
 

 

 

 

 

Övas det som prövas? – En 

textanalys av samstämmigheten mellan två 

läsförståelseläromedel och PIRLS läsprov   

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Självständigt arbete 2, 15 hp | Grundlärarutbildning med inriktning F-3 

Höstterminen 2015 

Av: Teresia Björkman 

Handledare: Daniel Wojahn 
 



Abstract  
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In the light of Swedish pupils' declining understanding of non-fiction, as well as the abolition of 

textbook examination, the idea for this study was born. The purpose was to explore two reading 

comprehension textbooks in the subject of Swedish and compare them to PIRLS reading test from 

2011. Furthermore, the overall aim has been to analyze the coherence between them (alignment). The 

study was focused on highlighting the similarities and differences among the texts and tasks provided 

in the materials. With particular focus on the text's prose, genre and format, as well as on the reading 

comprehension strategies that were practiced and tested in the tasks. Through text analysis, theories 

of alignment (Biggs, 2003) and reading comprehension strategies (Andreassen 2008; Reichenberg 

2014; Westlund 2015) the following questions were answered: 

 Which similarities and differences regarding the text's prose form, genre and design can be 

discerned in the two textbooks compared to PIRLS reading test? 

  Which similarities and differences exist between the reading comprehension strategies that 

are practiced in the textbooks' tasks compared to those tested in PIRLS reading test? 

  Which preconditions are given the pupils to perform at PIRLS through the work of these two 

reading comprehension textbooks? 

The results showed both similarities and differences among all of the materials. The distribution of 

the text's prose form differed. In one textbook the most common form was fictional prose, whereas 

in the other book non-fiction occurred more. However the distribution was even in PIRLS reading 

test. Results also revealed that the extent of the texts was significantly longer in the reading test than 

in either one of the textbooks. Additionally the results indicated that the tasks, in PIRLS and in the 

textbooks, require a use of different reading comprehension strategies. In the textbooks multiple 

strategies were needed to solve the tasks, in contrast to PIRLS, where there were no use of several of 

them. These findings suggest a lack of alignment between the analyzed materials.  
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1. Inledning och bakgrund 

I dagens moderna kunskapssamhälle ställs allt högre krav på medborgarnas formella utbildningsnivå 

och fler människor än någonsin tidigare går således i skolan. Inom alla utbildningssystem är 

skrivandet och läsandet centrala delar, vilka har en betydelsefull inverkan på individens utveckling 

och lärande. Emellertid kan problem uppstå i detta sammanhang då eleven möter ett skolspråk som 

skiljer sig väldigt från det språk som används i vardagen (Liberg, W. Folkeryd & af Geijerstam 

2013:87). Stora globala frågor som flyktingkatastrofen och klimatförändringar och dess möjliga 

konsekvenser diskuteras flitigt i media. För att fullvärdigt kunna delta i dessa dagliga demokratiska 

diskussioner och påverka utgången måste man förstå vad man läser. Avkodning och förståelse utgör 

de två huvudkomponenterna inom läsning, vilket betyder att både avkodningsförmåga och 

språkförståelse krävs för att uppnå läsförståelse (Taube, Fredriksson & Olofsson 2015:21). 

Läsförståelse är alltså själva förutsättningen för medborgarnas aktiva medverkan i det demokratiska 

samhället. Enligt den internationella studien Progress in International Reading Literacy Study 1 

(PIRLS), som genomfördes 2011 och testade läsförmågan hos tioåriga elever, är dock läsförståelse 

ett område som många svenska elever presterar lågt inom. För de EU- och OECD länder som deltar 

ligger svenska elever över genomsnittet, så i förhållande till detta läser de bra. Däremot är Sverige ett 

av de få länder vars resultat har försämrats över åren och det område som är mest drabbat är 

förståelsen av sakprosa 2 (Skolverket 2012:7). 

I den dagliga skolverksamheten har läromedel en central roll. På vilket sätt de påverkar och styr 

undervisningen varierar, ibland utgör de själva ryggraden och i andra fall används de som referens. 

Det har framkommit i studier att många lärare planerar sin undervisning utifrån läroboken (Graeske 

2015; Calderon 2015a). Begreppet läromedel har ingen fastslagen definition utan skolförordningen 

benämner det 1971 som ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation” (Sandström 

2015), vilket i praktiken bland annat kan omfatta läroböcker, massmedia, digitala läromedel och 

lärarens och elevens egna erfarenheter (Englund 2006). Begreppet läromedel begränsas dock i denna 

studie till förlagsutgivna läroböcker och dessa ord kommer vidare att användas synonymt. I samband 

med att Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation avskaffades 1991 upphörde 

                                                 
1 PIRLS genomförs vart femte år och den senaste skedde 2011 då 49 länder från hela världen medverkade. PIRLS syftar 

till att redogöra för och jämföra läsförmågan hos elever samt deras attityd till läsning. Vidare är syftet att, utifrån lärares 

undervisning, skolans organisation och elevers situationer, beskriva och klargöra de lästrender som figurerar i olika 

länder. Förutom att elevernas läsförståelse testas i ett prov undersöks också attityden till läsning, vilket görs genom 

enkätsvar från elever, föräldrar, lärare och rektorer (IEA 2011; Skolverket 2012).  

 
2 Sakprosa innebär texter som förmedlar och upplyser om faktiska sakförhållanden (Nationalencyklopedin 2015). 
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också granskningen av läromedel. Innan dess hade alla läroböcker, från 1930-talet, genomgått en 

undersökning gällande överensstämmelse med aktuella kursplaner samt beträffande deras 

objektivitet. De läroböcker som inte godkändes fick följaktligen inte användas i skolorna. Sedan 90-

talet har således granskningen av läromedel överlåtits till den enskilda läraren att själv utföra 

(Johansson-Harrie 2009; Calderon 2015b). Samtidigt visar en undersökning från november 2014, 

som Lärarnas Riksförbund genomförde med 1500 lärare, att åtta av tio inte hinner kvalitetsgranska 

sina läromedel (Lärarnas Riksförbund 2014). Det framträder således en problematik i sambandet 

mellan att lärare i stor utsträckning använder läromedel men att de inte har tid till att kontrollera dess 

innehåll. Ett flertal forskare poängterar just i sina studier att läromedelsforskning är ett eftersatt 

område (Lyngfelt 2006; Johnsson-Harrie 2009; Folkeryd & af Geijerstam 2013). Dessutom 

framhåller Lyngfelt (2006) att undersökningar om läromedel för ämnet svenska är särskilt drabbat. 

För att kunna motverka de ökande kunskapsklyftorna i samhället och bidra till ett långsiktigt lärande 

krävs två saker: bra läromedel och bra kunskaper bland lärare om läromedel (Reichenberg 2014:136). 

Syftet med denna studie är därför att undersöka två läsförståelseläromedel för elever i årskurs tre: 

Forma Språket Basbok Trean och Läs! Stopp! Tänk! Läsförståelse B och jämföra dem med PIRLS 

läsprov från 2011. Den övergripande avsikten är att undersöka samstämmigheten dem emellan 

(alignment). Studien fokuserar på att, genom textanalys, lyfta fram likheter och skillnader bland de 

texter och uppgifter som förekommer i dessa material. Detta med särskilt fokus på texternas 

prosaform 3, genre och utformning, samt på de läsförståelsestrategier 4 som övas respektive prövas i 

uppgifterna.  

Att läromedlen inte längre granskas är något som jag upplever att få lärare är medvetna om. Det är 

alltså upp till varje lärare att själva utföra inspektioner, vilket är ett stort ansvar som kräver tid, energi 

och kunskap. Förhoppningen med denna undersökning är att bidra med information gällande 

läromedel och på så vis underlätta det dagliga lärararbetet.  

 
 

 

 

 

                                                 
3 Texter indelas efter två former av prosa: skönlitterär prosa och sakprosa (Ask 2006:21–27). 

 
4 Med läsförståelsestrategi menas de mentala aktiviteter som läsaren använder för att tillägna sig en djupare förståelse av 

en text (Bråten 2008:69). 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra två läsförståelseläromedel i ämnet svenska för 

elever i årskurs tre med PIRLS läsprov från 2011. Det är överensstämmelsen dem emellan (alignment) 

som särskilt fokuseras. Vidare är syftet att granska och jämföra utformningen av texterna som 

förekommer samt de läsförståelsestrategier som behandlas i de olika materialen.  

I denna uppsats besvaras följande frågor: 

  Vilka likheter och skillnader gällande texternas prosaform, genre och utformning kan 

urskiljas i de två läromedlen jämfört med PIRLS läsprov? 

  Vilka likheter och skillnader finns mellan de läsförståelsestrategier som övas i läromedlens 

uppgifter jämfört med de som testas i PIRLS läsprov?  

Genom att besvara dessa två frågor kommer jag kunna säga något om hur eleverna förbereds i sin 

läsförståelse. För att fördjupa analysen ytterligare blir därför min övergripande fråga:  

  Vilka förutsättningar ges eleverna att prestera på PIRLS genom arbetet med dessa två 

läsförståelseläromedlen?  

 

 

2. Teori  
 

I denna del redovisas den teoretiska utgångspunkten, det vill säga de begrepp som är centrala utifrån 

syftet och frågeställningarna. Teorier om alignment, läsförståelsestrategier och läsförståelsemodeller 

utgör således grunden i denna studie. Dessa begrepp har använts som teoretiska analysredskap, vilket 

betyder att det empiriska materialet har tolkats genom dem i analys- och resultatavsnittet.  

 

2.1 Alignment 

John Biggs’ (2003) principer om constructive alignment är centrala att ta upp i denna studie eftersom 

de betonar kopplingen mellan undervisning, mål och examination. God undervisning kännetecknas 

av att mål, kriterier för utvärdering, examinationsformer och undervisningsmetoder arbetar mot 

samma mål (Biggs 2003). Alignment går ut på att alla delar inom undervisningen, från planering till 
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bedömning, ska ligga i linje med varandra. Det som eleverna förväntas lära sig är alltså det samma 

som de får öva, vilket de i slutändan också testas på. Eftersom denna studie just granskar 

överenstämmelsen mellan undervisning och mål fungerar alignment som överordnat teoretiskt 

begrepp. I detta fall utgör läromedlet själva undervisningen och PIRLS läsprov är således målet. I 

analys- och resultatdelen nedan kommer jag att studera huruvida läromedlen och PIRLS läsprov 

ligger i linje med varandra. Frågan är om eleverna, genom arbetet med de två läromedlen, får öva på 

det som PIRLS sedan prövar. Med andra ord om det finns alignment dem emellan.   

 

2.2 Läsförståelsestrategier och läsförståelsemodeller  

För att kunna besvara min andra forskningsfråga, gällande de läsförståelsestrategier som övas i 

läromedlen jämfört med de som testas i PIRLS, följer en presentation av teorier som behandlar ämnet. 

Det finns en mängd lässtrategier och de som kommer att användas i denna studie är sådana som visat 

sig ha god effekt på elevens lärande (Reichenberg & Emanuelsson 2014; Westlund 2015). Flera av 

läsförståelsestrategierna ingår i övergripande modeller varför också de kommer att lyftas fram. 

Gemensamt för samtliga modeller/strategier är betydelsen av dialog, samtalet har alltså en 

framträdande roll inom dessa (Andreassen 2008; Reichenberg 2014).  

Reciprocal Teaching (RT) är en undervisningsmodell som syftar till att öka elevernas förmåga att 

minnas och förstå innehåll i text. Dessutom går modellen ut på att eleverna blir medvetna om vilka 

arbetssätt som kan användas för att uppnå detta (Andreassen 2008:232).  Modellen bygger på fyra 

lässtrategier: att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Att förutspå 

innebär att, utifrån texten och egna kunskaper, ställa rimliga hypoteser och antaganden om textens 

vidare handling. Detta görs genom att eleverna granskar och drar slutsatser utifrån textens titel, 

rubriker, bilder med mera. Att ställa frågor handlar om att skapa egna frågor med utgångspunkt i den 

lästa texten för att få en djupare förståelse för innehållet. Målet är att eleverna genom detta ska lära 

sig att identifiera vilken information som är mer eller mindre viktig. Att reda ut oklarheter betyder 

att eventuella svårigheter i en text värderas med syftet att hitta sätt att skapa mening. Det kan till 

exempel handla om att svåra ord diskuteras i grupp och slås upp i ordlistor. Målet är att eleven så 

småningom bland annat ska förmå att klargöra textens huvudbudskap. Att sammanfatta innebär att 

eleven med egna ord formulerar en sammanfattning. För att kunna göra det krävs det att textens 

huvudinnehåll fokuseras. Det handlar alltså om förmågan att urskilja den viktigaste informationen 

(Andreassen 2008:231–233; Reichenberg 2014:86–88; Westlund 2015:115–117).  
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Transactional Strategy Instruction (TSI) är ytterligare en undervisningsmodell. Förutom att 

lärarens förhållningssätt till läsundervisningen skiljer sig mot föregående modell påminner TSI till 

stor del om RT, eftersom den innehåller samma fyra grundstrategier (Westlund 2009:82). På grund 

av denna överlappning kommer TSI inte att användas som teoretiskt analysredskap i studien.  

Concept-Oriented Reading Instruktion (CORI) är en undervisningsmodell som syftar till att 

”utveckla elevernas fakta- och begreppskunskap genom aktiv strategiundervisning i främst de 

naturorienterande och samhällsvetenskapliga skolämnena” (Westlund 2015:132). De lässtrategier 

som eleverna använder är: aktivering av förkunskaper, frågeställning, informationssökande, 

sammanfattning och grafisk organisering. Förutom detta ska eleverna också förmedla sina nya 

kunskaper till andra, även om det inte räknas som en strategi. Aktivering av förkunskaper innebär ett 

medvetengörande, innan och under läsningen, om vad eleven redan kan om ämnet i fråga. För att 

kunna koppla det lästa till tidigare kunskaper får eleverna bland annat reflektera kring titel, bilder och 

rubriker i texten. Nästa lässtrategi är frågeställande vilket betyder att eleverna, innan och under 

läsningen, formulerar egna frågor till innehållet i texten. Informationssökande handlar om att eleven 

försöker hitta svaret på sina frågor genom att söka bland informationen i texten. Detta kräver ett 

processarbete där eleven sorterar ut relevant information och kombinerar den med gammal tills det 

går att besvara den aktuella frågan. Sammanfattning innebär ett återgivande av texten där det centrala 

lyfts fram och huvudidén framgår. Det betyder att eleven identifierar viktiga begrepp och urskiljer 

den väsentliga informationen från den icke-väsentliga. Grafisk organisering handlar om att 

visualisera och förmedla sin kunskap genom att skapa olika grafiska framställningar, exempelvis 

tankekartor, diagram och teckningar (Andreassen 2008:246–248; Westlund 2015:132–34).       

Questioning the Author (QtA) är ett annat läsförståelseprogram som namnet antyder går ut på att 

ifrågasätta författaren till en specifik text. I praktiken betyder det att eleven, genom diskussion med 

andra, ställer kritiska frågor med syftet att ta reda på och värdera författarens avsikt med en text 

(Reichenberg 2014:93; Westlund 2015:136–137). Denna dialog med författaren syftar till att utveckla 

kritiskt tänkande, det vill säga att man som läsare har rätt att ifrågasätta skribentens auktoritet. 

Dessutom ökar medvetenheten över det egna tänkandet (metakognition). Inom QtA tränas eleven 

också till att bli en aktiv medskapare och uppmuntras exempelvis att ge förslag till omformuleringar 

av en text eller att ställa egna frågor till den. Det finns två typer av frågor inom modellen: ingångs- 

och uppföljningsfrågor. Ingångsfrågorna uppmärksammar textens viktigaste delar och är till för att få 

fram det övergripande budskapet som författaren har. ”Vad är det författaren vill säga?” och ”Vilket 

är huvudbudskapet?” är exempel på ingångsfrågor. Uppföljningsfrågorna å andra sidan syftar till att 

belysa textens egentliga betydelse och går på så vis under textytan. Exempel på sådana frågor är: 
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”Vad menar författaren med det?” och ”Vad vill författaren att jag ska lära mig eller tycka?” 

(Reichenberg 2014:94–95).   

 

2.3 Sammanfattning av teorier  

Det överordnade teoretiska begreppet i denna studie utgörs av alignment, vilket innebär att 

undervisningen (läromedlen) och målet (PIRLS läsprov) ska överensstämma med varandra. Som 

framgår ovan finns det flera likheter bland de olika teorierna om läsförståelsestrategier. Därför 

kommer jag att slå ihop modellerna ovan och hädanefter benämna lässtrategierna: förutspå, aktivera 

förkunskaper, ställa frågor, ifrågasätta och granska författaren/texten, klargöra otydligheter, söka 

information, skapa grafik/bilder och sammanfatta. Dessutom görs ett eget tillägg: göra inferenser 5 

och skapa inre bilder, vilka egentligen ingår i flera av strategierna men inte nämns uttryckligen. Dessa 

tio strategier kommer att användas nedan för att tolka och besvara studiens andra frågeställning.    

 

 

3. Tidigare forskning 

Kapitlet syftar till att redovisa ett urval av den tidigare forskning som har gjorts inom studiens 

områden; läsförståelse, PIRLS och läromedel. Det finns en del forskning om lärares arbete med 

läsförståelse, samt ett fåtal som behandlar samstämmigheten mellan styrdokument och PIRLS. 

Däremot lyser läromedelsforskning med sin frånvaro (Lyngfelt 2006; Johnsson-Harrie 2009; 

Folkeryd & af Geijerstam 2013). Inte heller har jag funnit studier som undersöker relationen mellan 

läromedel och PIRLS läsprov. Denna studie påbörjar därför att fylla en forskningslucka. 

 

3.1 Forskning med anknytning till läsförståelse 

Gällande svensk forskning med anknytning till läsförståelse har det gjorts flera studier om lärares 

praktiska arbete, vilket Barbro Westlunds (2013) avhandling är ett exempel på. Hon har jämfört hur 

svenska och kanadensiska lärare för årskurs fyra resonerar kring bedömningsarbetet med läsförståelse 

och vilket stöd de anser att eleverna får. Resultatet pekar bland annat på vikten av att lärarna använder 

ett metaspråk och modellerar för eleverna vilka lässtrategier de använder då de stöter på problem i en 

                                                 
5 Att göra inferenser betyder att läsaren drar en slutsats om något som inte står uttryckligen i texten (Nationalencyklopedin 

2015). Det brukar i allmänhet benämnas som att ”läsa mellan raderna”.  
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text. Westlund kommer även fram till att undervisning i läsförståelsestrategier är viktigt, vilket de 

kanadensiska lärarna bedriver. Däremot framgår det inte om de svenska lärarna gör detta. Westlund 

varnar för risken att undervisningen i läsförståelsestrategier begränsas till en ”isolerad 

färdighetsträning” (2013:298). 

Ännu ett aktuellt exempel är Keene och Zimmermanns (2013) artikel där en tillbakablick över hur 

undervisningen i läsförståelse har ändrats under 2000-talet i den amerikanska skolan redovisas. 

Resultaten visar att det skett en ökning gällande undervisning i läsförståelsestrategier under de senaste 

femton åren. Samtidigt konstaterar forskarna att denna strategiundervisning alltför ofta bedrivs på ett 

felaktigt receptliknande sätt. De hävdar att det inte lämnas utrymme för utforskning och diskussion, 

vilket i sin tur kan förhindra en djupare förståelse. Det centrala för undervisningen utgörs av att 

eleverna lär sig namnge strategierna, istället för att tillämpa dem. Syftet med förståelsestrategierna 

har således blivit snedvridet enligt Keene och Zimmermann. De ser en problematik med att 

strategierna får fungera som slutmål när de egentligen utgör själva medlet för att nå målet.   

Dessutom har det gjorts läsförståelseforskning där eleverna fokuseras på olika vis. Monica 

Reichenberg och Britt-Marie Emanuelsson (2014) har i sin studie testat läsförståelsemodellerna 

Reciprocal Teaching och Questioning the Author med elever i grundskolans årskurs tre. Syftet var att 

undersöka om elevernas läsförståelse påverkades då de undervisades utifrån de strategier som ingår i 

de nämnda modellerna. Hälften av eleverna undervisades i enighet med Reciprocal Teaching och den 

andra halvan enligt Questioning the Author. Resultatet visar en märkbar förbättring av läsförståelsen 

bland båda elevgrupperna. Vilken läsförståelsemodell som eleverna tränades efter verkade således 

inte ha någon betydelse då ökningen av läsförståelsen var signifikant bland samtliga elever i studien.   

Ytterligare ett exempel där eleverna undersöks är Åsa Elwérs (2014) avhandling. I denna granskas 

den kognitiva och språkliga profilen hos barn med svag läsförståelse. Studien baseras på data från 

över 1000 tvillingpar, från USA, Australien, Norge och Sverige, som läser flytande men inte förstår 

innehållet. Resultatet visar att dessa barn har omfattande problem med språket överlag, så som 

exempelvis begränsat ordförråd och svårigheter med att komma ihåg det lästa. Elwér kommer också 

fram till att läsförståelseproblemen upptäcks relativt sent, först i tioårsåldern, bland dessa barn som 

läser utmärkt utan att förstå. Den troligaste orsaken anges vara att texterna för yngre barn inte kräver 

samma språkförståelse. Däremot ökar kraven i årskurs fyra, texterna blir mer avancerade varför 

problematiken uppenbarar sig först då.  
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3.2 Forskning med anknytning till PIRLS 

När det gäller språkvetenskaplig forskning med anknytning till PIRLS har svenska forskare bland 

annat koncentrerat sig på en analys av dess texter. Ett aktuellt exempel är Carolin Libergs (2010) 

undersökning om vilken betydelse texterna och uppgifterna i provet har för elevers läsförståelse. Det 

vill säga en undersökning av vilka läsförståelseprocesser och läsfärdigheter PIRLS provet kräver i 

relation till de som eleverna faktiskt har, samt hur skolan kan arbeta för att eleverna ska utvecklas 

inom området. Resultatet visar att den svenska skolan har goda stödstrukturer gällande den 

grundläggande läsförmågan, däremot finns det brister i arbetet med de mer avancerade förmågorna.  

Den studie som påminner mest om min egen är Caroline Liberg och Åsa af Geijerstams (2012) 

rapport som undersöker hur svenska styrdokument och PIRLS ramverk, samt ämnesprov i svenska 

och PIRLS läsprov, stämmer överens. Resultatet visar att samstämmigheten mellan både 

kursplanerna och ramverket, samt mellan ämnesprovet i svenska för årskurs tre och PIRLS test är 

god. Både i PIRLS ramverk och i kursplanen anläggs samma grundsyn på läsande och vikten av 

läsförståelse för att kunna delta i samhället lyfts i båda dokumenten. Däremot finns en problematik 

med det kritiska förhållningssättet. I PIRLS läsprov krävs det att eleverna exempelvis ska kunna 

bedöma en texts tydlighet eller avgöra författarens åsikt för att kunna klara av uppgifterna, vilket inte 

erfordras i ämnesprovet. Liberg och af Geijerstam hävdar att det är detta avancerade läsande som 

eleverna i årskurs fyra inte klarar av när de genomför PIRLS provet. Ytterligare en utmaning som 

resultatet påvisar är att PIRLS läsprov förväntar att eleverna ska kunna tolka och integrera idéer och 

information från texter, vilket är ett förståelsearbete som eleverna precis har påbörjat då det inte finns 

med i kursplanen för årskurs 1-3. Till skillnad från denna studie kommer jag att undersöka 

samstämmigheten mellan två läromedel och PIRLS läsprov. Ämnesprovet, Lgr 11 och PIRLS 

ramverk kommer alltså inte att analyseras. 

Ytterligare forskning med anknytning till PIRLS är Sparfeldt, Kimmel, Löwenkamp, Steingräber 

och Rosts (2012) undersökning av giltigheten på flervalsfrågorna i läsprovet. I tre experiment, på 

tioåriga elever från Tyskland, undersöks om dessa frågor mäter läsförståelse. Vidare studeras om 

eleverna, utan att ha läst texten eller de övriga frågorna, kan besvara flervalsfrågorna korrekt genom 

att gissa. Resultatet från de två första experimenten, där frågorna bygger på skönlitterära texter, visar 

att PIRLS flervalsfrågor mäter läsförståelse i stor utsträckning. Eleverna kunde lösa fler uppgifter 

korrekt om medföljande material gjordes tillgängligt för dem. Däremot framgår det att resultaten i 

experiment tre, där frågorna hämtas från en sakprosatext, skiljer sig eftersom eleverna kunde lösa 

flervalsfrågorna utan att ha läst den tillhörande texten.  Troligen beror det på elevernas förkunskaper 

kring det aktuella ämnet. Forskarna menar att orsaken till de motstridiga resultaten kan vara en följd 
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av att texternas prosaform skilde sig mellan experimenten. I de två första byggde flervalsfrågorna på 

skönlitterär prosa, medan i det tredje baserades de på sakprosa.  

Dessutom har det gjorts forskning om elevsvaren från PIRLS läsprov, vilket Geijerstam och W. 

Folkeryds (2013) studie är ett exempel på. I denna undersöks de elevsvar som har fått noll poäng på 

PIRLS läsprov från 2011. Studien syftar till att ta reda på vad som kännetecknar de felaktiga svaren 

för att i förlängningen synliggöra vilka former av läsning som skapas samt premieras i detta läsprov. 

Resultaten visar att de svar som bedömts som felaktiga, utifrån bedömningsguiden, kan sorteras in i 

fyra kategorier. Dessa utgörs av; vaga eller generaliserande svar, osjälvständiga eller alltför korta 

svar, svar som inte grundar sig på texten utan på egen erfarenhet, samt svar där tolkningen av 

texten/frågan anses vara orimlig. Geijerstam och W Folkeryd kommer också fram till att ”god” 

läsförståelse, enligt PIRLS, karakteriseras av att eleven ska visa på textbaserad rörlighet. Med andra 

ord förmågan att orientera sig i en text genom att; hitta svar som uttrycks, kunna dra enkla slutsatser 

av detta och kunna göra generaliseringar utifrån texten. Däremot pekar resultaten på att den 

associativa rörligheten, vilket innebär förmågan att kunna koppla det lästa till sina egna erfarenheter, 

inte premieras i lika hög grad i PIRLS läsprov.     

 

3.3 Forskning med anknytning till läromedel  

Som tidigare nämnts är läromedelsforskning ett begränsat område, varför det har varit svårt att finna 

undersökningar som är relevanta för denna studie. Denna del kommer därför att fungera som en 

kortfattad översikt av ett urval av den forskning som finns inom fältet. En del läromedelsforskning 

behandlar hur olika aspekter av genus representeras i läroböcker (Berge & Widding 2006; Graeske 

2010; Grahn 2014). Annan forskning undersöker hur statens granskning av läromedel har förändrats 

i Sverige samt den kringgående politiska debatten (Johnsson Harrie 2009). Det finns också studier 

som granskar lärobokens roll i undervisningen ur ett historiskt perspektiv (Englund 2006).  

Sammanfattningsvis är ovannämnd forskning med anknytning till läsförståelse och PIRLS den som 

är relevant för denna studie. I slutkapitlet kommer jag att diskutera mina resultat i relation till hur 

undervisning i läsförståelsestrategier bedrivs (jfr Westlund 2013, Reichenberg & Emanuelsson 2014). 

Förutom detta kommer jag att resonera kring problematiken med skillnaderna i texternas komplexitet 

(jfr Elwérs 2014), det kritiska förhållningssättet som vissa uppgifter kräver (jfr Liberg & af 

Geijerstam 2012) och den associativa rörligheten som i en del fall premieras (jfr Geijerstam & W. 

Folkeryd 2013). 
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4. Metod och material  

I avsnittet nedan redogörs undersökningens metod och empiriska material. Först följer en närmare 

förklaring av uppsatsens utformning, det vill säga metoden i sig och metodvalet. Därefter redovisas 

det material som ligger till grund för studien, nämligen två läsförståelseläromedel och PIRLS läsprov 

från 2011. En beskrivning av hur urvalet har gått till, samt de avgränsningar som har gjorts anges 

också nedan. Kapitlet avslutas sedan med en reflektion kring materialet i studien.   

 

4.1 Metodval och metodreflektion  

Denna studie grundar sig på en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag, vilket innebär att jag har 

undersökt ett relativt litet material på djupet. För att presentera en tydligare helhetsbild har jag 

kompletterat analysen genom att kvantitativt räkna olika fenomen, vilka redogöras för senare. Syftet 

med studien är att undersöka de texter och uppgifter som finns i läromedlen jämfört med de i PIRLS 

läsprov. Förhoppningen är att kombinationen av de två metodtillvägagångssätten ska bidra till en 

nyanserad analys (jfr Ahrne & Svensson 2015:9; Boréus 2015:174).  

Det finns olika slags textanalyser och den variant som används i denna studie är en innehållsanalys. 

Detta eftersom fokus ligger på att lyfta fram de likheter och skillnader som finns i materialets innehåll, 

för att i förlängningen kunna säga något om hur hur deras alignment ser ut. Förhoppningen med 

metoden är att se hur texterna/uppgifterna påverkar elevernas förutsättningar att prestera på läsprovet 

(jfr Boréus 2015:175). Innehållsanalys är en flexibel metod som kan användas på olika vis och Alan 

Bryman (2008) delar in den i två grupper; kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys. 

Den först nämnda syftar till att ”kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformas i förväg” 

(2008:281). Det empiriska materialet (texten) kodas således med hjälp av olika 

teman/ämnesområden. Målet med metoden är att, genom en kvantitativ beskrivning, ta fram en 

helhetsbild över innehållet. Den kvalitativa innehållsanalysen innebär däremot att en djupgående 

tolkning av texten görs. I denna studie har den en riktad karaktär eftersom kategoriseringarna gjordes 

på förhand utifrån teori och tidigare forskning (jfr Hsiu-Fang & Shannon 2005).  

Då studien enbart har utförts på två läromedel och PIRLS läsprov går det inte att generalisera 

slutsatserna. Däremot är det möjligt att utläsa de företeelser som har framträtt i just de material som 

har undersökts (jfr Ahrne & Svensson 2015:10–16; Nationalencyklopedin 2015). För att studien ska 

vara trovärdig har jag valt att lyfta fram begränsningar med metoden. Filosofen Hans-Georg Gadamer 

(1997) poängterar är att det inte går att möta en text helt objektivt, varför man alltså inte kan utesluta 

sig själv ur tolkningsprocessen. En svårighet med textanalys är således att uppnå intersubjektivitet, 
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det vill säga att resultaten blir de samma oavsett vem som utför undersökningen. Som uttolkare av 

texterna har jag försökt vara medveten om resonemanget, det vill säga att min förförståelse spelar roll 

då jag analyserar det empiriska materialet. Ständig reflektion och tydliga framskrivningar av dessa 

hoppas jag bidrar till att resonemangen i studien blir lättöverskådliga för läsaren. Till sist vill jag 

poängtera att det troligtvis finns aspekter, i de texter/uppgifter som har granskats, som inte har 

kommit fram i analysen nedan.  

4.1.1 Utformning av delanalys 1 – genomförande och analysverktyg  

Den kvalitativa metoden karakteriseras av att forskaren befinner sig i samma kontext som undersöks. 

Det betyder att datainsamling, teori och analys har skett både parallellt och i växelverkan i denna 

studie (jfr Ahrne & Svensson 2015:10–16; Nationalencyklopedin 2015). I bakgrund av de svenska 

elevernas sjunkande förståelse för sakprosa (Skolverket 2012:7) har jag undersökt vilka prosaformer 

som behandlas i läromedlen och i PIRLS läsförståelseprov. Målet var att ta reda på i 

vilken utsträckning eleverna fick öva på de olika prosaformerna, texternas längd och vilka genrer som 

behandlades. För att i förlängningen granska alignment, överensstämmelsen, mellan läromedlen och 

PIRLS. Under arbetet med denna studie började jag med att ta fram två analysredskap; sak- och 

skönlitterär prosa utifrån Sofia Asks (2006) definitioner, vilka beskrivs nedan. I enlighet med 

Brymans rekommendation (2008:281) användes verktygen sedan för att granska materialet och för 

att kategorisera det så att resultatet skulle framgå tydligt. I praktiken betyder det att jag läste texterna 

flera gånger och kategoriserade dem utifrån prosaformerna i ett analysschema (se bilaga 1). Därefter 

räknades antal texter som tillhörde den ena eller den andra prosaformen och för att ytterligare beskriva 

texternas utformning sorterades de också efter genretillhörighet. För att fördjupa analysen räknade 

jag också antalet ord i texterna för att redovisa deras längd. Dessutom genomförde jag en översiktlig 

granskning av de bilder som förekom i de olika materialen, samt vilken funktion de fyllde.    

Ask (2006:21–27) delar in prosa 6 i två kategorier: skönlitterär prosa och sakprosa. Språket avgör 

om en text tillhör den ena eller den andra formen. Skönlitterär prosa karakteriseras av ett beskrivande 

språk där miljöer, detaljer, intriger och personer framgår tydligt. Syftet med prosaformen är att tilltala 

våra sinnen och känslor varför texterna måste vara mångtydiga och tolkningsbara. Skönlitterär prosa 

är vanligtvis uppdiktad och präglas av tidsbundna händelser som påverkar handlingen. Romaner och 

sagor är exempel på textgenrer som ingår i skönlitterär prosa. Däremot är sakprosa faktabaserad och 

syftar till att informera och upplysa om sakförhållanden som råder i olika samhällskontexter. 

Åtskilliga textgenrer ryms inom sakprosan, exempelvis nyhetsartiklar, broschyrer och faktatexter. 

                                                 
6 Prosa är den språkform som vanliga texter, exempelvis tidningar och läromedel innehåller (Ask 2006:21). 
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Ask (2006:25–26) anger fem generella grundkrav för sakprosan; saklighet, klarhet, opersonlighet, 

formfasthet och skriftspråklighet. Saklighet betyder att innehållet i texten inte ska vara påhittat, utan 

grundas på realiteter. Klarhet innebär att texten ska vara entydig och inte lämna utrymme för tolkning. 

Opersonlighet, innebär att förtattarrösten ofta är osynlig i texten. Förekomsten av ordet ”jag” är 

förhållandevis liten i sakprosa. Formfasthet betyder att textens innehåll ordnas utifrån en tydlig 

struktur och skriftspråklighet innebär att det inte finns inslag av talspråk i sakprosatexten.  

Vid undersökningen och analysen av materialet anlade jag alltså ett skönlitterärt- respektive ett 

sakprosaperspektiv utifrån Asks (2006) avgränsningar ovan. De kriterier som jag använde för att 

avgöra vilken språkform texterna tillhörde var alltså: saklighet, klarhet, opersonlighet, formfasthet 

och skriftspråklighet. För att ytterligare tydliggöra texternas utformning kategoriserades de även 

utifrån genre. Utformningen av de granskade texterna såg dock olika ut och i vissa förekom flera 

genrer inom en och samma text. Därför räknade jag även antal genreinslag i dem. Det fanns också 

texter som var svåra att kategorisera, dessa beskrivs närmare i analys- och resultatkapitlet.  

4.1.2 Utformning av delanalys 2 – genomförande och analysverktyg  

Aktiv undervisning i läsförståelsestrategier har visat sig gynna elevernas lärande (Reichenberg 2014; 

Westlund 2015). Emellertid framgår det att svenska elever får arbeta med det i mindre utsträckning 

än i många andra länder (Skolverket 2012:8). Med tanke på detta har jag valt att undersöka de 

elevuppgifter som förekommer i läromedlen och i PIRLS läsprov för att ta reda på vilka 

läsförståelsestrategier som övas respektive testas. Målet var, även i denna analys, att granska 

alignment i materialen och se huruvida de låg i linje med varandra. Under arbetet med studien läste 

jag forskning om läsförståelsestrategier parallellt med uppgifterna i materialet för att kunna urskilja 

likheter dem emellan. Därefter sorterade jag ut de teorier som var applicerbara och anpassade dem 

till analysverktyg (se teorikapitel). I praktiken betyder det att jag slog ihop lässtrategier från olika 

teorier till dessa: förutspå, aktivera förkunskaper, ställa frågor, ifrågasätta och granska 

författaren/texten, klargöra otydligheter, söka information, skapa grafik/bilder och sammanfatta. 

Dessutom gjorde jag två tillägg: göra inferenser 7 och skapa inre bilder eftersom strategierna ingår i 

flera av dem ovan men inte uttrycks explicit. Med hjälp av dessa tio strategier analyserades alltså 

sedan uppgifterna och kategoriserades in i ett analysschema (se bilaga 2) (jfr Bryman 2008:281). 

Vissa uppgifter krävde dock inga läsförståelsestrategier då de bestod av att producera text och inte 

läsa. En djupare redogörelse av detta följer i analys- och resultatkapitlet nedan. Därefter räknade jag 

                                                 
7 Att göra inferenser betyder att läsaren drar en slutsats om något som inte står uttryckligen i texten (Nationalencyklopedin 

2015). Det brukar i allmänhet benämnas som att ”läsa mellan raderna”.  
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förekomsten av de olika läsförståelsestrategierna, samt det totala antalet uppgifter per material. 

Dessutom gjordes en översiktlig granskning av antal uppgifter per text. För att fördjupa analysen 

granskade jag även uppgifternas utformning. Det framgick tre kategorier som jag sorterade in dem i: 

flervalsfråga, öppen fråga och uppmaning, vilka jag sedan också sammanställde (se bilaga 3).  

Analysredskapen, de ovan nämnda tio läsförståelsestrategierna, går till viss del in i varandra. För att 

exempelvis kunna sammanfatta eller förutspå något krävs förmågan att göra inferenser. Då jag 

kategoriserade uppgifterna i de olika materialen särskildes lässtrategierna från varandra genom att jag 

granskade den enskilda uppgiftens formulering. Ord som ”troligen” sorterades in under kategorin 

förutspå och fraser som ”de viktigaste budskapet” klassades som sammanfatta i analysschemat (se 

bilaga 2).  I analysen märkte jag att en kombination av flera läsförståelsestrategier ibland krävdes för 

att kunna besvara en uppgift. Det betyder att jag räknade samtliga lässtrategier inom varje uppgift.  

Uppgifterna i två av materialen, Läs! Stopp! Tänk! och PIRLS läsprov, var redan indelade i egna 

kategorier. Dessa valde jag att redovisa parallellt med läsförståelsestrategierna i analysdel två för att 

nyansera den.  I analysen av uppgifterna från PIRLS, som tillhörde kategorierna ”tolka och integrera” 

samt ”värdera och granska”, inordnades flertalet i lässtrategin göra inferenser. För att inte tvinga in 

materialet i låsta kategorier och urholka analysen vill jag tydliggöra att kategorin göra inferenser 

innehåller fler nivåer. Dessa består i att göra olika slags kopplingar och tolkningar; att dra enkla 

slutsatser inom texten; att dra slutsatser utifrån texten och att dra slutsatser bortom texten.  

 

4.2. Material – beskrivning och avgränsning 

Det empiriska materialet i studien består av två aktuella läsförståelseläromedel i ämnet svenska: 

Forma Språket Basbok Trean (2010) och Läs! Stopp! Tänk! Läsförståelse B (2014), samt det senaste 

PIRLS läsförståelseprovet från 2011, vilka beskrivs nedan. För att öka tillförlitligheten i studien valde 

jag att använda ett läromedel vardera från två av Sveriges största läromedelsförlag, nämligen 

Gleerups och Liber. Urvalet och avgränsningen av materialet skedde genom att läromedlen skulle 

uppfylla tre kriterier. Det första kriteriet var att läromedlen skulle vara framtagna med syfte att 

behandla läsförståelse. För det andra skulle de rikta sig till elever i årskurs tre och för det tredje skulle 

de vara populära och användas av många lärare i praktiken. Det sistnämnda kriteriet har jag ingen 

statistik på eftersom förlagen var restriktiva med att uppge sina försäljningssiffror. 

Det är relevant att granska dessa läromedel i förhållande till PIRLS läsprov med tanke på att 

resultaten fungerar som en ständig hänvisningskälla över det allmänna läget bland de svenska 

elevernas läsförståelseförmåga. Dessutom är det av intresse att studera alignment, det vill säga 
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samstämmigheten, mellan medlet (läromedlet) och målet (PIRLS). Frågan är om medlet är anpassat 

efter de krav som målet ställer. Nu följer en närmare beskrivning av det empiriska materialet.  

4.2.1 Forma Språket 

Forma Språket är ett läromedel från Gleerups förlag som riktar sig till elever i grundskolans tidigare 

år och består av ett flertal böcker. I denna studie är det Forma Språket Basbok Trean, skriven av den 

yrkesverksamma läraren och läromedelsförfattaren Richard Hultén (2010), som utgör en del av det 

empiriska materialet. Läromedlet är utformat utifrån Lgr 11 och syftar till att hjälpa eleverna att uppnå 

de uppsatta kunskapsmålen. Boken har 96 sidor och är indelad i fem kapitel, vilka i sin tur är uppdelad 

i tre områden där eleverna tränar förmågorna; läsa, skriva och samtala. I denna studie kommer 

majoriteten av läroboken att analyseras, med undantag för de 17 gula sidor som består av 

kapitelinformation och elevernas självbedömning. Innehållet i läromedlet utgörs av olika texter med 

tillhörande uppgifter som eleverna ska läsa och sedan genomföra. I boken möts man av texter skrivna 

eller berättade av klasskamraterna Mira, Love, Ella och Samir som fungerar som författare. 

4.2.2 Läs! Stopp! Tänk! 

Läs! Stopp! Tänk! Är en serie från Libers förlag som är skriven av Görel Hydén (2014) som har lång 

erfarenhet av både läraryrket och författandet av läromedel. Serien består av två böcker; Läsförståelse 

A som riktar sig till elever i årskurs två och Läsförståelse B som vänder sig till årskurs tre. Det är det 

sistnämnda läromedlet som är relevant att analysera i denna studie. Boken består av 63 sidor som alla 

har analyserats i denna studie. Det finns inga kapitelindelningar i läroboken, utan på varannan sida 

möter eleverna en ny text med tillhörande uppgifter.   

4.2.3 PIRLS läsprov 

Organisationen som ligger bakom PIRLS är The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) och i Sverige genomförs studien på uppdrag av Skolverket. I PIRLS 

ramverk presenteras bakgrundsinformation gällande studien, vilken har laddats ner från IEA:s 

hemsida (Mullis m.fl. 2009). Dessutom har översättningar från Skolverkets rapport PIRLS 2011. 

Läsförmågan hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv (2012) används som komplement.  

Det material som är relevant att analysera i denna studie är den svenska undersökningen från 2011 

och närmare bestämt proven i sig. Fokus kommer alltså ligga på de frisläppta uppgifter, två 

provhäften, som finns tillgängliga på Skolverkets hemsida (2013). Varje provhäfte innehåller ett antal 

frågor som bygger på två olika texter, det vill säga fyra texter totalt. Tre utav dessa texter finns dock 

inte upplagda eftersom Skolverket inte har copyright på dem, därför var jag tvungen att begära ut 
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dem via e-mail. Av den anledningen är det inte möjligt att referera direkt till de tre texterna. I den 

första analys- och resultatdelen hänvisar jag därför till Skolverkets provhäften trots att texterna i 

dagsläget inte finns där. I denna studie analyseras de två provhäften tillsammans som en helhet. Det 

är alltså fyra texter, samt de tillhörande uppgifterna, som granskas i analys- och resultatdelen nedan.  

4.2.4 Materialreflektion 

Det finns flera aspekter att ha i åtanke vid analysen av det material som jag har beskrivit ovan. För 

det första att läromedlen och PIRLS läsprov vänder sig till olika elevgrupper, årskurs tre respektive 

årskurs fyra. När eleverna genomför PIRLS provet följer de alltså kursplanen för årskurs 4-6 istället 

för 1-3. Det kan därför tyckas mer lämpligt att granska läromedel avsedda för årskurs fyra. 

Anledningen till varför jag inte valde att göra det beror på att provet sker mitt under terminen och inte 

i slutet av den. Detta betyder att eleverna knappt har gått en termin i årskurs fyra när provtillfället 

äger rum. De läromedel som eleverna rimligtvis har arbetat mest i, och som utgör deras grund, är 

således avsedda för årkurs tre. 

För det andra måste hänsyns tas till materialens olika syften och att de sker under olika situationer 

där skilda förutsättningar råder. PIRLS läsprov syftar till att testa elevernas kunskaper, medan 

läromedlen syftar till att stimulera dem. Trots materialens skilda syften ska det ändå finnas alignment, 

det vill säga överensstämmelse mellan dem. Till skillnad från PIRLS används läromedlen under en 

längre period i en pågående lärandemiljö, provet genomförs däremot bara vid ett tillfälle. Även fast 

provet är översatt till svenska är det framtaget i ett internationellt sammanhang, läromedlen å sin sida 

är både skapade i och för den svenska kontexten. Ytterligare en viktig punkt att vara medveten om 

under jämförandet av materialet är att förlagen utformar och delar in sina läromedel på olika sätt. 

Vissa är basläromedel och andra är ”träna mera” läromedel. Med andra ord behandlar en del 

läromedel endast området läsa, medan andra också inkluderar skrivandet och samtalet. 

 

 

5. Analys och resultat 

För att analysen och resultaten ska framgå tydligt har jag valt att dela in kapitlet utifrån uppsatsens 

två första frågeställningar, den tredje behandlas löpande i båda delarna men diskuteras främst i 

slutkapitlet. Båda avsnitteten bygger på en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag och 

syftar till att redovisa de likheter och skillnader gällande texterna och uppgifterna som förekommer i 

läromedlen jämfört med de i PIRLS läsprov. I första delen ligger fokus på att lyfta fram texternas 
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prosaform, genre och utformning. Det andra avsnittet behandlar å andra sidan förekomsten av 

läsförståelsestrategier som uppgifterna omfattar, samt utformningen av de aktuella övningarna.  

5.1 Delanalys 1 - Texternas prosaform, genre och utformning 

I denna del avser jag att besvara uppsatsens första fråga gällande texternas prosaform, genre och 

utformning. Detta kommer att göras genom att det empiriska materialet beskrivs och analyseras med 

hjälp av de ovan beskrivna metodverktygen som avgör huruvida en text är skönlitterär eller sakprosa. 

Dessutom beskrivs texternas längd, bilder och vilka olika textgenrer som förekommer i läromedlen 

och PIRLS läsprov. Texterna i läromedlen och i läsprovet kommer att presenteras översiktligt och 

exemplifieras i form av citat och utsagor. Med hjälp av ett diagram, som bygger på ett analysschema 

(se bilaga 1), redovisas resultatet. För att tydliggöra och fördjupa förståelsen för resultatet följer en 

förklaring samt en analys av den. Läromedlen innehåller givetvis fler texter än läsprovet. I Forma 

Språket finns det 34 stycken och i Läs! Stopp! Tänk! förekommer 30, medan PIRLS läsprov består 

av fyra texter totalt.  

 

 

Figur 1: Skönlitterära – och sakprosatexter.  

Diagrammet visar procentandelen skönlitterära- respektive sakprosatexter som finns i de två 

läsförståelseläromedlen och i PIRLS läsprov. I Forma Språket och i Läs! Stopp! Tänk! förekommer 

texter som inte tillhör någon av dessa prosaformer, varför en övrig kategori har skapats. Dessa övriga 

texter kommer att förklaras mer nedan. 
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5.1.1 Forma Språket 

Varje kapitel i läroboken Forma Språket inleds med en presentation av innehållet och en beskrivning 

av de mål som eleverna ska träna på. Avsnitten avslutas med en självbedömning där eleverna 

reflekterar över sina kunskaper, samt sidor med mer träning. Eleverna får bland annat träna på att läsa 

tankekartor, läsa med flyt, samt förstå och följa skriftliga instruktioner. 

Totalt analyserades 34 texter i Forma Språket. Den största andelen utgörs av skönlitterära texter, 

närmare bestämt 47 procent. Sakprosatexterna är sammanlagt 44 procent och de resterande nio 

procenten (se Övriga texter i diagrammet ovan) består av tre tankekartor som självständigt utgör 

varsin text. Längden på texterna varierar, majoriteten ryms inom en A4 sida. Generellt är de 

skönlitterära texterna längre då de innehåller mellan 200 - 250 ord, medan sakprosatexterna består av 

ungefär 100 – 145 ord. I anslutning till varje text finns det bilder som samspelar med innehållet. 

Bilderna är fler och tar upp större utrymme i sakprosatexterna än i de skönlitterära. Där syftar de mer 

till att förklara innehållet i texten än att beskriva det. I exempelvis faktatexten ”Bäver” samspelar 

bilderna med bildtexter som med pilar visar vad orden ”fördämning”, ”damm”, ”ingång” och ”bo” 

betyder (Hultén 2010:52). Dessutom förekommer det två tankekartor som fungerar som komplement 

till två utav texterna i läroboken, varav den ena är skönlitterär och den andra är sakprosa (Hultén 

2010:22, 40).  

Det finns fyra olika textgenrer av sakprosa i läromedlet: beskrivning, faktatext, instruktion och 

information. Två utav dessa faktatexter är hämtade från nationalencyklopedins hemsida och en av de 

informerande texterna är ett utdrag från en ordlista (2010:47, 52, 62). Det vanligaste genreinslaget i 

Forma Språket utgörs av beskrivandetexter, därefter följer faktatexter, instruktionstexter och minst 

förekommer informerandetexter. Gällande skönlitterära prosa finns tre olika textformer 

representerade i Forma Språket; berättelse, saga och bildserie, varav den förstnämnda genren är den 

vanligaste. Följande text representerar en typisk berättelse från läroboken: 

Brännboll 

Hela klassen ska spela brännboll på idrotten. Idag har de en vikarie som de aldrig har träffat förut. – Okej, 

dela upp lagen så kör vi igång! ropar han. 

Två killar i klassen får välja lag, Linus och Simon. De är jättebra på brännboll. De kan ta lyra och springa 

frivarv hur lätt som helst. 

Nu blir jag vald sist, tänker Love. Dumma vikare! Love tycker inte om att spela brännboll. Han brukar 

bli bränd flera gånger och han har aldrig sprungit frivarv… (Hultén 2010:16).  

I utdraget ovan kan många av Asks (2006:21) kriterier för skönlitterär prosa utläsas. Språkbruket som 

används är både beskrivande och berättande. Personer, miljön och möjliga intriger målas upp, i detta 
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fall är dock beskrivningarna inte är så detaljerade. Dessutom används talstreck för att markera att 

någon säger något. Texten utspelar sig vid en specifik tidshändelse, nämligen på idrottslektionen då 

eleverna har en ny vikarie. Det finns också utrymme för tolkning i texten, exempelvis går det att ana 

en viss längtan hos Love efter att vara bra på brännboll. Förutom detta tilltalar texten läsarens känslor 

då den eventuellt väcker tankar om hur det känns att inte bli vald eller att ogilla något.     

Gällande kategoriseringen av de två prosaformerna var det inga svårigheter att avgöra om en text 

tillhörde den ena eller den andra formen utifrån Asks (2006) definitioner. Däremot fanns det en del 

oklarheter beträffande utformningen av de olika sakprosatexterna i Forma Språket då den varierade. 

Många texter rymde flera genrer inom en och samma text, som exempelvis:  

En faktatext innehåller ofta många svåra ord och meningar. Du kan behöva bearbeta texten för att förstå 

det du läser. Att bearbeta en text betyder att du arbetar med den för att förstå textens innehåll. 

Innan du läser 

-  Titta på rubriker, bilder och bildtexter och fundera på vad du tror att texten handlar om. 

-  Fundera på vad du redan kan om ämnet. 

Medan du läser 

-  Koncentrera dig väldigt noga när du läser 

-  Stanna upp om det är något du inte förstår. Fundera först själv en stund och fråga sen någon om 

hjälp. 

-  Läs svåra stycken flera gånger. 

-  Markera ord och meningar som du tycker är svåra… (Hultén 2010:46).  

I analysschemat (se bilaga 1) klassades denna sakprosatext under två kategorier: informativ och 

instruktiv då den innehåller inslag från båda dessa textgenrer. Stycket börjar alltså med att informera 

om vad en faktatext är och därefter ges instruktioner i punktform om vad läsaren ska tänka på eller 

göra både innan och under läsningen.  Däremot räknades texten som en sakprosatext. På grund av att 

sådana texter förekom i läromedlet är antalet textgenrer i analysschemat fler än det totala antalet 

sakprosatexter (se formuleringen ”inslag” i bilaga 1).  

5.1.2 Läs! Stopp! Tänk! 

Läroboken inleds med två informationssidor riktade till eleven. Där presenteras en överblick av 

läromedlets struktur och bland annat ges exempel på vilka typer av uppgifter som eleven kommer att 

möta. Inför läsningen står det anvisningar att eleven ska fokusera på något specifikt, exempelvis träna 

på en läsförståelsestrategi eller/och vara uppmärksam på sina egna tankar under läsningen.  

Läs! Stopp! Tänk! omfattar 30 texter allt som allt. I boken får eleven möta både berättelser och 

olika typer av sakprosatexter. Resultaten visar att den största andel utgörs av sakprosatexter som är 

60 procent, medan de skönlitterära texterna sammanlagt är 33 procent. De kvarvarande sju procenten 

(se Övriga texter i diagrammet ovan) består av ett cirkeldiagram och en innehållsförteckning som 
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ensamma utgör en text vardera (Hydén 2014:38, 50). Det förekommer sju olika former av sakprosa. 

Den genre som förekommer oftast i läroboken är faktatexter, följt av informerande, instruerande och 

beskrivande texter. Det finns också en argumenterande text, ett brev och en bokrecension. Alla texter 

består av en genre i taget, förutom en som innehåller både information och instruktioner (2014:4). 

Gällande den skönlitterära prosan finns det en textgenre representerad i läroboken, nämligen 

berättelse, som exempelvis denna:  

Försök igen! 

En dag när Tina kom hem från skolan hängde en basketkorg ovanför garagedörren. En sådan hade hon 

önskat sig länge. Tinas dröm var att få spela i skolans basketlag. 

-  Den här är till dig, sa hennes mamma. Och här är bollen. Nu kan du kasta så mycket du vill. 

Dunk! Bollen snuddade vid ringen och studsade tillbaka ner på marken. Den flög iväg över buskarna och 

landade på grannens gräsmatta. Att få bollen ner genom korgen var mycket svårare än Tina hade trott. 

-  Jag kommer aldrig att klara det! suckade hon. 

-  Fortsätt bara att öva, sa hennes mamma som rensade ogräs i trädgården. Försök om och om igen så 

kommer du att klara det…(Hydén 2014:8).  

I denna text kan flera av den skönlitterära prosans kännetecken uttolkas (Asks 2006:21). Gällande 

språkbruket är det både beskrivande och berättande, vilket användandet av talstreck bidrar till. 

Förutom detta framgår en utomstående författarröst som berättar vad som sker. Tydliga bilder av 

miljön, personer och kommande intriger målas också upp i textutdraget. Garageuppfarten där 

basketkorgen hänger, bollen som flyger iväg och hamnar på granntomten och mamman som påtar i 

trädgården. Ytterligare ett kriterium för skönlitterär prosa är att texten utspelar sig vid en angiven 

tidpunkt, vilket de inledande orden; ”En dag” vittnar om. Texten är mångbottnad och går att tolka på 

olika sätt. Dessutom vädjar texten till våra sinnen och känslor, genom att exempelvis beskriva hur 

svårt Tina tycker att det är och hur hennes mamma uppmanar henne att inte ge upp.  

Alla texter i Läs! Stopp! Tänk! ryms inom en A4 sida, men längden varierar beroende på 

prosaform. De skönlitterära texterna innehåller vanligtvis 185 ord, däremot är ett fåtal hälften så 

långa. Längden på sakprosatexterna skiftar från text till text, de innehåller mellan 72 – 200 ord. De 

flesta av dessa texter består av ungefär 180 ord. Bilder förekommer till varje text oavsett prosaform 

och på majoriteten av dessa upptar de lika stort utrymme. Det finns två undantag i informationstexten 

”Höstfest hos Teo” och i faktatexten ”Hamsterbur” där bilderna är i fokus och fyller en förklarande 

funktion (Hydén 2014: 22, 42). Till exempel utgörs bilden i faktatexten av en hamsterbur med pilar 

som visar och informerar om de olika delarna i buren. Förutom detta förekommer det även ett diagram 

och en tabell som komplement till två av faktatexterna i läroboken (2014:34, 56).  

Vissa texter var, som tidigare nämnts i metodkapitlet, mer problematiska än andra att kategorisera, 

då de innehöll element från båda prosaformerna. Nedan följer ett typiskt exempel: 
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Kloker och Toker 

Mina katter är roliga. De latar sig i solen hela dagarna. När vi kommer hem springer de emot oss för att 

hälsa, precis som ett par hundar. 

Kloker är smart, men det är inte Toker. Kloker tar hand om Toker. Han håller honom borta från att busa 

med grävlingen som bor i skogen bakom vårt hus. Han ser till att Toker inte lägger sig för att sola mitt 

på vägen där bilar kan skada honom. 

Kloker rullar ihop sig till en boll när han sover. Han lägger ena tassen över ansiktet. Toker ligger på rygg 

och sträcker ut sig. Han lägger båda frambenen över huvudet. 

Båda katterna gillar att bli klappade på huvudet. Båda kurrar när vi ger dem mat. De kommer springande 

till köket när vi ropar. Sedan stoppar de ner huvudena sida vid sida i matskålen för att njuta av middagen 

(Hydén 2014:18).  

I texten ovan kan flera typiska drag för skönlitterär prosa skönjas. För det första har den ett 

beskrivande språk där miljön och huvudpersonerna målas upp i detalj. Läsaren får veta vad katterna 

gör och hur de är som individer. Texten är personlig då författarrösten framgår tydligt genom 

användandet av orden; ”mina”, ”vi” och ”vårt”. Förutom detta innehåller den också tidsbundna 

händelser vilket orden; ”när” och ”sedan” indikerar. Däremot anser jag att texten varken är en 

berättelse eller saga eftersom den inte tycks vara påhittad, utan snarare så informerar/beskriver den 

ett sakförhållande. Således uppfyller texten ett av sakprosans grundkrav; saklighet. Dessutom syns 

inga talspråkliga drag och det verkar inte heller finnas utrymme för tolkning i texten, varför också 

kraven skriftspråklighet och klarhet uppfylls (Ask 2006:21–27). Eftersom tre av fem grundkrav 

uppfylls i texten kategoriserade jag den som sakprosa i analysschemat (se bilaga 1).     

5.1.3 PIRLS läsprov 

I varje provhäfte finns det en skönlitterär- respektive en sakprosatext med ett antal tillhörande frågor. 

Båda häften inleds med två sidor anvisningar riktade till eleven. Där står det att eleven ska läsa olika 

texter och sedan svara på frågor till det lästa. De fyra olika frågor, som förekommer i provet, 

exemplifieras och instruktioner till hur eleven ska gå tillväga för att svara på dem ges. Dessutom 

uppmanas eleven att svara på alla frågor, samt att gå vidare till nästa om de inte kan besvara den. Sist 

i provhäftet finns en utvärdering där eleven, med hjälp av fyra olika smileys, ska ange sin 

läsupplevelse av de två texterna.    

Resultatet visar att PIRLS läsprov består av lika många skönlitterära- som sakprosatexter. 

Sammanlagt finns det fyra texter i bägge läsproven, två tillhör således den ena prosaformen och två 

hör till den andra. De genrer som finns representerade inom sakprosa är faktatext och broschyr. Den 

förstnämnda texten har titeln ”Mysteriet med jättetanden” och handlar om ett par upptäckter av 

fossiler som skedde vid två olika tidpunkter. Faktatexten innehåller över 800 ord och sträcker sig över 

fem A4 sidor. Dessutom förekommer sex bilder, bland annat av fossiltanden och Iguanodon (ett utdött 
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djur) som behandlas i texten. Till fyra av dessa bilder finns det förklarande bildtexter. En del bilder 

tar upp förhållandevis stort utrymme i texten. Nedan följer ett utdrag ur faktatexten: 

Fossil är rester av djur och växter som levde på jorden för många, många år sedan. Människor har hittat 

fossil i stenar och klippor och vid sjöar i tusentals år. Numera vet vi att en del av dessa fossil kommer 

från dinosaurier. 

 

När människor för länge sedan hittade enorma fossil visste de inte vad det var. En del trodde att de stora 

benen kom från stora djur de sett eller läst om, som flodhästar eller elefanter. Men en del av de ben som 

människor hittade var för stora för att ha kommit ens från de allra största flodhästarna eller elefanterna. 

Dessa enorma ben fick en del människor att tro på jättar… (Skolverket 2011a:9).  

I texten ovan kan åtskilliga av sakprosans kännetecken uttolkas (Asks 2006:22–26). För det första 

verkar texten syfta till att informera, upplysa och undervisa läsaren om ett visst sakförhållande, i detta 

fall om fossil och om hur det var förr i tiden. Den uppfyller således grundkravet saklighet eftersom 

den ger intryck av att vara sann. För det andra är texten förhållandevis opersonlig. Förutom 

användandet av ordet ”vi” i första stycket är författaren osynlig. Vidare uppfylls också de generella 

kraven skriftspråklighet och klarhet då texten tycks vara entydig och inga tecken på talspråk syns.  

”Upptäck lusten att dagsvandra” är namnet på den andra sakprosatexten i PIRLS läsprov. 

Broschyren är på två A4 sidor och innehåller omkring 670 ord. Texten är indelad i olika avsnitt och 

strukturen är i listform. Broschyren informerar bland annat om vad man kan göra på en utflykt och 

ger råd samt uppmaningar om vad man ska tänka på. Det förekommer också fem bilder i texten, varav 

en är en karta som visar de utflykter som går att göra i området. Till kartan hör dessutom en 

kartförklaring i form av en tabell som anger hur svår och lång den specifika turen är, samt vad man 

kan få se på den. Bilderna tar i stort sett upp lika stort utrymme som texten i broschyren.  

Den skönlitterära prosan utgörs av en och samma genre, nämligen berättelse. Den ena har titeln 

”Fiendekakan” och handlar om pojken Tom som inte tycker om sin nya granne Jeremy eftersom han 

inte blev bjuden på hans kalas. Texten är tre och en halv sidor lång och består av ungefär 770 ord. 

Det finns fyra bilder som illustrerar huvudkaraktärerna i berättelsen.  Den andra berättelsen heter 

”Flyg, örn, flyg” och handlar om en bonde som finner en övergiven örnunge då han är ute och letar 

efter sin bortsprungna kalv. Berättelsen sträcker sig över fem A4 sidor och innehåller närmare 800 

ord. Det finns fem bilder i texten som passar till innehållet. Nedan följer ett utdrag:  

En dag gick en bonde ut för att söka efter en försvunnen kalv. Kvällen innan hade hedarna kommit tillbaka 

utan den. Den natten hade det blivit en fruktansvärd storm.  

Han vandrade iväg till dalen och letade vid flodbädden, i vassen, bakom klippblocken och i det forsande 

vattnet. Han klättrade uppför slutningen av det högsta berget med dess branta klippväggar. Han tittade 

bakom ett stort stenblock för att se om kalven hade kurat ihop sig där för att ta skydd mot stormen. Och 

det var där han hejdade sig. Där, på en klippavsats, såg han en mycket ovanlig syn. En örnunge, som hade 

kläckts ur ägget en dag eller två tidigare, hade blåsts iväg från boet av den fruktansvärda stormen... 

(Skolverket 2011b:14). 
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I texten går det att utläsa många karaktäristiska drag för skönlitterär prosa (Asks 2006:21). Språket 

som används är både berättande och beskrivande. Med hjälp av de detaljerande beskrivningarna målas 

också tydliga bilder upp för läsaren av både miljön och huvudkaraktärerna, exempelvis hur bonden 

ihärdigt letar efter sin kalv i olika omgivningar.  Berättelsen är också uppbyggd av olika tidsbundna 

händelser som huvudpersonen måste förhålla sig till, så som; ”En dag”, ”Kvällen innan” och då 

bonden ”hejdade sig”. Texten talar till både läsarens känslor och sinnen och man kan exempelvis 

föreställa sig den fruktansvärda stormen eller synen av den nykläckta örnungen på klippavsatsen.   

5.1.4 Sammanfattning och jämförelse mellan läromedlen och PIRLS läsprov 

Sammanfattningsvis framgår det i resultatet ovan att PIRLS läsprov och läroboken Läs! Stopp! Tänk! 

båda innehåller tabeller som komplement till en text. I samtliga material förekommer det också bilder, 

vilka fyller en förklarande funktion i sakprosatexterna. Däremot kan en hel del skillnader mellan 

materialen konstateras. Det finns exempelvis fler sakprosatexter och genrer representerade i Läs! 

Stopp! Tänk! än i Forma Språket. Sju olika genrer förekommer, nämligen faktatext, informerande-, 

instruerande-, beskrivande och argumenterande texter, samt ett brev och en bokrecension. De fyra 

första finns även i Forma Språket som å andra sidan rymmer fler skönlitterära texter och två fler 

genrer (saga och serie) än både Läs! Stopp! Tänk! och PRLS läsprov. En utav de nämnda 

sakprosagenrerna finns i läsprovet, närmare bestämt faktatext. Dessutom förekommer en ytterligare 

som inte finns med i något av läromedlen, en broschyr. Resultaten visar att andelen sakprosa i Läs! 

Stopp! Tänk! är nära dubbelt så stor som den skönlitterära prosan. Fördelningen mellan prosaformerna 

i Forma Språket är förhållandevis jämn, men bara i PIRLS läsprov är den exakt lika.  

Ytterligare en skillnad är att det ryms olika textgenrer inom ett flertal av texterna i Forma Språket 

medan detta endast förekommer i en av texterna i Läs! Stopp! Tänk! och inte alls i PIRLS test. 

Däremot är det svårt att avgöra vilken prosaform ett flertal av texterna i det sistnämnda läromedlet 

tillhör då de innehåller egenskaper från både skönlitterär- och sakprosa. Förutom detta skiljer sig 

längden på texterna markant åt mellan läromedlen och PIRLS läsprov. I provet innehåller texterna, 

oavsett prosaform, mellan ungefär 670 – 800 ord. I Läs! Stopp! Tänk! består majoriteten av båda 

prosaformerna av ungefär 180 ord per text, medan de skönlitterära texterna (200-250 ord) är närmare 

dubbelt så långa som sakprosan (100-145 ord) i Forma Språket. Resultatet visar således att texterna 

i PIRLS är uppåt fyra gånger så långa som de i bägge läromedlen.  
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5.2 Delanalys 2 - Läsförståelsestrategier i uppgifterna  

I detta avsnitt avser jag att besvara uppsatsens andra fråga gällande vilka läsförståelsestrategier som 

övas respektive prövas i de uppgifter som förekommer i läromedlen och i PIRLS läsprov. Med hjälp 

av läsförståelsestrategierna förutspå, aktivera förkunskaper, ställa frågor, ifrågasätta och granska 

författaren/texten, klargöra otydligheter, söka information, skapa grafik/bilder, sammanfatta, göra 

inferenser och skapa inre bilder, kommer det empiriska materialet att analyseras. Förutom detta 

beskrivs uppgifternas form, det vill säga om det är en flervalsfråga, öppen fråga, eller en uppmaning 

(se bilaga 3). Ett urval av dessa uppgifter kommer översiktligt att redogöras för genom olika citat och 

utsagor. Med hjälp av ett diagram, som bygger på ett analysschema (se bilaga 2), redovisas en del av 

resultatet. Vidare följer en förklaring och analys för att resultaten ska klargöras ytterligare. Likaså 

uppgifterna är fler i läromedlen än i läsprovet. I Forma Språket finns det omkring 210 uppgifter, i 

Läs! Stopp! Tänk! förekommer ungefär 240 stycken och i PIRLS läsprov finns 55 uppgifter totalt.  

 

 

Figur 2: Läsförståelsestrategier.  

Diagrammet visar procentandelen läsförståelsestrategier som förekommer i uppgifterna i de två 

läsförståelseläromedlen och i PIRLS läsprov. I Forma Språket finns uppgifter som inte tillhör någon 

av dessa strategier, varför en övrig kategori har skapats. Dessa övriga uppgifter redogörs närmare 

nedan. Det framgår i diagrammet att variationen är relativt stor mellan materialen, uppgifterna kräver 

alltså att eleverna använder olika läsförståelsestrategier. I Läs! Stopp! Tänk! måste eleven använda 

alla tio strategier i arbetet med uppgifterna, medan i Forma Språket behövs nio av dem. Inte mer än 

sju strategier krävs i PIRLS uppgifter. Den strategi som oftast erfordras i båda läromedlen, är att söka 
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information, medan PIRLS framförallt kräver att eleven gör inferenser. Den strategi som efterfrågas 

i ungefär samma utsträckning i samtliga material är att aktivera förkunskaper. Att sammanfatta och 

göra inferenser är de strategier som skiljer sig mest åt mellan materialen.   

5.2.1 Forma språket  

Antalet uppgifter i läroboken varierar från text till text, den totala mängden är omkring 210 stycken. 

Av dessa utgörs 52 procent av uppmaningar, 27 procent av öppna frågor, 19 procent av tvåvalsfrågor 

samt 2 procent av kontrollfrågor, vilka kommer att exemplifieras nedan. Uppgifterna består bland 

annat av att svara på frågor som rör innehåll samt sådant som står ”mellan raderna” (Hultén 2010:5). 

I läroboken arbetar eleven både enskilt och tillsammans med andra då flera övningar kräver att man 

samtalar med någon för att kunna utföra den.  

Resultatet visar att de vanligaste läsförståelsestrategierna som erfordras av eleverna är söka 

information, aktivera förkunskaper och göra inferenser. Däremot kräver ingen uppgift att strategin 

inre bilder används, särskilt ofta behövs inte heller strategierna förutspå, sammanfatta samt ifrågasätta 

och granska. Som tidigare nämnts är det många uppgifter (29 procent) som inte fodrar några 

läsförståelsestrategier alls eftersom de består av att producera text och inte läsa den. Detta beror på 

att läromedlet i fråga omfattar tre delar: läsa, samtala och skriva, vilka alla ingår i läsförståelse (se 

materialbeskrivning). För att resultatet inte skulle bli missvisande redovisas dessa uppgifter i 

kategorin övrigt i diagrammet ovan. Majoriteten av dessa uppgifter handlar om att beskriva något, ett 

typiskt exempel är: ”Beskriv hur man gör när man vässar en penna” (Hultén 2010:91). Här ska eleven 

alltså skapa en instruktion utan att basera den på en läst text, därför tycks uppgiften inte kräva att 

någon läsförståelsestrategi används.  

Uppgifterna som följer är exempel på uppmaningar och öppna frågor där eleverna samarbetar 

parvis för att genomföra de aktuella övningarna. De tillhör berättelsen ”Brännboll” (2010:16–17) som 

presenterades översiktligt ovan:  

Återberätta texten för en kompis med hjälp av stödorden: Brännboll, vikarie, välja lag, slagträ, hjärtat, 

svettig, flyger.  

Jag berättade för: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hur gick det att berätta? Skriv vad din kompis tyckte. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hur tycker du att man ska göra när man delar upp lag? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uppgifterna indikerar att en kombination av olika läsförståelsestrategier måste användas för att 

genomföra det som efterfrågas. För det första krävs det att eleven aktiverar förkunskaper och 

sammanfattar för att kunna återberätta texten för en kamrat. Däremot verkar det inte som att eleven 

behöver använda några lässtrategier för att besvara den första frågan då det som efterfrågas är den 

egna processen, vilket alltså inte baseras på innehållet i texten. I den sista frågan förefaller det dock 

som att lässtrategin aktivera förkunskaper fodras för att besvara frågan, eftersom den återkopplar till 

textens handling (Andreassen 2008:232, 246-247; Reichenberg 2014:87; Westlund 2015:117, 133).   

  Andra övningar fodrar att eleven först arbetar själv och sedan med en kamrat. De följande 

uppgifterna är hämtade från en faktatext som handlar om kompostering (Hultén 2010:47). Först 

presenteras uppgifterna där eleven arbetar enskilt: 

Stryk under alla svåra ord i texten. 

Vad visste du om kompostering innan du läste texten? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vad har du lärt dig om kompostering? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

För att kunna utföra uppgiften och besvara frågorna förefaller det som att tre läsförståelsestrategier 

krävs. Till att börja med måste eleven aktivera sina förkunskaper, det vill säga identifiera och särskilja 

de svåra orden. Dessutom krävs att den informationssökandestrategin används för att sedan kunna 

finna dessa ord i texten. Därefter tycks de två följande frågorna kräva att lässtrategierna aktivera 

förkunskaper och sammanfatta används för att frågorna ska bli kompletta. Först måste eleven alltså 

tänka ut vad den vet om kompostering och formulera ett sammanfattande svar och sedan, utifrån 

textens innehåll, summera sina nya kunskaper kring ämnet (Andreassen 2008:232, 246-247; 

Reichenberg 2014:87; Westlund 2015:117, 133).  Efter övningarna ovan ska eleven sedan arbeta i 

par med samma text och utföra följande uppgifter:  

Förklara orden och svara på frågorna. 

Kompostbehållare ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kompostering -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Varför är det viktigt att lära sig om kompostering? 

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Varför är det bra för vår miljö att kompostera?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Hultén 2010:48).  

De läsförståelsestrategier som verkar behövas för att förklara orden är sök information, klargör 

otydligheter och sammanfatta. Det vill säga att eleven letar upp de två orden som explicit står i 

faktatexten, reder ut vad de betyder och sedan sammanfattar detta med egna ord. Frågorna å andra 

sidan indikerar att andra lässtrategier behövs. Ingenstans står det utskrivet i texten varför det är viktigt 

att lära sig om kompostering eller hur det påverkar miljön. Därför krävs det att eleven aktiverar sina 

förkunskaper kring ämnet och dessutom går bortom informationen i texten och gör en infernes, det 

vill säga formulerar en rimlig slutsats (Andreassen 2008:232, 247; Reichenberg 2014:87; Westlund 

2015:117, 133).   

Relativt frekvent förekommer det övningar där eleven förväntas bearbeta olika texter och sedan skapa 

tankekartor eller andra bilder utifrån dem (Hultén 2010:9, 11, 14). Dessa typer av uppgifter verkar 

fodra att eleven använder läsförståelsestrategin som handlar om att skapa bilder och grafik för lyckas 

förmedla och organisera sin kunskap om området (Andreassen 2008:248; Westlund 2015:133). 

Uppgifter som förekom någon enstaka gång i läromedlet består av att eleven ska ge förslag på ett 

annat slut av en befintlig berättelse, eller att skriva vidare på en redan påbörjad text (Hultén 2010:23, 

33, 56). För att kunna göra det efterfrågade tycks eleven behöva granska aktuell text, både gällande 

innehåll och form, och sedan ändra eller vidareutveckla den. Eleven är såldes en aktiv medskapare, 

vilket kan ses som ett exempel på vad QtA-modellen bland annat går ut på (Reichenberg 2014:94).  

5.2.2 Läs! Stopp! Tänk! 

Till varje text hör fem övningar som vanligtvis innehåller 8-9 olika uppgifter. Allt som allt finns det 

omkring 240 uppgifter i läroboken. Dessa utgörs av 60 procent flervalsfrågor, 22 procent öppna frågor 

och 18 procent uppmaningar, vilka jag kommer att beskriva ytterligare nedan. Samtliga uppgifter 

syftar till att utveckla och stimulera elevernas läsförståelsestrategier. Resultatet ovan visar att söka 

information, göra inferenser och aktivera förkunskaper är de lässtrategier som krävs oftast för att 

kunna genomföra uppgifterna i läroboken. Emellertid behövs strategierna skapa bilder/grafik, skapa 

inre bilder samt ställa frågor relativt sällan i läromedlet.  

Innan läsningen av varje text får eleven veta indirekt vilken strategi som kommer att övas, det vill 

säga vad eleven ska göra eller tänka på under läsningen. Exempelvis: ”1. Medan du läser: Tänk på en 

gång när du till slut klarade att göra något svårt” (Hydén 2014:8). Här indikeras att lässtrategin 

aktivera förkunskaper krävs för att kunna utföra uppmaningen (Andreassen 2008:246; Westlund 
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2015:133). Uppgiften som följer (efter läsningen) hör ihop med den första och består oftast av olika 

former av uppmaningar så som att skriva klart en påbörjad mening eller att stryka under något 

specifikt i texten. Eleven tycks alltså behöva använda sökstrategin i detta fall (Andreassen 2008:247; 

Westlund 2015:133). 

Nästa uppgift består av flervalsfrågor. Dessa har varsin tillhörande symbol och är indelade i tre 

kategorier; frågor där svaret står tydligt i texten, frågor där svaret finns i texten och frågor där svaret 

finns gömt i texten (Hydén 2014:3, min kursivering). De två första kategorierna har jag analyserat 

ihop eftersom svaret på denna typ av fråga finns utskrivet i texten. Frågorna som följer tillhör texterna 

som har presenterats ovan ”Försök igen!” samt ”Kloker och Toker” (2014:8-9, 18-19) och kommer 

löpande att användas som exempel i denna del: 

 

Vad handlar texten mest om?                            Hur är Kloker olik Toker? 

 
¤ en mamma som rensar ogräs                          ¤ Kloker är liten, men Toker är stor. 

 

¤ en flicka som spelar basket                            ¤ Kloker är smart, men det är inte Toker. 

 

¤ en basketboll                                          ¤ Kloker är rolig, men det är inte Toker.  

För att kunna besvara frågorna måste eleven, enligt läroboken, leta på ett eller flera ställen i texten. 

Även om dessa frågor är indelade i kategorin där svaret finns utskrivet i texten kräver de olika 

lässtrategier. I den första verkar eleven vara tvungen att sammanfatta, det vill säga identifiera textens 

helhet för att kunna besvara vad texten handlar ”mest” om. I den andra frågan däremot räcker det med 

att eleven använder läsförståelsestrategin som handlar om att söka information då svaret står 

ordagrant i texten (Andreassen 2008:232, 247; Reichenberg 2014:87; Westlund 2015:117, 133). 

Den tredje kategorin frågor där svaret finns gömt i texten handlar om att kunna dra en slutsats 

utifrån texten. I elevanvisningarna står det att eleven måste förstå vad författaren egentligen menar, 

det vill säga att ”läsa mellan raderna” (Hydén 2014:3). Det kan exempelvis handla om att ange en 

passande rubrik, förklara ett specifikt ord eller begrepp, förutsäga något, tolka författarens avsikt med 

texten eller att ange textens sort. Inom denna indelning kan ett flertal läsförståelsestrategier urskönjas. 

För att kunna avgöra en passande rubrik krävs det att eleven sammanfattar textens huvudidé och för 

att förklara något måste lässtrategin klargöra otydligheter användas. Vidare erfordras strategin att 

förutspå för att kunna göra en förutsägelse, samt ifrågasättande av författaren för att kunna tolka 

avsikten med texten. Slutligen krävs en kombination av läsförståelsestrategierna aktivera 

förkunskaper och sammanfatta för att avgöra textgenre. (Andreassen 2008:232, 246; Reichenberg 

2014:87, 93; Westlund 2015:117, 133, 136–137).  
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Efter denna uppgift följer en öppen fråga vilken också har en egen symbol och kategori, nämligen 

frågor där svaret inte finns i texten (Hydén 2014:3, min kursivering). Där är det eleven själv som har 

svaret och formulerar en egen mening. I elevanvisningarna står det: ”Tänk efter noga, för svaret ska 

visa vad just du vet, tycker eller tror om något” (2014:3). Formuleringen är dock, enligt mig, 

missvisande eftersom frågorna måste kopplas till texten på olika vis för att kunna besvaras. Ibland 

kräver svaret på frågorna en direkt koppling till texten: 

4. a) Vem hade hängt upp basketkorgen, tror du? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Varför tror du så? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Hydén 2014:9). 

För att svaret ska vara korrekt tycks eleven behöva knyta an till texten och göra en inferens, det vill 

säga dra en slutsats om vem som utfört handlingen. Att eleven måste motivera sitt svar indikerar 

också på detta. Det verkar alltså inte rimligt att eleven ska hitta på en karaktär som inte finns med i 

texten för att besvara frågan. Andra gånger efterfrågas ett mer personligt svar där eleven kopplar 

texten till sin egen erfarenhet: 

4. Vilken katt skulle passa i din familj: Kloker eller Toker? Varför? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(2014:19). 

Här antyds att en förening av två läsförståelsestrategier krävs. En sammanfattning av texten för att få 

fram information som beskriver de olika katterna, samt en aktivering av förkunskaper för att kunna 

avgöra vilken katt som är bäst lämpad för den egna familjen (Andreassen 2008:232, 246-247; 

Reichenberg 2014:87; Westlund 2015:117, 133). 

I den sista övningen i Läs! Stopp! Tänk! knyts aktuell lässtrategi samman med texten och 

uppgifterna. Majoriteten av dessa är öppna frågor som bland annat handlar om att: granska och tolka 

språket, strukturen och bilderna, svara på frågor utifrån karaktären i texten, tolka textens helhet med 

mera. Som exempelvis: ”Vad kan man lära sig av den här berättelsen, tycker du?” (Hydén 2014:9). 

För att kunna besvara frågan verkar eleven vara tvungen att sammanfatta texten för att få fram 

huvudbudskapet. (Andreassen 2008:232, 246-247; Reichenberg 2014:87; Westlund 2015:117, 133). 

Det förekommer också uppmaningar så som att skapa frågor baserade på texten, till exempel: ”Skriv 

en fråga som skulle vara intressant att ställa till Tina” (Hydén 2014:9). Här indikeras att 
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läsförståelsestrategin ställa frågor måste användas. (Andreassen 2008:232; Reichenberg 2014:87; 

Westlund 2015:116). 

5.2.3 PIRLS läsprov 

I PIRLS läsprov testas elevernas läsförståelse utifrån uppgifter som bygger på fyra läsprocesser: 

”Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information”, ”Dra enkla slutsatser”, Tolka och 

integrera idéer och information”, ”Granska och värdera innehåll, språk och textelement” (Skolverket, 

2012, s. 17). De två första processerna är textbaserade vilket betyder att informationen går att urskilja 

i texten. De två sistnämnda har en tolkande och värderande karaktär och eleverna måste göra 

inferenser (läsa mellan raderna) för att kunna finna informationen. Till samtliga texter finns 12 - 14 

frågor. 53 procent av dessa är av flervalstyp, varav ett svar är rätt, och eleven kryssar i en av fyra 

alternativa svar. Resterande del utgörs av 27 procent öppna frågor och 20 procent uppmaningar som 

båda kräver att eleven formulera ett eget svar. I resultatet ovan framgår att de läsförståelsestrategier 

som erfordras i flest uppgifter är att göra inferenser, söka information och sammanfatta. Däremot 

behöver eleven aldrig använda lässtrategierna ställa frågor, skapa bilder/grafik, eller skapa inre bilder 

för att genomföra en uppgift.   

Den första läsprocessen ”Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information” betyder att eleven 

finner och återger information som uttryckligen står i texten. Följande typexempel är hämtat från 

berättelsen ”Flyg, örn, flyg”:  

 

1. Vad gav sig bonden ut för att leta efter i början av berättelsen? 

 

A) En kalv 

B) Herdar 

C) Klippväggar 

D) En örnunge  (Skolverket 2011b:19). 

I denna fråga tycks läsförståelsestrategin söka information krävas. För att besvara frågan måste 

läsaren alltså kunna identifiera informationen som tydligt angavs i början av texten. (Andreassen 

2008:247; Westlund 2015:133). Ytterligare ett exempel kommer från broschyren ”Upptäck lusten att 

dagsvandra”: 

2. Ange två intressanta saker som du kan komma att se på en dagsvandring och som nämndes i 

broschyren. 
1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Skolverket 2011b:5). 

För att kunna besvara denna öppna fråga verkar det erfordras att eleven använder den 

informationssökande lässtrategin och lokaliserar efterfrågad fakta i texten. I sitt svar måste eleven 

återge exempel som är direkt hämtade från texten (Andreassen 2008:247; Westlund 2015:133). 
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Den andra läsprocessen ”Dra enkla slutsatser” innebär att läsaren går bortom meningen i texten 

och gör inferenser, det vill säga läser mellan raderna. I PIRLS provet betyder det att eleven 

exempelvis ska ange hur olika händelser hänger samman med varandra, som i faktatexten ”Mysteriet 

med jättetanden”: 

9. Varför tog Gideon Mantell med sig tanden till ett museum? 

 

A) för att fråga om fossilet hörde till museet 

B) för att bevisa att han var fossilexpert 

C) för att höra vad forskarna trodde om hans idé  

D) för att jämföra tanden med andra på museet (Skolverket 2011a:16). 

Eftersom svaret på frågan inte står utskrivet i texten krävs det att eleven använder lässtrategin göra 

inferenser. Efter läsningen måste eleven kunna använda informationen för att dra en slutsats om vad 

det berodde på att Gideon Mantell tog med sig tanden till museet. En fråga av liknande slag är hämtad 

från berättelsen ”Fiendekakan” och lyder: 

5. Hur kände sig Tom när han kände lukten av fiendekakan? Förklara varför han kände sig så. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

(Skolverket 2011a:6). 

Likaså i denna uppgift kräver svaret att lässtrategin göra inferenser används då det inte står uttalat i 

texten. Eleven måste alltså lägga ihop olika information och sammanbinda den till en relevant slutsats 

kring Toms känslor. Att han exempelvis blev överraskad då han kände lukten. Dessutom måste eleven 

kunna ange en förklaring till varför han kände så, vilket indikerar att läsförståelsestrategierna klargöra 

otydligheter och förutspå också behövs för att svaret ska vara komplett (Andreassen 2008:232–233; 

Reichenberg 2014:87; Westlund 2015:116–117). Med andra ord gäller det att förklara att Tom blev 

förvånad över den goda doften eftersom kakan borde ha luktat illa. 

Den tredje läsprocessen ”Tolka och integrera idéer och information” betyder att eleven skapar en 

förståelse för helheten av texten. Detta genom att förena egna erfarenheter och kunskaper med det 

som står i texten. Följande typexempel är hämtat från ”Flyg, örn, flyg”: 

 

7. Förklara vad bondens vän menade när han sa till örnen:  
”Du hör inte till jorden utan till himmelen”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

(Skolverket 2011b:21). 

Svaret måste innehålla en tolkning av metaforen ovan, vilket antyder att tre olika typer av 

läsförståelsestrategier erfordras. För att kunna förklara vad vännen menade måste lässtrategin 
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klargöra otydligheter användas och för i sin tur förmå att göra det krävs det en aktivering av 

förkunskaper. Det vill säga att eleven vet att örnens normala beteende är att flyga och inte att gå på 

marken. Dessutom kräver uppgiften en omfattande bearbetning av texten varför en mer avancerad 

form av lässtrategin göra inferenser behövs (Andreassen 2008:232, 246; Reichenberg 2014:87; 

Westlund 2015:117, 133). 

Den fjärde läsprocessen ”Granska och värdera innehåll, språk och textelement” betyder att eleven 

måste använda sina kunskaper om språk och text för att kunna besvara frågan. Ett typiskt exempel på 

en sådan fråga är hämtat från faktatexten ”Mysteriet med jättetanden”:  

12. Titta på de två bilderna av Iguanodon. Vad hjälper de dig att förstå? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Skolverket 2011a:17). 

I frågan måste eleven ha förmågan att bedöma och inhämta information utifrån bilderna för att kunna 

ge ett relevant svar. Detta tyder på att läsförståelsestrategin granska texten, men inte ifrågasätta 

författaren, och sammanfatta behövs för att redogörelsen ska vara möjlig. Det vill säga att eleven, 

genom noga undersökning av bilderna, förmår att urskilja den viktiga informationen från den mindre 

viktiga i ett summerande svar (Reichenberg 2014:93; Westlund 2015:136–137). 

Ytterligare ett exempel på att granska och värdera innehåll, språk och textelement är denna fråga från 

berättelsen ”Fiendekakan”: 

 

13. Titta på den här meningen i slutet av berättelsen: 

”När vi hade ätit upp efterrätten bjöd Jeremy hem mig till sig nästa morgon”. 

Vad säger detta om pojkarna? 

 

A) De är fortfarande fiender. 

B) De gillar inte att leka hemma hos Tom. 

C) De ville äta lite mer fiendekaka. 

D) De kanske blir vänner i framtiden (Skolverket 2011a:9). 

Här antyds att strategin förutspå krävs för att kunna besvara frågan. Utifrån citatet måste eleven alltså 

dra en slutsats, baserad på karaktärernas agerande, och göra en förutsägelse om vad som troligen 

kommer att ske framtiden (Andreassen 2008:232; Reichenberg 2014:87; Westlund 2015:116).  

5.2.4 Sammanfattning och jämförelse mellan läromedlen och PIRLS läsprov 

Sammanfattningsvis framgår det i resultatet ovan att samtliga material innehåller olika typer av 

uppgifter; flervalsfrågor, öppna frågor och uppmaningar. Dessutom förekommer det även ett fåtal 

kontrollfrågor i Forma Språket. Däremot skiljer sig mängden av dessa uppgifter åt. I Forma Språket 

finns det flest uppmaningar och minst kontrollfrågor, medan i Läs! Stopp! Tänk! och PIRLS läsprov 
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förekommer flervalsfrågor oftast och uppmaningar mer sällan. Andelen öppna frågor är dock relativt 

jämnt fördelad mellan materialen. En skillnad är att läsprovet innehåller fler uppgifter per text än vad 

båda läroböckerna gör, betydligt fler än de i Forma Språket. Det som däremot är unikt för det 

sistnämnda läromedlet är att en stor del av uppgifterna ska utföras i samspel. Flera sidor består av 

övningar där eleverna ska samtala om olika frågor för att lösa dem ihop. Detta ligger också i linje 

med hur undervisningen av läsförståelsemodellerna RT, CORI och QtA ska bedrivas (Andreassen 

2008; Reichenberg 2014). Emellertid förekommer samtalet inte alls i PIRLS och inte heller nämnvärt 

i Läs! Stopp! Tänk! där frekvensen är mindre än en procentenhet.  

Gällande de läsförståelsestrategier som uppgifterna kräver finns det likheter såväl som skillnader 

enligt resultatet ovan. I Läs! Stopp! Tänk! behöver eleven använda alla tio lässtrategier. Nio utav 

dessa krävs i Forma Språket och ännu färre fodras i läsprovet, nämligen sju stycken totalt. De tre 

lässtrategier som eleverna oftast behöver använda för att genomföra uppgifterna, i bägge läroböcker, 

är: söka information, göra inferenser och aktivera förkunskaper. För att bemästra uppgifterna i PIRLS 

läsprov krävs två av dessa strategier och en ytterligare i ordningen; göra inferenser, söka information 

och sammanfatta. De läsförståelsestrategier som helt saknas i PIRLS är: ställa frågor, skapa bilder 

och grafik, samt skapa inre bilder. Samma strategier fodras också relativt sällan till uppgifterna i Läs! 

Stopp! Tänk!  Den sistnämnda (skapa inre bilder) förekommer inte heller i Forma Språket och 

strategierna förutspå, sammanfatta, samt ifrågasätta och granska används bara undantagsvis. 

Dessutom är det 29 procent av uppgifterna i läroboken som inte kräver att eleven använder några 

lässtrategier alls. Uppgifterna i Läs! Stopp! Tänk! kräver att strategin ifrågasätta och granska används 

tre gånger så ofta som i Forma Språket. Till skillnad från PIRLS läsprov utgörs dessa övningar dock 

av flervalsuppgifter vilket innebär att eleven får svaret presenterat.   

 

 

6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer jag att sammanfatta studien genom att redogöra för uppsatsens syfte 

och frågeställningar. För att besvara frågorna följer en sammanfattning och jämförelse av de resultat som 

framkommit i analysen. Till sist presenteras förslag på vidare forskning.  
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6.1 Sammanfattning och slutdiskussion  

I ljuset av svenska elevers sjunkande läsförståelse för sakprosa, samt den avskaffade granskningen 

av läromedel var syftet med studien att undersöka två läsförståelseläromedel och jämföra dem med 

PIRLS läsprov från 2011. Den övergripande avsikten har varit att undersöka alignment, det vill säga 

samstämmigheten, dem emellan. I studien fokuserade jag på att lyfta fram likheter och skillnader 

bland de texter och uppgifter som förekom i materialen. Detta med särskilt fokus på texternas 

prosaform, genre och utformning, samt på de läsförståelsestrategier som övades respektive prövades 

i uppgifterna. Genom textanalys samt teorier om alignment (Biggs 2003) och läsförståelsestrategier 

(Andreassen 2008; Reichenberg 2014; Westlund 2015) besvarades följande frågeställningar: 

 Vilka likheter och skillnader gällande texternas prosaform, genre och utformning kan 

urskiljas i de två läromedlen jämfört med PIRLS läsprov? 

  Vilka likheter och skillnader finns mellan de läsförståelsestrategier som övas i läromedlens 

uppgifter jämfört med de som testas i PIRLS läsprov?  

 Vilka förutsättningar ges eleverna att prestera på PIRLS genom arbetet med dessa två 

läsförståelseläromedlen?  

Nedan följer en sammanfattning och empirisk diskussion av de resultat som framträdde i analysen. 

Frågeställningarna kommer att redogöras i turordning, men framförallt är det den tredje frågan som 

är central och den diskuteras löpande i denna avslutande del.  

Gällande texternas prosaform, genre och utformning framgår det sammanfattningsvis i resultaten att 

eleverna får träna på läsförståelsen av sakprosa i större utsträckning än texter av skönlitterär karaktär 

i läromedlet Läs! Stopp! Tänk! än i Forma Språket. I förhållande till de sjunkande PIRLS resultaten 

gällande elevers förståelse av sakprosa kan denna fördelning tyckas relevant. Det kan alltså vara 

motiverat att ge eleverna möjlighet att träna extra inom detta område för att förbättra sin förmåga att 

förstå sakprosa. Emellertid kan jag ana en motsättning i detta textfördelningsförhållande. Att den 

största andelen texter i detta läromedel utgörs av sakprosa borde bidra till en bättre förståelse av 

textformen, vilket inte stämmer överens med resultaten från PIRLS. En möjlig orsak till detta skulle 

kunna bero på den stora skillnaden gällande texternas omfattning. De texter som eleverna får öva på, 

genom arbetet i de två läromedlen, är avsevärt mycket kortare än de som används och prövas i PIRLS 

läsprov. Dessutom kräver läsprovet att eleven kan läsa av både bilder, kartor och kartförklaringar 

(tabeller) för att kunna besvara vissa frågor. Detta förekommer till viss del även i läromedlen, men 
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till skillnad från dem fodras det en djupare granskning samt en värdering av grafiken i PIRLS läsprov. 

Eleven måste alltså förmå urskilja väsentlig information och sedan använda den för att formulera ett 

svar. Detta kan tolkas som ett tecken på bristande alignment mellan materialen (Biggs 2003). 

Samstämmigheten är alltså inte komplett mellan läromedlen och PIRLS eftersom det ställs större krav 

på eleven i läsprovet än i läroböckerna gällande läsning och bearbetning av texter (inklusive grafik). 

Utifrån detta drar jag slutsatsen att eleverna inte ges rätta förutsättningar att prestera på PIRLS läsprov 

genom arbetet med de två läromedlen.  

Denna slutsats är relevant i förhållande till Elwérs (2014) studie eftersom hennes resultat visar att 

den sena upptäckten av läsförståelseproblem, bland elever som läser utmärkt, beror på att texterna 

upp till årskurs tre inte kräver så mycket. Problemen visar sig däremot i årskursen fyra då eleverna 

möter allt svårare texter. Inom amerikansk forskning kallas detta fenomen ”The fourth grade slump”, 

vilket används för att förklara den elevgrupp som har klarat av nybörjarundervisningen men sedan 

inte utvecklas som förväntat (Westlund 2009:199). I takt med att texterna blir mer avancerade får 

eleverna svårt med att uppfylla de krav som ställs. Grunden till problemet kan vara att eleverna, under 

de första skolåren, utvecklat ett begränsat ordförråd eller dåliga lässtrategier. Det är alltså texterna 

som ställer högre krav på eleverna och inte de som har blivit sämre läsare.  

Torts att jag endast har analyserat texternas form och omfattning i denna studie, lade jag även 

märke till att språket är på en högre nivå i läsprovet än i läroböckerna. Svårare verbformer, som 

exempelvis passiv verbform, används och specifika begrepp förekommer oftare i PIRLS. Förutom 

skillnaderna i texternas längd, kan det avancerade språket också ses som ett exempel på det som 

forskningen ovan har kommit fram till.   

Gällande de läsförståelsestrategier som övas respektive prövas framgår det sammanfattningsvis i 

resultaten att uppgifterna i läromedlen kräver att eleven aktiverar fler strategier än i PIRLS läsprov. 

Att ställa frågor, skapa bilder och grafik, samt skapa inre bilder är lässtrategier som saknas helt i 

PIRLS. Likaså i Forma Språket saknas uppgifter som fodrar att eleven skapar inre bilder. I 

förhållande till forskning som visar att dessa lässtrategier, bland andra, har god effekt på elevers 

lärande (Reichenberg & Emanuelsson 2014; Westlund 2015) kan resultatet tyckas märkligt.  

Resultaten visar vidare att söka information, göra inferenser och aktivera förkunskaper är de 

läsförståelsestrategier som behövs oftast för att klara av uppgifterna i läroböckerna. Likaså krävs de 

två förstnämnda mest i PIRLS, men tillskillnad från läromedlen krävs strategin att sammanfatta i hög 

utsträckning. Användningen av läsförståelsestrategierna att sammanfatta och göra inferenser är de 

som skiljer sig procentuellt mest åt mellan uppgifterna i läromedlen och i PIRLS läsprov. Detta 

innebär att eleven måste kunna skilja viktig information från oviktig och summera textens helhet eller 
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huvudbudskap, samt dra slutsatser både inom och bortom textens handling. Detta överensstämmer 

med de resultat som Liberg och af Geijerstam (2012) kommer fram till i sin studie. Där diskuterar de 

problematiken med att uppgifterna i PIRLS läsprov kräver att eleverna intar ett kritiskt 

förhållningssätt samt att de förmår tolka och integrera idéer från informationen i texter. Utmaningen 

är att detta inte erfordras för övningarna i det nationella ämnesprovet, samt att eleverna förväntas 

klara av att tolka texter trots att detta arbete just har påbörjats då provet äger rum.    

Resultaten visar dessutom att mängden uppgifter per text är betydlig fler i PIRLS läsprov än i båda 

läromedlen. Det betyder att eleven måste bearbeta texten i större utsträckning och mer djupgående i 

provet, vilket alltså inte läromedlen kräver. Detta indikerar att materialen inte ligger helt i linje med 

varandra (Biggs 2003). Med andra ord tycks alignment vara bristfällig eftersom lässtrategierna som 

uppgifterna i PIRLS kräver, inte övas nog i läroböckerna. Förutom detta skiljer sig också mängden 

uppgifter per text sig åt då läsprovet innehåller fler. Slutsatsen, utifrån detta, är att eleverna inte ges 

tillräckliga förutsättningar att prestera på PIRLS läsprov genom arbetet med de två läromedlen. 

Samtliga uppgifter i materialen kräver att läsförståelsestrategierna används parallellt, vilket ligger 

i linje med Westlunds tankar om att de inte ska användas isolerat en och en (2013). Modellerna RT, 

CORI och QtA betonar alla vikten av att läsförståelseundervisningen sker i samspel, det vill säga att 

eleverna samtalar med varandra och med läraren (Andreassen 2008; Reichenberg 2014). I resultatet 

framgår det dock att detta endast äger rum i läroboken Forma Språket. I varken PIRLS läsprov eller 

i Läs! Stopp! Tänk! förekommer det uppgifter där eleverna ska föra dialog. Det kan tyckas 

anmärkningsvärt att samtalet hamnar i skymundan i två av tre material då det har en betydande roll 

för elevens utveckling av god läsförståelse.  

Vidare skiljer sig användandet av läsförståelsestrategierna åt mellan materialen. I PIRLS läsprov 

är det mer vanligt förekommande att en enskild uppgift fodrar att en kombination av lässtrategier 

används. I läroböckerna efterfrågas däremot ett mer personligt svar än i PIRLS, vilket också bekräftar 

de resultat som Geijerstam och W Folkeryd (2013) har kommit fram till i sin studie. De elevsvar som 

hade en associativ karaktär, det vill säga där eleven kopplade an till egna erfarenheter, klassades som 

underkända utifrån PIRLS bedömningsunderlag. Geijerstam och W Folkeryd hävdar att den 

associativa rörligheten inte premieras i PIRLS läsprov (2013). I förhållande till deras resultat finns 

det en problematik med att båda läromedlen, i hög grad, efterfrågar elevens personliga åsikt då PIRLS 

läsprov inte gör det. I detta hänseende verkar det alltså inte finnas något alignment mellan materialen. 

Det som övas är inte det samma som senare prövas (Biggs 2003). Utifrån detta drar jag slutsatsen att 

eleverna tränas på ”fel” typ av frågor i läromedlen då formuleringar som ”tycker/tror du” används 
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frekvent däri. Det står alltså inte uttryckligen att eleven ska förhålla sig till texten och bygga sina svar 

på den, vilket dock förväntas i PIRLS läsprov.  

Med resonemangen ovan i åtanke väcks frågan om de sjunkande läsförståelseresultaten från PIRLS 

går att härleda till den bristande alignment mellan läsprovet och läromedlen. Oavsett vilket har lärare 

ett stort ansvar gällande val av läromedel och indirekt de texter och uppgifter som eleverna får arbeta 

med. Om texterna är för simpla och undervisning i läsförståelsestrategier bristfällig (jfr Keene & 

Zimmermann 2013; Westlund 2013; Elwér 2014), är risken att elevernas läsförståelse blir lidande. I 

längden kan detta orsaka läsförståelseproblem. Konsekvensen av det kan i värsta fall bli att dessa 

elever växer upp till medborgare som inte deltar fullt ut i det demokratiska samhället på grund av att 

de inte förstår vad de läser.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Då avsaknaden av läromedelsanalys är ett faktum (Johnsson-Harrie 2009; Folkeryd & af Geijerstam 

2013) och särskilt inom ämnet svenska (Lyngfelt 2006) är mitt förslag på vidare forskning att utöka 

den undersökning som har påbörjats. Det vill säga att fortsätta granska samstämmigheten mellan 

läsförståelseläromedel, för grundskolans tidigare år, och PIRLS läsprov. Bristen på granskade 

läromedel försvårar lärares arbete att välja bra undervisningsmaterial, vilket kan orsaka att elevers 

svårigheter inte uppmärksammas i tid och i värsta fall förvärras. Ytterligare förslag på vidare 

forskning är att undersöka språket, exempelvis den grammatiska uppbyggnaden och 

begreppsanvändningen, i läromedlen jämfört med PIRLS läsprov. Detta eftersom jag under analysen 

i denna studie uppmärksammade en viss nivåskillnad mellan materialen.  
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Appendix 

 

Bilaga 1. Analysschema – skönlitterära texter och sakprosatexter 

 
Skönlitterär prosa: Språket är beskrivande och berättande. Miljöer, detaljer, intriger och personer framgår 
tydligt. Innehållet i texterna är ofta påhittat och präglas av tidsbundna händelser. Texterna är mångtydiga 
och tolkningsbara. Syftet är att tilltala våra känslor och sinnen genom att väcka tankar, roa och stimulera.  
 
Sakprosa: Är faktabaserad och syftar till att informera, upplysa och undervisa om olika sakförhållanden. Det 
finns fem generella grundkrav för sakprosa; saklighet – texten är sann, klarhet – texten är entydig, 
opersonlighet – författaren är vanligtvis osynlig, formfasthet – texten har en tydlig struktur och 
skriftspråklighet – texten innehåller inte talspråk (Ask 2006:21–27).  

 

 Skönlitterär prosa Sakprosa Övrigt 
PIRLS läsprov Berättelse 2 st.  Faktatext 1 st. 

Broschyr 1 st.  
 

Totalt:  2 st. 50 % 2 st. 50 %  
    
Forma Språket Berättelse 14 st. 

Saga 1 st. 
Bildserie 1 st. 

Beskrivning 6 st. inslag  
Faktatext 5 st. inslag 
Instruktion 5 st. inslag 
Information 3 st. inslag 

Tankekarta 3 st. 

Totalt: 16 st. 47 % 15 st. 44 % 3 st. 9 % 
    
Läs! Stopp! Tänk!  Berättelse 10 st. Faktatext 6 st. 

Information 4 st. 
Instruktion 3 st. 
Beskrivning 2 st. 
Argumentation 1 st. 
Brev 1 st. 
Bokrecension 1 st.  

Diagram 1 st. 
Innehållsförteckning 
1 st. 

Totalt: 10 st. 33 % 18 st. 60 % 2 st. 7 % 
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Bilaga 2. Analysschema – läsförståelsestrategier i uppgifterna  
 

 Förutspå Aktivera 
förkunskaper 

Ställa frågor Söka 
information 

Klargöra 
otydligheter 

Övrigt 

PIRLS 
läsprov 

1 st. 
1 % 

14 st. 
15 % 

 17 st. 
19 % 

3 st. 
3 % 

 

Forma 
Språket 

1 st. 
1 % 

40 st. 
19 % 

6 st. 
3 %  

46 st. 
22 % 

7 st. 
3 % 

60 st. 
29 % 

Läs! Stopp! 
Tänk! 

14 st. 
5 % 

45 st. 
16 % 

11 st. 
4 % 

85 st. 
30 % 

17 st. 
6 % 

 

       

 Ifrågasätta & 
granska 

Skapa bilder & 
grafik  

Sammanfatta Göra 
inferenser 

Skapa inre 
bilder 

 

PIRLS 
läsprov 

3 st. 
3 % 

 16 st. 
18 % 

37 st. 
41 % 

  

Forma 
Språket 

3 st. 
2 % 

17 st. 
8 % 

2 st. 
1 % 

25 st. 
12 % 

  

Läs! Stopp! 
Tänk! 

16 st. 
6 % 

2 st. 
1 % 

15 st. 
5 % 

75 st. 
26 % 

3 st. 
1 % 

 

 

 

Bilaga 3. Analysschema – typer av uppgifter  

 

 Öppna frågor Flervalsfrågor  Uppmaningar  Kontrollfrågor  

PIRLS läsprov 
 

15 st.  
27 % 

29 st. 
53 % 

11 st. 
20 % 

 

Forma Språket 
 

54 st. 
27 % 

40 st. 
19 % 

107 st. 
52 % 

5 st. 
2 % 

Läs! Stopp! Tänk! 
 

52 st. 
22 % 

140 st. 
60 % 

43 st. 
18 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


