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Abstract  

English title: Being able to read is not the same as understanding 

Author: Evelina Lundin  

Supervisor: Cecilia Annell 

 
The purpose of this study is to analyze four teaching materials in the Swedish subject for 

students in grade 4 to see the variety of different types of texts and strategies for reading 

comprehension that are found in the teaching materials.  

 

• What reading comprehension strategies are represented in the study's chosen teaching 

materials? 

• What are the similarities and differences between the chosen teaching tools regarding reading 

comprehension strategies? 

• What types of texts are present and how much is the variation in the chosen study material of 

the study? 

 

The result showed that two of the teaching materials contained all the reading comprehension 

strategies that the study examined. Furthermore, the result showed that one of the teaching 

materials had a large variety of different types of texts, while another teaching material had 

little variation. The analysis showed that a teaching material with few reading comprehension 

strategies also had a small variety of texts. The analysis then showed that the teaching materials 

that contained many reading comprehension strategies also had a greater variety of different 

types of texts. 
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         Att läsa och inte förstå är som att plöja och inte så (Ordspråk). 

1. Introduktion 
I det här avsnittet presenteras studiens inledande del följt av syfte och frågeställningar. Vidare 

i avsnittet bakgrund förklaras begrepp som är centrala i arbetet. I teorianknytningen presenteras 

teoretiska modeller som kommer användas i analysen, följt av en redogörelse av tidigare 

forskning som är väsentlig för denna studie. 

1.1 Inledning 

Målet med läsning är inte enbart en färdighet eller avkoppling, utan det är ett ovärderligt verktyg 

för att utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt tänkande (Westlund 2009, s. 7). Att lärare 

ska undervisa i läsning och skrivning är en självklarhet men det är inte lika självklart hur man 

ska gå tillväga. Läsning och skrivning är två färdigheter som går hand i hand – för att kunna 

skriva behöver man kunna läsa. Dessa färdigheter behöver varje individ ha eftersom samhället 

ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018). 

För att läsning ska vara en meningsfull aktivitet i skolan och senare i livet, behöver man förstå 

och ha intresse för det man läser. I skol- och forskningsvärlden talar man om läsförståelse. 

Läsförståelse är komplext. Inte ens forskare har ännu kunnat utforma en modell som får med 

alla olika komponenter som innefattas av läsförståelse (Westlund 2009, s. 8). Eftersom 

komponenterna på olika sätt påverkar varandra, är det omöjligt att mäta läsförståelse som en 

linjär utveckling där ett steg förutspår nästa (Westlund 2013, s. 1). 

I kursplanen för svenska i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(2011a) står det att eleverna ska få undervisning i lässtrategier men det ges inga konkreta 

exempel på hur begreppet ska förstås eller läras ut. Detta har bidragit till att forskare, 

skolpolitiker och lärare inte är eniga om vad läsförståelse innebär. Forskning talar för att 

läsförståelse inte är ett eget skolämne, utan det bör tillämpas i alla ämnen, medan i praktiken, 

ute i skolorna, läggs ett stort ansvar för läsförståelseundervisningen ofta på svenskläraren 

(Westlund 2013, ss. 1–2). PISA är en internationell studie som testar 15-åriga elever i bland 

annat läsförståelse. I många år låg Sverige under genomsnittet i läsförståelse men år 2015 vände 
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trenden och resultaten förbättrades (2016a). I samma sväng, år 2014, startades ett ”läsprojekt” 

av en grupp pedagoger som fick stor uppmärksamhet – En läsande klass. Projektet startades i 

syfte att förbättra elevers läsförståelse genom undervisning i läsförståelsestrategier. Projektet 

fick stor uppmärksamhet i skolor runt hela landet som anammade dessa strategier i 

undervisningen, vilket också ha lett till kritik från läsforskare. I en intervju, gjord av Sveriges 

Radio (2014) fick bland annat Jan Nilsson som är lektor på lärarutbildningen i Malmö, uttrycka 

sig om projektet. Han menar att det finns en brist på vetenskaplighet som gör att materialet bör 

ifrågasättas. Även Barbro Westlund, som har forskat inom läsförståelse, ställer sig kritisk till 

innehållet då hon ser att det finns en risk att lärare använder materialet som isolerad 

färdighetsträning. Westlund menar att man istället för att lära sig vad lässtrategierna betyder, 

ska fokus vara mer på texten för att få en djupare läsförståelse (Höglund 2014). 

PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. År 2016 

visade studien att 40 procent av eleverna använde läromedel i läsundervisningen en eller två 

gånger i veckan och 40 procent gjorde det varje dag eller nästan varje dag (Skolverket 2016b). 

Med detta sagt är det viktigt att läromedlen syftar till att arbeta på ett gynnsamt och medvetet 

sätt med läsning. Men hur vet man som lärare om det läromedel som man använder sig av i 

verkligheten ger möjligheter för eleverna att få god läsförståelse? Fram till år 1992 

kvalitetssäkrade staten de utgivna läromedlen men sedan dess är det upp till den enskilda läraren 

att granska dem (Calderon 2015). Det är minst sagt en komplex uppgift lärare står inför när de 

ska välja läroböcker eftersom det finns en variation av olika böcker och möjligheterna är 

oändliga. 

Genom forskning inom läsförståelse har modeller utvecklats för att förbättra läsförståelse hos 

elever. Dessa modeller, bland annat Reciprok undervisning och Transaktionell 

strategiundervisning har visat sig ge dokumenterad effekt på läsförståelse inom både 

skönlitteratur och sakprosa1. Detta gör det intressant att i denna studie undersöka läromedel i 

svenska för årskurs fyra för att se i hur stor utsträckning läromedlen innehåller dessa 

forskningsbaserade modeller och undersöka variation av olika texttyper som förekommer i 

dem. Varför variationen ska undersökas är för att forskning visar att elever som möter texter av 

varierat slag utvecklar bättre läsförståelse än de som möter färre texttyper (Vellutino 2003). 

                                                
1 Ett vidare begrepp än faktatexter 
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Med texttyper menar jag textgenre som i allt högre grad används synonymt. I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket 2011a, s. 250) används begreppet ”texttyp” för att beskriva olika 

texters innehåll, uppbyggnad och utformning, vilket även kommer användas i denna studie. 

Begreppet kommer förklaras ingående i kapitlet ”teorianknytning”.  Läromedlen som ska 

analyseras är Språkskrinet, Läsförståelse A, Zick Zack läsrummet och En läsande klass. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att analysera fyra läromedel i ämnet svenska för elever i 

årskurs 4 för att se hur stor variationen är av olika texttyper och vilka lässtrategier som 

förekommer i läromedlen. 

•   Vilka läsförståelsestrategier representeras i studiens utvalda läromedel? 

•   Vilka likheter och skillnader finns det mellan de utvalda läromedlen gällande 

läsförståelsestrategier? 

•   Vilka texttyper förekommer och hur stor är variationen i studiens utvalda läromedel? 

 

1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begrepp som är relevanta för studien. Först definieras vad läromedel 

är för något, sedan redogörs vad läsförståelse innebär. Vidare beskrivs vad som står i 

grundskolans läroplan gällande läsförståelse och slutligen en kort beskrivning av En läsande 

klass. 

 

1.3.1 Läromedel eller lärobok? 

I denna studie kommer läroböcker och läromedel analyseras och det är därför relevant att 

definiera vad begreppen har för betydelse men också hur dessa skiljer sig. Eftersom begreppen 

inte har några officiellt befästa definitioner är dessa öppna för egen tolkning. Detta blir 

problematiskt, både för allmänheten men också för lärarprofessionen när de ofta sätts synonymt 

förhållande till varandra. Detta kan utvecklas till att lärare påstår att de arbetar utan läromedel 

när de i själva verket menar att de inte använder förlagsproducerade läroböcker (Korsell 2007, 

s. 22).  
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Läromedel är sådant som lärare och elever använder för att nå uppsatta mål. (Skolverket 2006, 

s. 9). Enligt en rapport från Skolverket (2006, s. 14) omfattar begreppet läromedel exempelvis 

Internet, dataprogram, filmer, pedagogiska texter och konstverk. Läromedel syftar till många 

olika informationskällor förutom läroboken. En tolkning av detta är att allt som kan användas i 

utbildningssyfte, för att nå specifika mål, ett potentiellt läromedel oavsett om det är en lärobok, 

film eller dator. Detta styrks av Wikman (2004, s. 19) som menar att läroboken är en del av 

många i begreppet läromedel. Läroböcker används i situationer för lärande i samband med 

skolarbete i skolan eller hemmet. Det som utmärker läroböcker från annan litteratur är deras 

jämna struktur och icke autentiska texter då lärobokstexter ofta är en sammanställning av många 

andra texter (Wikman 2004, s. 18). I denna studie kommer det övergripande begreppet 

”läromedel” att användas eftersom materialet som ska analyseras inte enbart består av 

läroböcker utan även av material som är hämtat från Internet. 

 

1.3.2 Läsförståelse 

En aspekt på läsning är läsförståelse – att skapa förståelse eller mening i en text. 

Förståelseprocessen ser olika ut för olika typer av texter, exempelvis sakprosa eller 

skönlitteratur. I skönlitteraturen kan läsaren knyta an till personliga erfarenheter och 

reflektioner, medan läsaren i sakprosa eller faktatexter behöver ha en bestämd referenspunkt att 

förhålla sig till. Referenspunkten är ofta ett bestämt ämne, till exempel vattnets egenskaper i 

kemi, där texten sedan fördjupar läsaren mer i ämnet (Skolverket 2012, s. 14). Eftersom 

läsförståelse är komplext är det svårt att göra en enkel definition. I denna studie kommer jag 

därför använda mig av Afflerbach’s (2007) definition som är ihopsatt av olika forskares 

tolkningar. Afflerbach förklarar läsförståelse som en aktiv och komplex process, som är en 

konstruktion av färdigheter, strategier och tidigare kunskaper. Läsförståelse är utvecklingsbar 

och består av olika komponenter (tex. ordavkodning, förståelse) som förs samman för att göra 

läsning framgångsrik. Vidare påverkas läsning och framgång av motivation, självkänsla och 

tidigare erfarenheter (2007, s. 12). 

 

1.3.3 Läsförståelse i ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011” 

I kursplanen för svenska (Skolverket 2011b) står språket i centrum. Det är genom språket som 

människor kan uttrycka sina känslor, tankar och förstå hur andra känner och tänker. Vidare 
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beskrivs vikten av att ha ett rikt och varierat språk för att kunna vara en del av samhället och 

förstå olika kulturer, livsåskådningar och generationer (2011b, s. 247). Vidare i kursplanens 

syftesdel står det att undervisningen ska väcka elevernas lust och intresse för läsning och att 

eleverna ska få möta olika slags texter som bland annat skönlitteratur och sakprosa. Genom 

mötet av de olika texterna ska eleverna få möjlighet till att utveckla sitt språk, identitet och sin 

förståelse för omvärlden (Skolverket 2011b, s. 247). 

Undervisning om lässtrategier är en central del genom alla årskurser i grundskolan eftersom 

lässtrategier behövs för att bredda och fördjupa sin läsförmåga. I årskurs 1–3 ligger fokus på att 

”knäcka koden” och lära sig strategier för att förstå och tolka texter, medan i årskurs 4–6 är att 

lära sig strategier för att plocka ut texters budskap, både de som är uttalat men också det som 

står mellan raderna. Vidare i årskurs 7–9 ska eleverna utöver att urskilja texters budskap även 

urskilja texters tema, motiv och deras syften, avsändare och sammanhang (Skolverket 2017, s. 

10). 

 

1.3.4 En läsande klass 

Widmark (2018) är barn- och ungdomsförfattare, mellanstadielärare och grundare av En 

läsande klass – ett projekt vars syfte är att ge verktyg och underlätta för lärare att arbeta med 

läsförståelsestrategier. Detta ska bidra till att låg- och mellanstadieelever får bättre läsförståelse. 

En läsande klass är en insamlingsstiftelse, vilket betyder att projektet finansieras av olika 

företag. Materialet i projektet är framtaget av fem pedagoger och detta material finns gratis att 

hämta på projektets hemsida. En läsande klass innehåller fem lässtrategier; spågumman, 

reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. Materialet kommer presenteras närmare under 

avsnittet ”material & metod”. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer två teoretiska modeller som utvecklar läsförståelse att förklaras. Dessa 

ligger till grund för studien och de kommer även att användas i analysen. I avsnittet kommer 

Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) att presenteras, följt av Transaktionell 

strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, TSI). Sist redogör jag för Hedeboe 

och Polias genremodell. Dessa modeller utgår från konstruktivistisk teori, som anser att elever 

konstruerar sin kunskap på egen hand.  
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1.4.1 Konstruktivistisk teori 

Enligt Vygotskij hör språk och kultur ihop och den verbala tanken inte är medfödd. Grundsynen 

är att språk och kommunikation fungerar som en länk mellan personen och omgivningen. 

Kunskap uppstår i ett sammanhang, interaktivt. Jerome Bruner var den som skapade nya teorier 

om inlärning/lärande efter Vygotskij’s sociokulturella teori. Bruner’s (konstruktivistisk) teori 

grundar sig i att det är individen som konstruerar sin kunskap själv men han menar att även 

yttre lärandemiljö och elevernas idéer är betydelsefulla. På så sätt blir eleven kunskapens 

subjekt istället för objekt (Westlund 2009, s. 19). Kunskap skapas på nytt av varje enskild 

individ. Detta betyder att kunskapen sammanfogas med individens tidigare erfarenheter vilket 

gör att kunskapen kommer variera beroende på vem det är som lär sig (Dysthe 1996, s. 46). 

Eftersom läsförståelse i stor del handlar om individens egna förståelse för text och det är den 

som ligger till grund för hur god läsförståelse personen har, är denna teori relevant som en av 

studiens utgångspunkter. 

 

1.4.2 Reciprok undervisning (RT) 

Palincsar och Brown (1984) utformade reciprok undervisning som en modell med syfte att 

förbättra elevers färdighet att lära om texter. Detta gjorde de genom att studera vilka strategier 

goda läsare använder sig av för att kontrollera sin förståelse. Palincsar och Brown menar att 

vara medveten om strategierna är en förutsättning för att aktivt kunna använda dem. De kom 

fram till att det var fyra huvudstrategier som användes, vilka Westlund (2009) har tolkat och 

skrivit om i sin bok Att undervisa i läsförståelse: 

1.   Förutspå handlingen/ställa hypoteser – genom att titta på bilder, rubriker etc. kan läsaren 

få ledtrådar om vad texten kan handla om (före läsning). 

2.   Ställa frågor till texten – under och efter läsning ställer läsaren frågor där svaren finns i 

texten, svaret är rätt eller fel (på raderna), frågor där svaren kräver förkunskap i ämnet 

och där svaret inte finns tryckt i texten (mellan raderna) och frågor där svaret är upp 

till individen, tex. ”Hur skulle du ha gjort i den situationen?”, det finns inget rätt eller 

fel svar (bortom raderna). 

3.   Klargöra otydligheter – är det ett ord läsaren inte kan ska hen först läsa om ordet, sedan 

läsa om meningen, läsa om stycket för att sätta ordet i ett sammanhang, fundera på om 

de liknar ett annat ord som läsaren kan eller är det ett sammansatt ord och till sist, slå 

upp ordet i ett lexikon. 
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4.   Sammanfatta texten – genom exempelvis grafiska modeller (tankekartor) ta ut det 

viktiga ur texten, detta sker under och efter läsning (2009, s. 105-106). 

Dessa fyra strategier var Palincsar och Brown (1984) först med att ta fram, vilket de gjorde 

genom resultatet av forskning som de genomförde innan de tog fram modellen (RT). Under 

studien låg fokus på kognitiva aktiviteter som främjar god läsförståelse och kom fram till att 

eleverna måste för det första ha kart för sig vad syftet är, sedan måste de kunna aktivera 

väsentliga bakgrundskunskaper. Det tredje är att kunna ta ut viktigt innehåll i texten, för att 

efter det kunna förhålla sig kritisk till innehållet. Vidare ska de kunna bevaka sin egen förståelse 

för att kunna tolka, dra slutsatser och göra förutsägelser (inferenser) (1984, s. 120). Syftet med 

arbetet i läsförståelsestrategier är att göra eleverna aktiva i läsförståelseprocessen. Det är läraren 

som lär eleverna en modell som de ska kunna använda själva när de läser. Meningen är sedan 

att eleverna ska överta mer ansvar och även växla mellan rollerna ”elev” och ”lärare” i mindre 

grupper. I grupperna ger ”läraren” de övriga ”eleverna” sitt sätt att bearbeta text. På så sätt 

synliggörs kognitiva tankeprocesser, samtidigt som interaktion och dialog lyfts fram. Målet är, 

med reciprok undervisning, att lärarens roll handlar om att stötta eleverna i användandet av 

läsförståelsestrategierna så att de senare kan ta sig an uppgiften på egen hand. Lässtrategier kan 

ses som stödstrukturer för att kunna ta sig an och lära av en text (Westlund 2009, ss. 78–79). 

 

1.4.3 Transaktionell strategiundervisning (TSI) 

Denna modell grundas i de fyra strategierna som RT. 1) att förutspå, 2) att ställa frågor, 3) att 

klargöra och 4) att summera. Transaktionell strategiundervisning (TSI) bygger på 

aktionsforskning, alltså att lärare forskar på sin egen undervisning för att förbättra den. Även i 

denna modell, likt RT, verkar lärare och elever tillsammans. Lärarna deltar i diskussioner med 

eleverna där de utgår från ämnesstoffet, som de tolkar tillsammans. I TSI uppmuntras eleverna 

att tänka högt om sina strategier och här värderar inte läraren elevens svar som rätt eller fel, 

utan kan istället be eleven att berätta hur han eller hon tänker. 

Inom TSI pratar man även om tre strategier som hjälper dem att utveckla läsförståelse: 

1)   eleverna ska alltid kräva att förstå vad de läser, 

2)   eleverna ska alltid söka efter ledtrådar så som genre, tema eller författarens budskap i 

texten, 

3)   eleverna ska få strategier att aktivera sina tidigare erfarenheter och då upptäcka 

kopplingar till andra texter. 
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I TSI är kärnan att undervisningen fokuserar på några få läsförståelsestrategier som förklaras 

och modelleras av läraren. Dessa strategier modelleras sedan av både lärare och elever genom 

att de tänker högt när de läser. Fokus läggs även på att göra eleverna medvetna om syftet och 

meningen av att använda av strategierna och påminna om att ökad förståelse är en följd av 

strategianvändning (Westlund 2009, ss. 81–82). 

 

1.4.4 Texttyp 

Ammert (2011) är professor i historia med inriktning utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik. 

Han har skrivit boken Att spegla världen tillsammans med andra forskare där läromedelsstudier 

i teori och praktik står i centrum. Ammert skriver om hur innehållet i läromedlen framställs, att 

det kan presenteras på olika sätt beroende på vem det är som läser och tolkar texten. För att 

tydliggöra hur innehåll i olika typer av texter förklaras och beskrivs, kategoriserar han texter, 

med hjälp av Hedeboe och Polias (2008) språkvetenskapliga modell som visar på vilka 

skillnader texter har; argumenterande, faktiska, berättande, tolkande och interaktiva (Ammert 

2011, s. 260). I denna studie kommer Hedeboe och Polias modell att presenteras för att kunna 

sortera in läromedelstexterna i de olika kategorierna.  

 
Figur 1 (Hedeboe & Polias 2008, s. 58). 
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Hedeboe och Polias (2008) beskriver texttyp (genre) som en social process med igenkännbara 

steg med ett socialt syfte. Det finns de elever som känner igen många olika texttyper därför att 

de är deltagare i den kulturella kontexten. Sedan finns de elever som har en bakgrund som gör 

att de inte har mött så många texter. Kulturerna där eleverna kommer ifrån ser texter kanske ut 

på ett annat sätt eller har andra syften (2008, s. 13). Författarna bygger sin genrepedagogik på 

en modell som de kallar ”Cykel för undervisning och lärande”. Modellen är indelad i fyra delar. 

Första delen handlar om att bygga upp kunskap genom att lärare och elever utforskar kontexten. 

Läraren tar reda på elevernas förkunskaper om ämnet för att kunna ta undervisningen vidare. 

Nästa steg är modellering och dekonstruktion där eleverna får undersöka modelltexter och ställa 

frågor för att ta reda på hur och varför de har byggts upp på ett visst sätt. Frågor ställs för att 

synliggöra textens mönsterstruktur. I det tredje steget skriver elever och lärare en text 

gemensamt, i helklass eller i mindre grupper. Texterna, eller delar av dem kan sedan användas 

av eleverna som modell när de ska göra egna texter. Modelltexterna kan användas som 

diskussionsunderlag och reflektion över texternas struktur. Då blir eleverna delaktiga i arbetet 

med att tillverka en bra text, eftersom det får dem att förstå vilken ny kunskap de har fått och 

att de är med i besluten om lämplig struktur och språkval. Detta ska sedan leda till det sista 

steget, att självständigt konstruera en text. I det här steget har de insikt om vilka särskilda 

språkliga drag de ska använda för den texttypen de har tränat på (Hedeboe & Polias 2008, ss. 

17–20). 

Vidare skriver Hedeboe och Polias (2008) att den erfarna läsaren förstår vad en text handlar om 

genom att läsa rubrik eller första raden. Den erfarne kanske vet hur texten är konstruerad, att 

den är uppbyggd på ett visst sätt. Läsaren kanske kan ta en del av informationen för att förstå 

vad texten handlar om, vem den är tänkt att kommunicera med och hur den gör det (2008, s. 

24).  

Genre (texttyp) är en del av en bestämd kulturkontext som följer en förutsägbar struktur som 

hänger samman med vad vi försöker uträtta genom vårt språk. Strukturen hos en texttyp är 

uppenbar i sociala processer, exempelvis när vi pratar med expediten i affären, har ett 

jobbsamtal eller berättar något som har hänt oss för en vän. I situationerna som vi är bekant 

med, kan vi särskilja de olika stegen i processen som vi måste ta oss igenom innan den är klar. 

Det är samma sak med exempelvis en instruktion i kemilabbet, där vi behöver skriva ner 

processen i form av en labbrapport. Ett annat exempel är att vi läser recensioner av nya filmer 
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eller spelningar för att ta reda på vad journalisten eller kritikern tycker om dem (Hedeboe & 

Polias 2008, ss. 28–29). 

 

1.4.5 Teorireflektion 

De teorier om läsförståelse som har tagits upp är utgångspunkten för studiens analysmodeller. 

Genom modellerna är önskan att synliggöra vilka läsförståelsestrategier som förekommer i 

läromedlen, vilka likheter och skillnader som finns mellan dem och vilka texttyper som 

förekommer. Läsförståelse handlar bland annat om att förstå det man läser. För att lättare kunna 

förstå innehållet i en text behöver man, redan innan läsningen, försöka förutspå vad texten kan 

tänkas handla om. Under och efter läsningen besvaras frågor på olika nivåer genom exempelvis 

textsamtal. Den första nivån handlar om att förstå innehållet i texten, vilket kan göras på olika 

sätt. Ett sätt är att förstå och ta ut meningar ur texten genom att ”läsa på raderna”. Ett annat sätt 

är att eleven kopplar det som står mellan raderna och göra slutledningar genom att sammanföra 

fakta mellan olika textrader för att förstå relationerna mellan dem. Detta kallas för att ”läsa 

mellan raderna” eller göra inferenser. Att sedan svara på frågor ”bortom raderna” krävs det att 

läsaren tolkar och kopplar in tidigare erfarenheter, så kallade text-kopplingar. De olika 

strategierna som modellerna innehåller kommer kategoriseras och utgöra en ny modell som 

lämpar sig för att kunna svara på studiens andra och tredje fråga: 

•   Vilka läsförståelsestrategier representeras i studiens utvalda läromedel? 

•   Vilka likheter och skillnader finns det mellan de utvalda läromedlen gällande 

läsförståelsestrategier? 

För att besvara den första frågan: 

•   Vilka texttyper förekommer och hur stor är variationen i studiens utvalda läromedel? 

används Hedeboe och Polias (2008) genre(texttyp)baserade språkmodell för att sortera, urskilja 

och kategorisera läromedelstexterna. 

1.5 Tidigare forskning 

Här presenteras forskning som berör studien. Forskning som tas upp är lärobokens roll i 

undervisningen och forskning om läsförståelse. 



 

 

 

11 

1.5.1 Läromedlen roll och funktion i undervisningen 

Fischer och Samuelsson har genom Skolverket (2006) genomfört en studie vars syfte var att 

undersöka läromedlets roll och funktion i ämnena bild, engelska och samhällskunskap i 

grundskolan. I denna studie är det relevant att titta på resultatet som visade att i ämnena 

engelska och samhällskunskap är användning av läromedel stor och att i engelskan styrs och 

domineras undervisningen av läromedel. Lärarna beskrev att de använde läroböcker för att 

minska på arbetsbördan, det kräver inte lika mycket tid för planering. De såg som fördel att 

läroböckerna innehåller uppgifter på olika nivåer som gynnar fler elever. Vidare skriver Fisher 

och Samuelsson att det inte enbart är undervisningsinnehållet som styrs av läromedlen, utan 

också konkretiseringen av läroplanens mål, innehåll och arbetsprinciper. Detta betyder att 

läromedel fortfarande har en dominerande roll i undervisningen och att skola och lärare litar på 

att innehållet ska leda till kunskaper hos eleverna så att de når uppsatta mål. Boel Englund har 

skrivit artikeln Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande (1999) där hon tar upp vilka sätt 

läroböcker används i undervisningen. Hon beskriver läroboken som en viktig del i 

undervisningen där den fungerar som riktningsgivare. En av lärobokens dominerande 

funktioner är dess innehåll, det vill säga informationen i lärobokstexten. Undervisningen 

baseras därefter av informationen i läroboken för att sedan bli ett underlag för 

instuderingsfrågor till prov och bedömning. En annan funktion hos läroboken är att hålla 

eleverna sysselsatta under lektionen, att få dem att göra något som de förväntas göra och för att 

förebygga kaos i klassrummet. Dock understryker Englund att det är lärarens grundsyn på 

lärande gällande mål, kunskaper och elevgruppen som är avgörande i valet av läroböcker. Men 

när det kommer till funktion har läroboken en stark påverkan på vilket innehåll som behandlas 

(1999, ss. 330–332). I denna studie är det läromedel i svenska som ska undersökas för att bland 

annat se vilka läsförståelsestrategier som förekommer i dem. I kursplanen för svenska 

(Skolverket 2011a) står det att eleverna ska få undervisning i lässtrategier, vilket gör det 

relevant att ta upp läromedelsforskning som säger att läroboken används i bland annat syfte 

som riktningsgivare och för att nå uppsatta mål. 

 

1.5.2 Forskning om läsförståelse 

Bråten (2008) är professor i pedagogisk psykologi och har tillsammans med andra forskare 

sammanställt aktuell forskning kring läsförståelse i boken Läsförståelse i teori och praktik. 

Denna forskning är relevant för studien eftersom den beskriver hur läsare bör ta sig an en text 
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med hjälp av strategier och vikten av att förstå strukturen i olika texter. Bråten definierar 

läsförståelse som ”att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den.” Vad han menar med detta är att läsförståelse kräver samspel mellan läsare 

och text. Men hur kan ett samspel uppstå? Först måste läsaren genomsöka textens innehåll – ta 

reda på textens bokstavliga mening. Denna process är något som måste ske för att ens kunna 

tala om läsförståelse menar Bråten. För en djupare förståelse för textens handling måste läsaren 

skapa mening med utgångsläge i texten, en integration med texten. Med detta menas att läsaren 

inte bara tar emot utan också ger mening till texten. För att tala om ”äkta” läsförståelse behöver 

läsaren ta till sig textens innehåll och samtidigt gå utanför innehållet för att tillföra den något 

nytt. Det är då läsaren konstruerar ny mening för texten som är baserad på tidigare kunskaper. 

Detta kallas att göra inferenser. Bråten skriver också att det är läsarens specifika egenskaper 

och textens specifika drag som bestämmer vilken konkret utformning i samspelet som 

utvecklas. Med andra ord förstår aldrig två läsare en text på samma sätt (2008, ss. 14–15). 

Vidare understryker Bråten (2008) vikten av förståelse för hur en text är uppbyggd, det är 

väsentlig för hur den blir förstådd. Strukturen har betydelse för vilka strategier läsaren kommer 

använda för att förstå innehållet. Genom textens struktur kan läsaren sålla bort det som inte är 

relevant och ta ut det som är viktigt i texten. Med hjälp av strukturen ger den läsaren även en 

bättre bild av innehållets mer generella betydelse och kan då skapa en röd tråd som 

sammanfattar texten (2008, ss. 38–40). 

 

Westlund (2009) är universitetslektor i läs- och skrivutveckling och har skrivit boken Att 

undervisa i läsförståelse. I boken tar hon upp aktuell forskning inom området läsförståelse och 

konkretiserar forskningsbaserade modeller (RT och TSI) som har visat sig ge positiv effekt för 

elevers läsutveckling. Några av modellerna används i denna studie, vilket gör denna forskning 

relevant gällande vad de innehåller och tillämpningen. Westlund skriver att läsförståelse 

grundar sig i två delar som samarbetar på olika sätt; en textbaserad och en situationsbaserad 

modell. Den textbaserade fokuserar på olika processnivåer i texten, så som språklig struktur, 

textens syfte och hur olika delar i texten hänger samman. Situationsbaserade modellen handlar 

om abstrakta nivåer, till exempel läsarens tidigare erfarenheter, potential att skapa inre bilder 

och uttryck, vilket också kallas för att göra inferenser, att ”läsa mellan raderna”. Enligt 

Westlund är lässtrategier mentala redskap som läsaren använder för att förstå olika texter. 

Lässtrategierna hänger sedan ihop med motivation och självkänsla – låg motivation eller låg 
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självkänsla kan bidra till att läsaren inte lässtrategierna på ett effektivt sätt. Vidare skriver 

Westlund att det finns så kallade ytstrategier och djupstrategier. Ytstrategier är när läsaren läser 

en text för att förstå, justerar läshastigheten eller reder ut obekanta ord med hjälp av textens 

sammanhang. Djupstrategier är när elev och text samspelar med varandra på olika sätt, 

exempelvis genom att ta ut huvudbudskapet, jämföra olika texter eller ställa frågor till texten. 

Westlund skriver att ytstrategier bör tillämpas i de yngre årskurserna då eleverna är i början av 

sin läsutveckling, medan djupstrategier är viktigare i de senare åren. Dock utesluter inte den 

ena strategin den andra, utan ofta undervisas eleverna i båda, beroende på vilken text som de 

läser (2009, s. 34). Undervisning i läsförståelsestrategier handlar om att eleverna ska lära sig 

tillämpa dem för att på djupet förstå ämnesinnehållet. Strategierna måste tillämpas på autentiska 

texter, det vill säga texter som de möter både i skolan och i samhället. Westlund understryker 

att strategierna inte ska tränas i ett lösryckt sammanhang, för då har de ingen effekt. Hon menar 

att redan från början behöver eleverna veta syfte och mål med läsningen. På så sätt blir 

strategierna inget mål i sig utan blir de mentala verktygen till bättre förståelse (Westlund 2009, 

s. 334).  

 

Reichenberg och Emanuelsson (2014) har i sin studie Elever i årskurs 3 läser och samtalar om 

texter, testat två olika läsförståelsemetoder, Reciprok undervisning (RT) och Questioning the 

Author (QtA) med elever i årskurs tre. Syftet med studien var att utvärdera dessa metoder för 

att se om elevernas läsförståelse påverkades. Hälften av eleverna fick undervisning enligt RT 

metoden och andra hälften fick träna efter QtA. Resultatet visade en utmärkande ökning i 

läsförståelse i de båda grupperna. Utifrån resultatet kunde de inte säga att den ena metoden var 

bättre än den andra, eftersom metoderna har likheter med varandra. I Keene och Zimmermann’s 

(2013) artikel Years Later, Comprehension Strategies Still at Work, har de tittat tillbaka till 

början av 2000-talet för att se hur undervisningen kring läsförståelse har förändrats i 

amerikanska skolan. Förändringen som har skett är att under de senaste 15 åren har 

undervisning i läsförståelsestrategier ökat. Samtidigt menar forskarna att undervisning i 

strategierna har skett på ett felaktigt receptliknande sätt, där en strategi bockas av i taget för att 

gå till nästa. De påstår att undervisningen saknar diskussioner och utforskning, vilket kan 

förhindra en djupare förståelse. Vidare skriver forskarna att kärnan i undervisningen är att 

eleverna lär sig namnge de olika strategierna, när de i själva verket ska lära sig att tillämpa dem. 

Avsikten med läsförståelsestrategierna har blivit förvrängt där Keene och Zimmermann ser det 
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som ett problem med att strategierna används som slutmål när de egentligen ska användas för 

att nå mål. I denna studie kommer forskningen att vara relevant gällande vilket sätt 

lässtrategierna i läromedlen ska tillämpas och om det ges utrymme för djupare förståelse i dem.  
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2. Material & metod 

I detta avsnitt presenteras studiens material och metod. 

2.1 Kvalitativ metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats vilket betyder att målet är att försöka förstå och analysera 

den empiriska data som har samlats in. Kvalitativ empiri kan bestå av intervjuer, observationer 

eller texter för att studera känslor, upplevelser, tankar etc. (Göran Ahrne & Peter Svensson 

2015, s. 10). Det är viktigt att betona att meningen i kvalitativ metod alltid innefattar en 

tolkningsprocess där forskaren skapar en uppfattning av empirin (Denscombe 2000, s. 368). 

Vilket betyder att resultatet i denna studie kan komma att skilja sig om den utförs av någon 

annan. 

2.2 Urval och avgränsningar 

Materialet som ska analyseras är tre förlagsproducerade läroböcker samt ett icke 

förlagsproducerat läromedel. Samtligt material är utformade för årskurs 4 i ämnet svenska. 

Läromedlen har valts efter dessa kriterier: 

 

ü   Utgivna efter aktuell läroplan (Lgr 11) 

ü   Behandlar området läsförståelse 

ü   Utformade för årskurs 4 

ü   Används i flera skolor (endast de förlagsproducerade läroböckerna) 

 

2.2.1 Språkskrinet 

Språkskrinet (2012) är skriven av Lindén och utgiven av förlaget Majema AB. Boken består av 

72 sidor indelat i tio kapitel varav varje kapitel är uppbyggt i kategorierna: 

-   Läsning 

-   Språklära 

-   Ordkunskap 

-   Skrivning 

Dessa kategorier återkommer i samma ordning i varje kapitel men med olika innehåll. Dock är 

kategorin ”läsning” den enda som alltid har samma underrubrik, ”Text och läsförståelse” medan 
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dessa varierar i övriga kategorier. Ett exempel är ”Språklära” som bland annat har 

underrubrikerna: ”Talstreck”, ”Substantiv” och ”Meningsuppbyggnad/skiljetecken”. 

Det finns ett uppslag som heter ”Kommer du ihåg?” som återkommer efter tre kapitel i stöten. 

I uppslaget får eleverna en repetition på de tidigare kapitlen, här tränas dock inte läsförståelsen. 

I denna studie kommer endast kapitlen som berör läsförståelse att analyseras. 

 

2.2.2 Läsförståelse A 

Läsförståelse A (2013) är skriven av Hydén, Schubert och Svidén och utgiven av 

Studentlitteratur AB. Boken består av 47 sidor och är indelad i 22 kapitel där varje kapitel 

behandlar en ny text. Intill texterna finns ett antal frågor som ska besvaras innan läsning och 

har rubriken ”Tänk igenom…”. Varje text har frågor/uppgifter som eleven ska svara på efter 

läsning och de är kategoriserade i tre olika nivåer: 

-   Vad står det i texten? 

-   Vad säger texten? 

-   Fundera över texten 

Dessa uppgifter återkommer i samtliga texter genom hela boken. 

 

2.2.3 Zick Zack Läsrummet Textsamling + Övningsbok, åk 4 

Zick Zack läsrummet (2011a) är uppdelad i två böcker. En bok, ”Textsamling”, som endast 

innehåller olika texter, samt en bok som innehåller uppgifter till texterna, ”Övningsbok”. I 

denna studie kommer båda böckerna att användas. Böckerna är skrivna av Lundenmark och 

Modigh och är utgivna av Sanoma Utbildning AB. 

-   Textsamling: Boken består av 114 sidor som är indelade i 12 kapitel med 28 olika 

texter. 

-   Övningsbok: Boken har 126 sidor och har uppgifter som hör ihop med texterna från 

”Textsamlingen”. Boken är uppbyggd med uppgifter som ska göras innan läsning och 

sedan efter läsning. 

 

2.2.4 En läsande klass 

En läsande klass (Widmark 2018) började som ett projekt för att förbättra elevers läsförståelse 

i årskurserna 1–6. Undervisningsmaterialet finns på nätet och är tillgängligt för allmänheten. 

Materialet består av texter, arbetsblad, ljudfiler, modellektioner och filmer. Texterna till 
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studiehandledningen är hämtade från olika förlag, exempelvis Liber AB och filmerna är från 

UR:s hemsida medan modellektioner och arbetsblad är framtaget av pedagogerna i projektet. 

För årskurs 4 finns det trettio planerade tillfällen med ca. två texter per lektion. Till dessa 

tillfällen använder sig läraren av studiehandledning, denna kommer användas i studien därför 

att inte alla instruktioner finns med i själva lektionsplaneringen. I studien kommer texterna och 

arbetsbladen för årskurs fyra att analyseras. 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys syftar till att undersöka innehållet i någon form av muntlig, skriftlig eller 

bildmässig framställning. Med kvantitativ menas att undersökningen baseras på likvärdiga och 

därmed jämförbara uppgifter, vilka består av så pass många analysenheter att dessa uppgifter 

kan uttryckas och analyseras med siffror. Kvantitativ innehållsanalys är ett användbart verktyg 

när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett 

material. Det kan handla om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer, eller om 

hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012, s. 197). Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att identifiera mönster, 

samband och gemensamma drag eller likheter. Analys av kvalitativa data går ut på att arbeta 

med en större textmängd men också att ta bort det som inte är relevant för frågeställningarna. 

Detta görs genom att komprimera, systematisera och ordna empirin efter kategorier så att den 

blir analyserbar (Larsen 2009, s. 101). Denna studie har en kvantitativ ansats då den empiriska 

datan räknas och sätts in i kategorier, som i sin tur utgör ett resultat som analyseras genom 

tidigare forskning, teorier och tolkning, vilket bidrar till att studien får en kvalitativ ansats. Det 

är alltså kvantitativa data som analyseras kvalitativ. 

 

2.4 Analysmodeller 

I detta avsnitt presenteras studiens analysmodeller; analysmodell för läsförståelsestrategier och 

analysmodell för texttyper. 

 

2.4.1 Analysmodell för läsförståelsestrategier 

Studiens första analysmodell kategoriseras efter läsförståelsestrategier som ingår i modellerna 

RT och TSI, vilka ligger till grund för studiens teoriram. Dock kommer inte strategin ”klargöra 
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otydligheter” att finnas med i modellen och den kommer inte att analyseras eftersom strategin 

är något som eleven gör själv under läsning och är därför omätbar i denna studie. Nedan 

presenteras studiens analysmodell för läsförståelsestrategier. 

 

Läsförståelsestrategier Beskrivning 

Förutspå Gissa/ställa hypotes om vad texten kan tänkas handla om för att 

lättare komma in i texten. 

Exempel: ”Titta på bilden och fundera över på vilka sätt bävern är 

anpassad för att leva i vatten.” (Hydén, Schubert & Svidén 2013, 

s. 12). 

Ställa frågor till texten: 

1)   På raderna 

2)   Mellan raderna 

3)   Bortom raderna 

1) Frågor där svaren finns i texten. Exempel: ”På morgonen 

vaknade han såklart tidigare än vanligt.” Fråga: ”När vaknade 

Jonas?” 

2) Frågor där svaret inte ”står på raderna” utan läsaren behöver dra 

slutsatser om vad författaren egentligen menar med ett ord eller 

uttryck. Exempel: ”Skoldagen släpade sig fram i ultrarapid Nu 

längtade Jonas verkligen till kvällen och sin födelsedagsmiddag.” 

Fråga: ”Skoldagen släpade fram i ultrarapid. Vad menas med 

det?” 

3) Frågor där läsaren ska ta in egna erfarenheter och egna 

reflektioner. Det finns inget rätt eller fel svar. Exempel: Fråga ”En 

födelsedag utan presenter, hur skulle en sådan födelsedag kunna 

se ut?” (Lindén 2012, ss. 16–17) 

Sammanfatta texten Plocka ut huvudbudskap och kunna återge viktig information från 

texten. Exempel: ”Hur var pojkarna? Beskriv med egna ord.” 

Figur 2. Analysmodell - Läsförståelsestrategier 

Med hjälp av modellen kommer uppgifterna att sorteras in i rätt kategori. Uppgifterna ska 

uppfylla kategoriernas kriterier som återfås i ovanstående modell. 
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2.4.2 Analysmodell för texttyper 

Denna analysmodell har sin utgångspunkt i Hedeboe och Polias (2008) genrebaserade 

språkmodell där de exemplifierar och kategoriserar in texter i olika genrer (texttyper). 

Modellens framträdande drag är att den ser språket som en resurs, som ger oss en rad olika 

valmöjligheter. Detta gör det möjligt för oss att beskriva hur våra språkliga val växlar alltefter 

den sociala kontexten (2008, s. 11).  

Texttyp: argumenterande Procedur 

Socialt syfte Att genom argument övertyga läsaren/lyssnaren om en 

synpunkt/åsikt, exempelvis krönika i tidning 

Steg/uppbyggnad (Introduktion till fråga/ämne) ® åsikt/tes ® motivation/argument 

® utveckling av argument ® (motargument) ® (konklusion eller 

rekommendation) 

Texttyp: beskrivande 

(faktisk) 

Rapport 

Socialt syfte Att informera läsaren om fenomen i världen som de är (eller var), 

exempelvis beskriva grodans egenskaper. 

Steg/uppbyggnad Klassifikation ® beskrivning [utseende ® attribut ® beteende ® 

funktioner] 

Texttyp: förklarande 

(faktisk) 

Förklarande texttyp 

Socialt syfte Att förklara varför eller hur ett fenomen har formats 

Steg/uppbyggnad Fenomen ® förklaring (eller beskrivning) av faserna i processen, 

exempelvis varför grodan lever som den gör. 

Texttyp: instruerande 

(faktisk) 

Procedur 

Socialt syfte Att ge läsaren/lyssnaren korta och precisa riktlinjer så att denne ska 

kunna utföra handlingar som leder till ett bestämt resultat, 

exempelvis ett matrecept. 

Steg/uppbyggnad Mål (ofta i rubriken) ® material (lista) ® metod (steg mot målet) 
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Figur 3. Analysmodell – Texttyper  (Hedeboe & Polias 2008) 

 

I Hedeboe och Polias (2008) modell finns även kategorin ”interaktiva genrer” som innefattas 

av ”prata” och gräla” vilka inte är aktuella i de utvalda läromedlen. Därför är denna kategori 

borttagen från modellen. Rapporterande, beskrivande, förklarande och instruerande texttyper är 

kategoriserade inom den ”faktiska genren” men i denna studie kommer jag att behandla varje 

texttyp för sig. Detta för att kunna visa på variationen av texttyper i läromedlen. 

2.5 Genomförande 

För att kunna samla in information från den empiriska rådata utformades en matris i form av ett 

prickschema (se bilaga 1). Datan kategoriserades efter beskrivningarna i figur 2 

(läsförståelsestrategier) där varje kapitel analyserades. Läromedlen analyserades var för sig, 

kapitel för kapitel. Avprickningen skedde när en uppgift uppfyllde beskrivningen under 

kategorin. Med hjälp av schemat kunde räkning ske av hur många uppgifter i respektive strategi 

som boken innehöll, samt vilka strategier som förekom. För att ta reda på vilka texttyper som 

förekom utformades en matris (se bilaga 2) utifrån Hedeboe och Polias genremodell. Matrisen 

kategoriserades efter de olika texttyperna från figur 3. Läromedelstexterna sorterades in under 

den kategori som de uppfyllde kriterierna för. Kriterierna är de beskrivningar som varje texttyp 

utgörs av. Läromedlen analyserades var för sig och kapitel för kapitel. 

2.6 Metoddiskussion 

De fördelar med kvantitativ analys är att data kan analyseras relativt snabbt, förutsatt att man i 

förväg har gjort lämpliga förberedelser och tillräcklig planering. Detta bidrar till att man snabbt 

Texttyp: berättande Narrativ 

Socialt syfte Underhållning; behandlar (o)vanliga, problematiska händelser och 

lösning på dem, exempelvis en berättelse som återger ett personligt 

eller fiktivt händelseförlopp med ett problem och en lösning. 

Steg/uppbyggnad Orientering ® komplikation ® lösning 

Texttyp: tolkande Recension 

Socialt syfte Att orientera (läsaren) om och bedöma ett aktuellt konstverk, 

exempelvis en recension av en film. 

Steg/uppbyggnad Kontexten för konstverket ® beskrivning ® omdöme 
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kan ta del av resultaten. Resultaten kan sedan föras in i diagram som erbjuder ett koncist och 

effektivt sätt att arrangera kvantitativa data och delge andra informationen. Nackdel med 

kvantitativ analys är att den inte alltid behöver vara neutral eller objektiv. Kategorier och 

gränser vid grupperade frekvenser kan exempelvis manipuleras så att arrangemangen av data 

ger betydande resultat där andra kombinationer inte gör det (Denscombe 2000, ss. 364–365). 

Matriserna som jag har utformat gör det möjligt att på ett systematiskt sätt analysera läromedlen 

på ett likvärdigt sätt eftersom samma matris används på samtliga läromedel. En fördel med 

kvalitativ analys är att det finns möjligheter alternativa förklaringar, det tillåts mer än en giltig 

förklaring, eftersom den bygger på forskarens tolkningsskicklighet. Detta kan även ses som en 

nackdel då tolkningen av empirin är nära kopplad till forskarens ”jag”, vilket innebär att 

identitet, bakgrund och egna övertygelser kan spela en roll i frambringandet och analysen av 

data. Data kan även vara mindre representativa, det vill säga att det är svårt att bedöma i vilken 

utsträckning resultaten förhåller sig till andra liknande enheter (Denscombe 2000, ss. 398–399). 
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3. Resultat & analys 

För att resultaten och analysen ska bli tydlig har jag valt att dela in kapitlet utifrån de första två 

frågeställningarna och den tredje presenteras därefter. I första delen ligger fokus på att 

uppmärksamma vilka läsförståelsestrategier som förekommer i läromedlen och vilka likheter 

och skillnader som finns mellan läromedlen gällande läsförståelsestrategierna. I andra delen 

läggs fokus på att lyfta fram vilka texttyper som förekommer i läromedlen där även variationen 

av texttyperna tas upp. 

3.2 Delanalys 1 – Läsförståelsestrategier i läromedlen 

I denna del ämnar jag att besvara studiens första frågor gällande vilka läsförståelsestrategier 

som finns i läromedlen och vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. Med hjälp av 

avprickningsschemat och analysmodellen, där varje strategi beskrivs, har jag kategoriserat in 

uppgifterna i varje kapitel som jag sedan har räknat ihop och fått en summa i varje strategi. 

Resultatet av det empiriska materialet visas i form av ett diagram (se diagram 1), där varje bok 

redovisas för sig och strategi för strategi. Varje bok redogörs för sig och ett urval av uppgifter 

kommer beskrivas genom utdrag av citat. 

 
Diagram 1. – Läsförståelsestrategier 

Läromedel)–)Läsförståelsestrategier)(antal)

Ställa)frågor)till)texten
Läromedel Förutspå)handlingen På)rader Mellan)rader Bortom)raderSammanfatta
Språkskrinet 0 18 27 12 0
Läsförståelse)A 24 93 127 142 0
Zick)Zack) 64 102 56 51 11
En)läsande)klass 18 21 13 10 14

Zick)Zack);)64

Zick)Zack);)102
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Diagrammet visar antal uppgifter i läsförståelsestrategier som förekommer i läromedlen. 

Resultatet visade sig att den mest använda strategin läromedlen var ”ställa frågor till texten”, 

där frågor ”på raden” var flest (234 stycken sammanlagt). Frågor ”mellan raden” var näst flest 

med totalt 223 stycken i alla läromedel tillsammans, följt av frågor ”bortom raden” som totalt 

hade 215 stycken uppgifter. Språkskrinet var det läromedel som hade minst antal 

läsförståelsestrategier (57 stycken) som även saknade strategierna ”förutspå handlingen” och 

”sammanfatta”. Läsförståelse A saknade även strategin ”sammanfatta” men hade desto fler 

antal inom strategin ”ställa frågor till texten” (362 stycken) och 24 uppgifter där läsaren ska 

”förutspå handlingen”. Läromedlet Zick Zack Läsrummet hade störst variation av förekomsten 

i läsförståelsestrategier. Resultatet visade att Zick Zack Läsrummet innehöll uppgifter i alla 

strategier; ”förutspå handlingen”, ”ställa frågor till texten” och ”sammanfatta”. En läsande 

klass innehöll således alla strategier, dock var antalet uppgifter som innefattades av dessa få. 

 

3.2.1 Språkskrinet 

Språkskrinet består av 72 sidor. Av dessa sidor utgörs 18 sidor av läsförståelse där strategin 

”ställa frågor till texten” förekommer. De andra sidorna innehåller språklära, ordkunskap och 

skrivning, vilka inte berörs av läsförståelsestrategierna som denna studie fokuserar på. 

Resultatet visade att den vanligaste strategin i läromedlet var ”frågor mellan raderna” där svaret  

inte är angivet i texten, utan eleven ska använda sig av sina förkunskaper och erfarenheter i 

ämnet för att svara på frågan (Westlund 2009, s. 105). Uppgifter med strategierna ”förutspå 

handlingen” och ”sammanfatta” finns inte i läromedlet. Detta kan bero på att läromedlet 

fokuserar mer på grammatik och skrivning än läsförståelse, då uppgifter av sådana slag 

förekommer till stor del i läromedlet. 

Uppgifterna som följer är exempel på frågor ”på raderna”, ”mellan raderna” och ”bortom 

raderna”. Dessa uppgifter är tagna ur kapitel 1, ”Ny i klassen” i Språkskrinet (Lindén 2012, ss. 

4–5): 

-   ”Hur gammal är Erik?” 

-   ”Hur ser Eriks skolhus ut?” 
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Dessa frågor syftar till att besvaras efter läsning och svaren återfinns i texten, det vill säga frågor 

på raden”. I texten står det ”Han var ju ändå snart tio år och klarade sig utmärkt på egen hand” 

(Lindén 2012, s. 4), vilket besvarar första frågan. Vidare står det ”Just det, han skulle gå in i 

det högsta huset med det svarta taket” (Lindén 2012, s. 4) som är svaret på den andra frågan. 

Frågorna skapar en första förståelse för textens innehåll genom att läsaren tar reda på vad det 

faktiskt står i texten, vilket är det första steget mot ett samspel mellan läsare och text (Bråten 

2008, s. 14). 

-   ”Vilken årstid är det?” 

-   ”Varför ville Erik inte ha sin mamma med sig?” 

-   ”’Nej, nu fann ingen återvändo.’ Vad menas med det?” 

 

För att besvara dessa frågor behöver läsaren använda sina tidigare erfarenheter och kunskaper, 

läsa ”mellan raderna”. I texten står det inte bokstavligen vilken årstid det är, utan läsaren 

behöver veta vilken årstid som kommer sommaren. I texten står det nämligen ”Eriks puls ökade 

när han insåg att det var dags för första lektionen efter sommarlovet.” Ett svar som sensommar 

eller (tidig) höst är således rätt, men ett svar som vår eller vinter skulle klassas som fel eftersom 

våren infaller innan sommaren och vintern efter hösten. Frågor som dessa ger läsaren en djupare 

förståelse för texten där egna erfarenheter används och bildar ny kunskap för läsaren (Bråten 

2008, s. 14). 

”Gjorde Eriks mamma rätt som inte följde med till skolan? Motivera ditt 
svar.” 

 

I denna typ av fråga är det läsarens egna tankar och åsikter som ska användas till svar. Det finns 

inget rätt eller fel. Denna typ av fråga kallas ”bortom raden” eftersom den syftar till att lyfta 

läsarens egna tankar. Läsaren behöver sätta sig in i texten, sammanhanget och, i detta fall, Eriks 

situation. Intill sista frågan finns en liten cirkel som har rubriken ”Att prata om”. I cirkeln är 

det en figur som ställer frågan ”Positivt med ny skola?”. Här förväntas läsaren samtala med 

någon. Frågan ska väcka diskussion där olika motiv tas upp. Frågor som dessa spelar en viktig 

roll i RT-modellen då elevernas kognitiva tankeprocesser och social interaktion synliggörs 

(Westlund 2009, s. 79). 
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3.2.2 Läsförståelse A 

Läromedlet består av 46 sidor där varje kapitel behandlar en text. Till varje text finns frågor 

som är uppdelade innan läsning och efter läsning. Läromedlet består inte av andra uppgifter än 

de som kategoriseras inom läsförståelse i denna studie. Resultatet visade även att detta 

läromedel saknar uppgifter som berör strategin ”sammanfatta”. Boken fokuserar på 

förförståelse och de tre olika frågenivåerna ”på raden”, ”mellan raden” och ”bortom raden”, 

vilka författarna har namngett som ”Vad står det i texten?”, ”Vad säger texten?” och ”Fundera 

över texten”. I Läsförståelse A finns det flest frågor där läsaren ska använda sina egna 

erfarenheter och kunskaper för att kunna uttrycka åsikter och egna tankar. Nedan kommer 

uppgifter från en faktatext om fossilen ”ortoceratit” (Hydén, Schubert & Svidén 2013, s. 20) 

”Tänk igenom… 

Hur kan vi veta något om djur som sedan länge inte finns på vår jord?” 

 

Denna fråga ska aktivera läsarens förkunskaper i ämnet innan läsning för att läsaren lättare ska 

komma in i texten (Hydén, Schubert & Svidén 2013, s. 3). För vissa elever kan frågor av denna 

typ vara svåra att besvara ensamma och kan därför behövas lyftas upp för diskussion i större 

eller mindre grupper för att ge eleven olika infallsvinklar och ingångar till ämnet. I TSI-metoden 

ska läraren vara delaktig och leda diskussioner för att modellera ”tänka högt”, så att eleverna 

lär sig hur de ska ta sig an frågor ur olika perspektiv (Westlund 2009, s. 82). 

Vidare innehåller läromedlet frågor på de olika nivåerna. Frågor där svaren finns direkt i texten; 

-   ”Vad kallar vi förstenade rester av mycket gamla djur?” 

 

I texten står det ”Vi kallade dessa förstenade djur för fossil.” Svar på frågor ”på raderna” 

behöver ofta bara vara enstaka ord. I exemplet ovan skulle endast ordet ”fossil” vara ett 

godtyckligt svar. Medan svar på frågor ”mellan”- och ”bortom raderna” ofta behöver ett mer 

omfattande svar, så som ett par meningar; 

-   ”Vad menas med att ortoceratiten har bäddats in mellan lager av 
sand och lera?” 

-   ”Många människor tycker att fossil är spännande. Varför, tror du?” 
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I ovanstående exempel är det omöjligt att endast ge svar med ett ord. Dessa frågor kräver att 

läsaren utvecklar vad hen har för tankar och reflekterar över texten (Hydén, Schubert & Svidén 

2013, s. 3). 

 

3.2.3 Zick Zack Läsrummet – övningsbok 

Zick Zack Läsrummet består av två böcker. En textsamling med 33 olika texter (115 sidor) och 

en övningsbok (125 sidor) som innehåller uppgifter till textsamlingen. Övningsbokens kapitel 

har samma struktur som textsamlingen, det vill säga att kapitlen i övningsboken har samma 

namn som textsamlingen. I övningsboken är uppgifterna indelade i två kategorier, före läsning 

och efter läsning. Uppgifterna före läsning syftar till att aktivera förkunskaper för att komma 

närmare texten. De uppgifterna som hör till efter läsning ska istället få läsaren att förstå vad hen 

har läst och fördjupa sig i texten. I Zick Zack övningsbok är uppgifterna varierade. Det är olika 

antal uppgifter i varje kapitel och det är sällan som en uppgift är återkommande. Exempelvis 

uppmanas läsaren att ibland sammanfatta i bilder och andra gånger i text. Boken har uppgifter 

som går att koppla till strategierna ”förutspå handlingen”, ”frågor till texten” och 

”sammanfatta”. Nedan kommer uppgifter som är tagna ur kapitlet ”Rösten i natten” i Zick Zack 

övningsboken (Lundenmark & Modigh 2011a, ss. 52–54): 

”Innan läsning: 

Vad är egentligen läskigt och skrämmande? Vilka ljud gör dig rädd? Vilka 
figurer skrämmer dig? Vilka platser får blodet att frysa till is i dina ådror? 
Arbeta tillsammans med en kamrat och fyll varje yta med så många läskiga 

och skrämmande ord ni kan komma på.” 

 

Ytorna har rubrikerna: ”skrämmande platser”, ”läskiga figurer” och ”otäcka ljud”. I denna 

uppgift ska eleverna tillsammans fundera och komma överens om vilka ord som passar in i 

varje kategori. De ska skriva läskiga och skrämmande ord. I denna uppgift är det deras 

förkunskaper som aktiveras, vad vet de för läskiga och skrämmande ord just nu? 

Efter läsningen ska de svara på frågor på de olika nivåerna: ”på raderna”, ”mellan raderna” och 

”bortom raderna”. 

”På raderna: Vad heter huvudpersonerna i berättelsen och hur gamla är 
de? 

Mellan raderna: Varför var Lonny på dåligt humör när de lämnade stugan? 



 

 

 

27 

Bortom raderna: Vem tror du det var som fick flickorna att gå ut ur 
skogen?” 

 

Här kan man se en tydlig skillnad på de olika frågorna. Den första frågan, ”på raderna” finns 

svaret i texten. Läsaren kan gå tillbaka i texten för att ta reda på svaret. Medan i frågan ”bortom 

raderna” behöver läsaren fundera ”utanför” texten för att svara på frågan. Svaret finns inte i 

texten, utan frågan är ställd direkt till läsaren. Svaren till frågor ”bortom raderna” varierar 

eftersom det är läsarens egna erfarenheter och kunskaper som ligger till grund för svaret, med 

andra ord förstås en text aldrig på samma sätt eftersom läsare besitter med olika 

bakgrundsinformation (Bråten 2008, ss. 14–15). 

Strategin ”sammanfatta” står inte alltid uttalad som just ”sammanfatta texten!” eller liknande. 

Det kan exempelvis handla om att eleven ska sätta meningar som är tagna ur texten och placera 

dem i rätt ordningsföljd eller genom flervalsfrågor kryssa i ”sant” eller ”falskt” om påståenden 

från texten. 

 

3.2.4 En läsande klass 

En läsande klass skiljer sig från de andra läromedlen i denna studie då det inte är en bok, som 

syftar till att eleven ska arbeta med, utan det är ett läromedel som finns tillgängligt på nätet. 

Texter och arbetsblad skriver läraren ut till eleverna. Till läraren finns en handledning till 

materialet. Materialet som har analyserats är 30 stycken lektionsplaneringar för årskurs 4. 

Majoriteten av lektionerna innefattas av två stycken texter med tillhörande planering. Exempel 

från lektion 4 (Widmark 2018, s. 115): 

”Innan läsning: Spågumman två och två. Kom sedan fram till vad det är för 
en sorts text och vad den kommer att handla om genom helklassdiskussion. 

Under läsning: Högläsning av läraren. Eleverna har texten framför sig. 
Tänk högt kring några oklarheter under läsningens gång. 

Efter läsning: Diskutera vad texten handlade om och prata om nya, svåra 
ord i texten. Diskutera hur en god läsare gör för att förstå nya/svåra ord. 
Skriv tillsammans en lista med användbara sätt att reda ut oklarheter.” 

 

Vad som framgår i texten är att den inte talar till eleverna, utan delvis till läraren. Något som 

återkommer i planeringen är de olika läsförståelsestrategierna som En läsande klass benämner 

som ”Spågumman” (förutspå handlingen), ”Reportern” (ställa frågor till texten) och 
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”Cowboyen” (sammanfatta). I exemplet ovan ”Spågumman två och två” menas att eleverna två 

och två ska förutspå handlingen i texten. I läromedlet är det stor fokus på strategierna genom 

att varje lektion är inriktad på en eller två av dessa. En strategi bockas av i staget. Detta 

tillvägagångssätt, menar Keene och Zimmermann (2013), kan förhindra att eleverna får en djup 

förståelse för texter då de endast lär sig att namnge de olika strategierna, när de egentligen ska 

lära sig att tillämpa dem. Majoriteten av uppgifterna kräver någon form av samarbete och 

diskussion, i par eller i helklass. Även lärarens roll är viktig då det är läraren som ska läsa högt, 

leda diskussioner i helklass med mera. Detta är något som man kan se i reciprok undervisning 

(RT) då den till stor del syftar till att lärare och elever ska skifta roller. Där eleverna så 

småningom turas om att inta den ledande rollen i små grupper. Därigenom synliggörs elevernas 

kognitiva tankeprocesser, på samma gång som socialt samspel och dialog uppmärksammas 

(Westlund 2009, ss. 78–79). 

3.3 Sammanfattning – Läsförståelsestrategier 

Språkskrinet är det läromedel som har minst variation av uppgifter som behandlar 

läsförståelsestrategierna. I läromedlet hittar man endast strategin ”ställa frågor till texten” samt 

att antalet är få. I Språkskrinet finner man flest frågor ”bortom raderna” och minst i strategin 

”förutspå”. I läromedlet har man fokuserat på endast en läsförståelsestrategi genom att ställa 

frågor på de olika nivåerna. I läromedlet Läsförståelse A finns flest uppgifter som handlar om 

att ställa frågor ”bortom raderna”. Där frågorna handlar om läsarens egna tankar, erfarenheter 

och åsikter om textens innehåll. Zick Zack är det läromedel som både har flest uppgifter och 

som berör alla läsförståelsestrategier. Fokus i boken ligger dock på frågor ”på raderna” där 

svaren syftar till att återge information som finns i texten. En läsande klass har även uppgifter 

inom alla strategierna men dessa är färre än i Zick Zack. Läromedlet har en relativt jämn 

spridning av uppgifter inom alla strategier men frågor ”på raderna” är även här den mest 

förekommande strategin. 
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3.4 Delanalys 2 – Texttyper i läromedlen 

I denna del avser jag att svara på studiens tredje fråga gällande vilka texttyper som finns i 

läromedlen. På samma sätt som i ”delanalys 1” har jag med hjälp av ett schema kategoriserat 

in läromedelstexterna utifrån texttypmodellen (se figur 3). Dessa har sedan räknats ihop där 

summan av varje texttyp i respektive läromedel utgjort ett resultat i form av ett diagram (se 

diagram 2). Exempel från läromedlen kommer presenteras i form av citat, en lärobok i taget. 

Den vanligaste texttypen i läromedlen är den ”berättande” följt av ”beskrivande” sedan 

”förklarande”, ”instruerande”, ”argumenterande” och sist ”tolkande” – som det inte fanns i 

något läromedel. 

 

 
Diagram 2. – Texttyper 

Diagrammet visar antal texttyper i respektive läromedel. 

 

3.4.1 Språkskrinet 

Språkskrinet innehåller 10 texter. Resultatet av analysen visar att dessa texter kategoriseras in 

under endast en texttyp, ”berättande”. Texterna som förekommer i läromedlet är korta och 

innehåller bilder. Texterna handlar om en klass, klass 4B, som man får följa i olika situationer. 

Dock är alla texter av det berättande slaget vilket bidrar till att läromedlet kan ses som enformigt 
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och inte varierande. Det är viktigt att eleverna lär sig hur olika texter är uppbyggda, vilken 

struktur de har, eftersom de då kan ta ut det relevanta ur en text och sålla bort det som är mindre 

viktigt (Bråten 2008, ss. 38–40). För att en text ska klassas som en berättande text ska den först 

berätta var den utspelar sig, vem den handlar om och när det är, detta kallas för orientering. I 

texten ”Matchen” (Lindén 2012, s. 30) inleds den med: 

”Ramona knöt omsorgsfullt sin vänstersko.” 

Svaret på vem är Ramona. Vidare står det: 

”Monica, deras tränare, skyndade på tjejerna i laget.” 

Här presenteras tränaren Monica och läsaren får veta att det är ett lag det handlar om. 

”Nu satt hela fotbollslaget snyggt uppradat på bänkarna i 
omklädningsrummet.” 

Svaret på frågan var är att de befinner sig just nu i omklädningsrummet. Vidare ska en berättelse 

innehålla ett problem: 

”– Jaha tjejer! Dags för säsongens sista match...” 

”…–Men vi vinner ju aldrig ändå! gnällde Caroline. 
– Vi har inte vunnit någon match hittills. Men nu tar vi oss i kragen, ser till 

att ha roligt och gör årets bästa match!” 

Problemet är att de inte har vunnit en enda match på hela säsongen, och detta är deras sista 

chans. Lösningen av problemet beskrivs såhär: 

”Ramona saktade ner, placerade högerfoten under bollen. Lobben blev 
perfekt. Alla spelare på planen stannade upp och såg bollen segla över 

målvakten och in i mål. Ramonas första mål och lagets första seger var ett 
faktum.” 

Genom att laget vann, löstes berättelsens problem. 

Detta mönster genomsyrar alla texter i läromedlet Språkskrinet. Orientering ® konflikt 

(problem) ® lösning. Det sker ingen progression i exempelvis längre texter eller andra 

texttyper. 

 

3.4.2 Läsförståelse A 

Läsförståelse A innehåller 22 olika texter fördelat på 22 sidor. Resultatet visade att den 

berättande texttypen är vanligast (13 stycken) i läromedlet. Efter det kommer den beskrivande 
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texttypen (5 stycken) följt av förklarande (1 stycken) och instruerande texttypen (1 stycken). 

Uppbyggnaden av den beskrivande texttypen är: ”klassifikation ® beskrivning [utseende ® 

attribut ® beteende ® funktioner]”. Nedan kommer ett exempel ur Läsförståelse A (Hydén, 

Schubert & Svidén 2013, s. 34): 

”Snäckorna hör till blötdjuren. De delas in efter hur de andas, i 
lungsnäckor och i gälsnäckor.” 

Detta är en klassifikation, där snäckorna grupperas in med blötdjuren, vilka delas in i olika 

kategorier. Nedan görs en beskrivning av olika sorters sniglar: 

”Gälsnäckorna lever i havet och får syre från vatten. De flesta 
lungsnäckorna lever på land, men några lever i sötvatten.” 

Utseendet presenteras inte i form av skriven text, utan vid sidan av texten finns bilder på olika 

sorters sniglar som finns i Sverige. 

Den instruerande texttypen utmärker sig genom: ”mål (ofta i rubriken) ® material (lista) ® 

metod (steg mot målet)”. Nästa exempel är ett recept på sida 4 i Läsförståelse A: 

”Recept” 

Textens rubrik är ”Recept”. Läsaren får inte veta vad det är för recept genom rubriken. Syftet 

med det är att senare, i en av uppgifterna, ska eleven komma på en passande rubrik till texten. 

Vidare följer en lista med vilket material som behövs för att utföra instruktionen: 

”Det här behöver du (2 personer): 

• 2 apelsiner • en vass kniv 
• 1 banan • en skärbräda 
• 1 äpple • en skål 
• 1/2 dl russin” 

Nästa steg är metod (steg mot målet), det vill säga hur man ska göra för att nå målet: 

Gör såhär: 
1. Skala apelsinerna. Skär dem i skivor. 

Dela skivorna i bitar med fingrarna. Lägg bitarna i skålen. 

 

I instruerande texter är syftet att ge läsaren korta och precisa riktlinjer så att läsaren ska kunna 

utföra handlingarna som ska leda till ett bestämt resultat (Hedeboe & Polias 2008, s. 47). Detta 
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kan man se i exemplet ovan. Meningarna är korta, precisa, där onödig information är bortskalad. 

Det står exakt vad som ska göras, i en viss ordningsföljd. 

 

3.4.3 Zick Zack Läsrummet – textsamling 

Zick Zack textsamling innehåller 33 texter fördelat på 113 sidor. Texterna är oftast längre än 

två sidor, vilket utmärker detta läromedel från de andra då detta innehåller betydligt mer text. 

Resultatet av analysen visar att läromedlet har störst variation bland texttyperna. Det innehåller 

22 texter inom det berättande slaget, 4 beskrivande texter, 3 förklarande följt av 2 

argumenterande och 2 instruerande texter. Från detta läromedel kommer exempel från den 

argumenterande texttypen att exemplifieras. Det som utmärker den argumenterande texten är: 

(Introduktion till fråga/ämne) ® åsikt/tes ® motivation/argument ® utveckling av argument 

® (motargument) ® (konklusion eller rekommendation). Exemplet nedan är tagen ur Zick 

Zack Textsamling (Lundenmark & Modigh 2011b, ss. 112–113): 

”Eftersom du inte verkar förstå varför det är bra att jag spelar tv-spel och 
dataspel så ska jag förklara det för dig.” 

 

Här ser vi skribentens tes, han påstår att hans pappa inte förstår fördelarna med att spela 

dataspel. Vidare kan man läsa hans motivation/argument om varför datorspel är bra för honom, 

vilka fördelar som finns: 

”För det första så är många internetsajter på engelska. Det gör att jag blir 
bra på att förstå och prata engelska, och då kan jag åka till olika länder i 

världen och prata med alla. Det är väl bra?” 

”För det andra så lär jag mig bra saker när jag spelar spel, som till 
exempel att lösa problem, komma ihåg saker, vara strategisk och mycket 

annat. Och det är bra saker att kunna när man blir vuxen och vill bli chef, 
för chefer löser problem hela dagarna.” 

 

Skribenten ger många olika argument för att påvisa att dataspel och tv-spel är bra för honom. 

Han utvecklar även sina argument, ”…att lösa problem…för chefer löser problem hela 

dagarna.” Detta är ett drag i argumenterande texter för att övertyga läsaren om att man har sätt. 

Inte bara att det finns ett argument, utan även varför det argumentet är bra. Argumenterande 

texter behöver således inte ha en slutsats eller rekommendation, utan det beror på textens syfte 

och ämne. I denna text avslutar skribenten med: 
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”Sist men inte minst så vet du och mamma var jag är. Då behöver ni inte 
oroa er för att jag ska vara ute och busa.” 

 

Detta kan ses som en slags avslutning men det innehåller också argument om fördelarna med 

tv– och dataspel. 

 

3.4.4 En läsande klass 

I läromedlet En läsande klass analyserades totalt 53 texter i material för årskurs 4. Texterna är 

hämtade från bland annat skönlitterära böcker som exempelvis ”Mio, min Mio” av Astrid 

Lindgren eller faktatexter från redan befintliga läromedel. En läsande klass har flest texter som 

klassas som ”berättande” texttyper (29 stycken) följt av 12 stycken beskrivande och 12 stycken 

förklarande texttyper. Från detta läromedel kommer exempel från den förklarande texttypen att 

presenteras. Såhär är den förklarande texten uppbyggd: Fenomen ® förklaring (eller 

beskrivning) av faserna i processen. Nedan visas exempel från En läsande klass planering 9 

och text från boken ”Upptäck Europa Biologi” – Ett av världens ovanligaste hav (Ottosson & 

Ottosson 2018): 

”Som du ser på kartan är Östersjön nästan helt omringat av land. Östersjön 
ser ut som en stor sjö. Från början fanns det inget vatten alls här. Då låg en 

stor inlandsis och täckte hela norra Europa. Men så för tiotusen år sedan 
smälte isen bort. Där isen legat dök det upp landområden som i dag är 

Sverige och våra grannländer. Och det bildades ett stort vatten som i dag 
kallas Östersjön. Ett av världens ovanligaste hav.” 

 

I texten förklaras det hur Östersjön kom till. ”…Då låg en stor inlandsis och täckte hela norra 

Europa. Men så för tiotusen år sedan smälte isen bort.” Sist i stycket presenteras Östersjön 

(fenomen) som ”ett av världens ovanligaste hav”. Vidare i texten beskrivs Östersjön som ”Ett 

förorenat hav” och ”Det är svårt att leva i Östersjön” där läsaren får en förklaring till varför 

havet är förorenat och varför det är svårt för djur att leva där. 

3.5 Sammanfattning – Texttyper 

När det kommer till de olika texttyperna är Zick Zack det läromedel som har störst variation av 

dessa, i studiens utvalda läromedel. Alla texttyper (argumenterande, beskrivande, förklarande, 

instruerande och berättande) utom ”tolkande” finns med i studiens läromedel. Den dominerande 
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texttypen är den ”berättande” följt av den ”beskrivande”, ”förklarande”, ”instruerande” och 

”argumenterande”. Språkskrinet det läromedel som har minst variation av uppgifter inom de 

olika texttyperna. Av alla 10 texterna som läromedlet har, är dessa endast inom kategorin 

”berättande text”. Läsförståelse A har 20 texter varav 13 är berättande text, 5 beskrivande, 1 

förklarande och 1 instruerande. Texterna är korta, max en sida och innehåller även bilder. I Zick 

Zack dominerar även den berättande texttypen men innefattas även av de andra texttyperna. I 

Zick Zack är texterna betydligt längre om man jämför de med de andra läromedlen. I boken sker 

en progression, där texterna blir längre och svårare. I En läsande klass saknas texttyperna 

”argumenterande” och ”instruerande” men har desto fler i ”berättande” (29 stycken), 

”beskrivande” (12 stycken) och ”förklarande” (12 stycken). De beskrivande texterna är oftast 

texter som ingår i So-ämnena (historia, religion med flera) och de förklarande texterna är från 

No-ämnena (kemi, biologi med flera).  
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4. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och analys utifrån syfte och frågeställningar, tidigare 

forskning samt teoretiska utgångspunkter. Syftet med denna undersökning var att analysera fyra 

läromedel i ämnet svenska för elever i årskurs 4 för att se hur stor variationen är av olika 

texttyper och vilka lässtrategier som förekommer i läromedlen. Dessa frågeställningar har 

studien utgått ifrån: 

•   Vilka läsförståelsestrategier representeras i studiens utvalda läromedel? 

•   Vilka likheter och skillnader finns det mellan de utvalda läromedlen gällande 

läsförståelsestrategier? 

•   Vilka texttyper förekommer och hur stor är variationen i studiens utvalda läromedel? 

 

De två första frågorna diskuteras i avsnittet Läsförståelsestrategier i läromedlen. Gällande vilka 

texttyper som förekommer i läromedlen och variationen hos dem diskuteras i avsnittet Texttyper 

och variation i läromedlen. 

4.1 Läsförståelsestrategier i läromedlen 

Sammanfattningsvis framgår det av resultatet att den läsförståelsestrategi som synliggörs mest 

i läromedlen är ”ställa frågor till texten” där frågor ”på raden” dominerar, följt av ”mellan 

raden” och ”bortom raden”. Bråten (2008) menar att det är nödvändigt att läsaren först 

genomsöker textens innehåll, vad som ”står på raderna”, för att ens kunna tala om läsförståelse. 

För att närma sig texten på en djupare nivå måste läsaren skapa mening med texten. ”Vad säger 

den här texten mig?” När man läser ”på raderna” tar läsaren endast emot information men att 

läsa ”mellan raderna” handlar att även ge mening till texten. Detta sker när läsaren tar sina 

tidigare erfarenheter och kunskaper och ger texten en ny mening. För att läsa ”bortom raden” 

behöver läsaren förstå texten på djupet, vilket handlar om läsarens kognitiva förmåga, att 

kritiskt granska och värdera sin egen tolkning för att sedan relatera den till sin kunskap om 

världen (2008, ss. 14–15). I analysen framkom det att strategierna kategoriserades i läromedlens 

uppgifter, i form av rubriker eller uppmaningar. Några exempel på kategoriseringarna är 

rubriker ”På raderna”, ”Mellan raderna” och ”Bortom raderna” (Lundenmark & Modigh 

2011a). När strategierna lärs ut isolerade från varandra och i ett lösryckts sammanhang kan det 

vara svårt för eleverna att förstå texten på djupet (Westlund 2009, s. 334). Att lära ut strategierna 
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på ett felaktigt, receptliknande sätt, där eleverna lär sig att namnge de olika strategierna menar 

Keene och Zimmermann (2013) kan förhindra en djupare förståelse. Istället ska lässtrategierna 

användas för att uppnå mål och tillämpningen av dem, snarare än att nå ett slutmål. 

 

Man kan även se frågorna på olika nivåerna (frågor till texten) som något som gynnar alla 

elever. För den svaga läsaren som fortfarande kämpar med ordavkodning (sätta ihop bokstäver 

till ord) är frågor ”på raderna” tillräckligt utmanande, medan för den mer erfarne läsaren är 

frågor ”mellan”– och ”bortom raderna” på en nivå där denne utvecklas bäst (Skolverket 2006). 

 

Strategin att ”förutspå handlingen” är nödvändig för att främja elevernas förförståelse för 

texten. Förförståelse handlar om vad man kan förvänta sig av texten, både vad innehållet ska 

erbjuda men även hur den ska läsas (vilken texttyp) (Hedeboe & Polias 2008, s. 17). Resultatet 

av analysen visar att alla läromedel utom Språkskrinet innehåller uppgifter där eleverna ska 

förutspå handlingen. Detta kan bero på att Språkskrinet endast innehåller en slags texttyp, den 

berättande. Texterna i läromedlet är innehållsmässigt enkla och ligger när elevernas egna 

vardag, vilket kan vara anledningen till att strategin inte finns med i läromedlet. Det kan finnas 

en risk att texterna är så pass enkla och korta att eleverna inte utmanas tillräckligt och att 

frågorna på de olika nivåerna endast blir en lista som snabbt bockas av. Ett alternativ är att låta 

de elever som behöver extra stöttning i läsning använda boken då frågorna kan användas som 

ett stöd i läsningen. 

 

De andra tre läromedlen innehåller strategin ”förutspå handlingen”. I Zick Zack (som har flest 

uppgifter i strategin) visar sig strategin på olika sätt. Ibland är det en fråga till läsaren vad denne 

tror att texten kommer handla om genom att titta på bilderna. Andra sätt är att läsaren ska kryssa 

i flervalsfrågor eller skriva i punktform vad de i förväg vet om textens ämne. I Läsförståelse A 

är variationen på strategin inte lika stor som i Zick Zack. Innan läsning ska eleven svara på en 

fråga som berör textens ämne. Är det exempelvis en berättelse som handlar om några som går 

vilse är frågan ”Varför går man vilse?”. Svaret på frågan varierar beroende på vem som får den. 

Det beror på att alla besitter på olika förkunskaper och erfarenheter, därför kommer tolkningen 

på texten således bli olika beroende vem det är som läser den (Bråten 2008, ss. 14–15). En 

läsande klass benämner strategin ”förutspå handlingen” som ”spågumman”. Majoriteten av 

uppgifter tillhörande denna kategori ska göras två och två och sedan diskuteras i helklass. Att 
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arbeta tillsammans och ha en dialog, både i liten men också i stor grupp, är något som RT och 

TSI-metoderna förespråkar. Det är i den sociala interaktionen som kognitiva tankeprocesser 

synliggörs. I En läsande klass ser man att läraren har en central roll i undervisningen. Läraren 

ställer frågor, leder diskussioner och läser högt. I RT och TSI-metoderna ska eleverna mer och 

mer överta denna roll (Westlund 2009, ss. 78-79,81-82). 

 

Läromedlen Språkskrinet och Läsförståelse A saknar båda strategin ”sammanfatta”. Zick Zack 

och En läsande klass har uppgifter som ingår i kategorin. I Zick Zack är uppgifterna inom 

strategin varierande. Ibland ska eleverna sammanfatta en del ur texten med egna ord, ibland 

rätta påståenden om texten eller rita texten i kronologisk ordning. Vidare i En läsande klass är 

uppgifterna kring strategin ”cowboyen” (sammanfatta) att eleverna ska sammanfatta texten 

muntligt och diskutera olika frågor i helklass. Återigen kan man se att En läsande klass 

förespråkar interaktion och socialt samspel. 

 

4.2 Texttyper och variation i läromedlen 

För att sammanfatta resultatet av variationen av texter i läromedlen är den ”berättande” 

texttypen störst. Alla läromedel innehåller denna typ varav En läsande klass är det läromedel 

som innehåller flest texter inom kategorin (29 stycken). Detta kan jämföras med Språkskrinet 

som endast innehåller tio stycken texter av det berättande slaget. Vidare är det Språkskrinet som 

har minst variation av olika texter, då det endast innehåller texter inom den berättande kategorin 

medan Zick Zack är det läromedel som har störst variation då det innehåller texter inom alla 

typer utom en. Vidare visar resultatet att den ”beskrivande” texttypen är näst vanligast i 

läromedlen. Då textuppbyggnad är en viktig del i läsförståelseundervisningen behöver eleverna 

möta olika texttyper. Att förstå hur en text är strukturerad kan hjälpa läsaren att sålla bort det 

som inte är relevant. Strukturen har betydelse för vilka strategier läsaren kommer använda för 

att förstå innehållet (Bråten 2008, ss. 38–40). Det är exempelvis skillnad på hur en faktatext är 

uppbyggd jämfört med en berättande. Faktatexten kan exempelvis beskriva ett fenomen eller 

förklara hur ett fenomen fungerar medan en berättande text använder målande ord som bygger 

upp föreställningsvärldar hos läsaren. En sådan text är mer för njutning än att ta reda på något 

om något. 
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Under analysen av framför allt En läsande klass såg jag samband mellan strategin ”förutspå 

handlingen” med just olika texttyper. Eleverna uppmanas att bland annat läsa rubriker och kolla 

på bilder för att kunna lista ut vad texten kan tänkas handla om. I vissa uppgifter ska eleverna 

diskutera vilken texttyp de tror texten är genom att ta ut språkliga drag. För detta krävs det 

undervisning i textuppbyggnad för att kunna urskilja dem. I sin tur leder medvetenheten om 

texternas struktur till att eleverna blir skickligare läsare, eftersom de vet hur de ska ta sig an 

texten på bästa sätt (Hedeboe & Polias 2008, ss. 17–20). I Språkskrinet och Läsförståelse A är 

texterna lika långa genom hela läromedlet. Det går inte att se någon progression i texterna vilket 

gör det möjligt att arbeta med läromedlet i den ordningsföljd man vill. I En läsande klass och i 

Zick Zack kan man se en progression där texterna blir längre och svårare, vilket gör det knepigt 

att börja med vilken text som helst. I dessa läromedel har författarna bestämt ordningsföljden.  

 

I denna studie har syftet varit att undersöka fyra läromedel i ämnet svenska för att se vilka 

läsförståelsestrategier som finns i dem och vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. 

Vidare har studien undersökt vilka texttyper läromedlen har och hur stor variationen är hos 

dem. Det finns likheter och mellan studiens första två läromedel Språkskrinet och Läsförståelse 

A då dessa fokuserar mest på strategin ”frågor till texten”. Ett samband som analysen av 

texttyperna gav var att dessa två läromedel även har minst variation av olika texttyper. De två 

andra läromedlen Zick Zack och En läsande klass innefattas av flest läsförståelsestrategier och 

även stor variation av texttyper. Dock är det Zick Zack som har störst variation när det kommer 

till texttyper. 

 

Forskning visar att läromedel än idag har en dominerande roll i skolans undervisning 

(Skolverket 2006). Resultatet av denna studie visar att några av de utvalda läromedlen saknar 

både läsförståelsestrategier och varierade texter. Om undervisningen styrs av ett visst läromedel 

kan det få konsekvenser som drabbar elevernas läsundervisning negativt. Därför är det viktigt 

att skola och lärare granskar läromedel innan det kommer till användning. 
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4.3 Vidare forskning 

Läraren har en viktig roll i materialet då många av uppgifterna kan få en annan mening om de 

lyfts upp för diskussion. Forskningen visar således att eleverna behöver samtala kring texters 

innehåll för att synliggöra kognitiva processer och få en djupare förståelse för texten 

(2006)(Zimmermann & Keene 2013). Genom analysen har jag även sett att vissa av 

läsförståelseuppgifterna kräver att läraren behöver arbeta med materialet på ett medvetet sätt. 

Med detta menar jag att lärare inte kan förvänta sig att läromedlet automatiskt ska ge eleverna 

god läsförståelse eller nå läroplanens mål. Än idag har läromedlet en dominerande roll i skolans 

undervisning och forskning visar att många lärare fortfarande förlitar sig på att läromedlets 

innehåll ska leda till kunskaper hos eleverna så att de uppnår målen i läroplanen (Skolverket 

2006).  

 

I denna studie har fokus varit på att titta på läromedlets innehåll gällande läsförståelsestrategier 

och texttyper. En intressant vidare undersökning skulle vara att titta på hur lärare arbetar med 

dessa läromedel (eller liknande) i praktiken för att se hur strategiundervisningen och 

genrepedagogiken tillämpas i klassrummet. 
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Bilaga 1. 

 
Prickschema – Läsförståelsestrategier 

  

 
Kategorier → 
 
Kapitel  

Förutspå handlingen Ställa frågor till text 
På raderna 
Mellan raderna 
Bortom raderna 

Sammanfatta 

  2, 3, 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa:    
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Bilaga 2. 

 
Prickschema – Texttyper 

Läromedel)–)kapitel Texttyp Argumenterande Beskrivande Förklarande

Summa:


