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Syftet med studien var att undersöka hur arbetet 
med läsförståelse behandlas i tre läromedel i 
svenska för årskurs två. Utifrån syftet formulera-
des tre forskningsfrågor: Vilka olika läsförståel-
sestrategier förekommer i elevernas arbetsbok? 
Vilka kunskapskrav motsvarar arbetsbokens upp-
gifter som är kopplade till läsförståelsestrate-
gier? Hur beskrivs lärarens roll och arbetssätt i 
lärarhandledningen kopplat till arbetet med läs-
förståelsestrategier? I studien genomfördes en in-
nehållsanalys av läromedlen. Studien utgick från 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket in-
nebär att lärande ses som socialt och situerat där 
språket är ett viktigt verktyg för att utveckla kun-
skap. Detta perspektiv har använts i analysen med 
fokus på hur undervisningen beskrivs i läromed-
len. Resultatet av studien visar att i två av läro-
medlen förekom de flesta av läsförståelsestrategi-
erna som beskrivs i aktuell forskning. Uppgifter 
förekom även som tränade alla delar av kunskaps-
kravet för årskurs tre i svenska kopplat till läsför-
ståelse (Skolverket, 2018). I ett läromedel var fo-
kus främst på en strategi och en del av kunskaps-
kravet vilka var överrepresenterade i arbetsboken. 
Lärarens roll beskrevs på liknande sätt i alla läro-
medlen. Slutsatsen blir att inget läromedel är 
komplett och att läromedelsanalyser behövs för 
att veta vad undervisningen behöver kompletteras 
med.  
 
 
 
 

The aim of this study was to investigate how read-
ing comprehension is dealt with in three teaching 
materials in Swedish for grade two. Based on the 
aim, three research questions were formulated: 
What different reading comprehension strategies 
occur in the students' workbook? What knowledge 
requirements correspond to the workbook's tasks 
that are linked to reading comprehension strate-
gies? How is the teacher's role and way of work-
ing described in the teacher's guide linked to the 
work on reading comprehension strategies? The 
study carried out a content analysis of the teach-
ing materials. The study assumes from a socio-
cultural perspective on learning, which means that 
learning is seen as social and situated where the 
language is an important tool for developing 
knowledge. This perspective has been used in the 
analysis with a focus on how the teaching is de-
scribed in the teaching materials. The result 
shows that in two of the teaching materials most 
of the reading comprehension strategies from cur-
rent research was included. Assignments also ex-
isted that trained all parts of the knowledge re-
quirement for grade three in Swedish connected 
to reading comprehension (Skolverket, 2018). In 
one teaching material, one strategy and one part 
of the knowledge requirement were over-repre-
sented in the workbook. The teacher’s role was 
basically similarly described in all teaching mate-
rials. The conclusion is that no teaching material 
is complete, and that teaching materials analysis 
is needed, to know what the teaching needs to be 
supplemented with. 
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1. Inledning 

Böcker är i många sammanhang närvarande och betydelsefulla för människor. För 
elever är läroböcker ofta det huvudsakliga mötet med ett stoffområde eller ett ämne 
i skolan. För de flesta lärare är läroböcker också en ständig följeslagare i form av 
arbetsredskap i vardagen. För några människor är läroböckerna de enda böcker 
man har läst. (Ammert, 2011a, s. 17) 

Efter snart avslutad lärarutbildning upplever jag att några av högskolans undervisande lä-
rare gett en bild av användandet av läromedel och den verksamhetsförlagda utbildningens 
[VFU] handledare en annan. Högskolan inspirerar till att skapa egna material och inte låsa 
sig vid ett läromedel. Skolorna jag varit på under min VFU visar istället upp en stressad 
verklighet där många lärare i minst ett ämne helt förlitar sig på ett läromedel. De följer det 
från sida till sida och plockar in ytterst få andra uppgifter. På frågan om läromedlet analy-
serats blir svaret ofta att de inte hinner detta. De förlitar sig på skrivningar om att läromed-
let garanterar att läroplanen följs och att kunskapskraven kan uppfyllas vid användandet 
av böckerna.  

I läroplanen (Skolverket, 2018) betonas ämnet svenska och läsning som grundläggande för 
att kunna delta och påverka vårt samhälle. Läsförståelse är en viktig del av läsningen och 
blir därför en grundsten i skolan. De tidiga årskurserna fokuserar på läsinlärning och läs-
förståelse. Grunden läggs för senare årskurser då textmängden ökar och läsförståelsen blir 
avgörande för vilken kunskap eleverna kan inhämta. Skolinspektionens granskning 
(Skolinspektionen, 2015) visar att undervisningen i svenska många gånger är läromedels-
styrd med till stor del reproducerande moment. Efter 1991 sker inte längre någon statlig 
kontroll av de läromedel som ges ut. Det är nu upp till varje lärare att avgöra vilket läro-
medel denne vill använda och själv analysera om innehållet svarar mot rådande läroplan. 
Skolverkets rapport (Skolverket, 2006) pekar på att lärares kompetens inom läromedel och 
analys av dessa bör förstärkas. Idag ställs höga krav på lärare att förhålla sig kritiska och 
granska olika slags källor och också de läromedel som används i undervisningen. Oavsett 
om lärare följer läromedel sida för sida eller enbart tar inspiration från dem behöver de 
studeras. Eftersom de har en central plats i undervisningen behöver deras innehåll analys-
eras (Ammert, 2011b). 

Min tidigare studie (Lindh & Svensson, 2016) fokuserade på elever inom autismspektrum-
tillstånd och deras läsning. Resultatet visade att läsförståelse är den svårare delen för dessa 
elevers läsutveckling och att de strategier som gynnar dem i utvecklandet av läsförståelse 
även gynnar många andra elever utanför spektrumet. Föreliggande examensarbete kommer 
att fokusera på läsförståelsestrategier och hur de behandlas i tre olika läromedel. Genom 
studien vill jag se om det lärarna uttryckt om läromedel under min VFU stämmer. Är läro-
medel, som några lärare menar, en bra väg för eleverna att nå kunskapskraven? Kan det 
finnas luckor eller brister i läromedel som lärare missar när de väljer, eller inte anser sig 
hinna analysera? Det är även relevant att se om läromedlens innehåll stämmer med aktuell 
forskning om läsförståelsestrategier och nu rådande styrdokument. 
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2. Bakgrund 

I kapitlet ges en bakgrund till studiens fokusområden, läsförståelse och läromedel. Först 
fokuseras på läsning och läsförståelse i styrdokumenten samt ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande och läsning. Sedan ges en inblick i aktuell forskning om läsförståelse samt 
undervisning av läsförståelsestrategier. Sist fokuseras på läromedel och dess plats i den 
svenska skolan.  

2.1 Styrdokument 
I inledningen av läroplanen tydliggörs att ”språk, lärande och identitetsutveckling hör sam-
man samt att alla elever ska ges många möjligheter att utveckla sitt språk i skolan och 
tilltron till den egna språkförmågan” (Skolverket, 2018, s. 9). Läsa är en självklar del av 
språkförmågan och kunskapen att kunna ta till sig information genom olika texter, i olika 
sammanhang och för olika syften. Detta kräver en utvecklad läsförståelse. Syftestexten för 
ämnet svenska tydliggör tidigt att språket är avgörande för hela livet. Även att språket 
utvecklas i samspel med andra och att det är med hjälp av språket vår identitet utvecklas 
framgår tydligt. Det är skolans ansvar att eleverna behärskar det svenska språket efter ge-
nomgången grundskola (Skolverket, 2017). Läraren har ansvar för att stödja varje enskild 
elevs utveckling och anpassa undervisningen till allas olika förutsättningar (Skolverket, 
2018). Även skollagen fastslår att hänsyn skall tas till varje elevs behov och att alla ska få 
möjlighet att nå så långt som möjligt (SFS 2010:800). 

Undervisning om lässtrategier ingår i det centrala innehållet i svenska för alla årskurser 
och är en viktig del för elevernas läsutveckling. Lässtrategier definieras som ”de konkreta 
sätt som en läsare använder för att angripa en text” (Skolverket, 2017, s. 10). För de yngsta 
eleverna innefattar detta att ”knäcka koden” och för att sedan förstå och tolka texter. Att 
lyssna och återberätta blir viktiga delar samt texters olika budskap, uppbyggnad och inne-
håll. Genom grundskolan finns en tydlig progression med allt mer komplexa texter. Detta 
gör det viktigt för eleverna att tidigt utveckla lässtrategier som hjälper dem att ta sig an 
okända eller svårare texter. Förmågan som långsiktigt skall utvecklas är den att läsa och 
analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. I kommentarmaterialet förklaras 
den med att de yngsta eleverna läser bekanta texter samt gör kopplingar mellan texten och 
egna erfarenheter (ibid.). I kunskapskraven för årskurs tre i svenska finns nedanstående 
skrivning om läsförståelse:  

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrate-
gier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för 
eleven viktiga delar av innehållet på̊ ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 
läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträ-
dande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (Skolverket, 
2018, s. 263) 

I läroplanen används begreppet lässtrategier vilket innefattar både att först lära sig 
läsa och sedan att utveckla förståelsen för vad som läses (Skolverket, 2017). Vidare 
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i studien kommer begreppet läsförståelsestrategier att användas för att syfta till stra-
tegier som används för att förstå innehållet i en text. 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 
Forskning om läsförståelse grundas till stor del på det sociokulturella perspektivet 
(Westlund, 2017). I detta perspektiv ses lärandet som något vilket sker mellan individer 
och i en social praktik (Berg, 2011). Kärnan i sådan undervisning är en aktiv process inne-
hållande imitation i en social interaktion där läraren modellerar och stöttar eleverna och 
bidrar med tillfälliga tankestöttor tills eleverna klarar momentet själv. Stöttningen bör inte 
ses som lotsning utan ett stöd vilket stegvis minskar längs vägen (Westlund, 2017). Fram-
gångsfaktorer i arbetet med läsförståelsestrategier i den svenska skolan beskrivs i Skolver-
kets analys av PIRLS 2006 som pedagogiska stödstrukturer (Skolverket, 2010). Lässtrate-
gier som tydliggörs kan beskrivas som strategistödstrukturer. När läsandet förbereds eller 
följs upp kan stödstrukturerna beskrivas som processtödstrukturer. Även sociala stödstruk-
turer är viktiga vilka innebär att lärandet sker både enskilt och gemensamt på ett genom-
tänkt sätt (ibid.).  

Karakteristiska drag för det sociokulturella perspektivet är att lärande ses som socialt och 
situerat (Eckeskog, 2015). Texter som används bör därför vara autentiska och ses i sitt 
sociala sammanhang (Skolinspektionen, 2015) Kunskap ses som något som medieras mel-
lan exempelvis lärare och elev (Eckeskog, 2015). Mediera innebär att kunskap förmedlas 
genom olika fysiska och intellektuella verktyg. Läraren kan använda läroboken som ett 
fysiskt medierande verktyg eller sitt språk som ett intellektuellt verktyg för att förmedla 
kunskap. För att förstå kunskapsprocessen i skolan behöver fokus vara på både vilken kun-
skap som ska förmedlas och hur den medieras (Berg, 2011). 

Social samverkan utgör ett ramverk för perspektivet och kopplingen mellan individuellt 
lärande och det sociala lärandet förklaras med den proximala utvecklingszonen. Den prox-
imala utvecklingszonen definieras som skillnaden mellan vad en individ kan prestera på 
egen hand eller med stöd av någon annan (Eckeskog, 2015). Lärarens roll blir därför central 
som vägledare där språket blir ett viktigt verktyg för kommunikation och kunskapsutbyte 
(Berg, 2011; Eckeskog, 2015). Eckeskog (2015) skriver vidare att vikten av sammanhang 
betonas och strategierna för lärande bör därför utvecklas i en social kontext knuten till 
verkligheten. Detta för att eleverna ska kunna koppla den kunskap som utvecklas i skolsi-
tuationen till andra situationer. Andreassen (2008) beskriver en explicit undervisning uti-
från texter med tydliga steg där läraren även bidrar med tankestöttor. Tydliga delar i denna 
undervisning kan vara: att starta i elevernas förkunskaper och sedan rikta fokus mot texten, 
att förklara en läsförståelsestrategi, att läraren modellerar, att eleverna tillämpar strategier 
med stöd för att sedan självständigt testa dem och att till sist tillsammans utvärdera arbetet. 
Detta görs för att elevernas läsförståelsestrategier ska bli kunskaper som de mer och mer 
självständigt och automatiserat använder i sin läsning (ibid.). 
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2.3 Aktuell forskning om läsförståelse 
Läsning betonas i styrdokumenten (Skolverket, 2018) som nödvändigt för deltagande i 
samhället idag. Även Bråten (2008a) framhåller läsning som viktigt både i och utanför 
utbildningssystemet. Läsning beskrivs i litteraturen innehålla olika delar eller steg. En upp-
delning av läsningen är de fem dimensionerna vilka en läsare bör gå igenom för att bli en 
god läsare: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse 
(Lundberg & Herrlin, 2005). Författarna menar därför att undervisning kan utgå från dessa 
dimensioner. Läsförmåga definieras av Skolverket (2016a) som ett begrepp vilket inklu-
derar både god avkodningsförmåga och god läsförståelse samt att båda dessa behöver vara 
i balans. Goda läsare beskrivs som aktiva under läsningen (Bråten, 2008b). 

Meningen med att läsa är att förstå innehållet vilket innebär att läsaren behöver vara aktiv 
både före, under och efter läsningen. Läsförståelse är därför ett komplext begrepp. Forskare 
med ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar att begrepp som interaktion, engage-
mang och meningsskapande är centrala när läsförståelse definieras (Sweet & Snow, 2002). 
I PISA-rapporten (Skolverket, 2016b, s. 10) definieras begreppet läsförståelse som ”ele-
vers förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter”. En ytterligare 
definition ges av Bråten (2008a). Läsförståelse beskrivs då bestå av två delar när läsaren 
samspelar med texten. Den första delen beskrivs som att noggrant finna meningen som 
författaren lagt ned i texten. Den andra delen beskrivs som att läsaren samspelar med texten 
och kopplar den till sig själv vilket kan ge texten en ny mening. God förståelse innebär 
enligt Vellutino (2003) effektiv användning av läsförståelsestrategier medan bristande läs-
förståelse kan innebära att strategierna inte används på ett effektivt sätt.  

Läsförståelsestrategier 
De olika läsförståelsestrategierna kan beskrivas som en verktygslåda och syftet med läs-
ningen avgör vilket verktyg läsaren ska använda (Westlund, 2017). De kan även beskrivas 
som en plan eller teknik läsaren använder för att få tag i informationen som krävs beroende 
av textens syfte (Dymock & Nicholson, 2010). I läroplanen definieras inte vilka exakta 
verktyg som eleverna ska utveckla utan enbart att de ska kunna användas ”på ett i huvudsak 
fungerande sätt” (Skolverket, 2018, s. 258). Läsförståelsestrategier beskrivs i flera olika 
undervisningsmodeller exempelvis Reciprocal teaching. Fyra strategier profileras då tyd-
ligt och läraren instrueras att använda en vägledande diskussionsteknik och modellera stra-
tegierna. De fyra strategierna är att: 1. förutspå/ställa hypoteser, 2. ställa frågor till texten, 
3. reda ut oklarheter, 4. sammanfatta (Palincsar & Brown, 1984). En annan uppdelning 
och förslag till fokus i undervisningen görs i fem läsförståelsestrategier av Dymock och 
Nicholson (2010): 1. aktivera bakgrundskunskap, 2. ställa frågor till texten, 3. analysera 
textens struktur, 4. skapa inre bilder, 5. sammanfatta. Bråten och Samelstuen (2005) delar 
istället upp sina föreslagna strategier i fyra olika kategorier: 1. Minnesstrategier, vilket 
innefattar strategier för att upprepa eller repetera innehåll, 2. Struktureringsstrategier, ex-
empelvis sammanfattningar och sammankopplingar, 3. Elaboreringsstrategier, som byg-
ger på att fördjupa och förtydliga, 4. Övervakningsstrategier, vilket innefattar kontroll och 
bedömning. Sammanfattningsvis kan de läsförståelsestrategier som återkommer inom 
forskningen och bör undervisas om, uttryckas som att: 1. läsaren förutspår textens innehåll, 
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2. läsaren ställer frågor till sig själv under läsningen och försöker besvara dem, 3. läsaren 
gör visuella föreställningar utifrån texten, 4. läsaren summerar med egna ord, 5. läsaren 
försöker klargöra svåra eller dunkla innehåll i texten, 6. läsaren drar slutsatser, 7. läsaren 
gör kopplingar mellan text och andra texter/sig själv/världen med hjälp av förkunskaper 
(Bråten, 2008b; Dymock & Nicholson, 2010; Palincsar & Brown, 1984; Bråten & 
Samelstuen, 2005). Dessa sju läsförståelsestrategier kommer studien fortsatt att fokusera 
på. 

Undervisning 
Läsförståelse är en tyst process och i undervisningen behöver den därför synliggöras av 
läraren (Westlund, 2017). En metod är tänka-högt-metoden vilket innebär att läraren sätter 
ord på delarna i en process när en läsförståelsestrategi används för att synliggöra delarna. 
Tillsammans med eleverna samtalar läraren och när eleverna testat själva utvärderas stra-
tegin och läraren blir en modell (Davey, 1983). Detta blir en metod att använda vid intro-
duktion och undervisning av olika strategier och är inte kopplad till inlärningen av en spe-
cifik strategi för läsförståelse. Det är viktigt att undervisningen om strategierna sker under 
en lång period och att stort fokus läggs på att välja den mest effektiva strategin för att 
eleverna vidare inte bara ska följa en mall (Vellutino, 2003). Dymock och Nicholson 
(2010) framhåller att detta även innefattar tydliga mål och klart innehåll i undervisnings-
situationen samt höga förväntningar på eleverna. Samtalet om texten är av stor vikt ef-
tersom nya frågor kan ställas, kunskapen kan bearbetas samt gemensamma erfarenheter 
skapas. Effektiv undervisning bör innefatta en varierad läsning för olika syften. Det har 
visat sig att ett för stort fokus på enskilda strategier under en lång tid inte ger eleverna en 
djupare förståelse för texters innehåll. Läraren behöver därför skapa en undervisning där 
eleverna bygger upp en förmåga att mentalt tolka olika delar av texten, urskilja samband 
samt relatera ny kunskap till tidigare (ibid.). I lärares undervisning kan olika aktiviteter 
och arbetssätt ingå men ett av de vanligaste innehållen är någon form av lärobok 
(Skolinspektionen, 2015). 

2.4 Läromedel 
Övningsböcker började runt 1960-talet att komma in i den svenska skolan i stor utsträck-
ning tillsammans med det tidigare vanligaste läromedlet, textboken (Ammert, 2011b). Ti-
digare var kursplanerna mer reglerade och detaljerade vad gällde undervisningens innehåll 
samt kunde även omfatta förslag på lämpliga läromedel (Skolverket, 2006). Benämningen 
på böckerna i skolan ändrades officiellt i Sverige 1975 från läroböcker till läromedel vilka 
då definierades som ”sådan materiel som förmedlar innehållet i läroplan” (Ammert, 2011a, 
s. 17). År 1991 avvecklades styrningen och kontrollen av läromedel då riksdagen beslutade 
om en förändring av den statliga skolmyndigheten. Tidigare var läromedlen ett styrmedel 
för att åstadkomma en likvärdig och enhetlig skola (Skolverket, 2006). Ammert (2011a) 
förklarar att efter 1991 är det upp till varje lärare att själv analysera och välja läromedel. 
Läromedel ses som det vidare begreppet och innefattar i princip vad som helst som används 
i undervisningen. Den vanligaste typen av läromedel är dock fortfarande läroboken med 
texter skrivna för undervisningen (ibid.).  



 

6 
 

Även om undervisningen påverkas av olika faktorer exempelvis elevgrupp, lärare och sko-
lans förutsättningar som ekonomiska resurser har läroboken enligt forskning en central och 
dominerande roll i många ämnen (Ammert, 2011b; Skolverket, 2006; Skolinspektionen, 
2015). Några skäl till att lärarna väljer att forma undervisningen utifrån läroboken är enligt 
undersökningar att den har en kunskapsgaranterande roll, den är gemensamhetsskapande 
och sammanhållande, den underlättar utvärderingen av elevers tillrättalagda kunskaper, 
den underlättar det övriga arbetet genom att tid sparas och den har en disciplinerande roll 
då eleverna har något tydligt att göra (Englund, 1999).  

Föreningen Svenska Läromedel genomförde 2003 en studie med 766 lärare angående sy-
nen på läromedel och tillgången till läromedel. Studien visade att endast två procent av 
lärarna arbetar helt utan läroböcker, 16 procent använder dem sällan och 80 procent an-
vänder läroböcker regelbundet i undervisningen eller varje lektion (Svensson, 2011). För-
fattaren menar dock att läroboken kan ha olika funktion i varierande skolkontexter. För en 
del är läroboken i centrum och andra delar kopplas till den. För en del är kunskapskraven 
i centrum och läroboken är en del av många vilka kopplas samman med kunskapskraven.  

I Skolverkets rapport (2006) beskrivs hur läromedlens roll undersöktes i tre ämnen vilka 
är bild, samhällskunskap och engelska. Resultaten för språkämnet engelska visar att läro-
medel används nästan varje lektion. Läraren kompletterar främst med hörövningar och 
skönlitteratur. En majoritet av de språklärare som svarat menar att läromedlet styr deras 
undervisning och att läroplanen har viss betydelse gällande val av läromedel. En majoritet 
av lärarna är även överens om att om läromedlet följs uppfylls kraven i läroplanen (ibid.).  

Skolinspektionens granskning (2015) visade att läsundervisningen inte anpassas till ele-
vernas olika nivå utan läggs på en så kallad medelnivå. De böcker som eleverna får ta del 
av är främst läromedel samt skönlitteratur och faktaböcker. Texter från elevernas vardag 
är sällsynta. Undervisningen visade sig till stor del vara läromedelsstyrd med många re-
producerande moment och få autentiska textsammanhang. Granskningen visade att mer 
aktiva samtal behöver ske kring läromedelstexterna där läraren stöttar eleverna till att ut-
veckla läsförståelsestrategier eftersom det inte räcker att bara läsa. Flera lärare uttrycker 
även att det är svårt att planera en undervisning där eleverna får möjlighet att utveckla sin 
läsförståelse (ibid.). Annan granskning av Skolinspektionen (2016) visade att ändamålsen-
liga läromedel kan finnas på skolorna men att lärarna inte ger det aktiva stödet till eleverna 
genom att visa och vägleda i samtalen om texterna. I samspel med andra behöver eleverna 
få utveckla sin förmåga att läsa på, mellan och bortom raderna. Vanligt är att eleverna 
istället arbetar enskilt och får stöd av lärare när problem uppstår vilket innebär att fokus 
blir på rätt och fel. Granskningen visade även att arbetet med läsförståelsestrategier sker 
men att det finns en stor variation inom samma skola gällande hur undervisningen går till 
(ibid.).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med läsförståelse behandlas i tre läromedel 
i svenska för årskurs två. 

Utifrån syftet formulerades tre forskningsfrågor: 

- Vilka olika läsförståelsestrategier förekommer i elevernas arbetsbok? 
- Vilka kunskapskrav motsvarar arbetsbokens uppgifter som är kopplade till läsför-

ståelsestrategier?  
- Hur beskrivs lärarens roll och arbetssätt i lärarhandledningen kopplat till arbetet 

med läsförståelsestrategier? 
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4. Metod 

I kapitlet beskrivs hur studien genomförts utifrån syfte och frågeställningar. Först förklaras 
läromedelsanalys. Sedan beskrivs urvalskriterier och analysens förberedelser samt genom-
förande. Sist presenteras studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

4.1 Läromedelsanalys 
Det centrala objektet för en läromedelsanalys är läroböcker och i tidigare forskning 
(Ammert, 2011b) tas utgångpunkten ofta i ett didaktiskt perspektiv. Då används frågor om 
vad läroboken förmedlar och förväntas stimulera till, hur innehållet framställs och varför 
innehåll och framställning ser ut på ett visst sätt. Denna studie fokuserade på läroböckernas 
innehåll vilket innebär att den didaktiska frågan vad och till viss del hur var central. Vad 
eftersom en av studiens frågeställningar berörde vilka läsförståelsestrategier som finns i 
läromedlen, alltså innehållet och hur eftersom en av studiens frågeställningar berörde på 
vilket sätt lärarna instruerades att undervisa. 

4.2 Urval 
Urvalet har skett genom fem olika kriterier: 
- Läromedlens författare skriver att de utgår ifrån nu gällande läroplan 
- I läromedlen ska minst en arbetsbok för elever och en lärarhandledning ingå 
- Läromedlen ska vara skrivna av olika författare 
- Läromedlen ska vara skrivna för årskurs två och ämnet svenska 
- Alla läromedel ska jag ha mött under VFU i samma kommun 

Första kriteriet grundade sig i att läroplanen ingår i de styrdokument som lärare i svensk 
skola är ålagda att följa och läromedel som används bör därför grunda sig i dessa. Andra 
kriteriet valdes eftersom studien syftade till att ta reda på vilka läsförståelsestrategier ar-
betsböckerna innehåller. Även hur läraren bör arbeta var en av frågeställningarna. Tredje 
kriteriet valdes utifrån aspekten att få en variation av läromedel för att ge en bredd åt stu-
dien. Fjärde kriteriet grundade sig i att mycket av ämnet svenska i årskurs ett bygger på att 
eleverna lär sig att avkoda. Arbetet med läsförståelse intensifieras mer i årskurs två vilket 
går att se i kunskapskraven (Skolverket, 2018). Läsförståelse ingår i många ämnen där 
texter läses. Det är dock specifikt i ämnet svenska som lässtrategier lyfts i det centrala 
innehållet (Skolverket, 2017). Femte kriteriet valdes för att det kan finnas intresse att se 
hur valda läromedel kan skilja sig åt i samma kommun. I kommunen som utgåtts ifrån 
väljer varje klasslärare vilket läromedel denne vill använda i sina ämnen. Detta gör att det 
skiljer sig åt mellan skolor och även mellan klasser på samma skola. Det innebär även att 
ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) skedde eftersom jag på ett enkelt sätt kunde ta del 
av dessa läromedel som fanns på skolor i min närhet. 
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De tre läromedel, elevernas arbetsbok och lärarhandledning, som analyserades var: 
Nya Forma språket av Richard Hultén  
Briljant Svenska av Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell  
Diamantjakten av Ingela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson, Barbro Westlund och Mats 
Wänblad 

4.3 Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en metod för att analysera dokument och främst tryckta sådana 
(Bryman, 2011). Studiens analys har både fokuserat det manifesta innehållet vilket innebär 
det synliga explicita innehållet och det latenta innehållet vilket fokuserar på det underför-
stådda (Krippendorff, 2004). Analysen sker enligt Bryman (2011) genom att systematiskt 
sortera innehållet i kategorier. Kategorierna beror på dokumentens innehåll och skapas ut-
ifrån syftet och de frågeställningar som ligger till grund för den studie analysen utförs i. 
För att analysen ska kunna ske genom kategorisering krävs ett kodningsschema samt en 
kodningsmanual som beskriver hur kodningsschemat ska förstås. Kodningsschemat ska 
vara kopplat till studiens syfte. Kodningsschemat kan skapas genom att kategorier formu-
leras på förhand vilket benämns pre-coding. Kategorierna bör vara åtskiljbara och inte 
överlappa varandra för att materialet ska kunna kategoriseras. Vid en kvalitativ innehålls-
analys eftersöks bakomliggande teman i dokumentens texter vilka även de kan kategorise-
ras (ibid.). Detta angreppsätt var en del av denna studie eftersom tolkning och mätning 
oftast går hand i hand (Krippendorff, 2004).  

Studiens kodningsschema och manual 
Kodningsschemat (bilaga 1) skapades utifrån de tre frågeställningarna som studien bygger 
på. Kategorierna skapades på förhand, pre-coding (figur 1). För varje läromedel var det 
möjligt att anteckna vilken sida som hade fokuserats, vilken läsförståelsestrategi eleverna 
förväntades använda, vilken del av kunskapskravet uppgiften kunde kopplas till, hur lära-
rens roll instruerades i lärarhandledningen samt möjlighet till att anteckna övriga kommen-
tarer. Till kodningsschemat skapades en kodningsmanual (bilaga 2) för att tyda schemat. I 
manualen hade varje förväntat svar tilldelats en siffra vilken sedan antecknades i rätt ko-
lumn i kodningsschemat. De förmodade svaren för vilken läsförståelsestrategi eleverna 
förväntades använda hämtades från aktuell forskning. Dessa kunde exempelvis vara att 
förutspå textens fortsättning eller summera den lästa texten. Kunskapskraven hämtades 
från nuvarande läroplan och kursplanen för svenska (Skolverket, 2018). De valdes med 
hjälp av kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) där förklaringar finns gällande vilket 
textinnehåll som kan kopplas till läsförståelse. Dessa delar var exempelvis att eleverna 
förväntas att i slutet av årskurs tre föra enkla resonemang om tydligt framträdande teman 
i en text. De förväntade svaren angående lärarens roll hämtades från det sociokulturella 
perspektivet på lärande där lärande ses som socialt och situerat (Westlund, 2017). Dessa 
kunde exempelvis vara att läraren instruerades att modellera en strategi eller leda ett ge-
mensamt samtal där språket blir ett verktyg för lärande i ett socialt sammanhang. För att 
särskilja kategorierna i kodnyckeln fetmarkerades de värdeord som fokuserades på i ana-
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lysen av uppgifter gällande läsförståelsestrategier och kunskapskrav. För att särskilja lära-
rens olika roller angavs en förklaring inom parentes i kodnyckeln utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande (se bilaga 2).  

Figur 1 Visar studiens pre-coding 

Genomförande 
Analysen utgick ifrån elevernas arbetsbok och de uppgifter som tydligt fokuserade på läs-
förståelsestrategier. Varje uppgift analyserades och i kodningsschemat markerades vilken 
läsförståelsestrategi som var tänkt att användas samt vilken del av kunskapskraven som 
uppgiften kunde kopplas till. Varje uppgift fördjupades därefter i hur de beskrevs i lärar-
handledningen. I kodningsschemat markerades vilken typ av lärarroll som instruerades. 
Anteckningar fördes även om det fanns fler beskrivningar angående uppgifterna och arbe-
tet med läsförståelse som var relevanta för studien. Uppgifter som var svårtolkade marke-
rade jag för att kunna återkomma till och för att kunna jämföra dem med liknande uppgifter 
med tydligare innehåll. Analysen av läromedel skedde flera gånger för att varje uppgift 
skulle hamna i rätt kategori. I resultatet redovisades sedan det kvantitativa resultatet utifrån 
kodningsschemat och det kvalitativa resultatet utifrån hur uppgifterna var utformade och 
hur arbetet med strategierna beskrevs.  

Uppgifterna i läromedlen kan användas på olika sätt beroende på hur läraren väljer att 
undervisa. Analysen utgick dock ifrån det som tydligt kunde utläsas i uppgiften och inte 
hur den eventuellt skulle kunna göras om. När en sida i arbetsboken innehöll flera uppgifter 
där olika läsförståelsestrategier förväntades användas gavs de varsin rad i kodningssche-
mat. Det totala antalet sidor i varje arbetsbok, antalet analyserade sidor samt antalet ana-
lyserade uppgifter redovisas nedan (se tabell 1). 

Kodningsschema och kodningsmanual 

Kategorier 
Kategorier 

Kategorier 

Syfte 
Fråga 1 Fråga 2 

Fråga 3 
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Tabell 1 Jämförelse mellan de analyserade läromedlen 
Läromedel Totala antalet sidor i 

arbetsbok 

Antal analyserade si-

dor 

Antal analyserade 

uppgifter 

Nya Forma Språket 112 35 37 

Briljant Svenska 96 36 39 

Diamantjakten 111 31 40 

Totalt 319 102 116 

4.4 Studiens trovärdighet 
För att styrka studiens trovärdighet har hela händelseförloppet noggrant beskrivits, från 
konstruerandet av kodningsschemat, till genomförandet av analysen och sammanställ-
ningen av resultatet. Denna transparens visar hur studien skulle kunna genomföras igen på 
samma sätt. Genom ett tydligt kodningsschema med tillhörande kodningsmanual där läsa-
ren kan utläsa hur kategoriseringen gick till kan tillförlitligheten anses hög. Kodningssche-
mats nära koppling till studiens syfte tyder på en god validitet eftersom innehållet i studien 
motsvarar syftet (Bryman, 2011). Kontinuerliga samtal har förts med handledare och andra 
studenter under processens gång vilket innebär att studien kontinuerligt har granskats. Stu-
dien är inte generaliserbar eftersom den enbart presenterar analysen av tre läromedel. Stu-
diens metod skulle däremot kunna användas i liknande studier med andra läromedel. 

4.5 Etiska överväganden 
Studien innefattar inga observationer av eller intervjuer med elever eller personal på skolor 
vilket innebär att frågan om samtycke inte har varit aktuell. De läromedel som analyserats 
i studien är utgivna och finns till försäljning vilket innebär att informationen är offentlig. 
De läromedel som har analyserats kan köpas in av alla skolor samt även av privatpersoner. 
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5. Resultat 

Efter kategorisering och analys av uppgifter i de tre läromedlen framkom ett resultat som 
presenteras i kommande kapitel. Inledningsvis presenteras läromedlen utifrån deras egna 
inledande texter i främst lärarhandledningarna och sedan redogörs för resultatet av ana-
lysen utifrån studiens frågeställningar. Varje delkapitel (5.2, 5.3, 5.4) motsvarar en fråge-
ställning. Först redogörs resultaten utifrån varje enskilt läromedel och avslutningsvis (5.5) 
jämförs de med varandra. Diagram i resultatet visar antalet uppgifter i varje arbetsbok som 
tränade en specifik läsförståelsestrategi, kunde kopplas till en viss del av kunskapskravet 
eller där en viss lärarroll beskrevs i lärarhandledningen kopplat till den specifika uppgiften. 

5.1 Presentation av läromedel 

Nya Forma Språket 
I läromedlets arbetsbok för eleverna finns både de texter som läses och arbetsuppgifter. I 
lärarhandledningen finns förslag till lektionsplanering och information om bokens upplägg 
(Hultén, 2012). Samtalet om texter och ett gemensamt lärande får stort fokus i läromedlet 
samt hur både form och innehåll kan fokuseras på tillsammans för en fördjupad kunskap. 
Läsförståelsestrategier lyfts som centrala och förslag till samtal med hjälp av olika strate-
gier föreslås i lärarhandledningen till alla texter. Ett tydligt förslag på arbetsgång ges där 
läraren förväntas modellera olika strategier och texttyper för att sedan stötta eleverna mot 
mer självständigt arbete. Läraren uppmanas att inte låta eleverna arbeta enskilt sida upp 
och sida ned utan påminns om att be eleverna stanna upp för gemensamma samtal inne-
hållande förtydliganden och reflektion. Författaren förmedlar att läromedlet är nära knutet 
till kursplanens delar och tydliga mål och matriser finns bifogade i handledningen. Skriv-
ningar i lärarhandledningen finns dock om att läromedlet inte gör anspråk på att täcka hela 
svenskundervisningen. Det framhålls att detta läromedel inte kan ersätta läraren utan lära-
ren måste vara den som stöttar eleverna till en fördjupad förståelse men att läromedlet kan 
hjälpa till att skapa en röd tråd i undervisningen (ibid.). 

Briljant Svenska 
Läromedlet innefattar bland annat en textbok som innehåller berättelsen som är basen i 
arbetet, en arbetsbok med övningar till varje kapitel som föreslås främst vara ett individu-
ellt arbetsredskap och en lärarhandledning. Varje kapitel föreslås att starta i elevernas för-
förståelse och det finns även förslag till gemensamma samtalsfrågor till alla texter 
(Emanuelsson & Gardell, 2011). I läromedlet förklaras att arbetet som presenteras passar 
främst flerspråkiga elever och att språkutvecklingen sker bäst tillsammans med andra. I 
lärarhandledningens inledning finns skrivningar om att läromedlet är väl förankrat i kurs-
planen och att läraren kan känna trygghet kring att läromedlet täcker hela innehållet. Några 
kapitel kopplas, genom skrivningar i lärarhandledningen, till specifika delar ur det centrala 
innehållet eller kunskapskraven för årskurs tre. En tydlig arbetsgång med gemensamma 
samtal, enskilt arbete och sedan en gemensam återkoppling betonas. Läraren instrueras 
bidra med tankestöttor som ordförklaringar och frågor där eleverna får göra kopplingar till 
tidigare erfarenheter (ibid.).  
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Diamantjakten 
En textbok innehållandes berättelsen som arbetet utgår ifrån är grunden i detta läromedel 
tillsammans med en arbetsbok som eleverna ska kunna arbeta enskilt med efter genom-
gångar. Lärarhandledningen beskrivs som ett tankeredskap för läraren med en genomgång 
av läromedlets vetenskapliga grund och förslag till lektionsupplägg (Felth Sjölund, Hed 
Andersson, Westlund, & Wänblad, 2012b). I lärarhandledningen finns kapitlet ”aktuell 
forskning” där läsförståelsestrategier med fokus på Reciprocal teaching samt textkopp-
lingar och frågor till texten lyfts fram. Ett systematiskt arbete och genomgång av de olika 
läsförståelsestrategierna framhålls. Samtalet och lärarens aktiva roll lyfts som viktiga delar 
för att läsförmågan ska utvecklas och lärarens modellering av läsförståelsestrategier tyd-
liggörs som viktig. Läsförståelsestrategierna beskrivs som tillfälliga tankestöttor samt att 
läraren bör använda tänka-högt-metoden för att hjälpa eleverna att utvecklas utifrån deras 
proximala utvecklingszon. Författarna skriver att läromedlet svarar mot kursplanens inne-
håll och att lärarhandledningen är ett redskap för att genomföra den undervisning som be-
skrivs i kursplanens syfte. Det centrala innehållet är tydligt kopplat till de olika kapitlen 
och kunskapskrav för årskurs två har tagits fram genom en egen tolkning av författarna 
utifrån kunskapskraven för årskurs ett och tre i svenska (ibid.). 

5.2 Läsförståelsestrategier som förekommer i elevernas arbetsbok 

Nya Forma Språket 
I Nya Forma Språket (Hultén, 2017) förekom alla läsförståelsestrategier minst fyra gånger 
förutom strategin att förutspå. Uppgifter där eleverna förväntades att ställa frågor till sig 
själva under läsningen var den strategi som förekom flest gånger. Övriga strategier förvän-
tades användas i mellan fyra och sju uppgifter. I Nya Forma Språket finns ingen separat 
textbok vilket innebär att alla texter som läses och används finns i arbetsboken. En vanlig 
uppgift var att läsa texten för att sedan svara på frågor. Frågorna var av olika karaktär och 
beroende på vad eleven förväntades göra placerades dessa uppgifter i olika kategorier. På 
flertalet av sidorna i arbetsboken fanns en förklarande text längst ned på sidan där det gick 
att läsa vilken läsförståelsestrategi eleverna behövde använda för att lösa uppgiften. Denna 
text var delvis till hjälp i analysen men fick ibland tolkas eftersom läromedelsförfattarna 
inte använde samma formuleringar som i studien. När frågorna enbart innebar att söka efter 
information i texten bedömdes de som användning av strategin att ställa frågor. För att ge 
sitt svar behövde eleverna ofta kryssa i redan förtryckta förslag på svar eller skriva ett ord 
eller en kort mening. 
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Figur 2 Visar i vilken utsträckning olika läsförståelsestrategier förväntades användas av  
eleverna i arbetsboken från Nya Forma Språket 

Strategin att förutspå beskrevs dock i lärarhandledningen som ett redskap i gemensamma 
diskussioner innan eleverna arbetade i arbetsboken. Strategin förväntades dock aldrig att 
användas i arbetsboken av eleverna enskilt utan det var upp till läraren att välja.   

Målet för sidan är att visa att man förstår innehållet i texten och inte bara kodar av 
bokstäverna. När man läser uppstår bilder i huvudet. Börja med att läsa sidan utan 
att barnen får se bilden. Hur tror de att Loves koja ser ut? (Hultén, 2012, s. 13) 

När eleverna bads summera eller berätta med egna ord om innehållet i den text de läst 
bedömdes uppgiften som att summera. 

Numrera bilderna från Samirs födelsedag i rätt ordning. Skriv en mening till varje 
bild. (Hultén, 2017, s. 53) 

När svaren på frågorna låg under ytan och eleverna behövde läsa mellan raderna bedömdes 
uppgifterna som att klargöra och när de skulle dra slutsatser kring vad de läst bedömdes 
dessa uppgifter som att dra slutsatser. Exempel på dessa uppgifter syns nedan, först ex-
emplifieras att klargöra och sedan att dra slutsatser. 

Vad tror du Mira tänker på när hon berättar om sin regel? (Hultén, 2017, s. 20) 
 
Varför tycker Ella att det kan bli svårt att komma igen till nästa match?  
(Hultén, 2017, s. 17) 

En femtedel av uppgifterna bedömdes tillhöra kategorin där eleverna förväntas att göra 
kopplingar mellan texten och sig själv, världen eller andra texter. Frågorna i denna kategori 
som eleverna ställdes inför var nästan uteslutande hur de tänkte att barnen i berättelsen 
kände utan att kunna utläsa detta i texten, vilket gjorde att de var tvungna att använda sin 
förförståelse. 

Varför tror du att Ella tycker om att Love berättar att han är mörkrädd?  
(Hultén, 2017, s. 25) 
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Briljant Svenska 
I varken arbetsboken eller lärarhandledningen fanns förklaringar kring vilken eller vilka 
strategier som förväntades användas i olika uppgifter utan analysen fick utgå ifrån hur frå-
gorna var formulerade och vad eleverna ombads göra. I analysen framkom att i arbetsbo-
ken från Briljant Svenska (Mark & Gardell, 2011) förekom en strategi väsentligt fler 
gånger än de andra. Detta var strategin att göra kopplingar mellan texten och sig själv, 
världen eller andra texter. De andra strategierna förekom ett fåtal gånger och gemensamt 
inte fler gånger än strategin att göra kopplingar. Strategin att förutspå förekom aldrig. 

 
Figur 3 Visar i vilken utsträckning olika läsförståelsestrategier förväntades användas av  
eleverna i arbetsboken från Briljant Svenska 

Nästan uteslutande förväntades eleverna att koppla texten som de läst i textboken till sig 
själva utan att delge varandra. Platsen att skriva svaret på varierade vilket visade att de 
förväntade svaren kunde vara alltifrån en till åtta rader. 

När kan det vara roligt att flytta? När kan det vara tråkigt att flytta?  
(Mark & Gardell, 2011, s. 9) 
 
Ali blir inte sur när hans lag förlorar matchen. Är du en bra eller en dålig förlorare? 
Skriv och berätta. (Mark & Gardell, 2011, s. 81) 

Den strategi som förekom i näst flest uppgifter var att summera vilken exemplifieras ne-
dan. Dessa uppgifter innefattade att eleverna med egna ord skulle sammanfatta eller återge 
en text de tidigare läst i textboken. 

Skriv vad som hände Mila under året som gått. (Mark & Gardell, 2011, s. 56) 

Diamantjakten 
I Diamantjakten (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2012a) förekommer alla strategier som 
eftersöktes i analysen men i olika utsträckning. På sidorna i arbetsboken fanns även här 
förklarande texter om vilken strategi som eleverna förväntades använda i uppgiften. Tex-
terna var till viss del blev ett stöd i kategoriseringen och analysen. 
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Figur 4 Visar i vilken utsträckning olika läsförståelsestrategier förväntades användas av  
eleverna i arbetsboken från Diamantjakten 

Eleverna förväntades ge sina svar på olika sätt i arbetsboken både genom att skriva me-
ningar, rita bilder eller sätta kryss vid förtryckta svar. Tre strategier, att ställa frågor, att 
summera och att göra kopplingar förekom i nio eller tio av de 40 analyserade uppgifterna. 
De andra strategierna förekom mellan två till fyra gånger vardera. När eleverna ombads att 
summera fanns ofta stödstrukturer i form av frågor att svara på. 

Hur fick Asta brevet från den gamla damen? Till vem var brevet skrivet? Damen 
berättar i brevet att det här kanske är en speciell sorts spegel. På vilket sätt är den 
speciell? Hur gjorde Asta för att ta reda på om spegeln var magisk?  
(Felth Sjölund & Hed Andersson, 2012a, s. 18) 

När uppgifterna fokuserade på att göra kopplingar till sig själv innehöll uppgiften samma 
tema som texten i kapitlet som eleverna läst. Ofta eftersöktes ett underliggande tema kopp-
lat till en känsla eller upplevelse. 

Här får du rita och skriva om någon gång då du blev riktigt arg. Beskriv händelse-
förloppet. Vad hände? Varför blev du arg? Vad gjorde du? Hur slutade det? (Felth 
Sjölund & Hed Andersson, 2012a, s. 71) 

Strategin att förutspå förekom inte på samma sätt i de andra läromedlens arbetsböcker. I 
Diamantjakten fanns tre uppgifter där denna strategi framträdde tydligt och var ofta kopp-
lade till en bild som användes för att förutspå innan en text lästes. 

Titta på omslagsbilden. Rita och skriv vad du tror att boken kommer att handla om. 
(Felth Sjölund & Hed Andersson, 2012a, s. 5) 

5.3 Kunskapskrav som motsvarar arbetsbokens uppgifter som är 

kopplade till läsförståelsestrategier 

Nya Forma Språket 
De analyserade uppgifterna i arbetsboken från Nya Forma Språket (Hultén, 2017) syftade 
främst till att förstå och tolka vilket är en del i kunskapskravet för årskurs tre i svenska 
(Skolverket, 2018) som berör läsförståelse. Hälften av alla uppgifter innebar att eleverna 
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behövde söka i texten på ytan för att förstå och tolka. Ungefär en fjärdedel av uppgifternas 
instruktioner innehöll frågor om att relatera till egna erfarenheter. Detta innebar att ele-
verna med hjälp av egna erfarenheter skulle kommentera något som någon i berättelsen 
erfarit. I fem uppgifter ombads eleverna att kommentera och återge vilket ofta innebar att 
summera med egna ord. Sex uppgifter innehöll instruktioner gällande att föra enkla reso-
nemang vilket innebar att eleverna skulle hitta budskap i texten som inte alltid var tydligt 
utskrivna och förtydliga eller dra slutsatser kring dessa. 

 
Figur 5 Visar vilka kunskapskrav som fokuserades på i de analyserade uppgifterna 
i arbetsboken från Nya Forma Språket 

Briljant Svenska 
De allra flesta uppgifterna i arbetsboken från Briljant Svenska (Mark & Gardell, 2011) 
som analyserades syftade till att relatera till egna erfarenheter. Eleverna ombads jämföra 
händelser från berättelsen med sitt eget liv, vad de tycker om eller inte och vad de varit 
med om. Detta skulle göras enskilt efter att texterna i textboken lästs. Några uppgifter in-
nehöll att förstå och tolka samt att kommentera och återge. Då ombads eleverna att söka i 
texten och svara på frågor om vad de läst eller sammanfatta ett kortare innehåll från texten. 
De flesta sidor som fokuserade på läsförståelse inleddes med några få uppgifter som syf-
tade till att förstå och tolka eller att kommentera och återge för att sedan avslutas med en 
eller flera frågor där eleverna skulle relatera till sig själv. Uppgifter kopplade till att rela-
tera förekom även på flera sidor där ett större fokus låg på språkets form men vävde in en 
fråga där eleverna fick uttrycka sig fritt i slutet. I analysen hittades inga uppgifter som 
bedömdes som tillfällen för eleverna att föra enkla resonemang om framträdande budskap 
i texten vilket är en del av kunskapskravet för årskurs tre i svenska (Skolverket, 2018). 
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Figur 6 Visar vilka kunskapskrav som fokuserades på i de analyserade uppgifterna  
i arbetsboken från Briljant Svenska 

Diamantjakten 
I arbetsboken från Diamantjakten (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2012a) syftar uppgif-
terna kopplat till läsförståelse till alla delar ur kunskapskravet för årskurs tre i svenska 
(Skolverket, 2018). Att Förstå och tolka, att kommentera och att återge samt att relatera 
är de delar som eleverna främst får träna genom arbetsboken. Många uppgifter innehåller 
frågor där eleverna söker efter svaren i berättelsen från textboken eller sammanfattar ett 
innehåll med egna ord. Eleverna får även flertalet gånger svara på frågan om hur de känner 
kring olika scenarier eller om de varit med om liknande händelser. Uppgifterna kopplas 
alltid till berättelsen i textboken och vad huvudpersonerna upplever. Den del ur kunskaps-
kravet som förekommer mer sällan är att eleverna ombeds att lägga fram enkla resonemang 
kopplat till innehållet. Dessa uppgifter i arbetsboken syftar då till att läsa mellan raderna 
och dra egna slutsatser utifrån framträdande teman. 

 
Figur 7 Visar vilka kunskapskrav som fokuserades på i de analyserade uppgifterna  
i arbetsboken från Diamantjakten 
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5.4 Lärarens roll och arbetssätt beskriven i lärarhandledningen 

kopplat till arbete med läsförståelsestrategier 

Nya Forma Språket 
Den mest vanligt förekommande beskrivningen av lärarens roll i lärarhandledningen från 
Nya Forma Språket (Hultén, 2012) var lärande i ett socialt sammanhang. Dessa uppgifter 
byggde på gemensamma samtal som en stödstruktur. De flesta av de analyserade uppgif-
terna bygger på att eleverna får träna en eller flera läsförståelsestrategier genom gemen-
samma samtal utifrån frågor kopplade till den text de läst. Frågorna kunde kopplas tydligt 
till innehållet i texten eller till hur eleverna relaterade till texten. Språket beskrivs bli ett 
verktyg för att gemensamt bygga ny kunskap. 

 
Figur 8 Visar hur lärarens roll beskrevs i lärarhandledningen till Nya Forma Språket  
kopplat till arbetet med läsförståelsestrategier 

Alla uppgifter beskrivna i lärarhandledningen innehöll förslag till diskussionsfrågor vilket 
nedanstående exempel visar. 

Vad är beröm? Är det viktigt? Hur gör man när man ger beröm till någon?  
Vad är en komplimang? (Hultén, 2012, s. 14) 
 
Vilka bilder får du i ditt huvud när du hör texten? Vad menas med en drömkoja? 
Vad kallas hammare och såg? Samtala om fler verktyg. (Hultén, 2012, s. 13) 
 
Kan du känna igen dig i texten? Berätta om ett djur du känt och som dog? Vilka 
ord finns det för att man är ledsen? (Hultén, 2012, s. 26) 
 

I kommentarerna till några uppgifter (Hultén, 2012) beskrevs en mer explicit undervisning 
där läraren skulle modellera och ge exempel. 

Arbeta med kontraster. Läs texten tvärtom. Låt glad på rösten när du borde vara 
arg och tvärtom. Illustrera med andra texter (eller en Bellmanhistoria) och läs med 
olika röster: blyg, arg, förvånad, kär osv. (Hultén, 2012, s. 15) 
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Även exempel där läraren instruerades att hjälpa eleverna i tanken med någon slags tanke-
stötta påträffades i analysen. Uppgifterna byggde då på att läraren skulle tydliggöra vad 
eleverna kan ta hjälp av i förståelsen av en text.  

Titta på bilden till övningen ”Kalas i kojan” tillsammans. Vad får vi veta genom 
att titta på bilden? Kroppsspråket är ett tydligt språk. (Hultén, 2012, s. 13) 

Samtalsförslag där läraren exemplifierar ett tankesätt med hjälp av tänka-högt-me-
toden förekom på några få sidor i lärarhandledningen. 

Vad menar man med att det finns oskrivna regler? Ge exempel. Finns det oskrivna 
regler i lekar som barnen leker? (Hultén, 2012, s. 16) 

De uppgifter som markerades under övrigt i analysen var de där eleverna uttryckligen 
skulle arbeta enskilt. Detta var enstaka uppgifter i slutet av varje kapitel samt ett antal i 
slutet av arbetsboken. Dessa kunde användas för extra träning av olika delar eller utfyllnad 
när tid fanns. 

Briljant Svenska 
Lärarhandledningen till Briljant Svenska innehöll inga förklaringar om specifika uppgifter 
i arbetsboken. Detta innebar att de analyserade uppgifterna inte kunde kopplas till en spe-
cifikt beskriven lärarroll. Till varje kapitel fanns dock förslag till samtalsfrågor kopplade 
till berättelsen i textboken. Dessa samtalsfrågor fokuserade nästan enbart på gemensamma 
diskussioner och lärande i ett socialt sammanhang. Samtalsfrågorna innefattade både fak-
takunskaper där eleverna tillsammans kunde bygga upp kunskaper samt frågor där de fick 
dela med sig av vad de själva tycker eller tänker.  

Varför förstår inte gammelmormor och Mila varandras språk? Är det någon i klas-
sen som känner igen sig? Kan man göra något åt det? Hur kan de ändå skriva brev 
till varandra? Vilka är våra fem sinnen? Med vilka organ upplever vi de olika sin-
nena? Vad menas med ”ett sjätte sinne”? Mila tog av frimärket på brevet. Varför? 
Samlar någon i klassen på frimärken? Är det någon som samlar på något annat? 
Varför samlar man på saker? (Emanuelsson & Gardell, 2011, s. 52) 

I något enstaka kapitel fanns samtalsfrågor där läraren instruerades att stödja ele-
verna och exemplifiera tankar genom tänka-högt-metoden, exempelvis för att tyd-
liggöra liknelser. 

Hur känner sig Mila när hon får ta bort gipset? Mila säger att armen är ”lätt som en 
fjäder”. Hur känns armen då? Vad skulle motsatsen vara (”tung som bly”)? Kan 
elever fler liknelser? (Emanuelsson & Gardell, 2011, s. 42) 

Diamantjakten 
Lärarhandledningen till Diamantjakten (Felth Sjölund et al., 2012b) beskrev hur läraren 
tillsammans med klassen kunde arbeta med varje enskild sida i hela arbetsboken. Gällande 
de flesta uppgifterna instruerades läraren leda gemensamma samtal vilka representeras av 
kategorin socialt sammanhang och i några fall instruerades modellering och tankestöttor. 
En stor del av uppgifterna beskrevs även som bra för eleverna att arbeta enskilt med efter 
en gemensam genomgång, dessa markerades som övrigt i analysen. 



 

21 
 

 
Figur 9 Visar hur lärarens roll beskrevs i lärarhandledningen till Diamantjakten  
kopplat till arbetet med läsförståelsestrategier 

De gemensamma samtalen med läraren som samtalsledare beskrevs som social gemensam 
utveckling av den kommunikativa förmågan. Några uppgifter beskrev mer tydligt hur lä-
raren kunde leda samtalet, se nedan. 

Läs kapitlet ur B-boken högt för eleverna och var uppmärksam på de ord och fraser 
som kan behöva förklaras före eller under läsningen. Samtala om innehållet och 
om hur ”samma” berättelser kan bli helt olika beroende på vem som berättar. (Felth 
Sjölund et al., 2012b, s. 85) 

Det fanns även uppgifter där läraren instruerades att modellera en särskild läsförståel-
sestrategi för eleverna eller som nedan hur specifik skrift eller layout ska läsas. I handled-
ningen exemplifieras hur läraren kan visa för eleverna och sedan låta dem testa själva. 

I tecknade serier används pratbubblor för att visa tal och tankebubblor för att visa 
tankar. Vissa pratbubblor innehåller bara tecken, t.ex. frågetecken. Andra innehål-
ler symboler som blixtrar för att visa attityd och känslor. En glödlampa i en tanke-
bubbla visar att någon fått en idé. Om någon sover och snarkar brukar man skriva 
fler z i en bubbla. Visa eleverna exempel på olika pratbubblor. Låt dem göra egna 
bubblor som de kan klippa ut och skriv text i. Bubblorna kan de fästa på färdiga 
bilder eller serier som de ritar. (Felth Sjölund et al., 2012b, s. 34) 

5.5 Jämförelse mellan läromedlen 

Läsförståelsestrategier 
I jämförelsen synliggjordes att två läromedel var mer lika och att de fokuserade på flera 
läsförståelsestrategier än det tredje. I jämförelsen blev Briljant Svenskas fokus på kopp-
lingar mellan läst text och eleven själv tydligt. Det blev även synligt att Diamantjakten var 
det enda läromedlet som innehöll uppgifter där strategin att förutspå förväntades användas.  
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Figur 10 jämförelse mellan de tre läromedlen utifrån vilka läsförståelsestrategier som  
förekom i arbetsboken 

Kunskapskrav 
Även jämförelsen med fokus på vilka kunskapskrav som de analyserade uppgifterna kan 
kopplas till tydliggör att två läromedel är mer lika. Återigen synliggörs att Briljant Svens-
kas fokus är att eleverna ska relatera till sig själv. Nya Forma Språkets och Diamantjaktens 
fokus är att eleverna ska förstå och tolka men alla delar ur kunskapskravet representeras i 
uppgifterna på ett jämnt sätt. Jämförelsen visar även att kravet att föra enkla resonemang 
är minst förekommande sammantaget i läromedlen. 

 
Figur 11 jämförelse mellan de tre läromedlen utifrån vilka kunskapskrav som de  
analyserade uppgifterna svarar emot 

Lärarens roll 
I jämförelsen tas enbart de läromedel med där lärarens roll exemplifierades i lärarhandled-
ningen kopplat till specifika uppgifter i arbetsboken. Så var inte fallet i Briljant Svenska. 
Jämförelsen visar att lärande i ett socialt sammanhang genom framförallt samtal i större 
grupp är den vanligaste förekommande rollen som instrueras i lärarhandledningen. Jämfö-
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relsen visar även att många uppgifter i båda läromedlen beskrivs som uppgifter där ele-
verna arbetar enskilt, dessa har markerats som övrigt. Andra roller som beskrivits i läro-
medlen var ungefär lika vanligt förekommande.  

 
Figur 12 jämförelse mellan två läromedel utifrån hur lärarens roll beskrivs i  
lärarhandledningarna 

5.6 Sammanfattning av resultatet 

Efter avslutad analys kan resultatet sammanfattas i fyra punkter. 

 I Nya Forma Språket och Diamantjakten förekom ett flertal gånger de flesta av 
läsförståelsestrategierna som beskrivs i aktuell forskning. 

 I Nya Forma Språket och Diamantjakten förekom uppgifter som tränade alla delar 
som fokuserar på läsförståelse i kunskapskravet för årskurs tre i svenska. 

 I Briljant Svenska fokuserade de flesta läsförståelseuppgifterna på att koppla texter 
till sig själv. Detta gjorde att en strategi och en del av kunskapskravet var överre-
presenterat i arbetsboken. 

 Lärarens roll beskrevs på liknande sätt i alla läromedel där fokus främst var på det 
gemensamma samtalet. Skillnaden mellan läromedlen låg i att ett läromedel inte 
beskrev lärarens roll kopplat till specifika uppgifter i arbetsboken vilket de andra 
två gjorde. 
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6. Diskussion 

I kommande kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Inledningsvis fokuseras på hur 
urvalet kan ha spelat roll för resultatet och svårigheter som uppstod vid tolkningen i ana-
lysen. Avslutningsvis diskuteras resultatet med utgångspunkt i läromedlens innehåll och 
lärares användning av läromedel kopplat till aktuell forskning om läsförståelsestrategier 
och en sociokulturell syn på undervisning. 

6.1 Metoddiskussion 

Urval 
Enbart arbetsboken och lärarhandledningen valdes att ta med i analysen av flera olika an-
ledningar. De används mest i undervisningen och är de som jag vanligtvis har stött på. Den 
viktigaste anledningen var tillgängligheten då skolorna i min kommun köpt in arbetsbok 
och lärarhandledning men inte alltid övriga delar i läromedlet. För att få en likvärdighet i 
analysen valde jag därför att enbart analysera arbetsbok och lärarhandledning då alla skolor 
i kommunen hade minst dessa två. Om jag istället hade valt att analysera alla delar ur alla 
läromedel finns möjligheten att jag hade fått ett annat resultat. Detta om författarna valt att 
fokusera på några strategier i enbart några delar av läromedlen. 
 
Urvalet gjordes efter förutbestämda kriterier kopplade till studiens syfte och frågeställ-
ningar och inte utifrån kodningsschemat (bilaga 1). Detta innebar att det inte gick att veta 
på förhand hur de läromedel som valdes skulle fungera i analysen. Ett av läromedlen var 
svåranalyserat utifrån den metod som valts och de kategorier som skapats, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Orsaker beskrivs nedan. 

Analys 
Innehållsanalys upplevdes som en lämplig metod för studien då de enskilda uppgifterna 
analyserades och kategoriserades. Läromedlen blev med denna analysmetod noggrant ge-
nomgångna och både det manifesta och latenta innehållet stod i fokus. Med hjälp av kod-
ningsschemat (bilaga 1) och manualen skedde analysen systematiskt och uppgifterna var 
lätta att återkomma till när svårigheter uppstod. 

Vid genomförandet av analysen uppstod tre tydliga svårigheter som fick hanteras. Den 
första var att uppgifterna i arbetsböckerna inte alltid kopplade tydligt till användningen av 
en förväntad, specifik läsförståelsestrategi. Två av läromedlen hade förklarande texter som 
ibland innehöll information om vilken strategi som författarna hade tänkt skulle användas. 
Dessa texter kunde ge stöd i analysen och kategoriseringen av uppgifterna. Men i många 
fall upplevdes inte innehållet som manifest, alltså synligt. Detta innebar att min egen kun-
skap och erfarenhet fick spela stor roll. Den kunskap jag har efter en nästan helt genom-
gången lärarutbildning är både en styrka och en svaghet i analysen. En styrka eftersom 
utbildningen gett mig kunskaper om läsförståelsestrategier och att tolka läromedelsuppgif-
ter. Det kan även vara en svaghet då jag på grund av mina erfarenheter tolkar in ett latent 
innehåll kring hur uppgifterna kan användas utan att det uttryckligen står i instruktionen.  
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Den andra svårigheten var att en del uppgifter inte tydligt syftade till att enbart en läsför-
ståelsestrategi skulle användas. Enligt innehållsanalysen bör kategorierna som används 
vara tydligt åtskiljbara vilket studiens kategorier var (Bryman, 2011). Eftersom några upp-
gifter krävde två strategier eller svarade emot flera delar av kunskapskravet valdes den 
strategi eller del av kunskapskravet som framträdde tydligast. Detta innebär att några stra-
tegier kan förekomma fler gånger än vad resultatet visar men då tillsammans med en annan 
strategi. Det gör även att delar ur kunskapskravet skulle kunna kopplas till fler uppgifter 
men i uppgifter som innehåller många olika delar. Även gällande denna svårighet spelar 
mina erfarenheter stor roll då det var upp till mig i analysen att tolka vad som framträdde 
tydligast i uppgiften. Denna svårighet uppkom framförallt i ett av läromedlen. Det gjorde 
att jag valde att genomföra analysen flera gånger för att kunna bedöma uppgifterna i läro-
medlen på ett så likvärdigt sätt som möjligt. Om en uppgift tydligt var uppdelad i exem-
pelvis a, b och c fick varje del en egen rad i kodningsschemat (bilaga 1) för att inte behöva 
göra en samlad tolkning av hela uppgiften. De räknades även som enskilda uppgifter i 
sammanräkningen av antalet uppgifter som hade analyserats. 

Den tredje svårigheten och även den som orsakat mest frågor gällde frågeställning två. 
Frågeställningen innebar att uppgifter i arbetsboken skulle kopplas till delar av kunskaps-
kravet för årskurs tre i svenska (Skolverket, 2018). Skrivningarna i läroplanen är till viss 
del tolkningsbara vilket gjorde det svårt att hitta tydliga definitioner som kunde användas 
i kategoriseringen. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) var till hjälp där bland annat 
begreppet lässtrategier definierades och kunskapskraven kommenterades. Trots detta be-
hövde en tolkning göras av varje uppgift och hur de kopplade till kunskapskraven, vilket 
innebär att om studien görs om av någon annan skulle resultatet kunna se annorlunda ut. 
Framförallt upplevdes första delen i kunskapskravet som svårdefinierat eftersom dess in-
nehåll är omfattande. Skrivningarna om lässtrategier användes inte som en egen kategori. 
Min egen tolkning blev att när lässtrategier användes så använder eleverna en eller flera 
läsförståelsestrategier. Det innebär att den delen av kunskapskravet kopplar till alla upp-
gifter och användes därför inte i kodningsmanualen (bilaga 2). 

När svårigheterna hade synliggjorts skapades en rutin för att hantera dem. Analysen gjor-
des flera gånger och svårtolkade uppgifter utan tydligt manifest innehåll markerades och 
jag återvände till dem flera gånger. De svårtolkade uppgifterna jämfördes både med 
varandra och med uppgifter där strategier eller kunskapskrav tydligt framträdde för att lät-
tare hitta rätt kategorisering. Det tydliga och systematiska genomförandet av studien blev 
då en styrka där alla uppgifter analyserades flera gånger och på olika sätt.  

På grund av de tydliga kategorierna bör inte någon annan få ett helt annat resultat om stu-
dien görs om med samma läromedel och samma kategorier. Studien hade blivit ännu mer 
tillförlitlig om analysen genomförts av flera olika personer vilket skulle kunna ske om me-
toden används i ett arbetslag på en skola. I och med den tolkning som har gjorts i analysen 
av framförallt det latenta innehållet så är resultatet min bild av innehållet i läromedlen. 
Resultatet ger ändå en bild av hur innehållet är fördelat i de olika läromedlen och vad som 
skulle behöva kompletteras med när de används i undervisningen.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Analysen genomfördes med inspiration av det didaktiska perspektivet (Ammert, 2011b) 
eftersom fokus var på vad som fokuseras på i arbetsböckerna och hur det beskrivs i lärar-
handledningarna. I en framtida analys av läromedel som ska användas i min tjänst som 
lärare kan en liknande utgångspunkt tas. Det kan vara relevant att på förhand formulera 
frågor som används vid analysen för att ta reda på om läromedlet svarar upp emot de behov 
som finns. Dessa frågor skulle kunna vara: Vad vill jag att läromedlet ska förmedla? Hur 
vill jag att det ska förmedlas? Varför förmedlas det på ett visst sätt i läromedlet? En kom-
pletterande fråga som även blir viktig att ställa sig och hela tiden hålla levande blir: Vad 
måste jag komplettera läromedlet med? Studiens resultat visar att inget läromedel är helt 
fulltäckande och kräver en lärare som både vägleder i arbetet men även kompletterar med 
uppgifter. Eftersom kunskapskraven (Skolverket, 2018) är de mål som är uppsatta och som 
lärare är ålagda att arbeta mot, måste läromedlet ställas i relation till dessa för att se vad 
som behöver kompletteras.  

Läromedlens innehåll 
Enligt Westlund (2017) är läsförståelsestrategier verktyg som eleverna i skolan bör få fylla 
sin verktygslåda med. Arbetet med strategierna behöver ske på ett sätt så att eleverna både 
förstår hur och när de ska användas. I jämförelsen av läromedlen synliggörs att eleverna 
har möjlighet att möta de flesta av läsförståelsestrategierna i läromedlen. Det är framförallt 
strategin att förutspå och att göra visuella föreställningar som antingen saknas eller som 
sällan förekommer. Om läraren arbetar med läromedlets innehåll och lyfter upp dessa stra-
tegier i det gemensamma samtalet så bör eleverna ha förutsättningar att utveckla kunskaper 
även om dessa strategier. Både hur och när de ska användas bör diskuteras då detta beskrivs 
som en effektiv undervisning i tidigare forskning (Dymock & Nicholson, 2010). Samma 
strategi kan användas i olika uppgifter vilket behöver exemplifieras av läraren.  

I Diamantjaktens lärarhandledning (Felth Sjölund et al., 2012b) där aktuell forskning pre-
senteras läggs fokus på textkopplingar. Detta lyfts även i läromedlet Briljant Svenska 
(Emanuelsson & Gardell, 2011) där elevernas förförståelse betonas i arbetet med textkopp-
lingar. Den textkoppling som tydligast fokuseras på är den mellan texten och eleverna 
själva. Detta syns både i elevernas arbetsböcker och i lärarhandledningar där frågor för 
lärarna presenteras. Dymock och Nicholson (2010) pekar också på kopplingar till elever-
nas förförståelse och egna erfarenheter som en viktig läsförståelsestrategi.  

Aktuell forskning (Bråten, 2008b; Dymock & Nicholson, 2010; Westlund, 2017) som lig-
ger till grund för studien rangordnar inte läsförståelsestrategierna. Detta innebär att det inte 
går att dra någon slutsats kring huruvida en eller flera strategier bör förekomma fler eller 
färre gånger. Resultatet av studien visar dock att författarna har gjort en tolkning av vilka 
strategier som de väljer att betona. Om undervisande lärare väljer att följa läromedlet från 
sida till sida utan kompletterande uppgifter så resulterar detta i att några läsförståelsestra-
tegier inte blir en del av undervisningen och några får väldigt stor plats. Detta gör det 
svårare för eleverna att utvecklas och uppnå kunskapskravet för årskurs tre (Skolverket, 
2018) då det inte räcker att exempelvis enbart kunna relatera till sig själv. Det krävs även 
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andra läsförståelsestrategier som exempelvis att kunna summera och att föra enkla resone-
mang, vilket innebär att undervisningen också behöver innehålla dessa delar. 

I inledning till lärarhandledningen för Nya Forma Språket (Hultén, 2012) samt i Diamant-
jaktens lärarhandledning (Felth Sjölund et al., 2012b) finns skrivningar om att materialet 
är nära knutet till kursplanen olika delar (Skolverket, 2018). Det görs dock inga anspråk 
på att täcka hela svenskundervisningen. Resultatet av analysen visar att läromedlen inne-
fattar både de läsförståelsestrategier som aktuell forskning (Bråten, 2008b; Dymock & 
Nicholson, 2010; Westlund, 2017) framhåller, samt delar ur kunskapskravet (Skolverket, 
2018) som kan kopplas till läsförståelse. I inledningen till Briljant Svenska finns däremot 
en skrivning om att läraren som använder materialet kan känna sig trygg med att läromedlet 
täcker hela svenskundervisningen. Studiens resultat visar att så är inte fallet för läromedlet 
eftersom en strategi och en del av kunskapskravet är tydligt överrepresenterat.  

I kursplanen definieras inte vilka läsförståelsestrategier som eleven bör kunna använda för 
att nå kunskapskravet för årskurs tre (Skolverket, 2018). Det som dock kan utläsas är att 
det inte innebär enbart en strategi utan flera strategier. Två av de analyserade läromedlen, 
Nya Forma Språket och Diamantjakten, tycks svara väl emot detta då flera strategier före-
kommer ett flertal gånger. Ett läromedel, Briljant Svenska, fokuserar tydligt på en strategi. 
Detta kan tolkas som att två av läromedlen i en större omfattning svarar emot kunskaps-
kraven än det tredje. En del av kunskapskravet som förekom mer sällan i alla läromedel 
var följande ”Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande bud-
skap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter” (Skolverket, 2018, s. 263). Den 
delen kan kopplas till två läsförståelsestrategier vilka är att klargöra och att dra slutsatser. 
Även dessa förekom mer sällan i alla de uppgifter som analyserades. Detta innebär att 
lärare som använder något av dessa läromedel behöver vara medveten om vilka strategier 
som inte förekommer tydligt bland uppgifterna och utifrån det komplettera undervis-
ningen. Lärare behöver även vara väl förtrogen med de kunskapskrav som råder för att 
säkerhetsställa att eleverna får möjlighet att träna delar som leder till att de kan uppnå 
kunskapskraven i slutet av årskurs tre. Detta eftersom det enligt styrdokumenten är lärarens 
ansvar att anpassa undervisningen till alla elevers olika förutsättningar (Skolverket, 2018). 
Kunskapskraven är desamma för alla elever och målet som undervisningen ska riktas emot. 
Läromedlen är dock olika vilket studiens resultat tydligt visar. 

Lärares användning av läromedel 
Andreassen (2008) beskriver en explicit undervisning som en tydlig idé inom det socio-
kulturella perspektivet. De läromedel som granskats i studien är alla utgivna efter år 2010 
och grundar sig i nuvarande läroplan (Skolverket, 2018). Detta innebär att de är påverkade 
av det sociokulturella perspektivet som enligt Westlund (2017) är grunden för en stor del 
av det pedagogiska fältets nuvarande forskning om läsförståelsestrategier. Detta märks då 
skrivningar i läromedlens lärarhandledningar fokuserar på det gemensamma samtalet och 
läraren som samtalsledare. 
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Eftersom det är lärarens uppgift att anpassa och planera undervisningen så blir lärarens 
användning av läromedlet den viktigaste påverkan på elevernas lärande. Även om många 
uppgifter i två av arbetsböckerna och i princip hela den tredje arbetsboken var tänkt som 
ett enskilt arbetsredskap, gav lärarhandledningen stöd i hur läraren kan planera en delvis 
gemensam undervisning. För att läromedlet ska bli ett fungerande och relevant medierande 
verktyg i undervisningen behöver läraren vara väl insatt i vilka kunskaper som ska medie-
ras och hur (Berg, 2011).  Vad som ska medieras är det som går att läsa i kunskapskraven 
och syftet. Det centrala innehållet blir även vägledande i vad undervisningen ska innehålla 
(Skolverket, 2017). Hur det ska medieras kan inhämtas dels i läroplanen (Skolverket, 2018) 
men även i aktuell forskning om elevers lärande.  

I lärarhandledningen för Nya Forma Språket (Hultén, 2012) uppmanas läraren att be ele-
verna stanna upp med jämna mellanrum i det enskilda arbetet för gemensamma samtal och 
tid för att ge fler exempel än de som finns i boken. Där blir modellerandet av olika strate-
gier viktigt och Nya Forma Språket är det läromedel där modellering förekommer flest 
gånger. I Briljant Svenska (Emanuelsson & Gardell, 2011) understryks arbetsboken som 
ett enskilt arbetsredskap men i lärarhandledningen finns till varje kapitel flera exempel på 
samtalsfrågor där läraren förväntas vara samtalsledare. I inledningen till Diamantjaktens 
lärarhandledning (Felth Sjölund et al., 2012b) betonas samtalet om läsförståelsestrategier 
och modellering nämns. Återkommande i alla läromedel är alltså en aktiv lärare som för-
väntas synliggöra strategier för eleverna genom samtal och tänka-högt-metoden. Det som 
skiljer sig åt i läromedlen är att två av läromedlen framstår som mer varierade med olika 
uppgifter och upplägg samt att lärarens roll förväntas variera mer. Variation är något som 
framkommer i forskningen som ett kännetecken på en effektiv undervisning (Dymock & 
Nicholson, 2010). Läsförståelsestrategier används för olika syften och på olika sätt vilket 
även samtalen om texten i undervisningen bör göra. En undervisning där läraren skapar 
tillfällen att fokusera på olika delar av texterna understryks. Detta för att eleverna ska 
bygga upp en mental kunskap där hen kan ta sig an olika texter på olika sätt vilket Westlund 
(2017) kallar att välja rätt verktyg ur verktygslådan. Lärarhandledningen till Briljant 
Svenska beskriver många olika sätt för läraren att arbeta med språket både genom samtal 
och laborationer med lek och musik. Men de samtalsfrågor som presenteras i lärarhand-
ledningen (Emanuelsson & Gardell, 2011) varierar inte på samma sätt som i de andra läro-
medlen. De har stort fokus på att göra kopplingar mellan texten och eleverna. Sällan före-
kommer att summera eller att dra slutsatser. Även om en läsare alltid använder sina för-
kunskaper i läsningen presenteras inte en explicit undervisning om andra läsförståelsestra-
tegier än att göra just kopplingar till sig själv. Detta innebär att en bredd av läsförståel-
sestrategier inte kommer att presenteras i undervisningen om läromedlet följs från sida till 
sida. Läraren behöver själv reflektera över innehållet i läromedlet och kompletterar sin 
undervisning med flera andra delar eller omformulera samtalsfrågorna. Genom kunskaps-
byggande samtal blir lärande socialt situerat och texterna som används i skolan kan ut-
vecklas och kopplas till den verklighetskontext som eleverna möter (Eckeskog, 2015). Läs-
ning är nödvändigt för deltagande i samhället (Skolverket, 2018). Alla de läsförståelsestra-
tegier som presenterats i studiens analys och resultat förekommer i läsningen även utanför 
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skolan. De strategier som förekom sällan i läromedlen förekommer inte sällan utanför sko-
lan. Detta innebär att lärarens roll gällande hur och vad denne förmedlar blir viktig så att 
inte några strategier försummas.  

Genomgående i läromedlens lärarhandledningar och i aktuell forskning poängteras samta-
let mellan lärare och elever i mindre och större grupper, lärande i ett socialt sammanhang. 
Pedagogiska stödstrukturer anses som framgångsfaktorer i Skolverkets analys av PIRLS 
resultat (Skolverket, 2010) gällande arbetet med läsförståelse i svensk skola. Lärarens stöd 
hjälper eleverna att utveckla sina kunskaper och öka sin läsförståelse. Lärarens roll blir 
central och bör fungera som vägledare i det aktiva samtalet (Berg, 2011). Skolinspektion-
ens granskning (2015) visar att det aktiva samtalet om texter bör ta större plats. Samman-
fattningsvis framhåller många att samtalet som metod inom undervisningen om läsförstå-
elsestrategier är viktigt. 

Samtal 
Olika samtal beskrivs både i forskningen och i läromedlen men gemensamt är att lärarens 
roll är väsentlig. Tänka-högt-metoden är ett sätt att leda samtalet där läraren exemplifierar 
olika sätt att tänka (Westlund, 2017) och i detta fall hur olika läsförståelsestrategier kan 
användas. Metoden beskrivs inte explicit i de olika läromedlen men kan vara något läraren 
använder i de flesta samtalen. Metoden kan också vara bra för att synliggöra den mest 
effektiva strategin kopplat till en specifik text (Vellutino, 2003). Detta är inget som före-
kommer i arbetsböckerna som analyserades då förväntad strategi alltid föreslås tydligt i 
uppgiftens inledning. Att välja rätt strategi framhåller även Westlund (2017) som en viktig 
kunskap och är därför något som läraren själv behöver planera och koppla till arbetsbokens 
uppgifter eller till andra uppgifter. 

Även om lärarens roll i samtalen är central bör inte undervisning bli en monolog utan fokus 
bör vara på dialog där alla kan bidra till gemensam kunskap. Lärarens roll kan därför i 
ledningen av samtalet vara att både övervaka innehållet och även att se till att många röster 
hörs. Genom att många elever får uttrycka sig bidrar de med olika förförståelse och ge-
mensam kunskap byggs (Dymock & Nicholson, 2010). I Briljant Svenska (Emanuelsson 
& Gardell, 2011) föreslås att alltid starta ett nytt kapitel med elevernas förförståelse om 
ämnet vilket anses gynna flerspråkiga elever men som forskningen säger även gynnar alla 
elever (Andreassen, 2008). I både Nya Forma Språkets och Diamantjaktens lärarhandled-
ning tydliggörs elevernas behov av lärarens stöttning. I den ena lärarhandledningen går det 
att läsa att ett läromedel aldrig kan ersätta en lärare utan denne måste var den som stöttar 
eleverna (Hultén, 2012). I den andra betonas att tillfälliga tankestöttor hjälper eleverna att 
utvecklas utifrån deras proximala utvecklingszon (Felth Sjölund et al., 2012b). Då kan lä-
rarens tankestöttor bli skillnaden på vad eleverna kan prestera på egen hand och med stöd 
vilket Eckeskog (2015) beskrivit.  

Slutsatsen blir att vad läraren väljer att göra med läromedlets innehåll spelar allra störst 
roll. Det är dock viktigt att som lärare analysera det läromedel som ska användas då läro-
medel skiljer sig åt i innehåll, koppling till styrdokument och hur lärarens roll beskrivs. 
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Analysen är nödvändig för att läraren ska kunna veta vad hen ska göra med innehållet och 
vad hen behöver komplettera med. Inget läromedel kan ersätta läraren eller vara en försäk-
rad kunskapsförmedlare till eleverna för att de ska nå kunskapskraven. Tidigare undersök-
ningar har visat att lärare utformar undervisningen utifrån läromedlet eftersom det tycks 
ha en kunskapsgaranterande roll (Englund, 1999). Denna studies resultat visar att de tre 
analyserade läromedlen inte ger en heltäckande kunskap utifrån vad som skrivs fram i styr-
dokument (Skolverket, 2018). Läromedlet sägs även ha en gemensamhetsskapande roll 
vilket aktuell forskning tillbakavisar. Detta eftersom det aktiva samtalet i undervisningen 
som läraren skapar lyfts som den mest centrala delen i elevernas kunskapsutveckling 
(Berg, 2011; Eckeskog, 2015). 

6.3 Fortsatt forskning 
Avslutad studie och presenterat resultat leder till förslag på fortsatt forskning. En första 
fråga är hur lärare arbetar med samtalet i undervisningen om läsförståelsestrategier, med 
fokus på hur mycket planering av det aktiva samtalet som sker och medvetenhet kring olika 
slags samtal. Den andra utgångspunkten skulle kunna vara hur lärare arbetar med läsför-
ståelsestrategin att förutspå. Detta var den strategi som förekom minst frekvent i de analy-
serade läromedlen och bör då vara den strategi som lärare främst själva kompletterar med 
och skapar uppgifter kring. En studie kring om lärare undervisar i denna strategi och hur 
vore därför relevant. En tredje vinkel vore att intervjua lärare som arbetar med de tre läro-
medel som har analyserats i studien. Detta för att se om de har analyserat sitt läromedel, 
om de är medvetna om innehållets koppling till läsförståelsestrategier och kunskapskrav, 
vad de kompletterar läromedlet med samt vilken roll de oftast intar i arbetet med läromed-
let. Det fjärde exemplet bygger på att varje läromedel finns för minst årskurserna ett till 
tre. Detta gör att det kan finnas en tanke från författarna att läsförståelsestrategier förekom-
mer under alla tre åren men i olika mängd. Eftersom kunskapskraven syftar till uppnådda 
kunskaper i slutet av årskurs tre skulle en studie kunna se över ett läromedels böcker för 
alla tre årskurserna. Detta för att se om samtliga läsförståelsestrategier behandlas jämnt, 
sett över alla tre åren.  

6.4 Slutord 
Inledningsvis väckte denna studie mitt intresse då lärare jag mött påstått att läromedel var 
en kunskapsgaranterande väg för eleverna att nå kunskapskraven. Resultatet visar att så 
alltid inte är fallet utan läraren måste komplettera med material. Luckor i läromedlen blev 
tydliga i analysen både vad gäller fokus på olika läsförståelsestrategier och delar av kun-
skapskraven. Detta innebär att den läromedelskontroll som nu görs av den enskilda läraren 
istället för staten, spelar stor roll och att kunskapen om läromedel och läromedelsanalys är 
relevant för dagens lärare. Resultatet visar även att elever inom samma kommun kan få 
olika möjligheter att nå kunskapskraven om lärarna följer olika läromedel från sida till sida 
utan analys.  
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Bilaga 1 – Kodningsschema 

Läromedel: ____________________________________ 

Sida Läsförståelsestrategi Kunskapskrav Lärarens roll Övrigt 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   



 

 
 

Bilaga 2 - Kodnyckel 

Läsförståelsestrategier 

1 Att förutspå textens innehåll 

2 Att ställa frågor till sig själv under läsningen och försöker besvara dem 

3 Att göra visuella föreställningar utifrån texten 

4 Att summera med egna ord 

5 Att försöka klargöra svåra eller dunkla innehåll i texten 

6 Att dra slutsatser 

7 Att göra kopplingar mellan text och andra texter/sig själv/världen med hjälp av förkunskaper 

8 Övrigt: Anteckna 

Kunskapskrav 

1 Använder lässtrategier för att förstå och tolka en text 

2 Att kommentera och återge några viktiga delar av innehållet 

3 Att föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten 

4 Att relatera till egna erfarenheter 

5 Övrigt: Anteckna 

Lärarens roll 

1 Modellering (Läraren visar praktiska exempel) 

2 Tankestöttor (Läraren ger eleverna stödstrukturer i form av tankeverktyg, stöttar dem i deras 
tankar) 

3 Tänka-högt-metoden (Läraren stannar upp i läsningen och tänker högt för att visa hur ett möj-
ligt tankesätt kan vara) 

4 Lärande i socialt sammanhang (Samtal i helklass eller grupper) 

5 Övrigt: Anteckna 

 


