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Abstract - How students understand two different factual texts? 

The purpose of this study was to examine how students understood the two selected 

textbooks and which text students perceived as clearly and what it could depends on. We 

analyzed two textbooks of the same genre and theme in the subjects” Swedish and 

History”. Our first purpose was to examined the students' reading comprehension based on 

our chosen two textbooks, ie how students understand, create meaning and talk about the 

content of the text with other students. Our second purpose was to examined how the 

students may be affected of the pictures to the two textbooks that we have chosen. This 

study was made in two different schools with two focus groups, every group had 5 students 

in every school. Our study answered the following questions:  

 How the two chosen textbooks are formed in regards to text structure, organization, 

conjunctions and the interplay between pictures and text? 

 How students are going to reason and discuss the text content and pictures with 

other students from given situation-based and text-based questions?  

The study was based on a qualitative method text analysis, we used this method to find out 

how two textbooks in two different subjects were formed. This was to examine if students 

understood one text better than the other.  The other qualitative method we have used was 

focus groups, where the students met to discuss different aspects in groups. The results 

showed that the two textbooks had visible structure and had the theme and rheme which 

made it easier to keep up with both textbooks. Conjunctions between sentences showed us 

that Text A used the conjunctions to bind together the main clauses and sub-clauses, while 

in text B the conjunctions were mostly used to start a new sentence instead of binding 

together a sentence with a previous one. Focus group’s discussions showed that text A was 

more fun and more rewarding than text B. Students thought that most of the pictures in 

Text A interacted with the text and were more helpful. While in Text B were the students 

more confused and they did not think that most of the pictures helped them to understand 

the text better. During the analysis of the two selected textbooks we came to the conclusion 

that both of textbooks are useful in the classroom. When we examined the two textbooks 

from the subjective of focus group’s interviews with the students, we came to the 

conclusion that students appreciated Text A more than Text B. 

Keywords: Reading comprehension, textbooks, factual texts, textanalysis, focus groups. 

Nyckelord: Läsförståelse, läromedelstexter, faktatexter, textanalys, fokusgrupper.  
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1. Inledning  

På Skolverkets hemsida skriver skolutvecklingsavdelningen under rubriken Varför blir 

svenska elever allt sämre på läsförståelse? att svenska elevers kunskaper i läsförståelse har 

försämrats under det senaste decenniet. Detta visade den internationella undersökningen 

PISA 2009, som mäter kunskaper hos femtonåringar i OECD-länderna (2016-02-03). 

Vidare skrivs det att svenska elever inte når upp till en grundläggande nivå inom läsning. 

Skolverket menar även att om man inte har en basnivå inom läsning så blir det svårt att 

tillgodogöra sig andra kunskaper. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har 

vi sett att läsning behövs i de flesta skolämnena. Det räcker inte med att eleverna endast 

kan avkoda ord som de läser det handlar även om att förstå vad eleverna läser. Skolans 

ämnen innefattar olika textgenrer där innehållet i texterna kan skapa problem för eleverna 

att förstå vad de läser. I denna studie analyserade vi hur två olika läromedelstexter med 

samma tema och genre var utformade. 

 

Reichenberg (2014, s.15) skriver att texter spelar stor roll i skolelevers vardag. Det är 

viktigt att texter som eleverna läser har en hög grad av läsbarhet och att det kan väcka deras 

läslust. Olika skolor använder sig av olika läromedel men lärarna kopierar även texter från 

andra läromedel för att använda dem i sin undervisning. Vårt intresse att analysera två olika 

läromedelstexter med samma tema och genre väckte en nyfikenhet om att undersöka hur 

två läromedelstexter kan utformas. Vårt intresse att undersöka detta styrks även av 

Reichenberg (2014, s.15) som skriver att det innebär att de faller på läraren att i stort sätt 

stå för granskningen av de läroböcker och andra texter som man väljer att använda sig av i 

undervisningen. Med detta menas att läraren bör välja lämpligt läromedel som får eleverna 

att bli intresserade och som kan kopplas till deras vardag. Det är viktigt att läraren granskar 

läromedlet så att det inte använder föråldrade eller slumpmässigt valda texter i sin 

undervisning.  

 

Vi har valt ämnena svenska och historia där båda texterna har genren faktatexter. 

Reichenberg (2014, s.11) hävdar att man läser för att skaffa sig kunskap om till exempel 

medeltiden, miljön eller olika religioner vilket ställer andra krav på läsningen än vad 

berättande texterna gör. Lundberg (2006) i Reichenberg (2014, s.11) påpekar att det är en 
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konst att läsa faktatexter. Därför har vi valt en faktatext ur en historiebok och en faktatext 

ur en textsamlingsbok i ämnet svenska som fokuserar på läsförståelse.  

 

Under våra tidigare VFU: er har vi uppmärksammat att eleverna går till skolans bibliotek 

för att välja en bok som intresserar de och som de sedan läser tyst i runt 30 minuter i början 

av dagen. Oftast ska eleverna efter att de har läst klart en bok skriva en recension om vad 

boken handlade om och om de rekommenderar den till andra i klassen för att sedan gå och 

låna en ny bok. Lärarna använde även denna stund på dagen för att samla in klassen och få 

en lugn miljö för att sedan kunna fortsätta undervisningen med något annat. Vi såg inte att 

lärarna tog vara på tiden när eleverna endast läste i sina böcker. Här hade det funnits 

möjlighet för eleverna att samtala med andra och reflektera kring vad eleverna har läst. 

Därför väcktes vårt intresse för att se hur eleverna resonerar och diskuterar med andra i 

form av fokusgrupper utifrån valda läromedelstexter och bilder som tillhör texterna. Även 

Reichenberg (2014, s.13) skriver om PIRLS- undersökningen 2001, som visade att samtala 

om texter i Sverige inte var särskilt utbrett, i synnerhet inte heller mellan elever på 

lektionstid. Detta framgick i PIRLS- undersökning 2001 där lärarna fick svara på ett antal 

frågor om hur de arbetar med läsundervisning. Som det står i Lgr 11 (s.247) ska eleverna 

genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära. Inom läsförståelse är det viktigt att eleverna får tänka efter på vad de har läst för att 

sedan kunna göra en tolkning av texten och även kunna kommunicera med andra kring 

texterna, vilket ger eleverna en djupare förståelse. Detta resonemang styrks även i Westlund 

(2009, s.51) där författaren tar upp vad det innebär att undervisa i läsförståelse. Hon skriver 

att interaktiva och regelbundna samtal mellan elever om såväl läsning innehåll som form 

utvecklar alla läsare. Vidare påstår hon att enbart tystläsningsstunder inte gynnar alla läsare, 

därför är det viktigt att eleverna får samtala kring texterna som de har läst.  

 

För att eleverna ska kunna samtala och reflektera med andra elever kring 

läromedelstexterna bör det finnas frågor som har en avgörande betydelse för elevernas 

fortsatta utveckling inom läsningen. Det är viktigt att läraren ställer olika typer av frågor, 

det vill säga även situationsbaserade frågor som mer handlar om vad eleverna känner och 

hur de förstår texterna utifrån tidigare kunskaper. För att få en större inblick om vad 

eleverna förstår och tänker kring texter är det viktigt att ha breda frågor för att få ut så 

mycket information som möjligt av eleverna. Detta för att läraren lättare ska få en överblick 
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över vad eleverna behöver utveckla mer inom läsförståelse. Även Reichenberg (2014, s.74-

75) menar att de uppgifter som hör till texterna, det vill säga dels de frågor som hör till 

läromedlet och dels de frågor som läraren ställer är av betydelse för elevernas väg till aktiv 

läsning. Vidare skriver hon att det inte enbart räcker med frågor om textens innehåll, för att 

främja aktiv läsning behöver eleverna även träna på frågor som går mer på djupet och som 

kräver eftertanke och reflektion. Därför ville vi undersöka hur eleverna resonerade och 

diskuterade kring de två valda läromedelstexterna. Vi valde att undersöka detta genom att 

använda oss av fokusgrupper som metod.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Vår studie syftar till att undersöka hur eleverna uppfattar de två valda läromedelstexterna, 

samt vilken text eleverna uppfattar som tydligast och vad det kan bero på. Vårt första syfte 

är att undersöka elevernas läsförståelse utifrån våra valda läromedelstexter, det vill säga hur 

eleverna förstår, skapar mening och samtalar kring texternas innehåll med andra elever. 

Vårt andra syfte är att undersöka hur eleverna kan påverkas av bilderna till de valda 

läromedelstexterna. Denna studie utgår ifrån två delstudier som görs i två olika skolor med 

två fokusgrupper på varje skola.  

 

Vår studie besvarar följande frågeställningar: 

 På vilket sätt är de två valda läromedelstexterna utformade utifrån texternas 

struktur, uppbyggnad, textbindning samt samspelet mellan bild och text?  

 Hur resonerar och diskuterar eleverna textinnehållet och bilderna med andra elever 

utifrån givna situationsbaserade och textbaserade frågor?  

 

Vår första frågeställning handlar om att analysera de två valda läromedelstexterna utifrån 

en analysmodell som vi har utformat. Vår grund till analysmodellens utformning utgår ifrån 

Lars Melin (2009). I vår analysmodell tar vi bland annat upp tema och rema, 

konnektivbindningar, meningarnas längd och text och bild. För att kunna besvara den andra 

frågeställningen använder vi oss av fokusgruppsintervjuer och sedan analyserar vi elevernas 

diskussioner kring textinnehållet och bilderna.  
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2. Teori 

Denna studie undersöker hur eleverna förstår två olika läromedelstexter och hur de 

diskuterar kring textinnehållet. Nedan kommer vi att presentera teorier som vi utgår ifrån 

och även definiera begreppet läsförståelse utifrån vår studie.  

2.1. Sociokulturell teori  

Vår studie utgår ifrån den sociokulturella teorin som innebär att kunskap aldrig uppstår i ett 

vakuum utan i ett sammanhang, alltså i en social kontext. Westlund (2009, s.21) beskriver 

att grundsynen är att barnets språk och kommunikation utgör länken mellan barnet och 

omgivningen. Lärande utgår inte från barnets egen aktivitet utan i samspelet med andra 

individer. Vidare påstår hon att det inte går att bortse från betydelsen av den kultur barnet 

lever i eller det språkliga sammanhang det ingår i. Hon menar att samhället utanför 

klassrummet även har betydelse för hur läsaren samspelar med texten och hur man förstår 

den. Denna sociokulturella teori passar in på vår metod som vi använde oss av i skolorna, i 

form av fokusgruppsdiskussioner. Eleverna kommunicerade med varandra om ett givet 

tema där varje elev bär på olika förkunskaper både kulturellt och språkligt.   

2.2. Läsförståelse 

Läsförståelse är ett centralt begrepp i vår studie. Bråten (2008, s.13-14) definierar 

läsförståelse genom att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den. Inom läsförståelse är det viktigt att läsaren förstår innebörden och 

meningen som författaren vill förmedla med sin text. För att läsaren ska få en djupare 

förståelse för vad texten handlar om måste han/hon skapa mening med utgångspunkt från 

texten. Det handlar inte bara om att skapa mening utifrån texten man måste även förena 

textens innehåll med den kunskap som läsaren redan besitter från innan. Samspelet mellan 

läsaren och texten kan variera då texterna kan förstås på olika sätt eftersom läsarna har 

olika förkunskaper. Westlund (2009, s.70) skriver att läsförståelse innebär att aktivt delta. 

Detta innebär att eleverna tänker på högre nivåer och använder sina kunskaper. Vidare 

menar Westlund (2009, s.70) att läraren borde uppmärksamma elevernas sätt att resonera 

och tänka om sin förståelse. Det räcker inte bara att svara skriftligt på kontrollfrågor, det 

gäller också att kunna diskutera kring texterna för att kunna utvecklas som tänkande, 

analytiska, kritiska och kreativa läsare. 
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I vår studie definieras läsförståelse som att förstå vad man läser för att kunna skapa mening 

utifrån texten. Det handlar om att binda samman textens innehåll med läsarens 

förkunskaper. Läsförståelse handlar även om att kunna resonera och diskutera med andra 

kring texterna utifrån hur läsaren har uppfattat texten. Även samspelet mellan text och bild 

kan leda till bättre läsförståelse. Då informationen i våra valda faktatexter kan kompletteras 

med bilder som kan uppfattas som mer tydliga eller som kan göra läsaren mer förvirrad. 

Även Reichenberg (2014, s.32-33) styrker vårt påstående då hon skriver att elevernas 

förståelse av en text ökar om det finns en bild som tydligt åskådliggör textinnehållet. En 

skickligt utformad bild kan bidra till att begreppen i faktatexten blir klargjorda. 

Reichenberg skriver vidare att allt för många illustrationer, fotografier, rutor och tabeller 

kan leda till en slags ”visuell fruktsallad”. Det blir som att komma in på ett tivoli; man blir 

förvirrad av alla intryck och vet inte vart man ska börja.  

2.3. Textbaserad och situationsbaserad modell  

Vår teoretiska inriktning grundar sig i vår intervjuguide som vi kommer att använda under 

våra fokusgruppsintervjuer. Läsforskarna Kintchs och Rawsons (2005) menar i Westlund 

(2009, s.31) att läsförståelse grundar sig i huvudsak på två delar som samverkar på olika 

sätt. Den första är en textbaserad modell som inriktar sig på olika processnivåer i texten, till 

exempel perception, lingvistisk struktur, textens mening och hur olika delar i texten 

förhåller sig till varandra. Den andra är en situationsbaserad modell som inriktar sig på mer 

abstrakta nivåer, till exempel läsarens omvärldskunskap, förmåga att skapa inre bilder och 

känsloyttringar. De första frågorna i vår intervjuguide har sin grund i den 

situationsbaserade modellen, där eleverna får yttra sina känslor och använda sig av tidigare 

kunskaper för att förstå texterna. De nästföljande frågorna i vår intervjuguide utgår ifrån 

den textbaserade modellen, där eleverna får diskutera kring hur de uppfattar texterna och 

vad texterna vill förmedla till eleverna.  

3. Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenterar vi fyra tidigare forskningar. Den första forskningen handlar 

om röst och kausalitet i lärobokstexter. Därefter presenterar vi en vetenskaplig granskad 

tidskrift som undersöker om läsförmågan hos eleverna hade försämrats. Sedan presenterar 

vi en annan vetenskaplig granskad tidskrift som undersöker vilka svårigheter och orsaker 

eleverna har i och med läsförståelse. Sist presenterar vi en vetenskaplig granskad artikel 
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som undersöker om elever i årskurs 4 kan läsa flytande och om de kan återberätta noggrant 

vad de har läst. Våra tidigare forskning som vi valde att ta upp här nedan kommer att kunna 

kopplas med våra resultat och analys av studien samt i slutdiskussionsdelen.  

 

Monica Reichenberg (2000) har skrivit en avhandling som är från Göteborgs universitet 

och som handlar om röst och kausalitet i lärobokstexter. Reichenbergs syfte med denna 

avhandling är att undersöka elevers förståelse av olika textversioner. Hon analyserade två 

lärobokstexter en i samhällskunskap och en i historia eftersom många elever har svårt att 

förstå lärobokstexterna i samhällskunskap och historia. Efter analyserna av 

lärobokstexterna började hon bearbetningen, syftet med bearbetningen var att se om 

orsakssambanden utrycktes tydligt i texterna, hon menade att om orsakssambanden inte 

utryckts klart så kan läsaren inte se hur saker hänger ihop i texter. Hon analyserade vidare 

om lärobokstexterna hade någon röst, med röst menade hon att författaren har en 

kommunikation med läsaren istället för att hålla avstånd ifrån läsaren.  

 

Hon skrev tre olika textversioner av lärobokstexterna i en av dem försökte hon göra texten 

mer levande och i den andra mer inriktade till målgruppen, till exempel genom att hon 

använde aktiv form istället för passiv och fullständiga satser istället för satsförkortningar. 

Den tredje textversionen handlade om att kombinera orsakssambanden med författaren som 

talar till läsarna. Både originaltexterna och de bearbetade texterna från läroböckerna testade 

hon på elever som gick i årskurs 7.  Eleverna fick läsa lärobokstexterna och sedan svara på 

flervalsfrågor. Hon kom fram till att både förstaspråkseleverna och andraspråkseleverna 

hade svårt att förstå originaltexterna men med de bearbetade versionerna kunde eleverna 

lättare förstå texterna. Hon kom även fram till att bearbetningarna av texterna kunde lyfta 

andraspråkselevernas läsförståelse till den nivån som förstaspråkseleverna låg på.  

 

Karin Taube har skrivit en vetenskaplig granskad tidskrift som publicerades (2008)  i en 

tidskrift för lärarutbildning och forskning som har rubriken Läsa för livet. Syftet med 

artikeln i tidskriften var att ta reda på om läsförmågan hos eleverna hade försämrats. Hon 

undersökte även skillnader mellan flickors och pojkars läsförmåga och läsintresse. Sist 

undersökte hon även resultaten av olika PISA undersökningar.  
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Karin Taube skriver att läsförmåga är ett redskap som hjälper elever att skaffa sig nya 

kunskaper även språket utvecklas genom att läsa. En god läsförmåga ger eleverna möjlighet 

att lyckas i flera skolämnen. Hon tar upp Skolverket (2000) som skriver att ett viktigt mål i 

svensk skola är att alla elever skall kunna läsa med flyt i skolår 5. Elever som har sämre 

läsförmåga vid starten av årskurs 6 kommer att få det mödosamt de sista åren i grundskolan 

och gymnasieskolan eftersom eleverna behöver kunna läsa allt större textmängder och 

kunna förstå de.  Svaga läsare har ökat vilket Taube skriver är oroväckande då de svaga 

eleverna presterar lägre än tidigare.   

 

Vidare skriver Karin Taube att en internationell jämförelse har visat att svenska tioåringar 

och femtonåringar är goda läsare men det finns tecken på att läsförmågan bland de yngre 

läsarna har försämrats. Hon menar att det är viktigt att lärarna håller sig uppdaterade i den 

fortsatta forskningsutvecklingen. I hennes artikel tog hon upp att ”Förmågan att förstå, 

använda och reflektera över texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina kunskaper 

och möjligheter, samt att delta i samhället” (Taube 2008, s.38), där citatet sammanfattar 

vad läsförmåga är. Läsförmåga är viktigt då man kan lära sig av texter och såmed utveckla 

sina kunskaper och möjligheter att göra något av sitt liv och att man kan känna sig delaktig 

i samhället.   

 

Vi har även valt en annan vetenskaplig granskad tidskrift som är skriven av Charles Hulme 

och Margaret J. Snowling (2011) som har rubriken Children’s Reading Comprehension 

Difficulties: Nature, Causes, and Treatments. Syftet med denna tidsskrift var att undersöka 

vilka svårigheter och orsaker eleverna har i och med läsförståelse. Även vad man kan göra 

åt de lässvårigheterna som eleverna har.  

 

Charles Hulme och Margaret J. Snowling (2011) skriver att det är viktigt att lära eleverna 

att läsa flytande redan i tidigare årskurser för att alla skolämnen kräver att man ska kunna 

läsa och förstå det man läser. Om man har dålig läsförmåga så kan det bli svårt att kunna 

delta i samhällslivet. För att undvika att eleverna kommer att vara svaga läsare måste 

lärarna ingripa i tidigt stadium. Elever med dålig läsförståelse har oftast språkproblem, som 

till exempel brist på ordförråd, svårigheter med att bearbeta texter, till exempel att texterna 

är skrivna på talspråk och inte i ett skriftspråk. För att eleverna inte ska skriva texter i 

talspråk ska skolorna förbättras genom att öva på läs- och hörförståelse. Vissa elever läser 
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texterna noga men har ändå dålig förståelse om vad texten handlar om, detta är ett vanligt 

problem i klassrummet men som oftast tar tid för lärarna att upptäcka hos eleverna. Målet 

med läsförståelse skriver Charles Hulme och Margaret J. Snowling (2011) är att skapa 

mening från texterna man läser, detta sker genom att kunna avkoda ord och ha god 

läsförmåga.  

 

Jillian M. Bellinger och James C. DiPerna har skrivit en vetenskaplig granskad artikel som 

publicerades (2011) i Psychology in the Schools som har rubriken Is fluency-based story 

retell a good indicator of reading comprehension? Syftet med denna undersökning var att ta 

reda på om elever i årskurs 4 i två grundskolor som ligger i centrala Pennsylvania kan läsa 

flytande och om eleverna kan återberätta noggrant vad de har läst. Undersökningen gjordes 

på 44 elever varav 21 killar och 23 tjejer deltog.  

 

Läsförståelse är viktigt och som hela tiden måste övas både för barns och vuxnas livslånga 

lärande. I denna vetenskapliga artikel skrivs det vidare att elever med dålig läsförståelse har 

svårare i ämnen som engelska, matematik och naturkunskap. Läsförståelse behövs för att 

kunna öka sin kunskap och lärande men även att kunna kommunicera med andra elever om 

vad de har läst är viktiga delar inom läsförståelse. Vidare skrivs det i denna vetenskapliga 

artikel att den lämpligaste metoden för att öva elevernas läsförståelse är att de får 

återberätta för andra vad de har läst. Att förstå det man läser är av stor vikt för att eleverna 

ska kunna känna sig motiverade och för att vilja fortsätta läsa. Jillian M. Bellinger och 

James C. DiPerna skriver vidare att eleverna som läser snabbt fokuserar mer på hur snabbt 

de läser än att de läser för att förstå. Om eleverna läser utan förståelse så blir det svårt att 

tydligt kunna återberätta vad de har läst. Elever med god läsförståelse har lättare att kunna 

återberätta på en detaljerad nivå.  

 

För att läraren ska kunna bedöma läsförståelse så har de tagit upp olika typer av frågor för 

att kontrollera om eleverna har förstått och kan svara på frågorna. Typer av frågor som tas 

upp i den vetenskapliga artikeln är lucktexter, flervalsfrågor, öppna frågor och sant/falska 

frågor. Vidare påstår Jillian M. Bellinger och James C. DiPerna att det är svårt att utveckla 

frågor som är anpassade för alla elever eftersom alla har olika förkunskaper med sig från 

innan. De kom även fram till att öppna frågor leder till mer givande diskussioner än 

sant/falska frågor där det blir svårare att diskutera kring svaren.  
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4. Material  

Vår studie utgår ifrån två olika läromedelstexter med samma genre och tema i ämnena 

svenska och historia. Här nedan presenterar vi våra två valda läromedelstexter och sedan att 

motiverar vi varför vi valde dessa läromedelstexter, skolor och fokusgruppsdeltagarna.   

4.1. Presentation av läromedelstexterna  

Här nedan presenterar vi våra två valda läromedelstexter där den ena läromedeltexten är ur 

boken Zick Zack Läsrummet och den andra ur boken Medeltiden.  

 

Våra två läromedelstexter har för avsikt att ge eleverna fakta om medeltiden vilket visar på 

att genren för båda läromedelstexterna är faktatexter. Som Melin (2009, s.25) skriver så vill 

faktatexter beskriva världen som den är eller har varit. Faktatexter är även sakorienterade 

och strävar mot största möjliga klarhet och entydighet. Även ämnet som faktatexterna tar 

upp står i centrum och språkformen ses som ett redskap.  

 

Text A 

Den första läromedelstexten som vi analyserade är ur boken Zick Zack Läsrummet (se 

bilaga 1) som ägs av Sanoma utbildning, boken är för årskurs 5 (Lundenmark & Modigh 

2012). Vi valde en text i ämnet Svenska ur textsamlingen som behandlar medeltiden. I 

boken möter eleverna olika typer av texter som är skrivna för olika syften och ändamål, till 

exemplet faktatexter. Denna textsamling ska stötta elevernas läsupplevelse och den är även 

gjort för att utmana och utveckla elevernas läsförmåga.  

 

Texten är sakorienterad då den tar upp digerdöden genom att beskriva olika sjukdomar, hur 

den spreds, hur det kunde bota sjukdomen och vad orsakerna till digerdöden var. Utifrån 

vad Melin (2009, s.25) skriver ovan så ger denna text en tydlig bild om vad digerdöden 

under medeltiden var. Temat digerdöden står under hela texten i centrum där språket ses 

som ett redskap för att förstå fakta.  

 

Text B 

Den andra läromedelstexten som vi analyserade är ur boken Medeltiden (se bilaga 1) som 

ägs av Sanoma utbildning (Lindström & Walhlbom 2005). Boken är en basbok i historia 
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med temat medeltiden för årskurserna 4-6. Boken är upplagd för att eleverna ska försöka 

förstå hur saker och ting hängde ihop på medeltiden. I boken möter eleverna lättlästa, 

lusfyllda och lärorika texter. Varje uppslag i boken behandlar ett ämne inom medeltiden.  

 

Texten är sakorienterad då den tar upp sjukhus och pest genom att beskriva olika 

sjukdomar, hur pesten spreds och hur den kunde botas. Genom att ta upp detta så får man 

en tydlig bild av vilka sjukdomar som fanns under medeltiden. Temat sjukhus och pest står 

i centrum och förklaras utifrån medeltiden. Språket är utformat för att eleverna ska kunna 

förstå fakta som beskrivs.  

 

Motivering av läromedelstexterna  

Här nedan motiverar vi varför vi just valde dessa två läromedelstexter som har samma tema 

och genre.   

 

Vi valde att använda oss av två läromedelstexter, en text som behandlar ämnet svenska i 

Zick Zack Läsrummets textsamling för årskurs 5. Varför vi använde detta läromedel var för 

att vi under våra tidigare VFU: er hade sett att lärarna använde sig utav den. Även Sanoma 

utbildning bekräftade att detta läromedel är omtyckt och populär bland skolor och lärare. 

Förlaget skriver även att detta läromedel är utarbetat utifrån Lgr11:s syfte, centralt innehåll 

och mål för ämnet svenska för årskurs 4-6.  

 

Den andra läromedeltexten behandlar ämnet historia i basboken för årskurs 4-6 som 

behandlar ämnet medeltiden. Även detta läromedel har vi under våra tidigare VFU: er sett 

att lärarna arbetar med. Förlagets representant bekräftade även att detta läromedel 

fortfarande är aktuellt i skolorna. Basboken om medeltiden är från 2005 och förlaget skriver 

att detta läromedel uppfyller Lgr11:s mål och krav i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i 

historia.  

 

Båda våra läromedelstexter som vi valde ägs av samma förlag och eftersom båda är 

populära inom skolan så valde vi att analysera två läromedelstexter utifrån samma tema, det 

vill säga medeltiden. Detta för att vi hade för avsikt att analysera hur två läromedelstexter 

tar upp samma tema fast i två olika ämnen. Vi är medvetna om att båda våra valda 

läromedelstexter har olika syften och rammar för ämnena men syftet med denna studie är 
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inte att jämföra texterna, studien syftade till att undersöka vilken av texterna eleverna 

uppfattade som tydligast och vad det kunde bero på.  

4.2. Presentation av fokusgruppsdeltagarna 

Här nedan presenterar vi varje skola för sig med respektive fokusgruppsdeltagare samt 

förklarar hur vi gick tillväga med att söka samtycke från elevernas vårdnadshavare.  

 

Vi valde att använda oss av två fokusgrupper i varje skola med 5 elever i varje grupp. Vi 

valde att benämna fokusgrupperna för A och B. Innan våra besök skickade vi ett 

samtyckesbrev (se bilaga 3) till lärarna som vidarebefordrade vårt brev till 

vårdnadshavarna. I samtyckesbrevet presenterade vi oss och vad studien handlade om samt 

om vårdnadshavarna inte gav sitt samtycke kunde vårdnadshavarna kontakta läraren eller 

oss via mejl. Då vi inte mottog några mejl valde respektive lärare slumpmässigt ut elever 

som vårdnadshavarna inte hade något att invända mot att deras barn deltog i studien. I 

skolorna valde lärarna ut elever i årskurs 5 som fick delta i studien utifrån deras 

läsförståelseförmåga för att vi skulle få en större spridning i fokusgrupperna. Vi är även här 

medvetna om att två grupper på varje skola under ett tillfälle kanske inte är tillräckligt för 

att mäta elevernas läsförståelse samt vilka elever och grupper man väljer att intervjua kan 

påverka resultatet utifrån de två valda läromedeltexterna.  

 

Här nedan sammanställer vi en översikt över varje skola för sig, ämnena och eleverna som 

deltog i fokusgrupperna. Tiderna i våra tabeller visar diskussionerna kring 

läromedelstexterna men där tystläsningen inte ingick i det inspelade samtalet. 

 

Skola 1: 

Grupp: Ämne: Antal 

elever: 

Killar Tjejer: Tid: 

A Svenska 5 2 3 11 min 

A  Historia  5 2 3 9 min 

B Svenska  5 3 2 14 min 

B Historia 5 3 2 12 min 
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Skola 2: 

Grupp: Ämne: Antal 

elever: 

Killar Tjejer: Tid: 

A Svenska 5 4 1 10 min 

A  Historia  5 4 1 15 min 

B Svenska  5 3 2 12 min 

B Historia 5 3 2 15 min 

 

Motivering av skolorna  

Här nedan motiverar vi vilka skolor vi valde och varför vi valde dessa två skolor som ligger 

i två olika kommuner.  

 

Vi valde två skolor som ligger i två olika kommuner för att få en större spridning av vårt 

material. Skolorna vi valde har varit våra VFU skolor under tidigare år men eftersom båda 

våra handledare inte finns kvar i dessa skolor så var våra årskurser som vi använde oss av 

med respektive lärare obekanta för oss.  

 

Vi valde att benämna första skolan för skola 1. Skolan tillhör Södertälje kommun och är en 

F-9 skola. Totalt har skolan 975 elever. Det som utmärker denna skola är att 

undervisningarna sker i tvålärarskap där lärare och elever möts för att på ett djupare sätt 

kunna kommunicera med eleverna.  

 

Vår andra skola valde vi att benämna för skola 2. Skolan tillhör Stockholms stad och är en 

F-6 skola som ligger i Älvsjö. Totalt har skolan 691 elever som består av 27 klasser med ca 

26 elever i varje klass. Visionen för denna skola är at stärka allas Vi-känsla.  

 

Motivering av intervjuguide  

Nedan motiverar vi varför vi har valt att använda oss av dessa typer av frågor.  

 

Vi valde att utforma våra frågor till fokusgruppsintervjuer utifrån givna situationsbaserade 

och textbaserade frågor (se bilaga 2). Frågorna i del 1 i båda texterna svenska och historia 

är utformade för att ge en klarare uppfattning om vad eleverna tyckte såsom till exempel i 
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vår fokusgruppsintervju där vi frågade vad eleverna tyckte om texterna. Sedan ställde vi 

följdfrågor såsom till exempel om eleverna tyckte att texten var lätt eller svårare att förstå. 

Detta för att undersöka om eleverna fastnade på ord som de inte förstod eller om läsningen 

flöt på så att eleverna kunde förstå helheten i läromedelstexterna. Vi ställde även frågor om 

vad eleverna tyckte om bilderna och rubrikerna. Detta för att undersöka elevernas 

läsförståelse och hur de kopplade bilderna till respektive text.  

 

 Frågorna i del 2 i båda texterna svenska och historia är utformade utifrån textens innehåll 

såsom till exempel i ämnet svenska där vi frågade eleverna om hur digerdöden spreds och i 

ämnet historia där vi frågade eleverna om hur man skulle göra för att digerdöden skulle 

försvinna. Dessa frågor är utformade för att vi som intervjuar skulle kunna se om eleverna 

hade förstått texterna och kunde hitta svaren i dem. I intervjuguiden utformade vi även 

frågor som eleverna skulle hitta svar på mellan raderna såsom till exempel i svenska ämnet, 

där vi först frågade eleverna om vad man mer kunde kalla digerdöden för, detta svar kunde 

eleverna hitta i texten men vi ställde även en följdfråga om varför de fick sådana namn. 

Denna fråga finns det inte svar på i texten då det handlar om att kunna läsa mellan raderna. 

För att kunna läsa mellan raderna använder man en viss förkunskap, denna förkunskap gör 

det möjligt att kunna tolka texten och kunna hitta svar mellan raderna.  

 

Vi använde oss av olika typer av frågor för att kunna fånga elevernas tankar och förståelse 

för att få ut så mycket information så möjligt av eleverna. Våra fokusgruppsfrågor till både 

ämnena svenska och historia är utformade på liknande sätt både i del 1 och del 2 och 

innehåller ungefär lika många frågor till varje text.  

5. Metod 

Vår studie syftar till att undersöka hur eleverna uppfattar de två valda läromedelstexterna, 

samt vilken text eleverna uppfattar som tydligast och vad det kan bero på. Detta gör vi med 

hjälp av en textanalys. Även att studera hur eleverna samtalar kring texterna i form av 

grupper är av intresse, vilket vi undersöker med hjälp av fokusgruppsdiskussioner. Nedan 

redogör vi vilka metoder vi använder oss av.   
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I vår studie använder vi oss av kvalitativa textanalyser för att ta reda på hur två 

läromedelstexter i två olika ämnen kan vara utformade. Detta för att undersöka om eleverna 

förstår en text bättre än en annan och vad det kan bero på. Ahrne och Svensson (2015, s.9) 

skriver i boken Handbok i kvalitativa metoder att kvalitativa metoder är ett begrepp för alla 

typer av metoder som bygger på observationer, textanalys, eller intervjuer. Vi använder oss 

även av den kvalitativa metoden intervju. Kvale (2002) skriver i Dalen (2008, s. 9) att ordet 

intervju betyder en ”utväxling av synpunkter” mellan två personer som samtalar om ett 

visst tema. Vår kvalitativa metod som vi använder oss av är en form av intervju som kallas 

för fokusgrupper. Dahlin-Ivanoff skriver i Ahrne och Svensson (2015, s. 81) att 

fokusgruppmetoden kan definieras som diskussioner i grupp där människor möts för att på 

ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller tema.   

5.1. Textanalys  

Vår första metod som vi använder oss av är textanalys. Esaiasson m.fl. (2012, s. 210) 

skriver att denna metod kan beskrivas som ett sätt att finna förståelse för texters innehåll på 

ett djupare plan; att utläsa det som ligger dolt under ytan.  

 

Grunden till analysmodellens utformning kommer från Lars Melin (2009) som skriver om 

textteori för textpraktiker. Vi analyserar även bilderna av de två valda läromedelstexterna 

för att se om och hur bilderna samspelar med textinnehållet. Vår grund för att analysera 

bilderna utgår ifrån Levins och Mandls (1989) sätt att analysera bild och text.  

 

Analysmodellen som vi använder oss av har vi delat upp i fyra kategorier. Vi valde dessa 

fyra kategorier efter vi hade läst våra två valda läromedelstexter och där grunden utgår från 

Melin (2009) där vi valde ut det kategorier som vi tyckte gav oss mest om hur texterna var 

skrivna. Varje kategori presenteras i löpande text, med utdrag ur texterna eller med hjälp av 

tabeller för att sedan tydligt kunna resonera kring resultatet. Sedan tydliggör vi vad vi 

utifrån analysmodellen kommer att analysera. Det vi analyserar under hela vår studie 

kommer att följa strukturen som analysmodellen visar här nedan.   

 

Analysmodell  

- Synlig struktur  

 Makro – och mikrotema 
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 Metatext 

- Röd tråd eller röra 

 Tema och rema 

 Konnektivbindningar 

 Logiskt närliggande ord 

- Meningarnas struktur  

  Räkna ord  

 Huvudsats och bisats 

- Text och bild  

 Dekorerande  

 Representerande 

 Organiserande 

 Informerande 

  

Synlig struktur 

Den första kategorin i vår analysmodell handlar om att analysera hur våra två valda 

läromedelstexter är strukturerade. Vi använder oss av makro- och mikrotema. Melin (2009, 

s.40) tar upp makro- och mikrotema, makrotema innebär att texten har ett övergripande 

tema, temat synliggörs oftast i rubriken. Mikrotema innebär att rubrikerna i texterna visar 

på olika teman utifrån makrotemat. Hellspong och Ledin (1997, s.118) skriver att makro- 

och mikrotema är över- och underordnade varandra som är ett krav för en väl 

sammanhållen framställning. Ett mikrotema som inte alls får plats under makrotemat 

framstår då som en förirring bort från textens huvudlinje. Makro- och mikrotema analyserar 

vi utifrån hur rubrikerna i texterna är upplagda och om rubrikerna stämmer överens med 

innehållet. Vi undersöker vad texterna har för över och underordnade teman och förklarar 

vad de underordnade temana handlar om.  

 

 Nästa punkt som vi använder oss av för att analysera hur läromedelstexterna är 

strukturerade är metatext. Melin (2009, s.41) skriver att metatext är en text om texten. Med 

detta menas att textinnehållet kan förtydligas genom till exempel en inledning som hjälper 

läsaren att förstå vad texten kommer att innehålla och vad som kommer att ske i texten. 

Med hjälp av en metatext hålls texten ihop och får en tydlig struktur. Metatexten 
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förekommer oftast som en inledning som förbereder läsaren inför vad texten kommer att ta 

upp. För att en metatext ska synas så bör den, till exempel vara fetmarkerad, kursiverad och 

innehålla mist en blankrad. Metatext analyserar vi genom att undersöka hur metatexterna 

förhåller sig till helheten i texterna och vad det är för slags metatext i de två valda 

läromedelstexterna. Det vill säga om våra läromedelstexter har en inledning som inleder 

läsaren om vad texten kommer att handla om och om metatexterna syns tydligt.   

 

Röd tråd eller röra 

Den andra kategorin i vår analysmodell handlar om texterna har en röd tråd eller om de är 

röriga. Vi analyserar detta utifrån tre punkter. Melin (2009, s. 32) menar att texten ska 

innehålla en röd tråd, det vill säga den ska ha flyt, drajv och spänst. Melin (2009, s. 32) 

beskriver rörig text som en vanlig orsak när skribenten inte har tänkt igenom texten 

tillräckligt. Om det inte finns en röd tråd så tappar läsaren tråden, har svårt att förstå och 

förlorar snart intresset för texten.  

 

För att ta reda på om det finns en röd tråd i våra valda läromedelstexter så undersöker vi 

först om texterna har tema och rema. Vi utgår ifrån Melins definition av termen tema och 

rema, Melin (2009, s. 38) skriver att det finns ett idealförhållande där en mening alltid 

börjar med något välkänd och använder detta som avstamp för något nytt, alltså för att driva 

texten vidare. Detta flöde beskrivs ofta med termerna tema och rema, känd respektive ny 

information. En strategi att använda inom tema och rema är upprepad känd information 

som Melin (2009, s. 38) definierar som att återanvända förra meningens inledning. Han tar 

upp exemplet Antalet skilsmässor… De ökade… Då ``antalet`` och ``de`` är upprepad känd 

information. En annan strategi inom tema och rema är att återanvända information som 

Melin (2009, s. 38) definierar som att återanvända information som är känd från tidigare 

delar av texten, till exempel tar han upp ``barn`` eller ``barnen``. Tema och rema analyserar 

vi genom att vi väljer två utdrag från varje läromedelstext och beskriver vart tema och rema 

finns i varje stycke.  

 

Sedan undersöker vi om våra stycken som vi väljer innehåller konnektivbindningar och 

konjunktioner samt vilka typer av konjunktioner som finns. Vi utgår ifrån Hellspong och 

Ledin (1997, s. 88) som definierar konnektivbidning på följande sätt, en språklig markör för 

två meningars logiska samband kallar de för en konnektiv och själva sambandet för en 
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konnektivbidning. Melin (2009, s. 37) skriver att om texten har brist på konnektiver så får 

läsaren svårt att lista ut hur olika satser hänger ihop. Vi väljer två utdrag från varje 

läromedelstext och markerar med rutor vart konnektivbindningar och konjunktioner 

förekommer i styckena. Sedan analyserar vi vilka typer av konjunktioner det finns, t.ex. 

underordnade konjunktioner som binder samman bisatsen med huvudsatsen, exempel på 

underordnande konjunktioner är ”Så” eller samordnande konjunktioner som binder samman 

satsdelar, exempel på samordnande konjunktioner är ”och”.  

 

Sist tar vi reda på om våra stycken som vi väljer har logiskt närliggande ord. Vi utgår ifrån 

Melins definition av termen logiskt närliggande ord, Melin (2009, s. 38) skriver att om 

orden är logisk närliggande så kan man använda de utan att de uppfattas som en ny 

information. Ett exempel Melin tar upp är att om det finns ``barn`` i en mening kan vi 

problemfritt ha ``föräldrar`` i nästa mening. Vi analyserade två stycken från varje 

läromedelstext. Detta görs genom att ta ut ett utdrag i taget och beskriva vart de logiska 

närliggande orden finns i varje stycke. De logiska närliggande orden som finns i styckena 

markerar vi med rutor. 

 

Meningarnas struktur  

Den tredje kategorin i vår analysmodell handlar om att undersöka hur två stycken utifrån 

våra två valda läromedelstexter är skrivna. Vi fokuserar på korta och långa meningar, hur 

många ord varje mening har och om det finns huvudsatser och bisatser. Melin (2011, s. 

123) skriver att korta meningar gör att allt blir lika viktigt och framförallt finns det inte 

något flyt och dynamik i texten. Melin (2011, s. 124) fortsätter att skriva för att få flyt och 

dynamik så bör man skapa samband mellan satser och meningar med hjälp av konnektiver 

eller diverse småord som anger det logiska sambandet mellan satser. Då bisatser och 

samordnade huvudsatser skapas blir meningarna automatisk längre. De stycken vi har valt 

ur text A är stycket under rubriken ``Suga ut det sjuka`` och ur text B har vi valt stycket 

under rubriken ``Pesten!``. De styckarna vi valde att analysera representerar texterna i sin 

helhet, det vill säga hur texterna är skrivna. Vi kommer att visa en sammanfattning i början 

i form av två tabeller för att förtydliga resultatet. Vi analyserar även vad siffrorna i de två 

tabellerna innebär.  
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Text och bild  

Den sista kategorin i vår analysmodell handlar om hur bilderna i våra två valda 

läromedelstexterna samspelar med rubrikerna/texterna. I denna studie analyseras bilderna 

eftersom bild och text kan hjälpa elevernas läsförståelse, då deras läsförståelse ökar om det 

finns bilder som hjälper eleverna att förstå textinnehållet. Vi använder oss av Levins och 

Mandls (1989) sätt att analysera bild och text, vår analys utgår ifrån 4 olika sätt att se på 

bilderna utifrån texterna. Ett sätt att se om bilderna samspelar med rubrikerna/texterna är 

om bilderna är dekorerande, det vill säga att bilderna inte har någon relation till texterna. 

Ett annat sätt är att se om bilderna är representerande, det vill säga om bilderna illustrerar 

centrala element i texterna. Ett tredje sätt är att se om bilderna är organiserade, det vill säga 

om bilderna gör texten tydligare, till exempel genom en karta.  Ett fjärde sätt är att se om 

bilderna är informerande, det vill säga om bilderna innehåller egen/ny information. Vi 

kommer att ha en tabell i början som sammanfattar vår analys av hur bilderna samspelar 

med texten. Vi analyserar sedan varje bild för sig i läromedelstexterna. Detta görs genom 

att analysera en bild i taget med exempel ur våra fokusgruppsintervjuer.  

5.2. Fokusgrupper 

En annan metod som vi använder oss av är fokusgruppsintervjuer. Dahlin-Ivanoff skriver i 

Ahrne och Svensson (2015, s. 81) att den kunskap fokusgruppsmetoden genererar är 

baserad på kollektiva, gemensamma erfarenheter och fokuserar variationen i den kollektiva 

förståelsen som växer fram ur dessa diskussioner. Metoden används för att utforska hur 

människor tänker och talar om ett särskilt ämne men även vad de tycker och varför de har 

denna uppfattning. Fokusgruppsdiskussioner är en vanlig metod inom samhällsvetenskaplig 

forskning och är delvis förankrat i den hermeneutiska traditionen. Vidare skriver Dahlin-

Ivanoff i Ahrne & Svensson (2015, s. 82) att i fokusgruppsintervjuer byggs ny kunskap upp 

genom samspelet mellan fokusgruppsdeltagarna. Fördelen med detta är att deltagarna 

utrycker flera förstålelser och meningar samt ger forskaren ett antal olika perspektiv med 

fokusgruppsdeltagarnas egna ord där det utmanar och svarar varandra genom en diskussion. 

Deltagarna lär sig av varandra och omvärderar sin egen förståelse.  

 

Fördelar vi ser med att använda fokusgruppdiskussioner är att eleverna som vi intervjuar är  

i samma ålder och går i samma klass, därför kan eleverna diskutera kring de valda 

läromedelstexterna utifrån deras förkunskaper och läsförmåga. Genom att 5 elever deltar i 
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fokusgruppsdiskussionerna ger diskussionerna kring våra förberedda frågor som består av 

textbaserade och situationsbaserade frågor större inblick om hur eleverna ser på texterna. 

Eleverna uppfattar och förstår temat i läromedelstexterna olika vilket skapar ett breddare 

perspektiv. Nackdelar vi ser med fokusgruppdiskussioner är att samtalet mellan eleverna 

kan påverka deras syn och svar på frågorna.  

 

Vi besökte två skolor i två kommuner, där vi i varje skola intervjuade två grupper med 5 

elever i varje fokusgrupp. Varje fokusgruppsintervju tog cirka 45 minuter. Eleverna läste 

varje text ensam först sedan ställde vi en fråga i taget som eleverna sedan fick diskutera 

tillsammans. Vi ställde först situationsbaserade frågor som handlade om vad eleverna 

tyckte om texterna sedan ställde vi textbaserade frågor som tog upp hur eleverna uppfattade 

textinnehållet. Vi antecknade det som var viktigt och det som inte kom fram under 

inspelningarna. Vi spelade även in hela fokusgruppsintervjuerna och transkriberade det som 

vi trodde vi kommer att använda oss utav. Under rubriken resultat och analys kommer vi att 

koppla resultaten av textanalysmodellen med våra transkriptioner från 

fokusgruppsintervjuerna.  

6. Analys och resultat  

Vår studie syftar till att undersöka hur eleverna uppfattar de två valda läromedelstexter, 

samt vilken text eleverna uppfattar som tydligast och vad det kan bero på. Nedan analyserar 

vi de två valda läromedelstexterna med hjälp av en analysmodell som vi själva har utformat 

utifrån Lars Melin (2009). Strukturen som vår analysmodell besitter kommer vi att utgå 

ifrån under hela denna rubrik. Detta för att undersöka om eleverna förstår en text bättre än 

en annan och vad det kan bero på. Det som vi kommer fram till utifrån vår analysmodell 

kompletterades med en analys av elevernas diskussioner utifrån givna textbaserade och 

situationsbaserade frågor. Styckena som vi väljer att ta upp under denna rubrik är 

representativa för båda läromedelstexterna i sin helhet.  

6.1. Synlig struktur  

Det första som vi analyserar närmare handlar om hur våra valda läromedelstexter är 

strukturerade. Det som vi undersöker är om texterna är uppdelade efter makro och 

mikroteman. Vi undersöker även om texterna har en metatext och vad metatexterna vill 

förmedla.  
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Resultat av Makro- och mikrotema  

Under första punkten under synlig struktur undersöker vi om läromedelstexterna innehåller 

makro- och mikroteman. Vi undersöker även om texterna är uppdelade efter makro och 

mikrotema. Makro- och mikroteman analyserar vi utifrån hur rubrikerna i texterna är 

upplagda och om rubrikerna stämmer överens med innehållet.  Makrotema är ett 

huvudämne och mikrotema är ett underämne.   

 

Text A  

Makrotema: Digerdöden  

Mikroteman: – Två olika sjukdomar  

                    – Guds straff 

                         – Spreds snabbt  

                         – Spreds genom luften  

                         – Suga ut det sjuka 

                         – Vad orsakade digerdöden? 

 

Text A ur boken Zick Zack Läsrummet hade ett makrotema som visade på att texten 

kommer att handla om digerdöden vilket är den övergripande rubriken. Läromedelstexten 

hade 6 olika mikroteman. Två olika sjukdomar var det första mikrotemat i texten och som 

handlade om lungpest och böldpest och vilka symptom människorna fick. Det andra 

mikrotemat i texten var Guds straff där texten tog upp att Gud straffade människorna som 

levde i synd, men även vad människorna kunde göra för att Gud inte skulle straffa de. De 

tredje och fjärde mikroteman tog upp hur smittan kunde spridas, det tredje mikrotemat 

kallades spreds snabbt där det handlade om hur att människorna levde trångt och att 

sjukdomen därför kunde spridas snabbt. Det fjärde mikrotemat kallades spreds genom 

luften vilket också handlade om hur smittan kunde spridas till exempel genom luften och 

hur människorna försökte skydda sig mot sjukdomen. Det femte mikrotemat kallades suga 

ut det sjuka som handlade om hur människorna försökte bota sjukdomen. Det sista 

mikrotemat i texten svarade på frågan om vad som orsakade digerdöden. Textinnehållet tog 

upp hur sjukdomen upptäcktes, spreds och hur man kan behandla digerdöden idag.   

Text B  

Makrotema: Sjukhus och pest  
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Mikroteman: – Sjukhus för spetälska  

                    – Pesten! 

                         – Digerdöden  

                     

Text B ur boken Medeltiden hade ett makrotema som visade på att texten kommer att 

handla om sjukhus och pest vilket var den övergripande rubriken. Läromedelstexten har 3 

olika mikroteman. Det första mikrotemat i texten kallades sjukhus för spetälska som 

handlade om sjukdomen spetälska och vilka symptom människorna fick. Det andra 

mikrotemat kallades pesten som handlade om vad man kunde göra om man hade fått 

pestbölder. Det sista mikrotemat i texten kallades digerdöden, texten var uppdelad i 5 olika 

punkter där varje textinnehåll handlade om någonting nytt inom digerdöden. Textinnehållet 

handlade om hur digerdöden spreds och vad man kunde göra för att sjukdomen skulle 

försvinna.  

 

Utifrån resultatet ovan kunde vi se att båda texterna var uppdelade efter makro- och 

mikroteman. I text A var den övergripande rubriken digerdöden. Hela läromedelstexten 

innehöll 6 olika mikroteman där varje mikrotema tog upp ny fakta om digerdöden. I text B 

var den övergripande rubriken sjukhus och pest. Hela läromedelstexten innehöll 3 olika 

mikroteman och i det sista mikrotemat var rubriken digerdöden och under denna 

underrubrik togs fem olika punkter upp och där varje punkt tog upp ny information om 

digerdöden.  

 

Utifrån våra fokusgruppsintervjuer där vi ställde situationsbaserade frågor så såg vi att 

eleverna tyckte att uppdelningen i text A var tydligare än text B. Eleverna tyckte att 

rubrikerna i text A hjälpte de att förstå vad texten kommer att handla om. I text B tyckte 

eleverna att det blev rörigt när det inte fanns underrubriker till digerdöden det gjorde att 

eleverna inte tyckte att innehållet under varje punkt blev tydligt.  Exempel på vad en elev sa 

om text A: ”Den här var lättare för att den var tydligare” där en annan elev fortsatte: ”Den 

var lättläst”.  Exempel på vad en elev tyckte om text B: ” Jag tyckte den här sidan var 

krånglig” och där en annan elev tyckte: ” Man vill att det ska vara en hel text”.   
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Analys av Makro- och mikrotema 

Resultatet ovan visade att båda läromedelstexterna var uppdelade efter makro- och 

mikroteman. Som vi tidigare har nämnt i metoden skriver Hellspong och Ledin (1997, 

s.118) att makro- och mikrotema är över- och underordnade varandra som är ett krav för en 

väl sammanhållen framställning. I båda våra valda läromedelstexter kunde vi utifrån 

resultatet se att makro- och mikroteman var över- och underordnande men i text B hade det 

varit tydligare att göra underrubriker under varje punkt för att eleverna på ett tydligt sätt 

skulle förstå och vara förberedda på vad punkterna kommer att handla om.  

 

Utifrån de situationsbaserade frågorna tyckte eleverna under fokusgruppsintervjuerna att 

text A var tydligare än text B. Detta kunde bero på att text B endast hade tre mikroteman 

och där andra sidan i läromedelstexten hade delats upp i fem punkter men som inte innehöll 

några mikroteman, vilket gjorde att eleverna blev förvirrade och tyckte att det var svårt att 

hänga med i styckena. Detta styrks även av Hellspong och Ledin (1997, s.118) som skriver 

att ett mikrotema som inte alls får plats under makrotemat framstår då som en förirring bort 

från textens huvudlinje. Här kan vi se att makro- och mikroteman behövs för att en text ska 

ha en tydlig struktur så att man lätt kan hänga med i texten.   

 

När vi analyserade vårt reslutat och sedan kopplade resultaten med fokusgruppsintervjuerna 

så kom vi fram till att makro- och mikrotema spelar en stor roll för att kunna hänga med i 

texten, då man utifrån mikrotemat blir förberedd på vad stycket kommer att handla om. 

Detta visar att om en text har en bra struktur så kan det underlätta för eleverna att förstå 

texten.  

 

Resultat av Metatext  

Under andra punkten under synlig struktur undersöker vi närmare om läromedelstexterna 

innehåller en metatext. Detta visar även om läromedelstexterna har en synlig struktur. Som 

vi tidigare nämnde i metoden är metatext en text om texten. Med detta menas att 

textinnehållet kan förtydligas genom till exempel en inledning som hjälper läsaren att förstå 

vad texten kommer att innehålla och vad som kommer att ske i texten. 

 

Text A ur boken Zick Zack Läsrummet innehöll en metatext i form av en inledning som tog 

upp fakta om digerdöden. Metatexten syntes tydligt då den var fetmarkerad och det fanns 
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en bild mellan metatexten och avsnittet efter då den tydliggjorde var metatexten upphörde. 

Metatexten tog till exempel upp när digerdöden kom till Europa med exakta år och hur 

många människor som dog mellan år 1347 och 1353 av digerdöden. Den gav en bra 

inledning för att vilja fortsätta läsa, den tog till exempel upp att man även kunde kalla 

digerdöden för stora döden eller svarta döden och att en tredje del av Europas dåvarande 

befolkning dog av digerdöden.  

 

Text B ur boken Medeltiden innehöll också en metatext i form av en inledning som tog upp 

fakta om digerdöden. Metatexten syntes även här tydligt då den var skriven med en rödfärg 

för att tydligt avgränsa vart metatexten tog slut och vart avsnittet efter började. Metatexten 

tog till exempel upp hur många människor som dog av digerdöden och när digerdöden 

ungefär kom till Sverige. Den tog inte upp när digerdöden slutade den tog endast upp att 

den kom tillbaka ungefär tio gånger under medeltiden.  

 

Utifrån våra fokusgruppsintervjuer där vi ställde situationsbaserade frågor så såg vi att 

eleverna tyckte att metatexten i text A var mer innehållsrik än metatexten i text B. De 

tyckte att metatext A var mer detaljrik då den tar upp mer exakta år än metatext B, till 

exempel i metatext A där det skrivs att digerdöden kom till Europa 1347 och jämfört med 

metatext B där det skrivs att digerdöden kom till Sverige omkring år 1350.  Eleverna 

påpekade att det skulle ha varit mer intressant att ha mer exakta år i metatext B. Ett 

exempel på vad en elev sa: ”Jag tycker att den andra texten var lite bättre, den berättar 

exakt vilka år det var och här skriver de runt 1350, när slutade den? Då kan man ju tro att 

den började”. Här resonerade eleven genom att ställa en fråga om när digerdöden slutade, 

vilket eleven i metatext B inte fick svar på.  Sedan kom eleven fram till att metatext B även 

bara tog upp när den ungefär började.   

 

Analys av metatext 

Som vi tidigare nämnde i metoden hjälper en metatext till att hålla ihop texten och får då en 

tydlig struktur. Metatexten förekommer oftast som en inledning som förbereder läsaren 

inför vad texten kommer att ta upp. Resultatet visade att båda läromedelstexterna hade en 

metatext. Vi kom fram till att båda metatexterna fungerade som en inledning där båda tog 

upp till exempel årtal för att eleverna skulle förstå under vilken tidsepok digerdöden 
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härjade i Europa och Sverige. Detta styrks även av Melin (2009, s.41) som skriver att 

metatext är en text om texten.  

 

Utifrån de situationsbaserade frågorna tyckte eleverna under våra fokusgruppsintervjuer att 

metatexten i text A var mer innehållsrik än metatexten i text B. Detta kunde bero på att 

metatexten i text A var mer detaljrik då den tog upp mer exakta år och detta gjorde att 

eleverna lättare kunde få en inblick om vad digerdöden var. Metatext B tog upp när 

digerdöden ungefär började i Sverige och att den kom tillbaka ungefär tio gånger. Det 

skulle till exempel vara intressant att veta under hur lång tid digerdöden härjade i Sverige. 

Men metatext B är ändå innehållsrik då den till exempel tog upp att digerdöden betyder stor 

och att var tredje människa dog i Sverige. Detta gör att eleverna genom metatexten får en 

inblick om vad digerdöden är för att främja elevernas läslust för att vilja läsa vidare. Som vi 

tidigare har nämnt fungerar metatexten som en inledning för att förtydliga vad texten 

kommer att handla om. I text B finns metatexten på andra sidan och där första sidan inte 

hade någon metatext. För att eleverna skulle få en inblick om vad hela texten kommer att 

handla om skulle det har varit tydligare för eleverna att ha metatexten i början av första 

sidan och att den även skulle kunna ha inlett vad första sidan handlade om. Däremot fanns 

det ett makro och två mikroteman på första sidan som hjälpte eleverna att förstå 

textinnehållet.  

 

Utifrån vår analys såg vi att metatext var en viktig del för att som i vårt fall introducera 

eleverna till att vad texten kommer att handla om. Det är viktigt att en metatext syns tydligt 

som i vårt fall då metatexten i Text A var fetmarkerad och i Text B var den skriven med en 

rödfärg, detta gjorde att läsaren på ett lättare sätt kunde förstå vart metatexten fanns. Det är 

även viktigt att metatexten ska vara innehållsrik och väcka deras läslust för att fortsätta 

läsa. Som vi tidigare har nämnt att eleverna kom fram till att metatext A var mer 

innehållsrik och detaljrik jämfört med metatext B, detta kunde bero på att eleverna visade 

mer tillit till den texten som framstod säkrare.  

6.2. Röd tråd eller röra 

Det andra som vi analyserar närmare är om våra läromedelstexter har en röd tråd eller om 

de är röriga. Det första som vi analyserar är om styckena har tema och rema. Sedan 

undersöker vi om styckena innehåller konnektivbindningar och konjunktioner. Det sista vi 
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analyserar under rubriken röd tråd eller röra är om styckena innehöll logiskt närliggande 

ord.  Detta görs genom att vi tar ut ett utdrag i taget och beskriver vad varje stycke för sig 

visar på. Vi börjar analysera text A ur boken Zick Zack Läsrummet, för att sedan fortsätta 

med text B ur boken Medeltiden.  

 

Resultat av tema och rema  

Här nedan analyserade vi två stycken från varje läromedelstext. Detta gjordes genom att ta 

ut ett utdrag i taget och beskrev vart tema och rema fanns i varje stycke. Flödet i texter 

beskrivs ofta med termerna tema och rema vilket innebär känd respektive ny information. 

Vi började analysera text A ur boken Zick Zack Läsrummet, för att sedan fortsätta med text 

B ur boken Medeltiden.  

 

Text A 

 

 

Denna analys av läromedelstexten ur boken Zick Zack Läsrummet visar på att detta stycke 

har tydligt tema och rema där den kända informationen digerdöden förenas med ny 

information som här handlar om två olika sorters sjukdomar, lungpest och böldpest. Utifrån 

rubriken ´´två olika sjukdomar´´ kan man ställa sig frågan: Vad fanns det för två olika 

sjukdomar? Stycket besvarar frågan som man kan ställa sig utifrån rubriken. I stycket 

förekommer även återanvänd information där någonting känd från meningarna innan tas 

upp igen i början av nästföljande mening, till exempel i den tredje meningen där meningen 

börjar med ´´Den som fick böldpest… ´´ och nästföljande mening börjar med ´´Bölderna… 

´´. Ett annat exempel där den sjätte meningen slutar med `` … men av lungpest dog alla`` 
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och där nästföljande mening börjar med `` Och man dog snabbt… ``. Utifrån vår analys har 

vi sett att det förekommer dynamik mellan känd- och ny information vilket syftar till att 

eleverna lättare kan förstå stycket.  

 

 

 

Detta stycke har tema och rema där den kända informationen är läkaren som förenas med 

ny information som här tar upp hur sjukdomen spreds och hur läkarna skyddade sig. Utifrån 

rubriken ´´spreds genom luften´´ kan man ställa sig frågan: Hur spreds sjukdomen? Stycket 

besvarar frågan som man kan ställa sig utifrån rubriken. I stycket förekommer även 

upprepad känd information där någonting känd från meningarna innan tas upp igen i början 

av nästföljande mening, till exempel i den första meningen där meningen börjar med 

´´Läkaren menade… ´´ och där nästföljande mening börjar med ´´De brukade… ´´. Detta 

visar att återanvända förra meningens inledning skapar en mer dynamisk text.  

 

Text B 

 

 

Detta stycke har tema och rema, där temat handlar om en människa och rema är vad som 

hände med de som blev smittade. Utifrån vår kända information som är ``en människa`` så 

kan man ställa sig frågan: Vad hände med människorna? Frågan som man har ställt sig 

besvaras sedan i stycket.  Det förekommer upprepad känd information i stycket där 
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någonting känd från meningarna innan tas upp igen i början av nästföljande mening, till 

exempel i den första meningen där meningen börjar med ``En människa… ``och där 

nästföljande mening börjar med ``Man dog… ``. I stycket förekommer även återanvänd 

känd information där någonting känd från meningarna innan tas upp igen i nästföljande 

mening, till exempel i den första meningen där meningen börjar med ``En människa… 

``och där sista mening börjar med ``Människorna``. Detta sätt kan vara bra för att eleverna 

lättare kan förstå vem de handlar om. 

 

 

 

Temat i detta stycke är svenska kungen och rema är vad den svenska kungen trodde om 

pesten och vad han sa till människorna vad de skulle göra för att bota sjukdomen. Utifrån 

vår kända information som är ``Svenska kungen`` så kan man ställa sig frågan: Vad trodde 

kungen och vad tyckte han att människorna skulle göra? Frågan som man har ställt sig 

besvaras sedan i stycket. Det förekommer även upprepad känd information där någonting 

känd från meningarna innan tas upp igen i början av nästföljande mening, till exempel i den 

första meningen där meningen börjar med ``Svenska kungen… ``och där nästföljande 

mening börjar med ``Han bestämde… ``.   

 

En av de textbaserade frågorna som vi tog upp till text A i våra fokusgruppsintervjuer 

handlade om hur man visste att man hade drabbats av digerdöden under medeltiden. Båda 

skolorna med varsina två grupper gav liknande svar på frågan, alla i 
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fokusgruppsintervjuerna tog upp att man fick stora bölder och att man hostade blod. Några 

exempel på vad eleverna svarade: ”Man fick stora svarta bölder och sen började de blöda”, 

”Man hostade blod” och en annan elev svarade: ”Bölder under armhålorna”.  

 

En av de textbaserade frågorna som vi tog upp till text B i våra fokusgruppsintervjuer 

handlade om vad som hände med de som blev smittade. Båda skolorna med varsina två 

grupper gav liknande svar på frågan, alla i fokusgruppsintervjuerna tog upp att 

människorna fick bölder, feber, hostade blod och dog efter några dagar. Några exempel på 

vad eleverna svarade: ”Dog efter några dagar”, ”En människa som blev smittad fick bölder 

och feber och kunde hosta blod”.  

 

Analys av tema och rema 

Texterna behöver tema och rema för att läsaren lättare ska kunna förstå och hänga med i 

texten. Som vi tidigare har nämnt så tar Melin (2009, s.32) upp att texten ska innehålla en 

röd tråd, det vill säga den ska ha flyt, drajv och spänst. Resultatet visade att eleverna 

förstod båda texterna, detta visade på att båda text A och B har en tydlig övergång mellan 

känd och ny information, men om det inte en tydlig övergång mellan känd och ny 

information så kan texten lätt bli rörig och svår att förstå.  

 

I våra fokusgruppsintervjuer använde vi oss av textbaserade frågor för att se om eleverna 

förstod och kunde hänga med i texten. Resultatet visade att alla fokusgrupper svarade på 

frågorna till både text A och B på liknande sätt, vilket visade att kopplingen mellan känd 

och ny information gjorde att eleverna kunde ta till sig fakta i texterna på ett lättare sätt. I 

fokusgruppsintervjuerna såg vi att eleverna förstod vad de hade läst genom att de kunde 

återberätta det som de hade läst, detta visade på en god läsförståelse under detta tillfälle.  

 

Utifrån vår analys ovan kan vi se att båda texterna hade tydligt tema och rema, båda 

använde välkänd information som de sedan kopplar med någonting nytt. Texterna behöver 

tema och rema för att eleverna lättare ska kunna förstå och hänga med i texterna. Som 

Melin (2009, s.32) också skriver att om det inte finns en röd tråd så tappar läsaren tråden, 

har svårt att förstå och förlorar snart intresset för texten.  
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Resultat av konnektivbindning   

Här nedan analyserar vi två stycken från varje läromedelstext. Detta görs genom att ta ut ett 

utdrag i taget och beskriver vart konnektivbindningar finns i varje stycke. 

Konnektivbindningar och konjunktioner som finns i styckena markerar vi med rutor. 

Konnektivbindningar är en språklig markör för två meningars logiska samband och själva 

sambandet kallas för en konnektivbindning. 

 

Text A 

 

 

Första meningen börjar med en konnektivbindning ``Eftersom`` och som sedan binder 

samman meningen med en underordnad konjunktion i vårt fall ``så``. ``Eftersom`` visar på 

orsakssamband där meningen beskriver att människorna bodde trångt och att de inte visste 

hur sjukdomen spreds. Den underordnade konjunktionen ``så`` binder samman satserna och 

beskriver att det var svårt att skydda sig vilket gör att det finns ett logiskt samband mellan 

dessa.   

 

 

 

Även här kan vi hitta ett orsakssamband i den andra meningen som börjar med ``Eftersom`` 

där de i meningen beskriver att smittan snabbt spreds till andra människor eftersom man 

bodde väldigt trångt och inte var så noga med hygienen. I den här meningen kan vi tydligt 

se att det finns ett orsakssamband till varför smittan spreds så snabbt.  Meningen binds 

samman genom en samordnad konjunktion i vårt fall ``och`` där meningen beskriver att 
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människorna inte var så noga med hygienen och att smittan därför spreds snabbt. Den 

samordnande konjunktionen ``och`` är additiv, det vill säga den lägger till information så 

att hela meningen får ett logiskt samband.   

 

Text B  

 

 

Här förekommer det en underordnad konjunktion i början av sista meningen ``Så`` där 

meningen innan tar upp hur människorna blev bitna och här i sista meningen beskriver att 

det var genom betten människorna smittades. Den underordnande konjunktionen ``så`` 

binds inte samman till en mening. Här står ``så`` som en egen mening men syftar ändå till 

meningen innan, vilket gör att det blir svårare att hänga med i texten, det vill säga det skulle 

varit bättre att inte ha den som en ny mening då skulle det finnas en tydligare röd tråd. 

 

 

 



 

34 

 

Här förekommer underordnande konjunktioner i början av de två sista meningarna ``Då`` 

och ``Så``. Meningen innan tar upp att en ensam kvinna blåste i ett valhorn och att en 

ensam man långt bort hörde valhornet. Där den nästa meningen då börjar med en 

underordnad konjunktion ``Då`` vilket visar att konjunktionen är temporal, det vill säga den 

handlar om tid där meningen tar upp att mannen då slog på en stäva, en slags hink. Den 

nästföljande meningen som också börjar med en underordnad konjunktion i det här fallet 

``Så`` syftar tillbaka till förra meningen där en ensam man slog på en stäva. Och där 

meningen efter börjar med ``Så`` som tar upp att mannen och kvinnan fick tag på varandra.  

 

Analys av konnektivbindningar 

Utifrån resultatet ovan kan vi se att både i text A och text B fanns det konnektivbindningar 

och konjunktioner. I text A binds meningarna ihop med en konjunktion vilket gjorde att 

meningarna fick ett logiskt samband. Detta gjorde att eleverna lättare kunde lista ut hur 

olika satser hänger ihop. Meningarna som innehöll konjunktioner i text B började med en 

konjunktion istället för att konjunktionen ska binda ihop två meningar. Till exempel de två 

sista meningarna i det andra stycket börjar båda med underordnande konjunktioner istället 

för att binda samman meningarna till en mening för att få ett mer logiskt samband. Detta 

gjorde att det blev svårare att hänga med i texten. Detta styrks även av Melin (2009, s. 37) 

som skriver att om texten har brist på konnektiver så får läsaren svårt att lista ut hur olika 

satser hänger ihop, det i sin tur gör att man lättare tappar den röda tråden. Utifrån analysen 

ovan kan vi se att om satserna binds ihop så blir det lättare för eleverna att förstå 

textinnehållet, då kopplas meningarna till varandra och får ett logiskt samband.  

 

Resultat av logiskt närliggande ord  

Under rubriken röd tråd undersöker vi även på om läromedelstexterna använder logiskt 

närliggande ord. Här nedan analyserar vi två stycken från varje läromedelstext. Detta görs 

genom att ta ut ett utdrag i taget och där vi beskriver vart de logiska närliggande orden 

fanns i varje stycke. De logiska närliggande orden som finns i styckena markeras med rutor. 

Logisk närliggande ord är ord som används utan att de uppfattas som en ny information.  
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Text A  

 

 

I stycket här förekommer logiska närliggande ord, till exempel i den fjärde meningen tar de 

upp ordet ``skepp`` sedan i den nästföljande meningen börjar meningen med ordet 

``Sjömännen´´.  Eftersom skepp och sjömännen är logiskt närliggande ord så kan den femte 

meningen problemfritt börja med sjömännen utan att ordet uppfattas som en ny 

information.  

 

 

 

I den första meningen i det här stycket kan vi se att meningen slutar med ``gnagare`` sedan 

i den nästföljande meningen börjar meningen med ``Råttorna`` vilket visar på att gnagare 

har ersatts med synonymet råttorna vilket först ger eleverna en övergripande information 

om att pesten i första hand angrep gnagare men som i nästföljande mening förtydligas 

genom att använda ett mer specifikt ord såsom råttorna.  

 

Text B  
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I det här stycket förekommer logiska närliggande ord, till exempel i den fjärde meningen 

tar de upp ordet ``kloster`` där nästföljande mening sedan börjar med ``Nunnor och 

munkarna``.  Eftersom kloster, nunnor och munkar är logisk närliggande ord så kan den 

femte meningen problemfritt börja med nunnor och munkar utan att orden uppfattas som ny 

information. 

 

 

 

Även här förekommer logiska närliggande ord, till exempel i slutet av den första meningen 

tar de upp ordet ``spetälska`` sedan i den nästföljande meningen börjar meningen med ``En 

bakterie``.  Eftersom Spetälska är en bakterie så kan nästa mening problemfritt börja med 

``En bakterie`` utan att orden uppfattas som ny information. Här behöver eleverna dock ha 

förkunskaper om detta innan, allstå om eleverna inte har kunskaper om att spetälska är en 

bakterie så kommer nästa mening uppfattas som en ny information. 

 

Analys av logiskt närliggande ord  

Utifrån resultatet ovan kan vi se att i både text A och text B används logiska närliggande 

ord. Vårt resultat visade på att när en text har närliggande ord så blir texten mer varierad 

och när meningarna börjar med ett logiskt närliggande ord från meningen innan så 

uppfattats den inte som en ny information.  

 

Resultatet visade att båda läromedelstexterna använde varierande logiskt närliggande ord 

för att eleverna inte skulle tycka att texten var tråkig. Under våra fokusgruppsintervjuer 

märkte vi inte att eleverna hade några problem att förstå kopplingen mellan de logiskt 

närliggande orden, till exempel skepp och sjömännen. Vilket visade att båda 

läromedelstexterna använde de logiskt närliggande orden på ett sätt så att det inte 

påverkade elevernas läsförståelse. Som vi har nämnt i tidigare forskning skriver Charles 

Hulme och Margaret J. Snowling (2011) att elever med dålig läsförståelse oftast har 
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språkproblem, som till exempel brist på ordförråd. Har elever brist på ordförråd så kan det 

till exempel vara svårt att förstå ett textinnehåll med logiskt närliggande ord då det kan 

uppfattas som en ny information och det visar då på en dålig läsförståelse, men i vårt fall så 

kunde eleverna under våra fokusgruppsintervjuer förstå kopplingen mellan de logiskt 

närliggande orden vilket utifrån våra läromedelstexter visade på att de hade en god 

läsförståelse.  

6.3. Meningarnas struktur  

Nedan fokuserar vi på korta och långa meningar, hur många ord varje mening har och om 

det finns huvudsatser och bisatser utifrån våra två valda läromedelstexter. Vi vill undersöka 

om våra valda stycken har flyt och dynamik. De stycken vi valde ur text A var stycket 

under rubriken ”Suga ut det sjuka” och ur text B valde vi stycket under rubriken ”Pesten!”. 

Nedan visas en sammanfattning i form av två tabeller, en tabell för varje stycke.  Sedan 

kommer vi att analysera vad siffrorna innebär.  

 

Resultatet av meningarnas struktur 

Text A Ord Huvudsats Bisats 

Mening 1 11 1  

Mening 2 23 1 1 

Mening 3 29 1 1 

Mening 4 7 1  

Totalt: 70 4 2 

 

Text B Ord Huvudsats Bisats 

Mening 1 10 1  

Mening 2 4 1  

Mening 3 13 1  

Mening 4 10 1  

Totalt: 37 4 0 

 

Första meningen i stycket som vi valde ur text A är en mening som består av 11 olika ord. 

Meningen är en huvudsats som beskriver att människorna provade olika botemedel. Andra 
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meningen är en mening som består av 23 ord där det finns en huvudsats och en bisats. I 

huvudsatsen tar de upp att man kunde sticka hål på bölderna med hjälp av ett brännjärn och 

``för att`` inleder bisatsen med syftet att förklara att sjukdomen på så sätt kunde rinna ut. 

Tredje meningen är en mening som består av 29 ord, där meningen börjar med en 

huvudsats som beskriver att man försökte dra ut sjukdomen ur kroppen och där bisatsen 

börjar med ``genom att`` som beskriver förhållandet mellan huvudsatsen och bisatsen som 

tar upp hur man försökte dra ut det sjuk ur kroppen och där exempel tas upp. Sista 

meningen är en huvudsats som består av 7 ord. Huvudsatsen sammanfattar hela stycket 

genom att den tar upp att inget av de provade botemedlen hjälpte.  

 

Första meningen i stycket som vi valde ur text B är en huvudsats som består av 10 ord där 

de tar upp att den som hade en böldpest kunde få plåster och salvor. Där andra meningen är 

en kort mening som består av 4 ord som börjar med ``sedan´´ och som brukar användas för 

att binda ihop en huvudsats med en bisats. Men i det här fallet är det en huvudsats som tar 

upp att bölderna skars upp. Denna mening är en fortsättning av meningen innan därför 

skulle man kunnat lägga meningen som en bisats istället för att lägga en punkt.  Tredje 

meningen är en huvudsats som består av 13 ord som tar upp att man kunde binda en 

levande nyplockad tupp eller en padda över bölden.  Sista meningen är en huvudsats som 

består av 10 ord som sammanfattar stycket genom att skriva att tipset fanns i en tysk 

läkebok.   

 

Utifrån de situationsbaserade frågorna som vi ställde under våra fokusgruppsintervjuer så 

såg vi att båda skolorna med varsina två grupper i stort sett tyckte att text A var mer 

givande och gav de mer fakta, text B tyckte eleverna i huvudsak var mindre givande och 

gav de inte lika mycket fakta. Några citat om vilka åsikter eleverna hade till texterna. Tre 

citat av text A där en elev tyckte att: ” Mycket mycket mer givande” där en annan elev sa: ” 

Man skulle hellre vilja fortsätta läsa den här” och där en tredje elev tyckte att: ” Den här var 

roligare att läsa och man fick lära sig mer”. Två citat från text B där en elev sa: ”Den här 

var tråkigare, man vill inte fortsätta läsa” och där en annan elev tyckte att: ”Den här var 

kortfattat, man fick inte veta lika mycket, man fick veta mer saker men inte lika viktiga”.  

Utifrån citaten som vi har tagit upp kan vi här tydligt se att eleverna tyckte att text A var 

mer intressant och att eleverna därför hellre ville fortsätta läsa denna.  
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Analys av meningarnas struktur  

Som vi har tagit upp i metoden innan skriver Melin (2011, s. 123) att korta meningar gör att  

allt blir lika viktigt och framförallt finns det inte något flyt och dynamik i texten. Med detta 

menar Melin att det är viktigt att satserna binds ihop för att texten ska få mer flyt och blir 

mer intressanta att läsa. Resultatet att räkna ord visade att text A innehöll flera ord än text B 

även fast båda styckena hade lika många meningar. Text A innehöll flera huvudsatser som 

bands ihop med bisatser som förklarade djupare vad huvudsatserna ville ha sagt. Detta 

gjorde att eleverna lättare kunde få en tydlig bild om hur man försökte bota sjukdomen. 

Text B innehöll också fakta om hur man försökte bota sjukdomen men beskrivningarna var 

inte så detaljrika då alla meningar var huvudsatser som inte bands ihop med en bisats, vilket 

gjorde att det blev svårare för eleverna att hänga med i texten.  

 

Utifrån vår analys såg vi att text A var mer innehållsrik och detaljrik då den tog upp och 

förklarade till exempel hur man kunde sticka hål på bölderna. Text A gav en tydlig bild om 

vad som hände under medeltiden, det gjorde att det blev intressant att fortsätta läsa och lära 

sig mer. Text B berättade om pesten på medeltiden men man fick inte lika tydlig bild då 

den inte tog upp detaljer om till exempel hur en pestböld såg ut. Slutet på stycket i text A 

tog upp att inget av botemedlen hjälpte däremot tog de i slutet av stycket i text B upp vart 

tipsen för botemedlen fanns, då det för eleverna är mer intressant att veta som i text A att 

inget av botemedlen hjälpte istället för att läsa som i text B vart tipsen fanns.  

 

Utifrån våra resultat av de situationsbaserade frågor som vi ställde under 

fokusgruppsintervjuerna såg vi att text A var med detaljrik och att eleverna hellre ville 

fortsätta läsa text A då den väckte mer intresse hos eleverna än text B. Även Reichenberg 

(2014, s. 15) som vi har tagit upp i inledningen styrker resultatet vi har sett där hon skriver 

att det är viktigt att texter som eleverna läser har en hög grad av läsbarhet och att texterna 

kan väcka elevernas läslust. Meningarnas struktur har betydelse för elevernas läsförståelse, 

eftersom om texterna eleverna läser inte är tydliga och inte har flyt blir eleverna lätt 

ointresserade vilket då inte stödjer deras läsförståelse därför är det viktigt att lärarna 

använder läromedelstexter som tilltalar eleverna.  
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6.4. Text och bild  

Nedan analyserar vi hur bilderna samspelar med rubrikerna/texterna. Detta görs genom att 

visa resultaten för varje bild med exempel från våra situationsbaserade frågor som vi ställde 

under våra fokusgruppsintervjuer. Nedan visas en tabell med de fyra olika sätt att se på 

bilderna och hur bilderna samspelar med texterna. Under fokusgruppsintervjuerna gick en 

stor del av tiden till att diskutera hur bilderna samspelade med texterna. Eleverna 

diskuterade omfattande kring texterna och bilderna därför valde vi att ha den här delen mer 

utförligt beskrivet. Vi börjar med bilderna i text A ur boken Zick Zack Läsrummet, för att 

sedan fortsätta med text B ur boken Medeltiden.  

 

Resultat av text och bild 

 

Text: Dekorerande Representerande Organiserande Informerande 

Text A 1 5   

Text B 3 4   

 

Text A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första bilden i Zick Zack läsrummet är en representerande bild där vi kan se stora svarta 

fläckar på en människas kropp som återspeglar det som står i texten. I texten står det även 

att den man fick böldpest fick stora bölder runt armhålorna och i ljumskarna vilket gör att 

bilden ger en felaktig information då människokroppen har svarta fläckar på hela sin kropp.  
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Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden passade ihop med 

rubriken två olika sjukdomar. En fokusgrupp tyckte att de blev förvirrande att 

människokroppen hade svarta fläckar över hela kroppen och inte bara runt armhålorna och 

ljumskarna som texten beskrev. Ett exempel där en av eleverna säger: ”Man ser ungefär hur 

det ser ut” och den andra eleven fortsätter med att säga:” Det var ju runt armhålorna och i 

ljumskarna och nu på magen typ också bena och ansiktet” och där den tredje eleven 

avslutar med ” Egentligen känns det som att det har blivit lite fel på bilden”. Denna 

diskussion visar på att eleverna fick en bild om hur bölderna såg ut men ändå blev det 

otydligt när bölderna visades på hela människokroppen.  

 

 

 

Den andra bilden är en dekorerande bild som tillhör rubriken ``Guds straff`` där bilden inte 

har någon relation till texten. Under rubriken tar de upp varför människorna fick sjukdomen 

och vad man kunde göra för att försöka driva ut sjukdomen ur kroppen. Bilden kan visa på 

att människorna försökte driva ut det onda vilket på bilden kan visa det svartmålade vid 

människokropparna. Men bilden var inte tillräcklig tydlig för att den skulle hjälpa eleverna 

att förstå texten bättre.   

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden inte passade ihop med 

rubriken ``Guds straff`` eftersom de inte kunde koppla bilden med vad texten ville ha sagt. 

Alla fyra fokusgrupperna tyckte att bilden var mer förvirrande då de inte fanns en tydlig 

koppling till texten. Fokusgrupperna förstod att det var människor som var på gatorna i 

trasiga kläder men sedan kunde eleverna inte koppla hur bilden skulle hänga ihop med 

texten. Fokusgrupperna tyckte allmänt att det skulle varit bättre om bilden inte hade funnits 
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där alls. Ett exempel på hur en elev utryckte sig till bilden var: ”Fattar inte vad det är för 

något, borde inte vara där”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tredje bilden är en representerande bild som tillhör rubriken ``Spreds genom luften`` 

där bilden utifrån texten illustrerar en läkare som har klätt sig i en fågelliknande mask för 

att skydda sig mot sjukdomen. Denna bild hjälpte eleverna att förstå hur en läkare med en 

fågelliknande mask kunde se ut.  

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden passade ihop med 

rubriken ``Spreds genom luften``. De tyckte att bilden hjälpte de att förstå hur masken på en 

läkare kunde se ut. Ett exempel på hur en elev kopplade bilden med texten var: ”Det är en 

doktor som är utklädd i en fågelmask för att inte bli smittad av sina patienter som han ska 

bota sjukdomen”. 
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Den fjärde bilden är en representerande bild som tillhör rubriken ``Suga ut det sjuka`` där 

bilden visar en människa som har böldpest och där ett brännjärn läggs på en böld för att 

sjukdomen ska rinna ut. Bilden hjälpte eleverna att förstå hur man kunde sticka hål på 

bölderna utifrån vad texten skriver.  

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden passade ihop med 

rubriken ``Suga ut det sjuka`` Eleverna förstod att genom att sticka hål på bölderna brändes 

de med ett brännjärn, och även att sjukdomen på så sätt rann ur människokroppen. Ett 

exempel på hur en elev kopplade bilden med texten var: ”De brände på metal och försökte 

lägga den på bölderna och kolla om det funkade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den femte bilden är en bild på en egen sida som inte har någon tillhörande rubrik och text. 

Bilden tar upp aspekter som finns med i hela texten både de som kommer innan och det 

som kommer efter. Därför är bilden representerande där den tar upp hur människorna på 

medeltiden levde när digerdöden härjade i Europa. På bilden ser vi människor som ligger 

på gatan med trasiga kläder och man ser även olika djur såsom en loppa som kan associeras 

till digerdöden då lopporna bar sjukdomen och som sedan smittade svartråttorna.   

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper diskuterade om vad de kunde se utifrån vad de 
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hade läst innan. Alla fyra grupper tog upp att människorna var smittade med digerdöden 

och att de höll på att dö och att vissa redan var döda. Ett exempel på vad en elev sa om 

bilden var: ”Medeltidsstad som blivit smittad”.  Och en annan elev tog upp ” Någon som 

har blivit smittade och håller på att dö”. Alla fyra fokusgrupper kopplade vad de hade läst i 

texten innan med vad de kunde se på bilden. Till exempel tog eleverna upp att människorna 

på bilden inte hade några bölder som det stod i texten innan. Ett exempel på vad eleverna sa 

var: ”Men de har inga bölder” då en annan elev tog upp: ”Aa men det kanske var lungpest”. 

Detta visade på att eleverna använde de kunskaper de nyss hade lärt sig och försökte koppla 

det med bilden.  

 

 

Den sjätte, den sista bilden är en representerande bild som tillhör rubriken ``Vad orsakade 

digerdöden?`` där bilden utifrån texten illustrerar djuret som orsakade sjukdomen, det vill 

säga i vårt fall svartråttan.  

 

Alla fyra fokusgrupper kopplade bilden med texten. Till exempel tog eleverna upp att det är 

en gnagare som spred pesten till människorna. Ett exempel på hur eleverna kopplade bilden 

med texten var: ”Svartråttan som spred pesten” och där en annan elev tyckte att: ”Det blir 

ett ganska bra avslut”.   

 

Text B 
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Första bilden i läromedelstexten ur boken Medeltiden är en dekorerande bild som tillhör 

rubriken ``Sjukhus och pest`` där bilden inte har någon relation till texten. Under rubriken 

tar de upp vilka sjukhus det fanns, vilka som jobbade där och hur de trodde att sjukdomen 

spreds. Bilden visar en människan som ligger i sängen och en kvinna som står bredvid 

sängen. Bilden hjälpte inte eleverna att förstå hur ett sjukhus eller klostrets sjukstuga kunde 

se ut under medeltiden.  

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden inte var passande för 

vad texten beskriver. Eleverna förstod att det handlade om en människa som låg på ett 

sjukhus men alla fyra fokusgrupperna tyckte inte att bilden hjälpte de att förstå texten 

bättre. Ett exempel på vad en elev tyckte om bilden var: ”Alltså den bilden ger ingenting”. 

Två fokusgrupper började gissa vad bilden kunde föreställa och det gick så långt så att 

eleverna började tycka att bilden liknade Jesus. Ett exempel på detta: ” Det ser typ ut som 

Jesus eller typ när Jesus föddes”. Detta resonemang visade på att bilden bara fanns där men 

att den inte gjorde någon nytta utöver att dekorera sidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra bilden är en representerad bild som tillhör rubriken ``Pesten!`` där de tar upp hur 

man kunde behandla pestbölder. Bilden visar människor som har pesten och röda 

pestbölder på hela kroppen. Bilden hjälpte eleverna att förstå hur en människa som låg i 

sängen med pestbölder såg ut, detta gjorde att eleverna lättare förstod hur man kunde 

behandla bölderna.  
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Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden hjälpte de att förstå 

hur människorna som hade bölder bodde under medeltiden. Alla fyra fokusgrupper tyckte 

att bilden var givande och kopplad till texten de hade läst. Exempel på hur eleverna 

resonerade kring bilden var: ”Den bilden ser ut att vara väldigt gammal och väldigt bra” 

och där en annan elev tog upp: ”Man ser ju människorna som har de där bölderna”. De här 

exemplen visar på att bilden är kopplad till texten och att den hjälpte eleverna att förstå 

stycket lättare. Då pestbölderna beskrevs i texten som svarta fläckar men som i bilden 

visade eleverna att människokroppen hade röda pestbölder detta gjorde att eleverna blev 

förvirrade och ifrågasatte varför de är röda och inte svarta som i texten. Ett exempel på vad 

en elev sa: ”Här är det ju röda prickar”. Det här exemplet visade på att text och bild måste 

samspela för att eleverna inte skulle bli osäkra på vad som är rätt och fel. 

 

 

 

Den tredje bilden är en representerande bild som tillhör första avsnittet där bilden visar på 

en svartråtta och loppor som hoppar på pälsen. I texten som tillhör bilden tar de upp hur 

lopporna spred sjukdomen och hur människorna blev smittade med pesten. 

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden hjälpte de att förstå 

att det fanns loppor i svartråttornas päls. Ett exempel på vad en elev sa: ”Man ser loppor 

som fanns på de svarta råttorna som spred pesten”.  Detta visade på att bilden var kopplad 

till texten och att den hjälpte eleverna att förstå att det var lopporna som spred pesten till 

människorna.   
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Den fjärde bilden är en dekorerande bild som tillhör andra avsnittet, där bilden visar en man 

som ligger på marken med en uthängande tunga och två människor som står bakom mannen 

som ligger på marken och sträcker upp händerna. I texten tar de upp vad som hände med 

människorna som blev smittade. Bilden är mer dekorativ då den inte visade eleverna vad 

som hände med de som blev smittade.  

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden inte var tydlig och att 

de inte förstod vad bilden ville visa. Ett exempel på vad en elev sa: ”Jag tycker att tvåan ser 

lite konstig ut” eleverna förstod inte heller vad bilden ville visa när människorna stod 

bakom mannen som låg på marken, ett exempel på vad en elev sa: ”De typ hurrar när han 

dör”.  Detta resonemang visade att bilden inte var kopplad till texten då eleverna tolkade 

bilden som att människorna bakom den liggande mannen såg glada ut vilket inte stämde 

överens med texten där den handlade om att människorna som var smittade dog inom några 

dagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den femte bilden är en dekorerande bild som tillhör tredje avsnittet, där bilden visar en 

kung som pekar på en människa som skriver på ett papper och mittemot kungen står en 
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monsterliknad gestalt som håller något svärdliknande i handen. I texten tar de upp vad den 

svenska kungen trodde om pesten och vad han tyckte människorna skulle göra för att bota 

sjukdomen. Bilden var inte kopplad till texten det som stod i texten framgick inte alls i 

bilden.  

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden inte passade ihop med 

texten och den inte hjälpte eleverna att förstå texten lättare. Här började eleverna tolka vad 

bilden skulle kunna visa de. Några exempel är: ”Jag blev förvirrad” där en annan elev tog 

upp: ”Bilden bara är där” och där en tredje elev undrade: ”Ska det där föreställa Gud, de 

säger inget om liemannen djäveln eller något sånt ”.  De här exemplen visade att eleverna 

inte kunde ta hjälp av bilden för att förstå texten bättre eftersom eleverna blev förvirrade 

och började dra egna slutsatser.   

 

 

Den sjätte bilden är en representerad bild som tillhör fjärde avsnittet. Bilden visar hur 

skyldiga människor brändes på bål. I texten tar de även upp hur pesten spreds i Visby och 

att de som hade sjukdomen brändes. Bilden ger eleverna en tydligare bild om vad texten sa 

om hur människorna brändes på bål. Bilden samspelade med texten genom att den 

förtydligade vad människorna gjorde för att sjukdomen skulle försvinna.  

 

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden passade ihop med 

texten. Eleverna kunde bildligt se framför sig hur en människa på medeltiden kunde 

brännas på bål. Ett exempel på vad eleverna diskuterade: ”Bränna upp han för att den inte 
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ska sprida giftet”. Här kan vi se att eleverna uppfattade bildens budskap på rätt sätt utifrån 

texten.  

 

 

 

Den sjunde bilden är en representerad bild som tillhör femte avsnittet. Bilden visar hur en 

kvinna står uppe på en höjd och blåser i ett vallhorn och mittemot står en man som slår på 

en stäva, en slags hink. I texten tar de upp vad en kvinna som överlevde pesten gjorde och 

att en ensam man hörde henne långt ifrån. Bilden samspelade med texten då bilden 

förtydligade vad texten tog upp.  

Utifrån våra situationsbaserade frågor som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna så såg 

vi att båda skolorna med varsina två grupper tyckte att den här bilden visade vad kvinnan 

gjorde för att få kontakt med mannen som stod mittemot henne på en höjd. Ett exempel på 

vad en elev sa om bilden: ”Den visar en kvinna som blåste i ett valhorn och en man som 

slog på en stäva för att överleva pesten”.  Här kan vi dra slutsatsen om att eleverna 

uppfattade hur bilden och texten samspelade med varandra.  

 

Analys av text och bild 

Det fjärde som vi undersökte handlade om hur bilderna i våra valda läromedelstexter 

samspelade med texterna. Resultatet visade att majoriteten av bilderna i båda 

läromedelstexterna samspelade med tillhörande styckena. Vårt resultat visade att text A 

innehöll 5 representerade bilder, det vill säga bilder som illustrerar centrala element i 

texten, vilket gjorde att eleverna kunde ta hjälp av bilderna för att förstå textinnehållet 

lättare. Endast en bild i text A var dekorerande, det vill säga bilden hade ingen relation till 

texten. Vårt resultat av text B visade att texten innehöll 4 representerande bilder och 3 

dekorerande bilder.  Detta resultat visar på att text A har använd sig av bilder som kan vara 

en hjälp när man läser däremot i text B hade 3 av bilderna ingen relation till vad eleverna 

läste. Det gjorde att bilderna ledde till en förvirring istället för att vara till hjälp. Som 

Reichenberg (2014, s.32-33) under rubriken teori skriver är att elevernas förståelse av en 
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text ökar om det finns en bild som tydligt åskådliggör textinnehållet. En skickligt utformad 

bild kan bidra till att begreppen i faktatexten blir klargjorda.  

 

Även under våra fokusgruppsintervjuer uppfattade alla våra fyra fokusgrupper att 

majoriteten av bilderna i text A hjälpte de att förstå texten bättre. Medans i text B var 3 av 

bilderna för röriga för att eleverna skulle kunna dra nytta av dem. Om bild och text inte 

samspelar med varandra så kan elever med sämre läsförståelse inte ta hjälp av bilderna för 

att kunna förstå textinnehållet på ett lättare sätt. För att stödja elevernas läsförståelse är det 

av stor vikt att bilderna och texterna samspelar med varandra eftersom om bilderna ger en 

annan information än vad texten ger kan eleverna lätt bli förvirrade, vilket vi även såg i 

resultatet av våra fokusgruppsintervjuer.  

6.5. Fokusgrupper   

Nedan visar vi resultatet på ett urval utav de textbaserade frågorna som vi ställde i 

fokusgruppsintervjuerna. Sedan analyserar vi svaren med hjälp av våra teorier och tidigare 

forskning. Anledning till att vi endast redovisar resultaten av de textbaserade frågorna är för 

att vi ovan redan har redovisat ett urval utav de situationsbaserade frågorna och kopplat det 

till vissa delar i vår analysmodell.  

 

Resultat av fokusgrupperna 

De textbaserade frågorna av fokusgruppsintervjuerna visade oss att alla fyra 

fokusgrupperna förstod innehållet i båda våra valda läromedelstexter. Detta visade oss på 

ett tydligt sätt att eleverna uppfattade textinnehållet.  

 

Text A  

En av de textbaserade frågorna som vi ställde till eleverna var: Vad kallade man också 

digerdöden för? Alla fyra fokusgrupper svarade på liknande sätt, de svarade ” Den kallades 

pesten” ” Svarta döden eller stora döden”. Vi ställde en följdfråga för att se om eleverna 

förstod innebörden av varför digerdöden kallades svarta eller stora döden. Alla fyra 

fokusgrupper kunde även svara på denna fråga, exempel på vad eleverna svarade ”Väldigt 

många dog” ”Svarta bölder”. En annan textbaserad fråga som vi ställde till eleverna var: 

Hur spreds digerdöden? Ge tre orsaker! Elevernas svar på denna fråga varierade, här är 
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några exempel på vad eleverna svarade ”Råttor” ”Spreds genom luften” ”Loppor” 

”Eftersom man bodde trångt”.  

 

Text B  

En av de textbaserade frågorna som vi ställde till eleverna på text B var: Vilka sjukdomar 

fanns det under medeltiden? Ge exempel! Alla fyra fokusgrupper svarade på liknande sätt, 

de svarade ” Spetälska som är en bakterie” ”Pesten eller digerdöden”. En annan 

textbaserade fråga som vi ställde till eleverna var: Vad kunde man göra för att digerdöden 

skulle försvinna? Elevernas svar på denna fråga varierade, här är några exempel på vad 

eleverna svarade ”Bränna och skära bort bölderna” ”Sätta plåster på bölderna” ”Salvor eller 

binda en nyplockad tupp över bölden” ”Skänka pengar till kyrkan för att de trodde att gud 

var ledsen på människorna”. En tredje textbaserad fråga som vi ställde var: Hur spreds 

digerdöden?  Exempel på hur de fyra fokusgrupperna svarade på frågan ”Spreds med luften 

och när människor var nära varandra” ”Spreds genom loppor och svartråttor”.  

 

Analys av fokusgrupperna  

Alla fyra fokusgrupper i båda skolorna diskuterade engagerad kring de textbaserade och 

situationsbaserade frågorna vi ställde på liknande sätt. Vi har under rubriken sociokulturell 

teori tagit upp Westlund (2009, s, 21) som skriver att barn lär sig i samspelet med andra 

individer. Därför tyckte vi att det var intressant att använda fokusgruppdiskussioner för att 

se hur eleverna uppfattade de valda läromedelstexterna.  

 

För att få en bredare syn på hur eleverna förstod och tänkte kring texterna använde vi oss av 

två typer av frågor, textbaserade frågor (se bilaga 2) som handlade om hur eleverna 

uppfattade textinnehållet. Utifrån resultatet ovan och de fyra fokusgrupperna som vi har 

intervjuat har vi noterat att alla fyra grupper kunde besvara frågorna på ett liknande sätt 

tillhörande texterna vilket visade på en god läsförståelse hos eleverna utifrån våra valda 

läromedelstexter. Charles Hulme och Margaret J. Snowling (2011) som vi har nämnt i 

tidigare forskning skriver att målet med läsförståelse är att skapa mening från texterna man 

läser, detta sker genom att kunna avkoda ord och ha god läsförmåga. Utifrån citatet drog vi 

slutsatsen att eleverna hade god läsförståelse genom att eleverna under detta tillfälle kunde 

svara och diskutera de textbaserade frågorna med de andra eleverna i fokusgrupperna.  
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Vi tog även upp situationsbaserade frågor som tog upp vad eleverna tyckte om våra valda 

läromedelstexter. Svaren som vi fick av eleverna på våra situationsbaserade frågor som vi 

ställde kunde vi använda oss av för att komplettera resultatet i vår analysmodell. Med hjälp 

av de situationsbaserade frågorna som vi ställde (se bilaga 2) fick eleverna efter att de har 

läst texterna tycka till om våra valda läromedelstexter. Vår tanke med att ställa 

situationsbaserade frågor var för att eleverna ska kunna tycka något om läromedelstexterna 

måste de ha en viss läsförmåga för att kunna tycka något om texterna.  

 

Att ställa breda frågor såsom i vårt fall textbaserade och situationsbaserade frågor leder till 

att läraren får mycket användbar information om elevernas läsförståelse. Även Reichenberg 

(2014, s. 74-75) som vi har tagit upp i inledningen menar att de uppgifter som hör till 

texterna, det vill säga dels de frågor som hör till läromedlet och dels de frågor som läraren 

ställer är av betydelse för elevernas väg till aktiv läsning. Vidare skriver hon att det inte 

enbart räcker med frågor om textens innehåll, för att främja aktiv läsning behöver eleverna 

även träna på frågor som går mer på djupet och som kräver eftertanke och reflektion. Vi 

började med att ställa de situationsbaserade frågorna och gick sedan in på de textbaserade 

frågorna. Frågorna vi ställde ledde till bra och utvecklande diskussioner mellan eleverna. 

Westlund (2009, s.51) som vi tidigare nämnt i inledningen skriver att interaktiva och 

regelbundna samtal mellan elever om såväl läsnings innehåll som from är utvecklande för 

läsare. 

7. Slutsats & Slutdiskussion  

I denna avslutade del kommer vi att ha en slutdiskussion kring vårt resultat och dess analys 

samt förslag på vidare forskning. Vår slutdiskussion sammanfattar svaren av våra två 

frågeställningar: 

 

 På vilket sätt är de två valda läromedelstexterna utformade utifrån texternas 

struktur, uppbyggnad, textbindning samt samspelet mellan bild och text?  

 Hur resonerar och diskuterar eleverna textinnehållet och bilderna med andra elever 

utifrån givna situationsbaserade och textbaserade frågor?  
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7.1. Textanalys av de två valda läromedelstexterna  

Vår första frågeställning handlade om hur de två valda läromedelstexter var utformade. 

Detta gjorde vi genom att använda textanalys som metod för att analysera hur två 

läromedelstexter var utformade. Studiens resultat visade att båda läromedelstexterna hade 

synlig struktur, men text A hade fler mikroteman vilket gjorde att texten blev tydligare 

strukturerad. Resultatet visade även att båda läromedelstexterna hade tema och rema vilket 

gjorde att det blev lättare att hänga med i båda läromedelstexterna eftersom om det inte 

finns en röd tråd så tappar läsaren tråden, har svårt att förstå och förlorar snart intresset för 

texten. Utifrån vårt resultat och dess analys har vi sett att det är viktigt att det finns synlig 

struktur i läromedelstexter för att stödja elevernas läsförståelse.  

 

Vi har även kollat på om läromedelstexterna använde logiskt närliggande ord. Resultatet 

visade att båda läromedelstexterna använde varierande logiskt närliggande ord för att 

läromedelstexterna skulle bli mer varierande. Eleverna uppfattade inte de logiskt 

närliggande orden som en ny information utan de förstod kopplingen mellan de logiskt 

närliggande orden vilket visade oss att eleverna utifrån våra valda läromedelstexter hade en 

god läsförståelse.  

 

Resultatet att räkna ord visade att text A innehöll flera ord än text B även fast båda 

styckena hade lika många meningar. När vi analyserade om läromedelstexterna hade 

textbindningar mellan meningarna så visade resultatet att text A använde sig av 

textbindningar genom att binda ihop huvudsatser och bisatser för att eleverna skulle få en 

större och mer detaljerad inblick om hur det såg ut under medeltiden. Textbindningarna 

hjälpte även eleverna att lättare lista ut hur olika satser hängde ihop. Medans i text B 

användes mestadels textbindningarna för att börja en ny mening istället för att binda ihop 

en mening med en föregående, vilket gjorde att text B uppfattades som innehållsfattigare 

och det blev svårare för eleverna att lista ut hur olika satser hängde ihop, det i sin tur gjorde 

att eleverna lättare tappade den röda tråden.  Även Reichenberg (2000) som vi har tagit upp 

under tidigare forskning skriver i sin avhandling om orsakssambanden, där hon påpekar att 

om orsakssambandet inte utryckts klart så kan läsaren inte se hur saker hänger ihop i texter. 

Utifrån vårt resultat och dess analys så har vi även sett att meningarnas struktur också 
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spelar stor roll för elevernas fortsatta intresse att läsa och även deras förståelse av texterna 

som de läser.  

 

Utifrån vår första frågeställning undersökte vi även samspelet mellan bild och text och hur 

eleverna påverkades av bilderna. Eleverna i våra fokusgruppsintervjuer tyckte att bilderna i 

text A samspelade och var till hjälp för att förstå styckena bättre detta berodde på att 5 av 6 

bilder var representerande. I text B blev eleverna under fokusgruppsintervjuerna flera 

gånger förvirrade och tyckte inte att bilderna hjälpte de att förstå styckena som de hade läst 

på ett lättare sätt, detta utifrån vår analys berodde på att 3 av 7 bilder var dekorerande. Vår 

analys visade att samspelet mellan bild och text är av stor betydelse då den kan hjälpa 

eleverna att förstå en text bättre.  

7.2.  Elevernas diskussioner under fokusgrupperna 

Vår andra frågeställning handlade om hur eleverna resonerade och diskuterade kring 

textinnehållet med andra elever utifrån givna situationsbaserade och textbaserade frågor.  

Vi tog upp situationsbaserade frågor i våra fokusgruppsintervjuer för att undersöka vad 

eleverna tyckte om våra valda läromedelstexter. Syftet med att vi använde oss av 

situationsbaserade frågor var för att undersöka om eleverna har förstått läromedelstexterna, 

eftersom om eleverna har sämre läsförståelse kan det vara svårt att tycka något och resonera 

kring textinnehållet.  

 

Vi tog även upp textbaserade frågor som handlade om hur eleverna uppfattade 

textinnehållet. Detta gjorde vi för att undersöka om eleverna faktiskt förstod vad de läste 

och om de kunde återberätta det som eleverna hade läst. Det här var viktigt för oss att 

undersöka för att få en förståelse om elevernas läsförmåga.  

 

Studiens resultat och analys visade att alla fyra fokusgrupper diskuterade kring 

textinnehållet utifrån de situationsbaserade och textbaserade frågorna på ett tydligt och 

utvecklande sätt. Utifrån vår analys kom vi fram till att det är viktigt att använda både 

situationsbaserade och textbaserade frågor för att kunna få en bredare syn på elevernas 

läsförståelse. Då vissa frågor kräver mer eftertanke och reflektion än andra frågor kan 

läraren på ett enklare sätt se om eleverna har förstått läromedelstexterna eller inte.  
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Slutsatserna vi kunde dra utifrån våra fokusgruppsintervjuer visade oss hur eleverna 

uppfattade och resonerade kring textinnehållet av de två olika faktatexter, där vi använde 

oss av textbaserade frågor. Då slutsatserna visade oss att fokusgrupperna kunde besvara 

våra ställde frågor visade det att de förstod textinnehållet av våra valda läromedelstexter. Vi 

använde oss även av situationsbaserade frågor där eleverna svarade på vad de tyckte om 

texterna. Slutsatserna som vi kunde dra utav de situationsbaserade frågorna var att eleverna 

måste förstå textinnehållet för att kunna tycka något om till exempel bilderna, det vill säga 

om eleverna inte kunde förklara varför de tyckte att bilden passade eller inte passade med 

textinnehållet då utgick vi ifrån att eleverna inte förstod textinnehållet vilket då visade oss 

att eleverna inte uppfattade faktatexternas innehåll.  

 

Våra slutsatser som vi kom fram till i vår studie grundar sig i de två fokusgrupperna vi 

intervjuade i varje skola. Slutsatserna varierar beroende på vilka elever som deltar i 

fokusgruppsdiskussionerna, även enskilda intervjuer med eleverna skulle kanske ge oss 

andra resultat då de inte blir påverkade av varandras svar.  

7.3. Övergripande diskussion  

Utifrån vårt resultat och dess analys av de två valda läromedelstexterna kom vi fram till att 

båda läromedelstexterna fungerar att använda sig av i undervisningen. Utifrån vår 

textanalys så visade det sig att Text A var mer innehållsrik och hade tydligare struktur än 

Text B. Resultaten visade att Text A kan vara mer användbar att använda sig av i 

undervisningen då den på ett tydligare sätt underlättade elevernas förståelse av text A. Vårt 

resultat och tillhörande analys kan variera beroende på vilka texter och ämnen man väljer 

att analysera. Som vi tidigare har nämnt i materialet så är vi medvetna om att båda våra 

valda läromedelstexter har olika syften och rammar för ämnena men syftet med denna 

studie var inte att jämföra texterna, studien syftade till att undersöka vilken av texterna som 

uppfattades som tydligast och vad det kunde bero på samt vad som kunde påverka deras 

förståelse av textinnehållet.  

 

När vi undersökte de två läromedelstexterna i form av fokusgruppsintervjuer med eleverna 

kom vi fram till att eleverna uppskattade text A mer än text B. I denna studie använde vi 

oss av två typer av frågor, situationsbaserade och textbaserade frågor för att kunna få en 

bredare förståelse om hur eleverna uppfattade textinnehållet. Utifrån de situationsbaserade 
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och textbaserade frågorna som vi ställde under fokusgruppsdiskussionerna visade det på att 

text A var roligare och mer givande än text B. Detta resultat kan beror på att eleverna fick 

mer tillit till Text A då den var mer innehållsrik och den innehöll mer bilder som 

samspelade med texten vilket gjorde att eleverna kunde förstå textinnehållet lättare.  

 

Slutsatser som vi kunde dra utav vår studie angående läsförståelse var hur eleverna 

uppfattade våra två valda faktatexter. Genom elevernas diskussioner utifrån de valda 

situationsbaserade och textbaserade frågorna som vi ställde under fokusgruppsintervjuerna 

kunde vi se vilka elever som förstod texterna, vi undersökte elevernas läsförståelse av just 

de två valda läromedelstexterna. På grund av studiens omfattning så kunde vi inte mäta 

elevernas läsförståelse långsiktigt vi kunde endast mäta den under ett specifikt tillfälle med 

två fokusgrupper i varje skola. För att vi skulle kunna ta reda på hur eleverna uppfattade de 

två valda faktatexterna använde vi oss av metoden textanalys för att undersöka varför 

eleverna till exempel förstod en text bättre en annan och vad det kunde bero på, till exempel 

om eleverna fastnade på visa ställen i texten så kunde vi undersöka det djupare och försöka 

ta reda på vad som gjorde att eleverna fastnade i textinnehållet. Som vi även har nämnt 

tidigare i materialet så är vi även här medvetna om att två grupper på varje skola under ett 

tillfälle kanske inte är tillräckligt för att mäta elevernas läsförståelse men även vilka elever 

och grupper man väljer att intervjua kan spela roll för vilket resultat man får utifrån de två 

valda läromedeltexterna. 

7.4. Vidare forskning  

Som förslag till framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka skillnaderna 

mellan flickors och pojkars läsförmåga och läsintresse, då vi i Karin Taubs vetenskapliga 

granskade tidskrift har läst att pojkars läsförmåga är sämre än flickornas. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka vad det kan bero på att pojkarna har sämre läsförmåga än 

flickorna. En annan aspekt att forska vidare kring är skillnaderna mellan första- och 

andraspråkselevers läsförmåga och undersöka vidare om vad skillnaderna kan bero på. 

Även hur tvåspråkiga elevers läsförmåga skiljer sig från elever som endast har ett 

modersmål kan vara intressant att undersöka närmare.  
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Bilagor  

Våra bilagor som vi har använd oss av i denna studie innehåller två läromedelstexter, en 

intervjuguide och ett samtyckesbrev.  

Bilaga 1 

Läromedelstexten ur boken Zick Zack Läsrummet i ämnet Svensk 
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Läromedelstexten ur boken Medeltiden i ämnet Historia  
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Bilaga 2  

Frågor till fokusgruppsintervjuerna 

    Svenska  

     Del 1: 

1. Vad kan ni förstå utifrån rubriken och bilderna? 

2. Vad tycker ni om texten? 

– Var texten lätt eller svår att förstå? Varför? 

– Är texten rolig eller tråkig? Varför? 

3. Vad tycker ni om bilderna?  

– Gav de information eller var de dekorerande? 

Del 2: 

1. Hur visste man att man hade drabbats av digerdöden under medeltiden? Ge 

exempel utifrån texten! 

2. Vad kallade man också Digerdöden för? 

- Varför fick den sådana namn? 

3. Vad sa kyrkan om Digerdöden? 

4. Hur spreds Digerdöden? Ge tre orsaker! 

5. Hur kan man behandla Digerdöden idag? 

 

Historia  

Del 1: 

1. Vad kan ni förstå utifrån rubriken och bilderna? 

2. Vad tycker ni om texten? 

– Var texten lätt eller svår att förstå? Varför? 

– Är texten rolig eller tråkig? Varför? 

3. Vad tycker ni om bilderna?  

– Gav de information eller var de dekorerande? 

Del 2: 

1. Vilka sjukdomar fanns det under medeltiden? Ge exempel! 

2. Vad kunde man göra för att Digerdöden skulle försvinna? 

3. Hur spreds Digerdöden? 

4. Vad hände med de som blev smittade? 
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Bilaga 3 

Information och samtyckesbrev till föräldrarna  

Hej! 

Vi heter Stephanie Urthaler & Maryam Abbo. Vi är två lärarstudenter som kommer ifrån 

Södertörns högskola och pluggar till mellanstadielärare med interkulturell inriktning. Vi är 

nu inne på vårt sista år där vi håller på med vårt första examensarbete.  

Vårt examensarbete kommer att behandla ämnet svenska med inriktning i läsförståelse. Vi 

kommer att undersöka hur eleverna tar till sig informationen, förstår och samtalar kring två 

läromedelstexter i Svenska och Historia.  

 

Vi kommer att använda oss av fokusgruppsdiskussioner som metod. Fokusgruppsmetoden 

kan förklaras genom att eleverna i grupper på fem stycken möts för att på ett fokuserat sätt 

diskutera olika aspekter av ett tema. Vi kommer att välja eleverna slumpmässigt och utifrån 

deras intresse att delta i grupperna. Varje fokusgruppsintervju kommer ungefär att ta 40 

minuter. Vi kommer att använda oss av två grupper med 5 elever i varje. Om någon absolut 

inte vill medverka så får ni kontakta oss eller läraren.  

 

Vi kommer att spela in fokusgruppsintervjuerna för att kunna analysera materialet efteråt. I 

uppsatsen kommer citat från fokusgruppsintervjuerna användas, men de kommer att vara 

anonyma svar. De kommer inte heller att framgå i uppsatsen vem som har svarat på vad. 

Efter avslutad studie kommer alla inspelningar att raderas.  

 

Tack för att du vill medverka i vår studie! 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Maryam Abbo: maryam01.abbo@student.sh.se 

Stephanie Urthaler: stephanie01.urthaler@student.sh.se 

 
 
 
 


