Gustavsson & Wernberg, 2006, s. 46-

46; Ling, 2011, s. 41-43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

     

3. Syfte och frågeställningar 

Denna studie har tagit sin form utifrån insikten att högläsning är ett effektivt redskap för 

läsförståelseutveckling som många lärare saknar kunskap om (Qvennerstedt & Swärd, 2018). 

Inom studiens ram har det lästs högt för den aktuella elevgruppen ur en skönlitterär bok 

Trolldom i gamla stan (Olczak & Sandler, 2015) samt några korta skönlitterära texter. 

Studiens syfte är att med stöd av variationsteorin undersöka vad högläsning av skönlitteratur 

kan bidra med i undervisning av läsförståelsestrategier hos elever i åk F-3.  

Studiens syfte ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

 Vilka är för den valda elevgruppen de kritiska aspekterna vid undervisning om läsning 

mellan raderna? 

 Hur kan man med hjälp av variationsteorin planera, genomföra och utvärdera 

undervisning som behandlar läsförståelse med fokus på att läsa mellan raderna? 

 Vad bidrar högläsning av skönlitteratur till vid läsförståelseundervisning och vad krävs 

av läraren för att ett lärande ska ske med hjälp av högläsning? 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden som använts i denna studie och hur urvalet gått till. I slutet av 

kapitlet presenteras också de forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till under studiens 

gång. 

4.1. Val av metod  

Studiens syfte var att med stöd av variationsteorin undersöka vad högläsning av skönlitteratur 

kan bidra med i undervisning av läsförståelsestrategier och hur undervisning kan planeras och 

genomföras utifrån en elevgrupps specifika kritiska aspekter.  Som metod valdes att utföra ett 

undervisningsexperiment för att besvara studiens syftesfrågor. Med stöd i tidigare forskning för 

ämnet var målet att upptäcka en form av undervisning som utvecklar elevers läsförståelse med 

högläsning som verktyg. För att ta reda på vad som hindrar elevers förståelse och vad som 

skulle kunna gynna en undervisningssekvens valdes det praxisnära designexperimentet 

Learning study som metod med vissa förändringar för att passa just denna studie. I en Learning 

study finns en forskare kopplad till studien samt en grupp lärare som är knutna till projektet 

(Gustavsson & Wernberg, 2006, s. 45-50) vilket ger möjlighet till djupare analyser av inhämtat 

material.  I denna studie har jag själv agerat lärare och forskare och tagit stöd av handledare för 

examensarbetet, lärare från lärarutbildningen, två av mina studiekamrater och två pedagoger 

knutna till klassen där undersökningen gjordes. Dessutom har klassläraren hjälpt till att 

observera och föra anteckningar från samtliga genomgångar och lektioner som gjorts för att 

säkerställa studiens trovärdighet. Dessa personer finns inte namngivna i studien utan har 

fungerat som stöd när test har utformats och resultat analyserats. Dessa personer nämns i studien 

som pedagoger där det vid några tillfällen blir tydligt att reflektion tillsammans med andra har 

varit viktigt för att komma fram till mer tillförlitliga resultat. I övrigt följer denna studie den 

process som är specifik för en Learning study (Gustavsson & Wernberg, 2006, s. 46-48).  

4.2. Urval 

Enligt principen för bekvämlighetsurval, där en lämplig grupp eller personer råkar finnas 

tillgängliga för forskaren vid det aktuella tillfället har en årkurs 3 valts ut av forskaren som 

föremål för studien. Skolan ligger centralt på en ort med ca 10 000 invånare och orten är en 

förort till en medelstor stad i Sverige. När bekvämlighetsurval används finns inte möjlighet att 

generalisera resultatet vilket inte påverkar denna studie då en Learning study alltid utförs på en 

viss grupp. Det innebär att studier med Learning study som metod aldrig kan bidra med resultat 
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som är generellt gällande men kan visa mönster som ger didaktiska kunskapsbidrag till andra 

pedagoger (Bryman, 2011, s. 194-195; Nilholm, 2016, kap. 5).  

Klassläraren tillfrågades och efter visat intresse att låta klassen medverka skickades ett 

samtyckesbrev till vårdnadshavarna (se bilaga 1) vilket resulterade i att tre elever inte fick 

tillstånd att medverka. Det bidrog till beslutet att välja bort ljudupptagning då det av 

schematekniska själ inte gick att utesluta dessa elever från lektionerna. Förtest, 

undervisningssekvenser och eftertest genomfördes på lektionstid men de elever som inte fått 

samtycke att medverka lämnade aldrig in sitt material för analys och deras inlägg i samtal 

användes inte som material att analysera. Ytterligare avgränsningar gjordes då några SVA 

elever uppvisade svårigheter att förstå det svenska språket vilket inte fanns utrymme för att 

analysera inom ramen för denna studie. Ytterligare material som räknades bort vid analys var 

de elever som varit sjuka vid något av tillfällena samt de som glömt skriva sitt namn på 

inlämnade test vilket gjorde det svårt att göra jämförelser. Urvalet resulterade således i 21 elever 

som medverkade i studien fördelade på Grupp 1 med 10 elever och Grupp 2 med 11 elever. 

4.3. Genomförande 

Ett förtest innehållande förväntade kritiska aspekter (KA) för ämnet enligt tidigare forskning 

användes för att visa elevgruppens förkunskaper för det valda lärandeobjektet (LO). I linje med 

en Learning study kunde även denna studie utifrån detta börja en process att urskilja KA för 

den valda gruppen som skulle behandlas. Utifrån KA som fastställdes efter förtest planerades 

sedan Lektion 1, med Grupp 1 (se bilaga 2) där KA skulle synliggöras enligt variationsmönster. 

Med stöd av variationsmönster användes på detta sätt variationsteorin i praktiken vilket också 

en Learning study gör (Ling, 2011, s. 41). 

Efter första lektionen gjordes en analys utifrån elevers lärande i relation till de 

variationsmönster som iscensatts.  Analys gjordes genom att ta del av observationer som läraren 

i klassen gjort samt utifrån ett arbetshäfte (se bilaga 5) eleverna arbetade med under lektionstid.  

Utifrån analys av Lektion 1 planerades sedan Lektion 2 (bilaga 3) som skulle genomföras i 

Grupp 2. Efter denna sekvens utvärderades även denna grupps lärande utifrån observationer 

och arbetsblad (se bilaga 6) med variationsteorin som analysverktyg. Materialinsamlingen 

avslutades med ett eftertest för både grupp 1 och 2. Testet hade som avsikt att utvärdera lärandet 

samt jämföra Grupp 1 och 2 utifrån de variationsmönster de fick möjlighet att ta del av. På detta 

sätt har studien i likhet med en Learning study prövat, utvärderat, förbättrat och upprepat en 

undervisningssekvens i en cyklisk modell med stöd av variationsteorin som analysverktyg. 
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4.3.1.  Lärandeobjekt 

En Learning Study utgår från ett lärandeobjekt (LO) vilket en elevgrupp vanligtvis har visat 

svårigheter för (Gustavsson & Wernberg, 2006, s. 46). Denna studie utgick från hur 

läsförståelse kan utvecklas med stöd av högläsning av skönlitteratur utifrån skolans uppdrag att 

undervisa om läsförståelsestrategier samt de generella svårigheter många elever uppvisar i 

läsförståelse och framförallt för den analytiska förmågan (Skolverket, 2018, s. 258; Westlund, 

2013, s. 24). Studien har avgränsats till den analytiska sidan av läsning. Ovanstående argument 

gav relevans för det valda lärandeobjektet:  

Utveckla förmågan att göra inferenser genom att förstå skillnaden mellan att läsa mellan 

raderna och på raderna och visa det genom att ställa olika frågor till en text samt beskriva 

skillnaden i ord.    

Det indirekta LO behandlar således förmågan att göra inferenser med ett direkt LO som 

tydliggör vad det innebär att kunna just lektionens LO det vill säga att kunna ställa frågor till 

en text och beskriva skillnad på mellan raderna och på raderna i ord. Precis som i en Learning 

study har även denna studie undersökt en grupp utifrån det lärandeobjekt som valts för att 

undersöka vilka svårigheter gruppen har att förstå lärandeobjektet vilket inom variationsteorin 

kallas kritiska aspekter (KA). Dessa KA har sedan behandlats under lektioner och 

undervisningen har utvärderats med stöd av variationsteorin.  

4.3.2. Planering, genomförande och analys av förtest 

Förtestet planerades och genomfördes utifrån de förväntade KA som fanns för lärandeobjektet 

med utgångspunkt i tidigare forskning vilket resulterade i uppgifter som behandlade fem KA. 

De uppgifter och svar som valdes till djupare analys var de som hörde ihop med de KA som jag 

valde att behandla vidare i de kommande lektionerna. Dessa uppgifter blev också de som 

återkom i eftertestet med en viss ommodellering för att en jämförelse skulle kunna göras. Grupp 

1 gjorde förtestet 7 dagar före den första lektionen och eftertestet gjordes två dagar efter 

genomförd lektion. Grupp 2 gjorde förtestet 8 dagar före genomförd lektion och eftertest 1 dag 

efter lektionen.  Förtestet rättades dels utifrån en total poäng per elev för att kunna jämföra med 

eftertest och se om utveckling skett. Men också per uppgift indelade efter de olika KA som 

behandlats i förtestet för att se hur många elever per uppgift som når en viss förståelse. 

Uppgifterna visar då vilka KA som är mest relevanta för denna elevgrupp samt vilket lärande 

som skett generellt i båda grupperna men också en jämförelse mellan grupperna där en analys 
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av variationsmönstret som effekt kunde analyseras. När elevsvaren rättades delades svaren in i 

fem kategorier för att ge större möjlighet till analys.  

1. Elevers förändrade totala resultat från förtest till eftertest. 

2. Antal elever som förbättrats, försämrats eller står kvar i förståelse per uppgift som 

behandlar en KA åt gången. 

3. Jämförelse mellan grupp 1 och 2 i förståelsen av den slutgiltiga KA 2. 

4. Jämförelse mellan grupp 1 och 2 i förståelsen av den slutgiltiga KA 3.  

5. Jämförelse mellan grupp 1 och 2 i förståelsen av den slutgiltiga KA 1 som behandlades 

på ett annat sätt för grupp 1 än för grupp 2. 

Förtestet bedömdes i antal rätt på de uppgifter som gick behandla på det sättet men många 

uppgifter innebar tolkning vilket gjorde att bedömning gjordes utifrån svarens kvalitet med stöd 

av en matris. Utifrån förtestet kunde några kritiska aspekter (KA) som förmodats strykas, 

medan någon tillkom och någon förfinades. 

4.3.3. Planering, genomförande och analys av Lektion 1 

Lektion 1, på 70 minuter (se bilaga 2) planerades utifrån de KA som fastställts genom förtestet. 

Under lektionen skulle KA behandlas utifrån olika variationsmönster (Ling, 2011, kap. 4). 

Under lektionen deltog 13 elever varav 10 elevsvar har analyserats. Lektionen följde enligt 

planering (bilaga 2) där inledningsvis två symboler (se bilaga 4) presenterades för eleverna som 

bild och tankestöd. Detta med inspiration från erkända läsförståelsemetoder såsom RT med 

flera (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 2-6). Eleverna fick bekanta sig med att den ena 

symbolen står för på raden och den andra mellan raden. Symbolerna användes sedan för att 

tydliggöra med stöd av variationsmönstret kontrast genom att visa skillnader och likheter 

mellan dessa olika sätt att läsa och förstå en text. Genom planeringen förbereddes också 

sekvenser där KA skulle iscensättas med de andra variationsmönstren generalisering och fusion 

vilket redovisas i resultatdelen.  

I Lektion 1 användes högläsning som redskap för läsförståelse genom att läsa korta texter med 

blandat innehåll för klassen med tillhörande samtal och frågor. En mer sammanhängande 

högläsningsstund gjordes under andra halvan av lektionen då en kapitelbok, Trolldom i gamla 

stan (Olczak & Sandler, 2015) lästes med modellering som metod och ett arbetsblad (se bilaga 

5) där eleverna själva fick följa handlingen genom att göra uppgifter under läsningens gång. 

Analys skedde i direkt anslutning till lektionen med stöd av den observerande pedagogen. 

Variationsmönstren användes som analysverktyg för att se om det som var tänkt att synliggöras 

för eleverna verkligen hade lyckats samt de kritiska aspekterna utvärderades och förfinades.  
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4.3.4. Planering, genomförande och analys av lektion 2  

Efter analys av Lektion 1 beslutades att förändra några delar i planeringen (se bilaga 3). Detta 

på grund av att analysen visat att variationsmönstret kunde presenterats tydligare samt att 

högläsningen som verktyg skulle framställas på ett bättre sätt och användas mer medvetet 

genom hela lektionen eftersom det var studiens syfte att undersöka. Dessa förändringar 

redovisas senare i resultatdelen. Lektion 2, också den på 70 min genomfördes i klassens andra 

halva, Grupp 2. De var 14 elever varav 11 tas med i analyserna och materialinsamlingen. Som 

lektionen tidigare analyserades lektionen i direkt anslutning till genomförandet tillsammans 

med klassens lärare som observerat samt att arbetsbladen analyserades några timmar senare.  

Variationsmönstren användes som analysverktyg och de förändringar som gjorts inför Lektion 

2 analyserades också för att se om lärandet påverkats.  

4.3.5. Planering, genomförande och analys av eftertest 

Efter Lektion 2 formades eftertestet med utgångspunkt i de uppgifter som använts i förtestet. 

Ytterligare frågor lades till med bättre möjlighet till bedömning utan tolkning. Dessa uppgifter 

gick inte att jämföra mellan för- och eftertest då de behandlade KA som framkommit efter 

Lektion 1, men det gick att jämföra Grupp 1 med Grupp 2 vilket var relevant då Grupp 2 fick 

erfara en annan typ av undervisnings kring denna KA vilket beskrivs i resultatdelen. De 

genomförda testen, lektionerna och analyserna ledde fram till slutgiltiga KA för den valda 

elevgruppen inom valt LO samt aspekter att ta hänsyn till vid undervisning av läsförståelse med 

högläsning av skönlitteratur som redskap. 

4.4. Forskningsetiska principer 

Etiska principer som gäller svensk forskning innebär grundläggande etiska frågor vilket denna 

studie följt i form av de etiska principer som benämns: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Detta innebär i denna 

studie att alla som medverkat har fått information via ett brev och möjlighet att inte medverka 

genom en samtyckesblankett. I enlighet med nyttjandekravet och konfidentialitetkraven har all 

information behandlats konfidentiellt och endast i syfte till denna studie. Allt har avidentifierats 

vilket även gjordes med elevernas namn som vid analys ersattes med alfabetets bokstäver. Inga 

namn finns någonstans att utläsa och allt insamlat material förstördes efter att studien 

färdigställts. De som inte godkände medverkan blev inte inräknade i studien på något sätt och 

inga lektioner spelades in på grund av att säkra de val några vårdnadshavare gjort. Dock 

medverkade eleverna vid lektionstillfällena då innehållet är relevant enligt läroplanen 

(Skolverket, 2018, s. 257-259).  
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5. Resultat 

Kapitlet beskriver studiens resultat i form av att presentera undervisningsexperimentet i 

kronologisk ordning där 5.1 presenterar Lektion 1, 5.2 presenterar Lektion 2 och 5.3 presenterar 

en jämförelse mellan för- och eftertest. Under varje sekvens av lektion eller för- och eftertest är 

avsnittet indelat efter studiens tre syftesfrågor vilket innebär att resultatet är uppdelat i kritiska 

aspekter (KA), undervisning och lärande utifrån variationsteorin samt vad som krävs vid 

planering av högläsning när läsförståelse ska undervisas. Kapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning utifrån studiens syftesfrågor.  

5.1. Lektion 1 

Lektion 1 (se bilaga 2) planerades utifrån KA som fastställts efter förtestet samt med grund i 

följande lärandeobjekt (LO): Utveckla förmågan att göra inferenser genom att förstå skillnaden 

mellan på raden och mellan raden och visa det genom att ställa olika frågor till en text samt 

beskriva skillnaden i ord. De identifierade KA som dittills var funna belystes genom olika 

variationsmönster. Lektionens syfte var också att använda sig av högläsning för att undervisa 

eleverna i läsförståelsestrategier. Korta blandade texter valdes ut för användning samt en 

högläsningsbok Trolldom i gamla stan (Olczak & Sandler, 2015). 

5.1.1. Kritiska aspekter före och efter analys av förtest 

Förtestet planerades utifrån följande fem KA som sammanställts utifrån tidigare forskning om 

svårigheter inom studiens lärandeobjekt.  

 KA 1: Förståelse för hur man övervakar sin egen läsning. 

 KA 2: Bristfälligt ordförråd. 

 KA 3: Förståelse för vad inferenser är och hur man använder sig av det vid läsning. 

 KA 4: Förmåga att kunna prata OM sin läsning och HUR man läser med ett metaspråk. 

 KA 5: Elever behöver kunskap om hur man sammanfattar text och förståelse för textens 

struktur. 

Efter att förtestet hade rättats och Lektion 1 planerades ströks KA 2 då den var för stor för att 

behandla vid ett tillfälle. Däremot var det tydligt på förtestet att ordförrådet är en KA då många 

elever frågade efter vissa ord och där ovisshet om ordets betydelse skapade mer förvirring än 

vad uppgiften i sig gjorde. KA 5 togs bort från studien då det upptäcktes att den inte var relevant 

för lektionens LO samt att det upptäcktes genom förtestet att denna elevgrupp lyckades bra på 

uppgifter som behandlade denna KA. KA 1,3 och 4 omformulerades och förfinades efter analys 

av förtest för att bättre möjliggöra en undervisning med hjälp av variationsmönster vilket 

resulterade i följande KA inför lektion 1: 
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 KA 1: Elever behöver erfara teknik för hur man kan läsa på raden och mellan raden 

samtidigt. 

 KA 2: Elever måste utveckla förmågan att särskilja på att läsa på raden och mellan 

raden och förstå att det sker samtidigt.  

 KA 3: Elever behöver utveckla ett metaspråk där de kan förklara hur de gör när de läser.  

Dessa kritiska aspekter (KA) var relevanta för lärandeobjektet (LO) då förtestet visade att flera 

elever hade svårt att veta när man ska och när man får tolka själv eller när man endast hittar 

information direkt i texten vilket innebär att de behöver förstå att det sker samtidigt. Vidare 

uttryckte flera elever en frustration över frågor som var mellan raden men där det inte explicit 

stod vad tror du? Detta ledde till att flera elever uttryckte högt ”det står ju inte i texten” vilket 

visade på att de inte förstod hur de skulle finna svaret och flera hade svårt att förstå skillnad på 

att gissa och att tolka. Ovanstående beskrivning bekräftar således KA 1 och KA 2, medan KA 

3 bekräftades genom förtestet som relevant då de elever som lyckades bäst på att sätta ord på 

vad det innebär att läsa mellan raden också lyckades bättre på uppgifter i förtestet där förmågan 

skulle tillämpas.  

5.1.2. Analys av lektion 1 

Lektionen planerades för att synliggöra de kritiska aspekter (KA) som framkommit efter 

förtestet genom att använda de olika variationsmönstren kontrast, generalisering och fusion.  

Kontrast 

En av lektionens sekvenser skulle synliggöra KA 2 genom variationsmönstret kontrast genom 

att läraren läste en kort text högt för eleverna och ställde frågor på texten. Samtal mellan elever 

och lärare fördes om huruvida frågorna var ställda utifrån information på raden eller mellan 

raden vilket gav samtal om vad något är och inte är i enlighet med variationsmönstret kontrast. 

För att ytterligare tydliggöra denna kontrast presenterades symboler som planerats inför 

lektionen (bilaga 4) där det med bildstöd skulle bli tydligt vad något är och inte är genom att 

sätta ihop samtal med en symbol. Det var också tänkt att detta skulle vara ett första steg att 

utveckla ett sätt att prata om sin läsning i enlighet med KA 3, genom att kunna peka på en bild 

som står för något för att senare kunna sätta ord på det själv genom att tänka på den mentala 

bilden. Denna sekvens lyckades i sin iscensättning då de flesta elever uppfattade skillnaden och 

visade förståelse både praktiskt och skriftligt genom att använda bilder av symbolerna vid 

gemensamma samtal och vid individuellt arbete med arbetsblad.   

Ytterligare en sekvens med kontrast innebar att eleverna fick en kort text uppläst och fick sedan 

fundera på en fråga läraren ställde på raden. Fem elever fick svara vilket resulterade i fem 
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likadana svar vilka läraren skrev på tavlan. Sedan ställde läraren en fråga mellan raden och 

skrev ner fem av elevernas svar bredvid svaren som var på raden. Här blev det synligt att 

frågorna på raden hade samma svar medan de mellan raden hade tre olika svar eftersom där 

fanns tolkningsutrymme. Läraren gick snabbt vidare till nästa moment för att hinna allt som var 

planerat och uppehöll sig inte någon längre stund vid uppgiften. Detta tas med som resultat från 

Lektion 1 då variationsmönstret kontrast gav stora möjligheter för eleverna att få syn på det 

som var den kritiska aspekten, skillnad mellan på raden och mellan raden. Läraren och 

observatören upplevde det som att eleverna förstått eftersom det var så tydligt framskrivet på 

tavlan, men det visade sig i eftertestet att denna grupp inte erfor lärandet på den nivå man hade 

önskat. I reflektion och analys efter Lektion 1 bestämdes att vid nästa lektion skulle denna 

sekvens planeras noggrannare, läggas mer tid på och göra eleverna mer delaktiga i än vad denna 

lektion lyckats med.  

Kontrast användes även på KA 3 under lektionen då elevsvar från förtestet användes som 

exempel på vad som svarar på frågan hur läser man mellan raden? De olika svaren blev på så 

sätt exempel på vad något är och inte är och eleverna fick genom samtal och med stöd av 

symbolerna diskutera i par och i helklass vilka exempel som beskriver och inte beskriver frågor 

mellan raden och med vilken kvalitet. Arbetsblad och reflektion över elevernas delaktighet i 

denna sekvens visar på att de förstår detta på ett bra sätt vilket också bekräftas i eftertestet. 

Utifrån delaktighet och eftertest kan konstateras att variationsmönstret kontrast kring KA 3 var 

gynnsamt i förhållande till elevernas lärande.  

Generalisering 

Ytterligare variationsmönster i form av generalisering (innebär att något i uppgiften antar 

samma form, konstant mot att något varierar, variant) iscensattes kring KA 2 genom att använda 

samma text som en konstant där frågorna på textens innehåll varierade i karaktär såsom 

tolkningsbara eller med rätt och fel svar. Här var målet att eleverna skulle få syn på att man 

behöver ställa sig olikas sorters frågor på samma text samtidigt. Ytterligare generalisering 

iscensattes genom att visa en text som en konstant, ställa frågor mellan raden till eleverna och 

samtala om att svaren blir olika. Svaren varierar trots att vi läser samma text som en konstant 

och på så sätt försöka belysa att vi alla har olika erfarenheter som gör att vi tolkar olika.  

Försök av generalisering genomfördes även på KA 3 där samtal fördes om olika sätt att 

beskriva hur man läser eller hittar svar mellan raderna. Tanken var att med samma 
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frågeställning se att det finns flera olika rätta svar, där de formuleras olika men innebär samma 

sak.   

Analysen visar att generalisering inte lyckades belysa det som läraren verkligen ville visa. Det 

blev inte tillräckligt tydligt för eleverna vilken typ av frågor som var på raden och mellan. Här 

har reflektioner och analyser utifrån variationsmönstret gjorts vilket lett till tankar om att det är 

en så komplex färdighet att läsa mellan raderna vilket gör det svårt att komma fram till tydliga 

KA. I dessa sekvenser är inte KA2 eller 3 tillräckligt tydliga viket inte heller ger någon tydlig 

förståelse. Efter reflektion och planering inför nästa lektion kom man fram till att dessa KA 

måste finslipas för att kunna synliggöras tydligare i variationsmönster, framförallt vad det gäller 

generalisering. En KA måste kunna anta två värden för att kunna varieras (A.L. Ekdahl, 

personlig kommunikation, 23 april, 2019) vilket blev svårt i formuleringarna av KA 2 och KA 

3.  

Fusion  

I ett försök att iscensätta KA 1 genom variationsmönster planerades och genomfördes en 

sekvens där eleverna fick ett arbetsblad (se bilaga 5) att följa med i under lärarens högläsning 

av den skönlitterära boken Trolldom i gamla stan (Olczak & Sandler, 2015). Detta för att ge 

eleverna möjlighet att tillägna sig en modell för att övervaka sin läsning. Läraren använde sig 

av flera metoder under lässtunden såsom modellering, boksamtal, samt ställde frågor om texten 

till eleverna. Arbetsbladet skulle vara ett stöd för undervisningen vad det gällde att få eleverna 

delaktiga trots en relativt stor grupp dessutom skulle det underlätta för bedömning av förståelse 

att gå igenom varje elevs individuella arbetsblad.  Högläsning, modellering och arbetsblad blev 

ett försök att använda sig av metoder och modeller som anses framgångsrika vid 

läsförståelseundervisning med stöd av högläsning enligt forskning (Eilers & Pinkley, 2006, s. 

17–22). Det blev också ett försök att genom högläsningssekvensen försöka belysa kritiska 

aspekter med hjälp av variationsmönster genom att stoppa läsningen emellanåt och lyfta olika 

tankar. Planeringen innefattade att KA 1 skulle belysas genom att eleverna med hjälp av 

modellering från läraren fick lyssna på hur läraren läser. Detta enligt en kontrast där läraren 

högt kunde berätta att ”nu tar jag svar från raden men här måste jag tänka mellan”. Det skulle 

även bli ett försök att iscensätta generalisering genom att försöka visa att läsningen sker på 

raden och mellan raden samtidigt trots att man läser samma text som är konstant och till och 

med samma frågeställning kan vara konstant men kan ge varierade svar.  Analysen visade att 

på detta sätt blandades KA 2 in samtidigt som KA 1 vilket i stället gav variationsmönstret fusion 

då flera aspekter samverkade. Analysen visade att här gav variationsmönstret kontrast och 
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generalisering ingen effekt på KA 1 då det inte lyckades rikta uppmärksamheten mot något 

specifikt i tekniken att använda sig av vid läsning.  Däremot upplevdes uppgiften med 

arbetsbladet (vidare benämns läslogg) fungera bra då eleverna fick röra sig i en samtidighet 

mellan att läsa på raden och mellan vilket kan tyda på att variationsmönstret fusion kom till sin 

rätt i denna uppgift genom att KA 1, KA 2 och KA 3 behövdes under samma lässtund. 

Läsloggen planerades att användas inför nästa lektion då den motiverade och fungerade bra som 

metod att tillämpa olika läsförståelsestrategier i en samtidighet.  

Analysen visade att variationsmönstren behövde ses över inför Lektion 2 vad det gällde 

sekvensen med högläsning då det blev för många moment och eleverna kunde inte få syn på 

det som var avsikten nämligen att förstå hur en teknik används, och varför.  KA 1 togs bort efter 

analys och reflektion tillsammans med observerande pedagog samt kontakt med erfaren 

forskare inom Learning study (A.L. Ekdahl, personlig kontakt, 23 april, 2019). Detta på grund 

av att KA 1 upplevs vara för bred för att fungera som KA och är mer likt ett LO i sin karaktär 

och behöver i sin tur brytas ner i mindre konkreta delar för att kunna användas i ett 

variationsmönster.  

Analysen visar att flera elever använder begreppet ledtrådar i relation till hur man läser en text 

och några menar att man måste ställa frågor. Eleverna har däremot svårt att sätta ord på vad 

detta innebär i praktiken och även vid tillämpning av detsamma vilket visade sig bland annat 

genom att flera elever visar att de har svårt att ställa frågor till en text som är mellan raden och 

tenderar att fråga frågor som inte alls har ledtrådar i texten utan går ut på att gissa. Till exempel 

ställde en elev frågan: ”vad åt flickan till frukost? där det inte alls fanns svar i texten mer än att 

hon åt frukost. Detta ledde till tankar om ytterligare en KA där eleverna behöver förstå vad det 

innebär att själv ställa frågor till texten och leta ledtrådar i en text och varför man gör det. Det 

förtydligar också vidden av KA 3 där det är viktigt att förstå hur man läser och kunna sätta ord 

på det men även förstå vad orden innebär i praktiken.  

5.1.3. Högläsningens funktion i lektion 1 

Avsikten med lektion 1 var att använda högläsning som form vilket gjordes på flera sätt, både 

korta texter men även två kapitel i en skönlitterär bok.  Efter analys av högläsningens 

bidragande effekt för lärandet i Lektion 1 framkom att lärande främst skett under de korta 

texterna. Det framkom att det varit tydligare variationsmönster i de korta texterna vilket gav en 

bättre tydlighet för de olika kritiska aspekterna (KA). Analysen visade att i Lektion 1 hade 

eleverna fått tydligare exempel och tydligare variationsmönster i de korta texterna medan 

kapitelboken skapade en större entusiasm och delaktighet från alla elever.  Då studiens syfte är 
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att ta reda på hur lärare behöver planera sin högläsning av skönlitteratur för att den ska gynna 

läsförståelseundervisning samt med stöd av variationsteorin blev detta den största utmaningen 

inför Lektion 2. Det bestämdes att den skönlitterära kapitelboken Trolldom i gamla stan (Olczak 

& Sandler, 2015) skulle genomsyra hela Lektion 2 och de variationsmönster som skulle 

användas kring de olika kritiska aspekterna skulle användas med stöd av högläsning av den 

skönlitterära boken.  

5.2. Lektion 2 

Lektion 2 planerades utifrån KA som fastställts efter att Lektion 1 analyserats samt med grund 

i samma lärandeobjekt (LO) som Lektion 1. De identifierade KA som nu analyserat fram 

belystes genom olika variationsmönster i likhet med Lektion 1 men med vissa förändringar som 

presenteras i detta avsnitt.  

5.2.1. Kritiska aspekter 

De kritiska aspekter som fastställdes efter analys av lektion 1 och blev utgångspunkt inför 

Lektion 2 omformulerades och förändrades enligt följande:  

Kritiska aspekter inför lektion 1 

 KA 1: Elever behöver erfara teknik för hur man kan läsa på raden och mellan raden 

samtidigt. 

 KA 2: Elever måste utveckla förmågan att särskilja på att ”läsa på raden” och ”mellan 

raden” och förstå att det sker samtidigt.  

 KA 3: Elever behöver utveckla ett metaspråk där de kan förklara hur de gör när de läser.  

Efter analys av Lektion 1 framkom att KA 1 skulle strykas då den var för bred för att användas 

som KA.  KA 2 ansågs viktig för LO men skulle brytas ner och förtydligas för att möjliggöra 

tydligare variationsmönster. KA 3 konkretiserades för bättre lärandemöjligheter och bedömdes 

relevant för studiens LO då analys tydde på att det fanns samband mellan att kunna prata om 

sin läsning med att tillämpa det praktiskt.  

Kritiska aspekter inför lektion 2 

 KA 1: Elever måste utveckla förmågan att särskilja begreppen på raden och mellan 

raden. 

 KA 2: Elever behöver erfara ett metaspråk för att beskriva HUR man läser. 

Bidragande orsaker till förändringarna av KA var elevernas svårighet att förstå innebörden av 

att söka ledtrådar och ställa frågor till en text och inte fastna vid att bara använda dessa 

begrepp. Beslut togs att undervisning ska riktas mot att erfara vad ett metaspråk är och att det 

är viktigt att det utgår från hur man gör när man läser för att inte fastna vid ord utan innebörd. 
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Det blev på så sätt naturligt att rikta undervisningen mot att ställa frågor på olika sätt till en 

text samt beskriva i ord hur man ställer frågor och hur man söker ledtrådar. Utifrån detta 

behövde strålkastaren först riktas mot att ge eleverna förståelse för vad skillnaden mellan 

begreppen på raden och mellan raden verkligen är, samt att de behövde använda sig av 

frågeställningar till en text genom att själva arbeta praktiskt.  

För att möjliggöra att variationsmönster kan användas till en kritisk aspekt (KA) behöver KA 

formuleras så den kan anta två värden samt att den måste konkretiseras i sin formulering (A.L. 

Ekdahl, personlig kommunikation, 23 april, 2019). Exempel på detta blir KA 2 som 

omformulerades till att elever behöver erfara ett metaspråk i stället för att utveckla ett 

metaspråk vilket ger en tydligare bild av att undervisningen måste innehålla exempel som 

eleverna får ta del av för att kunna erfara något som sedan ska utvecklas. Att erfara ett metaspråk 

kan varieras genom att låta elever erfara bättre och sämre exempel och själva dra slutsatser vad 

en utvecklad beskrivning bör innehålla. De kritiska aspekterna har således omformulerats och 

konkretiserats för att ge större möjligheter att varieras i ett variationsmönster.  

5.2.2. Analys av lektion 2 

Kontrast 

Lektion 2 planerades utifrån de nya KA som fastställts vilket också förändrade hur 

variationsmönstret användes. Under Lektion 2 genomfördes en sekvens med variationsmönstret 

kontrast genom att precis som i Lektion 1 presentera symbolerna som står för på raden och 

mellan raden (se bilaga 4). Dessa presenterades ihop med en text där de skulle tydliggöra vilka 

frågor som ställdes på raden och inte. Denna sekvens med kontrast var tämligen lik den i 

Lektion 1 men det som förändrats var att mer fokus låg på delaktighet då ett av resultaten från 

analys av Lektion 1 visade att delaktighet i klassen var viktig för förståelsen av fenomenet. För 

att eleverna skulle vara förberedda fick de i början av lektionen information om att frågan 

kommer fördelas rättvist från par till par genom lektionen och inga händer behöver räckas upp. 

De fick erbjudande om att passa på frågor man inte vill svara på men uppmuntrades att gärna 

försöka svara. Frågorna delades mestadels ut parvis efter att varje par fått resonera sinsemellan 

vilket gjorde samtalen mer uttömmande och eleverna var mer alerta och delaktiga. Eleverna 

fick själva använda symbolerna för i ett försök att synliggöra kontrast kunna hålla upp den 

symbol som stämmer med vissa påståenden för att se hur de särskiljer sig från varandra.  
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Vidare planerades den sekvens noggrant som skulle förfinas från Lektion 1. Frågor på raden 

förbereddes till texten och eleverna fick i metoden EPA (EPA innebär att först tänka enskilt, 

sedan i par och till slut med alla) fundera över svar. Svaren skrevs på tavlan och fylldes sedan 

på med svar på en fråga mellan raden (se figur 1). Ytterligare frågor på raden och frågor mellan 

raden ställdes och svaren redovisades på tavlan för att kunna jämföras (se figur 2). Fram till 

detta moment är sekvensen tämligen lik den sekvens som gjordes i Lektion 1 (avsnitt 5.1.2) 

men med skillnad att här stannade läraren upp och eleverna ombads att titta på tavlan och själva 

försöka dra en slutsats.  

  

 

 

 

 

Detta gjorde eleverna något förbryllade till en början, men så småningom såg någon ett mönster 

och engagerade sin granne. Läraren och observerande pedagog gick runt med stöttande, öppna 

frågor som vägledde dem som hade svårt att se mönstret. Efter en stund drog klassen gemensamt 

slutsatser där egenskaper tilldelades till frågor på raden och mellan raden såsom att: ”alla har 

samma svar”, ”kan bli olika svar”, ”beror på erfarenheter”, ”finns exakt skrivet”. Under denna 

sekvens upplevdes en känsla av tillfredsställelse hos flera elever och uttryck som ”jaha, nu fattar 

jag” hördes i klassrummet.  

Generalisering 

Vidare användes generalisering som komplement till sekvensen med kontrast, där svar på 

raden och mellan raden skrevs fram på tavlan för att visa egenskaper som skiljer svaren åt. Här 

utnyttjar läraren tillfället och visar att detta gäller inte bara en gång utan det händer varje gång 

man ställer frågor, vilket blir synligt när flera exempel tas upp som eleverna kan dra samma 

slutsats på (se figur 2). Detta var den största förändring jämfört med Lektion 1 vad det gällde 

att iscensätta variationsmönster. Utifrån elevernas reaktioner och förmåga att beskriva frågor 

på och mellan raden utifrån den sekvens som iscensatts på tavlan konstateras att detta 

Figur 1: En undervisningssekvens där 

variationsmönstret kontrast tillämpas på 

whiteboard. 

Figur 2: En undervisningssekvens där 

variationsmönstret kontrast och 

generalisering tillämpas på whiteboard. 
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variationsmönster varit gynnsamt för eleverna. Det som är skillnaden från Lektion 1 och som 

visat sig vara effektivt är att låta det ta tid och ge eleverna möjlighet att vara involverade i 

processen genom att själva dra slutsatsen utifrån något läraren lyckats sätta strålkastern på. På 

detta sätt har eleverna själva utvecklat en förståelse med stöd av variationsteorin, och ett lärande 

har erfarits med den iscensatta KA 2. Det kräver kritiska aspekter som är väl avgränsade och 

tydligt utskrivna för att möjliggöra en framgångsrik undervisning med hjälp av 

variationsmönster.  

Fusion 

Lektion 2 utgick i sin helhet från den skönlitterära boken Trolldom i gamla stan (Olczak & 

Sandler, 2015) och läraren hade i sin planering försökt möjliggöra för att visa de olika KA 

genom metoder som är utvecklade för högläsning och undervisning av läsförståelsestrategier. 

Genom att använda metoden modellering var lärarens avsikt att sätta strålkastaren på de KA 

som varit planerade. Genom att stanna upp, ställa frågor högt för sig själv av olika slag kunde 

läraren belysa hur hon läste genom att sätta ord på det men också i en praktisk handling visa 

hur hon kommer fram till svar på sina frågor som var både på raden och mellan. Eleverna var 

uppmärksamma och lyckades bra med de uppgifter i läsloggen (se bilaga 6) de tilldelades som 

också innefattade fusion. Genom ett sammanhang där en text höll ihop en helhet blev det 

naturligt för eleverna att både tolka och hämta ren information. Denna analys kan inte direkt 

svara på om variationsmönstret fusion var det mest effektiva för lärandet då det inte blev 

mätbart. Däremot upplevde både läraren och observatören att högläsningen av boken gav ett 

sammanhang vilket underlättade ett lärande hos eleverna där de olika kritiska aspekterna (KA) 

ändå behandlades genom undervisningen.   

Ytterligare förändringar som bidrog till ett bättre lärande var de avgränsningar som gjordes i 

lektionens innehåll. Lektion 2 innehöll färre sekvenser än Lektion 1 men trots detta fick denna 

grupp inte sämre resultat i eftertestet utan vissa moment klarade de till och med bättre än Grupp 

1. Vidare hade avgränsningar gjorts vad det gällde de framställda kritiska aspekterna för 

lektionens lärandeobjekt vilket tydliggjorde vart innehållet skulle riktas. Sammantaget med de 

avgränsningar som gjorts i både innehåll och KA erfor Grupp 2 ett bättre lärande och med en 

större förståelse för framförallt en av de fastställda KA (förmågan att särskilja frågor mellan 

raden och på raden) vilket förmodligen skett på grund av den analys och de förändringar som 

gjorts mellan Lektion 1 och 2. Slutligen hade ytterligare en förändring gjorts inför Lektion 2 

för att möjliggöra en större delaktighet hos alla elever genom en struktur för fördelning av ordet 

vilket visade sig vara positivt både på engagemang och resultat.  
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5.2.3. Högläsningens funktion i lektion 2 

Störst förändring jämfört med Lektion 1 var att högläsningssekvensen av den skönlitterära 

boken Trolldom i gamla stan (Olczak & Sandler, 2015) som användes som 

undervisningsredskap under halva Lektion 1 används under hela Lektion 2 och ersatte de korta 

blandade texter som användes i Lektion 1. Boken är en skönlitterär berättelse anpassad för 

åldersgruppen men med en text som kan skapa svårigheter för den svaga läsaren att avkoda 

själv. Genom att läraren läste högt kunde alla elever få ta del av handlingen och arbeta med att 

tolka och förstå innehållet i en gemensam aktivitet där de stöttades av varandras tänkande. 

Av resultatet är det svårt att utläsa vad exakt högläsning av skönlitteratur i form av 

sammanhängande kapitelbok gjort för lärandet till skillnad mot de korta blandade texterna i 

Lektion 1. Den slutsats man kan dra är att det inte har varit mindre gynnsamt med tanke på 

gruppernas slutresultat och kan således gärna användas som redskap i undervisning av 

läsförståelse. Däremot kan slutsats dras om högläsningens effekt, att det krävdes noggrann 

planering för att eleverna skulle kunna ta till sig det som avsiktligt skulle läras. Genom att 

läraren tänkt igenom före läsning vilka olika nivåer en läsare bearbetar sin text på kunde läraren 

anpassa sin modellering efter de bestämda KA och rikta lärandet mot det som var tänkt. Många 

anteckningar fanns i bokens kanter där läraren läst igenom kapitlen flera gånger före lektionen 

för att vara förberedd på att ställa utmanande frågor och visa skillnader på att tolka och läsa på 

raden med mera. Ytterligare skillnad som lärare och observatör upplevde i Lektion 2 utifrån 

högläsningen var att den motiverade och engagerade då Elevgrupp 2 var mer delaktiga och 

uppmärksamma från början, det var ingen tvekan på att högläsningen väckte en förväntan och 

skapade motivation.  

5.3. Jämförelse mellan för- och eftertest 

Första avsnittet 5.3.1 redovisar de slutliga kritiska aspekter som framkommit efter att lektioner 

och test analyserats. Avsnitt 5.3.2 presenterar resultatet av eftertestet och en jämförelse mellan 

för- och eftertest i relation till Elevgrupp 1 och 2. 5.3.3 redovisar högläsningens effekt och 

Lektion 1 och 2 jämförs i en analys för att upptäcka viktiga aspekter att ta med vid planering 

av högläsning i undervisning av läsförståelse.   

5.3.1.  Slutgiltiga kritiska aspekter 

Efter analys av Lektion 1 och 2 samt för- och eftertest har de slutgiltiga kritiska aspekterna för 

elevgruppen fastställts enligt följande:  
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 KA 1: Elever behöver erfara hur man särskiljer på frågor som ställs mellan raden och 

på raden. 

 KA 2: Elever behöver erfara olika metaspråk för HUR man ställer frågor till en text 

genom att särskilja bättre och sämre exempel. 

 KA 3: Elever behöver själva erfara hur man tillämpar strategier för att ställa frågor till 

en text för att det inte ska stanna vid beskrivningar utan förståelse. 

I analys av förtest, eftertest och lektioner har ett av resultaten stuckit ut extra. Det upptäcktes 

att Grupp 2 gjort större framgång på uppgiften som behandlar sättet att skriva vad som särskiljer 

en fråga på raden och mellan raden. Under Lektion 2 hade det planerats en tydligare sekvens 

med variationsmönstret kontrast som behandlade denna KA. Utifrån resultatet verkar 

sekvensen gett en gynnsam effekt på lärandet genom att sekvensen konkretiserades ytterligare 

än i Lektion 1 och lyckades därför tydligare synliggöra exempel för eleverna. På grund av att 

detta upptäcktes förfinades studiens KA ytterligare en sista gång för att kunna skapa ännu bättre 

möjligheter för läraren att undervisa i detta ämne med stöd av variationsmönster. Genom att 

skriva fram studiens sista KA utifrån ett mer konkret sätt är intensionen att det som är specifikt 

för denna grupp kan fungera som generella kritiska aspekter och stöd för andra lärares 

undervisning av läsförståelse.  

5.3.2. Analys av för- och eftertest 

Resultat från för- och eftertest delades upp i kategorier i enlighet med vad som skrivs fram i 

studiens metod (se 4.3.2.).  Nedan följer resultat utifrån varje kategori:  

1. Elevers individuella förändrade resultat från förtest till eftertest: Här presterade båda 

elevgrupperna väldigt likartat både på förtest och eftertest vilket inte visade något 

specifikt resultat utifrån analys av variationsteorin. Däremot har lärande skett vilket 

tyder på att undervisningen bidragit till lärande på grund av att ämnet lyfts och 

variationsteorin kan varit bidragande orsak till god effekt.  

2. Antal elever som förbättrats, försämrats eller är kvar på samma nivå av förståelse som 

tidigare. Uträknat per uppgift som behandlar en KA åt gången visar att elevgruppen gör 

jämlika framsteg. En av uppgifterna uppmanar till att tolka ett svar, men utan att det står 

”vad tror du” efter frågan. Här förbättrar sig två elever i Grupp 1 med en markant 

skillnad och tre elever i Grupp 2. Sammanfattningsvis kan man säga att här har 

undervisningen bidragit till en förbättring, men den är likartad i båda grupper vilket inte 

heller ger tydligt resultat utifrån analys av variationsteorin där de kritiska aspekterna 

iscensatts på olika sätt mellan lektionerna.  



 

26 

     

3. Jämförelse mellan Grupp 1 och 2 i förståelse av en av studiens KA som behandlar 

metaspråket om hur man läser visar att båda grupperna gjort framsteg och utvecklat sina 

svar. I Grupp 1 har sex stycken utvecklat sina svar bättre/mycket bättre på frågan vad 

det betyder att hitta svaret mellan raden och i Grupp 2 har sju stycken gjort detsamma 

vilket ger en likvärdig förbättring mellan grupperna.  

4. Jämförelse mellan Grupp 1 och 2 i ytterligare en av studiens KA om metakognition visar 

att på frågan hur man hittar svaren mellan raden har 4 stycken gett mer utvecklade svar 

i eftertest i Grupp 1 och 7 stycken i Gupp 2. Här kan konstateras att båda grupperna har 

erfarit ett lärande hur man uttrycker sig om hur man läser.  

5. Denna uppgift lades till i eftertestet på grund av att KA förändrats och kommit till. Det 

blev genom studien uppenbart att det är viktig att förstå skillnad på frågor som ställs 

mellan raden och på raden. Detta synliggjordes på ett mer konkret sätt genom 

variationsmönstret kontrast (se avsnitt, 5.2.2) med Grupp 2 efter att Lektion 1 

analyserats. Detta är den största förändring som gjordes från Lektion 1 till Lektion 2 

just i variationsmönstren och därför blir detta resultat intressant för studien med fokus 

på variationsteorin som analysverktyg. Här visar Grupp 2 en betydligt större förståelse 

för hur man särskiljer de två begreppen som är direkt kopplat till KA 1, men också KA 

2 då de sätter ord på vad som skiljer (se resultat i figur 3).  

Elevgrupp 

Uppgiften går 

ut på att 

beskriva och 

tilldela 

egenskaper 

till begreppen 

”på raden” 

och ”mellan 

raden” för att 

visa 

förståelse för 

dess 

skillnader. 

Hög kvalité 

Tilldelar 

begreppen minst 5 

egenskaper var 

och uttrycker sig 

på ett fördjupat 

sätt. Tex: 

”Människor har 

olika erfarenheter 

och förstår därför 

saker på olika 

sätt. Det gör att 

alla tolkar texter 

på olika sätt”.  

Mellan kvalité 

Visar i sina svar att 

förståelse finns men 

ger ingen fördjupad 

analys av 

begreppen. Svarar i 

korthet tex: 

Svar som man inte 

kan läsa i texten. 

Man behöver 

fundera och leta 

ledtrådar.  

 

Låg kvalité 

Svarar kort, tex: 

Ledtrådar, leta svar, 

finns inte i texten.  

Eleven visar viss 

förståelse genom att 

använda ord och 

begrepp som tillhör 

ämnet. Det är svårt att 

veta hur djup 

förståelsen är på grund 

av fåordiga svar.  

Svarar ej 

1 2 2 2 4 

2 5 3 1 2 

 

 

Figur 3: Visar en tabell över hur elevgrupperna utvecklat sina svar. Bedömning 

är gjort enligt en matris. Delar av kriterierna visas i rubrikerna i tabellen. 
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5.3.3. Summering av högläsningens funktion  

Då för och eftertest visar ungefär samma resultat och framgång mellan båda grupperna är det 

svårt att svara på om högläsningen som användes mer genomgående i Grupp 2 bidrog till en 

annan typ av lärande. Däremot kan det konstateras att det går att använda högläsningen som ett 

verktyg när läsförståelse undervisas eftersom det inte blev sämre resultat i Grupp 2 där boken 

lästes genomgående under hela lektionen. Det jag och observatören kan intyga var att Lektion 

2 var en lektion med lugnare tempo och ett mer sammanhang då samma text användes hela 

vägen, men uppgifterna varierade. Detta skulle kunna analyseras utifrån variationsteorin då 

texten var konstant men uppgifter och sätt att läsa varierar vilket tydligt visar att vi läser på 

olika nivåer samtidigt vilket var en av studiens första kritiska aspekter (Elwér, 2015, s 1-4).  

Ytterligare en stor effekt på Lektion 2 var motivationen vilket det upplevdes att boken i sin 

helhet gav och uppgifterna kändes inte så betungande för eleverna utan skedde på ett lustfyllt 

sätt, precis som undervisningen ska vara (Skolverket, 2018, s. 7). Det krävdes en del planering 

och förberedelse för att kunna använda boken på detta sätt. Synonymer till svåra ord behövde 

förberedas, arbetsblad skulle färdigställas och variationsmönster planeras för att kunna 

användas tillsammans med lärarens modellering för att synliggöra just den strategin som skulle 

belysas.  Kan konstatera att för att en lyckad undervisning ska kunna ske med högläsning som 

redskap krävs planering med syfte och mål i sikte.  

5.4. Sammanfattning  

Resultatet blir sammanfattningsvis att det är avgörande att noggrant planera för det eleverna 

ska få syn på, ju noggrannare vi är desto tydligare blir det, därpå är de kritiska aspekterna värda 

att arbeta med på olika sätt. Variationsmönster som kopplas till de kritiska aspekterna blir ett 

väl användbart redskap för att forma god undervisning där eleverna får erfara en tydlighet. 

Delaktigheten som sker genom EPA (tänka enskilt, i par, alla) visar sig vara gynnsam och 

stärker den sociokulturella teorin om språkets viktiga funktioner där människor lär tillsammans 

i en gemenskap och i ett sammanhang. Högläsningen fungerar som ett redskap då den möjliggör 

att lära i ett sammanhang alla utgår ifrån. Att använda högläsning som redskap visar sig både 

vara ett sätt att prata om ett innehåll och utveckla tolkningsförmåga men också för att leta rätt 

på information skriven på raden.  Det visar sig också vara en god hjälp för att öva och utveckla 

läsförståelsestrategier men måste då vara noggrant planerat av läraren där eleverna hålls aktiva 

och delaktiga för bästa lärande. Metoden med läslogg under högläsningen gav möjlighet för 

eleverna att vara aktiva hela lektionen och de verkade motiveras av uppgiften eftersom den gick 

ut på att följa en handling.  
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6. Diskussion 

Följande kapitel innehåller en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion.  

6.1. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur studiens metod Learning study och variationsteorin bidragit som 

stöd för att besvara studiens syftesfrågor.  

6.1.1. Learning study och variationsteorin som metod 

Studien följer strukturen för en Learning study där syftet är att undersöka hur lärande kan 

möjliggöras. En Learning study är en omfattande studie som är kopplad till många personer och 

pågår som regel under en längre period än vad som är möjligt inom ramen för ett examensarbete 

vilket har gjort att metoden anpassats efter denna studie. Det som framförallt skiljer denna 

studie från en Learning study är att lärandeobjektet inte har utgått från identifierade svårigheter 

från klassen utan i första utgångsläget valts utifrån eget intresse. Ytterligare skillnader är att det 

inte funnits någon specifik forskare knuten till studien vilket inneburit att jag delvis har varit 

ensam när jag tolkat studiens resultat. Ytterligare skillnader är att jag valde att varken filma 

eller ljudinspela lektioner av etiska själ vilket bidrog till att resultatet endast kunde tolkas utifrån 

arbetsblad, observerande pedagogs anteckningar, samt undervisande lärares egna uppfattningar 

och reflektioner.  Detta kan ha påverkat studien negativt då man i stunden inte kan uppfatta allt 

som sker i ett klassrum.  

Två tydliga skillnader som också gör att studien inte följer en Learning study är formuleringen 

av ett tydligt lärandeobjekt vilket beskrivs i stycket efter nästkommande samt att Lektion 2 

skiljde sig avsevärt mycket från Lektion 1 vilket inte är i enlighet med en Learning study 

(Gustavsson & Wernberg, 2006, s. 45-50). Efter bästa förmåga att nå ett tillförlitligt resultat har 

metoden anpassats under studiens gång och redovisas genom beskrivna processer under 

resultat.  

När studien planerades fann man ämnet och lärandeobjektet fullt relevant och viktigt att 

undersöka trots att svårigheter i elevgruppen var okända. Ämnets relevans grundades på att 

läsförståelsestrategier är viktigt att förvärva enligt styrdokument och forskning (Levlin, 2014, 

s. 146-152; Skolverket, 2016, Skolverket, 2018, s. 263) samt att högläsning inom forskning 

visar sig har goda möjligheter att utveckla denna förmåga men kräver en viss typ av färdighet 

av lärare som många lärare saknar (Levlin, 2014, s. 146-150; Qvennerstedt & Swärd, 2018; 

Skolverket, 2018, s. 258). De kritiska aspekter (KA) som är centrala i dessa experiment är ytters 

viktigt att avgränsa för optimalt lärande hos elever (Ling, 2011, s. 77) vilket blivit uppenbart 
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genom studien. Det har inneburit att de kritiska aspekterna har förändrats och förfinats under 

hela studien i en process mot att bli mer avgränsade och mer konkreta. Hade studien gjorts i ett 

ämne som i förväg bestämts på grund av elevgruppens specifika svårigheter hade elevgruppens 

KA varit mer kända inför studien och möjligtvis kunnat fastställas i ett tidigare skede som 

gynnat studiens resultat.  

Konstateras kan att metoden Learning study har bidragit till att besvara studiens syftesfrågor. 

Det kan dock inte med säkerhet sägas att variationsteorin som analysverktyg har utvärderat 

högläsningens effekt och vad som krävs för att högläsning ska utveckla läsförståelsestrategier. 

Däremot har systematiken i metoden Learning study möjliggjort reflektioner och analyser om 

högläsningens roll i undervisningen genom att pröva, utvärdera och utveckla. Detta har i sin tur 

lett till ett resultat då studiens tredje fråga besvaras.  

Inom variationsteorin är lärandeobjekt (LO) ett centralt begrepp vilket är viktigt att fastställa 

inför en Learning study. Efter analyser genom processen som studien följt så hade studiens LO 

kunnat avgränsas bättre från början. Att det var svårt att från början avgränsa elevgruppens 

kritiska aspekter kanske inte bara hade att göra med min okunskap om gruppens förkunskaper 

samt svenskämnets komplexa förmågor (Funnemark, 2011, s. 85) utan också i ett för brett och 

otydligt LO. Lärares förmåga att förstå vad ett kunnande inom ett LO innebär är avgörande för 

hur det formuleras och i sin tur påverkar det förutsättningar för elever att ta till sig kunskapen 

(Ling, 2011, kap. 2). Slutsats blir att om jag skulle göra denna typ av metod igen eller använda 

Learning study som stöd för undervisning kommer mer fokus ligga på att formulera LO för att 

sedan leta KA. Studiens KA inför förtest kanske hade blivit mer avgränsade om LO varit 

tydligare trots att elevgruppens förkunskaper inte var kända, vilket hade kunnat påverka 

elevernas lärande positivt.  

Avslutningsvis har metoden varit ett stöd för att nå studiens syfte där en av de övergripande 

uppgifterna var att skapa en reflekterande praktik för att upptäcka kritiska aspekter, hur man 

med stöd i variationsteorin skapar förutsättningar för lärande samt vilken effekt högläsningen 

kan ha vid undervisning av läsförståelsestrategier och hur den kan användas av läraren genom 

planering. Genom att följa processen enligt en Learning study blir lärarens praktik systematiskt 

prövad i enlighet med lärarens uppdrag (Skolverket, 2018, s. 9) och jag finner denna metod i 

sin helhet eller anpassad efter ändamål som ett stort stöd inför mitt kommande läraruppdrag. 

Metoden har i studien visat sig mest gynnsam i en elevgrupp som är känd då man tidigare kan 

avgränsa lärandeobjekt och kritiska aspekter och på så sätt få bättre förutsättningar att använda 
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sig av olika variationsmönster som visat sig vara effektivt för elever förståelse. Utifrån det 

lämpar sig metoden i allra högsta grad att utföra i lärarens eget klassrum.   

6.2. Resultatdiskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån forskning, styrdokument och teori.  

6.2.1. Kritiska aspekter 

Inför förtest sammanställdes fem kritiska aspekter (KA) utifrån forskning om ämnet 

läsförståelseundervisning genom högläsning av skönlitteratur (Qvennerstedt & Swärd, 2018). 

Det var svårt att avläsa de olika KA inom svenskämnet och framförallt inom den analytiska 

läsningen då svårigheter oftast skrivs ut som stora förmågor såsom att göra inferenser, se inre 

bilder och sammanfatta text. Detta är komplexa förmågor som är svåra att bryta ner och 

konkretisera (Funnemark, 2011, kap. 6) vilket stämmer med den erfarenhet jag fått då både 

lärandeobjektet (LO) och KA visat sig vara för komplexa inför förtestet. Det har lett till att det 

varit svårt att veta exakt vad undervisningen behöver belysa och det var inte förrän i slutet av 

studien jag började urskilja vad mer specifikt eleverna behövde få syn på vilket är grunden för 

att kunna planera ett variationsmönster enligt variationsteorin (Ling, 2011, s. 34-35; Marton & 

Booth, 2000, s. 230-238). Det kan därför funderas över om metoden varit mer effektiv om 

klassen varit mer känd för mig innan studien då LO och KA kunnat avgränsas tidigare och på 

så sätt möjliggjort ett tydligare variationsmönster.  Det kan också vara så att det är systematiken 

och processen i sig som ger förutsättningar för lärande genom att läraren har en reflekterande 

praktik som gör att undervisningen utvecklas (Marton, 2015, s. 265) vilket istället ger stöd för 

att tiden som processen tar är positiv del av utvecklingen. Inte heller är det så anmärkningsvärt 

att jag upplevt det svårt att formulera lärandeobjektet då det bekräftas av Holmqvist (2006, s. 

22-23) att det är svårt att formulera och avgränsa lärandeobjekt även för en van person inom 

variationsteorin och kräver övning och noggrannhet.  

Elwér (2015) skriver i sin studie fram några KA i relation till läsförståelse vilket var ett stöd 

inför studien.  En av dem var att vara en aktiv läsare vilket jag tog med in i studien som en 

förväntad KA. Efter analyser under studiens gång har jag konstaterat att detta inte är en KA i 

den bemärkelse som används i en Learning study. Min okunskap gjorde att jag använde mig av 

Elwérs (2015, s. 1-3) KA i sin helhet vilket visade sig vara en för bred formulering för att 

använda som en KA och resultat kunde aldrig avläsas om elevers förståelse för detta fenomen. 

Detta uppmärksammades efter korrespondens med Ekdahl (personlig kommunikation, 23 april, 

2019) som beskrev att en kritisk aspekt måste innehålla en svårighet som omformuleras till 
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något man måste få syn på vilket kräver att man som lärare måste förstå vad ett kunnande av 

denna KA innebär. Detta ledde till att KA som behandlade att vara en aktiv läsare 

omformulerades och konkretiserades under studiens gång. Den sista KA som har grunden i 

Elwérs (2015) tankar om att vara en aktiv läsare är formulerad enligt följande: Elever behöver 

erfara hur man särskiljer frågor som ställs mellan raden och på raden. Denna omformulering 

och till synes inte alls i enlighet med att vara en aktiv läsare har framkommit genom att i ett 

andra ordningens perspektiv i enlighet med variationsteorin (Bergqvist & Echevarría, 2011, s. 

22-28) analysera vad det innebär att vara en aktiv läsare. En av de färdigheter som då 

framkommit är att förstå att man läser på olika sätt samtidigt, man tolkar, avkodar och 

sammanfattar med mera. För att nå dit måste en läsare förstå vad som skiljer dessa olika sätt åt 

och hur man tillämpar dem och därför bröts KA ner till en mer avgränsad och konkret nivå.  

Hade jag tidigare i studien haft denna förståelse för hur KA ska utformats och formuleras hade 

studiens KA tidigare kunnat avgränsas vilket kan ha gett studien bättre förutsättningar.  

Ytterligare en kritisk aspekt enligt Elwér (2015, s. 1-4) är ordkunskap vilket efter denna studie 

också kan konstateras är en allt för komplex förmåga för att använda som KA. Däremot styrker 

studien ordförråd som viktig aspekt att ta med i planering av läsförståelseundervisning då det 

visar sig att brist på ordförråd står i vägen för att eleverna ska förstå en text fullt ut. Det blir 

således viktigt att poängtera lärarens viktiga roll att planera språkutvecklande undervisning för 

att hela tiden utveckla elever ordförråd vilket är ett av skolans övergripande uppdrag 

(Skolverket, 2018, s.7). 

Studiens lärandeobjekt (LO) skriver fram att eleverna ska kunna uttrycka skillnaden mellan på 

raden och mellan raden i ord och även en av studiens KA har behandlat denna förmåga. Denna 

KA har sin grund i att den metakognitiva förmågan, att prata om sin läsning, är viktig att erövra 

för att utveckla läsförståelse (Westlund, 2009, s. 128; Westlund, 2013, s. 273-276). Denna 

kritiska aspekt har inte direkt framkommit som en KA genom studien utan behandlats av 

intresse som grundat sig i forskning (Cain, 1999, s. 301; Eilers & Pinkley, 2006, s. 14; 

Westlund, 2013, s. 274) men visat sig relevant och kan delvis bekräftas vara en viktig KA då 

några elever som kunde beskriva på ett fördjupat sätt vad det innebär att läsa mellan raden 

också lyckades betydligt bättre vid tillämpningarna av dess förmågor. 

Förtestet visade att elevgruppen lyckades väl med att sammanfatta text samt svara på frågor där 

svaren fanns på raden och att svårigheter uppkom när de skulle beskriva med ord hur man 

tillägnar sig en text samt att förstå skillnad mellan på raden och mellan raden. Vilket bekräftar 
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Westlund (2013) som menar att lärare ofta lägger mer tid på att undervisa elever i 

sammanfattande frågor och frågor på textens uppbyggnad än på den analytiska delen. 

Inför Lektion 2 uppmärksammades att några elever som svarade tämligen välformulerat om vad 

det innebär att läsa mellan raden visade ingen djupare förståelse när det skulle tillämpas 

praktiskt utan det stannade vid ord såsom ”jag tar ledtrådar från texten”, ”jag ställer frågor till 

texten”. Det visar sig efter Lektion 1 att flera inte vet vad det innebär att ställa en fråga till en 

text. Här blir det tydligt att inte ta förgivet att en elev förstått något den kan sätta ord på vilket 

också är i enlighet med variationsteorins grundtankar att inte ta för givet att en elev har förstått 

det som undervisats, utan att vi måste ta reda på om det vi haft intension att iscensätta, verkligen 

blivit ett erfaret lärande av eleven (Bergqvist & Echevarría, 2011, s.33; Marton & Booth, 2000, 

s. 201-202). Om läraren inte noggrant följer upp elevens förståelse, vilket också Westlund 

(2013, s. 222-224) poängterar är nödvändigt skulle en elevs förmåga att sätta ord på sin läsning 

kunna ge fel signaler för dess förståelse.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att förväntade KA som användes inför förtestet var i stora 

delar även relevanta för denna elevgrupp vilket tyder på att en lärare har god nytta av att sätta 

sig in i ett ämne utifrån tidigare forskning innan undervisning planeras. Det är däremot viktigt 

att läraren tar till sig de svårigheter som kan tänkas finnas och bryter ner dem i mindre delar för 

att genomföra en tydlig undervisning. Att sedan testa de förväntade svårigheter som 

framkommit med förtest gör det ännu tydligare vad som gäller just i den elevgrupp som ska 

undervisas.  

Learning study inom svenskämnet anses svårt då svenskämnets förmågor är komplexa och 

överbryggar varandra. Det gör det svårt att bryta ner och konkretisera dem (Funnemark, 2011, 

s. 85; Gustavsson, 2006, s. 142). En av slutsatserna jag gör kring metoden Learning study med 

stöd i variationsteorin är att ju mer man förfinar och tydliggör KA desto större framgång får 

undervisningen vilket blir svårt om förmågorna är av mer komplexa slag. Detta var en av mina 

stora utmaningar inför studien och det har visat sig att detta har bidragit till att det varit svårt 

att vara tillräckligt konkret och resultatet har på så sätt påverkats. Men genom den systematik 

som en Learning Study ger stöd för har undervisningen kunnat utvärderas och utvecklats i 

enlighet med skolverket (Skolverket, 2018, s.9) och genom systematiken har även studiens 

kritiska aspekter slutligen kunnat avgränsas till ett betydligt konkretare innehåll än inför 

förtestet. Det tyder på att med en medvetenhet kan man som lärare bryta ner förmågor till 

konkreta mindre delar även inom mer abstrakta ämnen. Utifrån funna kritiska aspekter och väl 

planerad undervisning utifrån dessa möjliggörs elevers lärande på ett gynnsamt sätt  
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6.2.2. Undervisning, för och eftertest 

Variationsteorin har bidragit till många positiva effekter såsom att upptäcka hur eleverna 

uppnådde ett mer utvecklat lärande genom att låta variationsmönster synliggöra ett fenomen 

där eleverna själva fick dra slutsatsen. Genom att eleverna själva fick syn på det avsiktliga 

lärandet upplevde jag att de fick en djupare förståelse för fenomenet.  En sekvens som användes 

i både Lektion 1 och Lektion 2 (se figur 4) är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att låta 

eleverna själva fundera, ställa hypoteser och dra slutsatser för sitt lärande (Elfström, Nilsson, 

Sterner & Godée, 2014, s. 72-73; Marton & Booth, 2000, s. 238). Läraren stannade inte vid 

denna uppgift i Lektion 1 utan gav eleverna sambandet med vad som skiljer svar på raden och 

mellan raden åt, vilket inte gav eleverna möjlighet att själva reflektera.  Efter analys bestämdes 

att denna sekvens skulle utnyttjas bättre och både kontrast och generalisering planerades.  

Genom att dessa variatonsmönster användes fick eleverna 

själva i Lektion 2 möjlighet att i par diskutera vilka 

egenskaper som tilldelas de olika begreppen och dra egna 

slutsatser som sedan diskuterades i grupp. Denna elevgrupp 

presterade betydligt bättre i eftertest som behandlade 

förståelsen för frågor på raden och mellan raden samt att de 

bättre kunde sätta ord på vad det innebär med de olika begreppen. Utifrån denna sekvens blir 

det tydligt att variationsmönstret, lärarens medvetenhet att låta eleverna själva reflektera samt 

delaktigheten gav ett mer utvecklat lärande än i den grupp som inte fick erfara sekvensen på 

detta sätt. Studiens resultat visar att delaktighet har påverkat elevernas lärande. Det går såklart 

inte med säkerhet säga att det just är delaktigheten som påverkade eftertestet resultat positivt 

men då det var fler som lyckades bra i eftertestet bör det finnas samband med att fler elever var 

delaktiga. 

En reflektion efter studien blir att som lärare behöver man inför varje lektion bryta ner det man 

önskar att eleverna ska tillägna sig i mindre delar. I planeringen för Lektion 1 skulle man kunna 

tro att eleverna borde tillägnat sig betydligt mer kunskap än vad grupp 2 gjorde på grund av att 

det var mer innehåll och ännu mer varierade former i Lektion 1 än i Lektion 2. I reflektion med 

observerande pedagog kom vi fram till att i en lärares iver och entusiasm för att vilja lära elever 

så mycket som möjligt kan det i stället bli motsatt effekt. Mest fruktbart verkar efter denna 

studie vara att avgränsa, vara konkret och låta eleverna var delaktiga för att själva komma fram 

till slutsatser som ger dem ”aha upplevelser”.  

Figur 4: Visar en undervisningssekvens där 

läraren tillämpar variationsmönstret kontrast. 
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6.2.3. Högläsningens funktion 

Motivation  

Analysen efter Lektion 1 visade att läraren lyckades iscensätta bättre variationsmönster som 

ledde till erfaret lärande i de korta olika texterna som lästes högt än när kapitelboken lästes. 

Detta bekräftar forskning som menar att läsförståelsestrategier inte utvecklas per automatik utan 

behöver noggrant planeras för att nå det syfte som är avsikten (Baker, Santoro, Biancarrosa & 

Baker, 2015, s. 1; Baker, et al., 2013, s. 348; Hoffman, et al., 1993, s. 499; Westlund, 2013, s. 

167). Däremot skapade kapitelboken en större entusiasm som ledde till större delaktighet från 

alla elever. Kapitelboken stödde motivationsforskningens tankar (Gärdenfors, 2010, s. 75-80) 

att om man inriktar sig på vad eleverna är intresserade av och kopplar det till det studieinnehåll 

som ska undervisas ges eleverna större förutsättningar att drivas till lärande av inre motivation. 

Under Lektion 2 förändrades innehållet och kapitelboken användes hela lektionen och 

variationsmönster utgick från texterna från boken. Tre kapitel hann läsas vilket bidrog till ett 

sammanhang som motiverade eleverna.  Motivation är det som driver människan att utföra 

något och delas upp i yttre och inre motivation. Den inre motivationen är den som gör att vi 

utför något för att vi själva vill vilket är den mest effektiva motivation och den som fungerar 

bäst på lång sikt. Vissa människor har lättare att ta fram sin inre motivation även i situationer 

som är krävande och inte fullt så lustfyllda som andra medan vissa har svårt att drivas inför 

något som är mentalt krävande (Gärdenfors, 2010, s. 78-80). Utifrån detta verkar 

högläsningsaktiviteten bidra till den inre motivationen då handlingen verkade engagera och 

väckte lust för undervisningen. Syftesfråga 3 blir därför delvis besvarad, då en av högläsningens 

effekter är att den ger motivation vilket är en av skolans viktigaste uppdrag (Skolverket, 2018, 

s. 9).  

Metoder 

Lärare upplever att det kan vara svårt att hitta balans när läsförståelsestrategier undervisas med 

stöd av högläsning på grund av att det kräver interaktion mellan läsare och text vilket kan vara 

svårt i helklass (Jönsson, 2007, s. 233). Lärare behöver därför utveckla metoder som möjliggör 

elevers delaktighet och interaktion men utan att det nödvändigtvis innebär att eleverna ska vara 

med i öppna samtal. Metoder kan anpassas för större grupper där lärarens främst står för att 

tänka högt, men ändå ger god effekt på läsförståelsen (Hall & Williams, 2010; Hoffman, et al., 

1993; Jönsson, 2007). Med stöd av läsloggen som användes under högläsningen kunde 

lektionen planeras utifrån de kritiska aspekterna. De kritiska aspekterna kunde sedan belysas 

genom att läraren använde sig av olika metoder såsom boksamtal och modellering där läraren 
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medvetet lyfte just de kritiska aspekter som var planerade. Läsloggen blev ett stöd för läraren 

att följa ett innehåll och struktur enligt en planering vilket gav möjlighet för eleverna att vara 

delaktiga. Dessutom blev läsloggen ett stöd för läraren att få alla elever delaktiga i uppgiften.  

I studien tog jag inspiration från erkända metoder för läsförståelseundervisning som till 

exempel RT (Palinscar & Brown, 1984). De bygger på att symboler representerar olika sätt att 

läsa såsom att en cowboy står för att man sammanfattar, reportern ställer frågor och spådamen 

förutspår (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 11-14). Dessa symboler är framtagna utifrån 

vad forskning menar att en god läsare behöver känna till och vad som anses vara kritiska 

aspekter vid den analytiska läsningen (Elwér, 2014, s. 1-3; Westlund, 2009, s. 74-76). Det kan 

dock finnas risker med symbolerna då eleverna kan fastna vid symbolerna utan någon förståelse 

för vad de verkligen gör (Eckeskog, 2013, s. 97-98) vilket jag drar parallellen med att de elever 

jag undersökt kunde uttrycka i ord hur de läser men visade inte alltid att de kunde tillämpa 

färdigheterna praktiskt.  

När symboler undervisas är det viktigt att låta eleverna erfara förståelsen för symbolernas 

innebörd vilket jag tänker som en kritisk aspekt när symboler undervisas. På grund av detta 

valde jag endast två symboler som dessutom byggde på varandras motsats som då också kunde 

varieras enligt ett variationsmönster (Marton & Booth, 2000, s. 134-135, 238). Dessa två 

symboler gav en tydlighet då de var varandras motsats och kunde då ställas mot varandra i 

variationsmönstret kontrast. Det blev tydligt vilka egenskaper de skulle tillskrivas och hur de 

fungerade en och en. Därefter användes de i en samtidighet under högläsningens gång i vad 

man kalla variationsmönstret fusion för att belysa att man läser på flera nivåer samtidigt. Jag 

upplevde att symbolerna som visuellt stöd fungerade väl då eleverna till en början mest använde 

bildstödet men i slutet av lektionen började ta efter det språk som läraren förmedlade under 

lektionen med hjälp av bilderna.  

6.2.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är min tolkning av studiens resultat att de kritiska aspekter som 

elevgruppen hade stämde relativt bra med det som forskning visar är svårigheter inom ämnet. 

Den största utmaningen vad det gäller kritiska aspekter var att avgränsa och konkretisera dem 

vilket visade sig vara en viktig komponent för att ge eleverna bästa förutsättningar för lärande. 

Det innebär således att när lärare planerar undervisning är en viktig tanke att man sätter sig in i 

ämnet som ska undervisas, avgränsar ett lärandeobjekt och tar reda på kända missuppfattningar. 

Därefter försöker man i ett andra ordningens perspektiv förstå hur man bäst undervisar för att 

motverka dessa missförstånd. 
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Att använda sig av inspiration från metoder som Learning study och dess systematik har visat 

sig gynnsamt för både elevers lärande och för att läraren ska utveckla sin egen praktik. Att 

använda sig av förtest ger en förförståelse för vad eleverna redan kan vilket kan leda till att 

innehåll behöver läggas till eller tas bort vilket gör undervisningen mer effektiv. Med stöd av 

variationsmönster kan läraren göra de kritiska aspekterna synliga för eleverna och 

undervisningen lyckas bättre om eleverna själva får pröva, tänka och dra slutsatser utifrån vad 

de ser. Undervisning kräver därför att elevers delaktighet möjliggörs trots att elevgrupperna kan 

vara tämligen stora.  

Högläsning som redskap visar sig i denna studie vara ett verktyg som motiverar eleverna och 

gör dem delaktiga i undervisningen på ett positivt sätt. De specifika kritiska aspekterna har varit 

svårt att använda då de kräver att man behöver stanna upp och planera varje sekvens noga. 

Utifrån det kan slutsatsen dras att när högläsning ska användas som pedagogiskt verktyg krävs 

noggrann planering för det innehåll som ska undervisas. Genom att använda metoder kan man 

i sin undervisning lyfta svårigheter med hjälp av symboler som stöd för minnet och med hjälp 

av en individuell läslogg kan eleverna följa med i tänkandet under läsningens gång. Det gäller 

att läraren är kreativ och tänker ut olika arbetssätt som passar just den boken, den gruppen och 

det innehåll som ska behandlas. Kanske är det därför det inte i forskning finns så mycket färdiga 

hur man arbetar med högläsning som stöd för läsförståelseundervisning. Denna studie har 

kommit fram till att det varit bra, precis som forskning säger. Hur det ska användas har jag 

kommit fram till genom att pröva, utvärdera och utveckla med stöd av systematiken i metoden 

som använts. Kanske det är så att det viktigaste av allt är att läraren systematiskt utvärderar sin 

undervisning hela tiden och på så sätt faktiskt kommer fram till de bästa metoderna själv. Detta 

i kombination med att lärare själv vet vad ämnet innebär, i detta fall hur läraren själv angriper 

en text och vilka förmågor som då krävs. Det lärandeobjekt som i studien var för otydligt blev 

inte tillräckligt tydligt på grund av att jag inte funderat tillräckligt över vad ett kunnande explicit 

innebär inom lärandeobjektet, vilket blir en viktig lärdom inför mitt kommande läraruppdrag.  
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att skiva mitt examensarbete i form av en C-uppsats och jag har valt att inrikta mig på elevers 

läsförståelse. Min tanke är att använda mig av en metod som heter Learning study vilket innebär 

att jag kommer möta er klass ett antal gånger och undervisa i läsförståelsestrategier. Genom att 

i en Learning study systematiskt kartlägga elevers lärande kan läraren utvärdera och utveckla 

sin egen undervisning. Eleverna kommer att få göra ett förtest och ett eftertest, dessa två test 

kommer jag att analysera.  Den lektion som kommer genomföras utöver för och eftertest 

kommer ljudinspelas men ingen fotografering eller filmning kommer ske.  

Den typ av data som jag avser samla in i form av för och eftertest samt ljudupptagning kommer 

avidentifieras och förvaras på ett sätt som skyddas från att obehöriga kan ta del av det. 

Materialet kommer användas under perioden jag skriver mitt examensarbete, sedan kommer 

det förstöras och raderas. Självklart är det frivilligt att delta i denna Learning study och alla har 

rätt att avbryta sitt deltagande under tiden utan att ange någon anledning.  

Vid frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta mig via telefonnummer 

0704-95 00 07 eller e-post till qvli1500@student.ju.se 

Med vänlig hälsning Linda Qvennerstedt 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att låta ditt barn vara med i denna undersökning? 

 Jag som vårdnadshavare har tagit del av informationen och godkänner att mitt barn 

får delta i Learning Study. 

    

 Jag som vårdnadshavare har tagit del av informationen och godkänner INTE att mitt 

barn deltar i Learning Study. 

 

Vårdnadshavare 1, 

Namn:_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

__________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2, 

Namn:_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

___________________________________________________________________________ 

mailto:qvli1500@student.ju.se


 

     

Elevens namn:  

Bilaga 2 – Lektionsplanering 1 

Lektionsplanering, Lektion 1 Learning study 

Med stöd i variationsteorin  

Planerade KA inför lektion 1:  

 KA 1: Elever behöver erfara teknik för hur man kan läsa på raden och mellan raden 

samtidigt. 

 KA 2: Elever måste utveckla förmågan att särskilja på att läsa på raden och mellan 

raden och förstå att det sker samtidigt.  

 KA 3: Elever behöver utveckla ett metaspråk där de kan förklara hur de gör när de 

läser.  

Syfte: Elever ska utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur. 

Centralt innehåll: Elever ska undervisas i att utveckla förmågan att använda lässtrategier för 

att tolka och förstå texter (Skolverket, 2018, s. 258). 

Lektionens mål: (Med stöd av symboler) förstå vad det innebär att läsa på raden och 

mellan raden. 

Sekvenser: Hela lektionen utgår från en powerpoint  

Material: Symboler, på raden och mellan raden används, bok: Trolldom i gamla stan. 

Korta texter utvalda och skrivna för att passa lektion 1. Finns inlagda i ppt.  

1. Lektionen introduceras med en kort text om ”Ebba” som läses högt. Samtal förs om 

olika sorters frågor. i samband med frågorna introduceras symbolerna ”på raden” 

och ”mellan raden”. Genomgång där eleverna räcker upp handen och ombeds svara.  

KA 2 förbereds genom kontrast och generalisering 

 

2. Nästa moment utgår från en text om Stina. Samtal förs igen om olika sorters frågor 

genom att läraren ställer frågor. Pratar om hur de är ställda och hur man finner svar. 

Att man letar olika sorters svar samtidigt.  

KA 1 genom kontrast och generalisering 

KA 2 och KA 3 i fusion 

Eleverna får några frågor som är på raden och mellan och svaren skrivs på tavlan. Vi 

jämför de olika svaren. Hur ser de på raden ut och de mellan? 

 

3. Eleverna får själva använda symbolerna i par och värdera ett antal frågor de får på 

papper. Är de på raden eller mellan. KA 3, prata om sin läsning tränas genom 

kontrast, se olika bra och sämre alternativ. Även KA 2 kommer in här i 

generalisering genom att se att samma text ger olika frågor.  

 

4. Vi pratar om vad som skiljer mellan och på raden åt. Eleverna får gå igenom 

elevsvar från förtestet i par och bedöma om de förklarar bra och varför eller varför 

inte.  

 

 



 

     

5. Trolldom i gamla stan läses under tiden eleverna följer med i läslogg.  

Första övning, förutspå, skriv i häftet vad man tror kommer hända utifrån bild. KA 1, 2, i en 

fusion 

 

6. Bilder är utskrivna i ppt och eleverna kan följa med när boken läses med stöd av 

bilder.  

7. I texten stannar lärarens ett par gånger och ställer några frågor om texten som finns i 

elevernas arbetsblad.  

8. Summerar vad vi lärt oss 

Vad betyder begreppen? Vad skiljer dem åt. Hur gör man när man läser.  

Alla KA benämns. Symboler hålls upp för att hela tiden tydliggöra vilket begrepp vi pratar 

om.  

 

Utvärdering av lärande: 

Arbetsblad 

Interaktion. samtal 

Gå runt och lyssna när de bedömer olika frågor i par 

Observation från pedagog 

Anteckna stöd under lektionen om tydliga missförstånd och förståelse, vem, 

vad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Bilaga 3 – Lektionsplanering 2 

Lektionsplanering, Lektion 1 Learning study 

Med stöd i variationsteorin  

Planerade KA inför lektion 2:  

  KA 1: Elever måste utveckla förmågan att särskilja begreppen på raden och mellan 

raden. 

 KA 2: Elever behöver erfara ett metaspråk för att beskriva HUR man läser. 

 

Syfte: Elever ska utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur. 

Centralt innehåll: Elever ska undervisas i att utveckla förmågan att använda lässtrategier för 

att tolka och förstå texter (Skolverket, 2018, s. 258). 

Lektionens mål: (Med stöd av symboler) förstå vad det innebär att läsa på raden och 

mellan raden. 

Sekvenser: Hela lektionen utgår från en powerpoint  

Material: Symboler, på raden och mellan raden används, bok: Trolldom i gamla stan. 

1. Lektionen inleds med en genomgång där läraren tydligt förklarar lektionens mål 

och vad som är tänkt att lektionen ska lära. Berättar även varför vi behöver 

kunna detta.  

 

2. Eleverna får veta att hela lektionen kommer utgå från en bok med tillhörande 

arbetsblad. Och att under läsningens gång kommer vi stanna och samtala och 

jobba med uppgifter för att sedan gå vidare i boken.  

 

3. Symbolerna presenteras och de får veta att de är till vår hjälp. Läraren använder 

sedan dem under de samtal som förs under läsningen. Samtidigt som man läser 

hålls symbol upp och när läraren pratar om en typ av fråga till exempel, hålls 

symbolen samtidigt upp för att koppla ord till bild.  

4. Första kapitlet använder läraren modellering. Här är eleverna tysta och lyssanr 

på handling men också när läraren stannar upp och ”tänker högt”. De ombeds 

skriva i arbetsblad när läraren uppmanar.   

 

 

5. En bit in i boken kommer sekvens som behandlar KA 1. Här stannar lektionen 

upp och frågor ställs på raden. 5 elever får svara. Svaren skrivs på tavlan. 5 svar 

skrivs sedan på en fråga mellan raden. Svaren jämförs genom EPA. Finns något 

mönster? 

Ytterligare frågor används för att visa samma mönster. Vad kan vi gemensamt 

dra för slutsats? 

Generalisering och kontrast används för KA 1.  

Kommer in på KA 2, vad kan vi tilldela de olika sorternas läsning för 

egenskaper och vad betyder det. till exempel, ”vi letar ledtrådar”. Men vad 

betyder det? 

6. Olika svar på samma fråga, varför får vi det? – EPA (KA 2) 



 

     

 

 

7. Ytterligare ett kapitel läses med förberedda storbilder på ppt. Eleverna 

uppmanas att lyssna och gärna göra små anteckningar. I slutet pratar vi utifrån 

några öppna frågor om hur vi tolkar texten (finns i ppt). Vi drar också några 

slutsatser av det vi lärt genom att gå prata om några på raden händelser och 

mellan raden händelser med stöd av att visa upp symbolerna.  

8. Eleverna får alla säga en sak var som kännetecknar på raden och sedan mellan 

raden. Vi går klassen runt, man får säga samma om man inte kommer på något 

annat. 

9. Vi tittar på lektionens mål (står skrivet i ett ”fotbollsmål” på tavlan). Har vi nått 

det? eleverna får värdera hur lärandet känns genom att visa tumme upp, ner, åt 

sidan med huvudet böjt mot bänken.  

Utvärdering av lärande: 

Arbetsblad 

Interaktion, samtal 

Gå runt och lyssna när arbetsblad görs 

Observation från pedagog 

Anteckna stöd under lektionen om tydliga missförstånd och förståelse, vem, 

vad.  

Hur var delaktighet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Bilaga 4-symboler 

 

Symbol som står för på raden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildstöd för mellan raderna.  

 

 

https://www.google.se/search?q=Lassemaja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjl_9yd173hAhUHtYsKHTi9DjIQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=Dqr6hSzX4AI5-

M: 

 

 

 

https://www.google.se/search?q=Lassemaja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl_9yd173hAhUHtYsKHTi9DjIQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=Dqr6hSzX4AI5-M:
https://www.google.se/search?q=Lassemaja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl_9yd173hAhUHtYsKHTi9DjIQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=Dqr6hSzX4AI5-M:
https://www.google.se/search?q=Lassemaja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl_9yd173hAhUHtYsKHTi9DjIQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=Dqr6hSzX4AI5-M:


 

     

Bilaga 5 – Läslogg 1 

1.Vad tror du boken kommer att handla 

om? 

 

 

 

 

 

2. Beskriv med ett ord viken känsla du får när du ser 

framsidan, läser titeln och ser kartan:  

_____________________________________________ 

 

3. a. Vart är ”jag” på väg? 

___________________________ 

b. Ringa in vilken typ av fråga det är:    

  

    

 

c. Hur känner sig personen som ska kliva av bussen? Ringa in den du 

tycker beskriver bäst: 

 

4. Vad tror du Betty gör där? 



 

     

 

 

5. Vet man om ”jag” är en pojke eller flicka?    Ja          Nej  

 

6. Vet du nu om det är en pojke eller flicka? Och vad heter personen? 

 

 

7. Hur känner sig ”jag” nu? 

 

8. varför står det massa brödrostar i en hög? 

 

 

 

 

 

9. Ställ en fråga till det vi läst som frågar om något på raden?  

Till exempel: Vad åkte Jack med till Stockholm? Svar: Buss 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ställ en fråga som är mellan raden? 

Till exempel: Hur tror du det känns att åka själv med bussen? 

 

 



 

     

Om du hinner, rita bild om texten, eller skriv en fortsättning: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du hinner: Skriv en fortsättning på berättelsen om Jack.  

 

 

 

 

 

 



 

     

Arbetsblad ”vilka svar beskriver ”mellan raderna” 

 

1. Man hittar frågan mitt i texten när man läst en stund.  
 
 
2. När man läser och tror att man kommit på ett svar. 

 

3. Finns i korta meningar 

 

4. Svaret står inte, man måste lista ut det på något sätt. Man kan ställa 
frågor till texten.  

    

5. Det är ett svar som inte finns skrivet, man måste tänka ut 
själv och leta.  

 

6. Svaret står i texten 

 

7. När jag inte hittar mellan raderna svar, tar jag lite från början, 
mitten, slutet. 
 
 
 
8. Jag letar ledtrådar i texten som gör att jag förstår vad svaret kan vara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Bilaga 6 – Läslogg lektion 2 



 

     

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 


