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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka läsare, läsförmågor och läspraktiker som görs 

relevanta av förståelsefrågor i läromedelstexter i SO-ämnena historia, religionskunskap, 

samhällskunskap och geografi för årskurs 4-6. Undervisning i läsförståelse är centralt i alla 

ämnen i skolan, t.ex. rörande faktatexter och olika förmågor kopplade till läsförståelse, vilket 

framgår av kursplanerna för SO-ämnena för årskurs 4-6. Det finns dessutom en brist på 

forskningsstudier som undersöker läromedelstexter i SO-ämnena med avseende på betydelsen 

av förståelsefrågors utformning för elevers läsförståelse. Metoden var en kvantitativ 

komparativ läromedelsanalys med kvalitativa inslag, med fokus på kopplingen mellan 

förståelsefrågor och fyra typer av läspraktiker i fyra läroböcker i SO inom läromedelsserien 

Utkik för årskurs 4–6. De olika typerna av förståelsefrågor kategoriserades i de tre grupperna 

grafisk avkodning, läsförståelse (med underrubrikerna På raderna och Med utgångspunkt i 

och mellan raderna) och läsningens syfte och sammanhang/kritiskt förhållningssätt.   

Analysen visade att läromedelsseriens förståelsefrågor i materialet gör alla läspraktiker 

relevanta. I hela materialet gör förståelsefrågorna mestadels läspraktiker gällande läsförståelse 

(på och med utgångspunkt i och mellan raderna) relevant, medan en mindre del rör grafisk 

avkodning, och endast ett fåtal frågor ger läsarens i uppgift att reflektera över texters syfte och 

mottagare, samt att förhålla sig kritisk till bland annat dessa aspekter. De olika läspraktikerna 

görs relevanta i olika utsträckning i de olika SO-ämnena. Den grafiska avkodningen görs mest 

relevant i geografiämnet sett till de andra ämnena. Läspraktiker som förståelsefrågor På 

raderna och Anknytning till egna erfarenheter medför görs mest relevant i 

religionskunskapsämnet och minst i historieämnet. Läspraktiker som förståelsefrågor i 

kategorin Spanandet av slutsatser […]  gör relevant är mest framträdande i historieämnet och 

minst i geografiämnet. Kategorin Förmåga till seende till orsakssamband och temporala 

samband görs mest relevant i historieämnet och samhällskunskapsämnet, och minst i 

geografiämnet. Den läspraktik som gör kategorin Läsningens syfte och sammanhang/ kritiskt 

förhållningssätt relevant är ungefär lika låg i samtliga läromedel, dock med variationer mellan 

dessa frågors karaktär ämnena emellan. Dessa olika läspraktiker medför även en variation i 

möjlighet till textrörlighet, men mestadels bidrar förståelsefrågorna till en textbaserad 

rörlighet, men även ansatser till en utåtriktad och interaktiv textrörlighet görs. 

Nyckelord: läsförståelse, förståelsefrågor, SO-ämnen, läspraktiker, läsare, läromedel.  
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1. Bakgrund 

1.1 Betydelsen av läsförståelse i alla ämnen 

Barbro Westlund, lektor i didaktik vid Stockholms Universitet, och en av Sveriges mest 

framstående forskare inom läsinlärning, fastställer i tidningen Skolvärlden att ”läsförståelse 

borde vara en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen. […] Att undervisa i 

ett ämne innebär samtidigt att undervisa i hur språket används i ämnet. Det är ett misstag att 

tro att dessa delar kan separeras från varandra.”. I denna artikel uppmärksammas forskning 

visande att elever läser olika beroende på vilken ämneskontext läsandet sker i. Således skapas 

olika läsprofiler i en klass då elever förväntas kunna läsa olika ämnesspecifika texter, med 

skilda syften och strukturer, och lärare måste kunna stödja och ta hänsyn till dessa skiftande 

läsprofiler och texter. Westlund menar vidare att ”syftet med läsningen avgör vad vi ska 

använda läsningen till och därmed vilka lässtrategier som är lämpliga att använda. I 

svenskämnet eller historieämnet är det till exempelvis högst relevant att diskutera en 

författares avsikt med en text, i vilken tid den skrivs och hur texten påverkar läsaren.”.  

Westlund (2009, s. 230-231, 241-242) menar vidare att skolans läsning delas in i läsning av 

skönlitteratur och faktatexter, som anses särskiljande, och genom läsning av dessa används 

olika strategier för att få mest behållning av det lästa.  Texttypen anses styrande för valda 

lässtrategier och dessa omväxlas vid uppvisande av oönskad effekt och behållning av läsandet 

(ibid., s.241–242). Informationsläsning, instruktionsläsning, översiktsläsning och 

upplevelseläsning är några exempel på olika typer av läsande där syftet med texterna och 

läsningen varierar (ibid.). Särskilt informationsläsning förknippas med SO-ämnena, då 

ett tema eller ämne fokuseras ur flertalet perspektiv (ibid., s. 248). Vidare beskrivs att elever 

ofta upplever svårigheter kring upptäckandet av en författarröst i läromedelstexter, dock är 

just identifierandet av en författare bakom faktatexter av stor vikt då de ofta förmedlar 

implicita värderingar som eleverna bör vara medvetna om (ibid., s. 234). Vid en jämförelse av 

skönlitterära texter beskrivs faktatexter som mer objektiva, sakliga, avancerade gällande ord 

och begrepp, överblickande, upplevda som sanningen och styrande i undervisningen (ibid., s. 

260-261). Faktatexter som sådana är inte av självständig karaktär och således bör inte elever 

läsa dessa på egen hand, utan en aktivering av bakgrundskunskap och diskussion kring 

faktatextens innehåll är av stor vikt för förståelse (ibid., s. 247–248). 
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Westlund (2015, s. 23) talar om det internationella forskningsbegreppet ”the fourth grade 

slump” innebärande en ökad komplexitet i texter i skolan som elever i 9-10 årsåldern 

förväntas ha läsförmåga för att klara av. Läsförståelse anses nu påverka lärande i alla ämnen, 

vara mer ämnesspecifik, samt att eleverna går från att ”lära sig att läsa” till ”läsa för att lära” 

(ibid.). I Skolverkets rapport PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever i årskurs 4- i Sverige och i 

världen (2007, s. 13) fastslås det faktum att det är alla lärares ansvar, oavsett undervisning i 

vilket skolämne, att vara medveten om skrivandets och läsandets betydelse för lärande, och 

således krävs kompetens även i dessa ämnen gällande stödjandet av elevernas utveckling av 

dessa förmågor.  

Reichenberg (2014, s. 15) belyser det faktum att det inte längre finns någon 

statlig läromedelsgranskning innan läromedel ges ut och används, som det fanns fram till år 

1992, utan det är upp till varje lärare att ha ett granskande öga på läromedel som ska användas 

i undervisningen. Ett större antal kvalitetskriterier vid granskning av läromedel har utarbetats 

för UNESCO:s räkning, t.ex. kring designen på bokens framsida, förordets kvalitet, grad av 

författarröst, murbruk avseende kausalitet, förutsättningar att se orsakssamband och för 

läsning mellan raderna, möjlighet till igenkänning och identifikation, samspel mellan text och 

bild, texters ord och begrepp och meningsbyggnad (ibid., s. 54).  

1.2 Läsning av faktatexter  

I Westlund (2009, s. 257–258) presenteras aspekter kring vad som utmärker en konstruktiv 

läsare vid läsning av faktatexter, bland andra följande förmågor och strategier: 

 Överblickande av innehåll  

 Identifierande och noggrannare läsning av information av värde och vikt 

 Användandet av förkunskaper och modifierandet av dessa utefter nya inhämtade 

kunskaper från texten  

 Sammankopplandet av olika centrala delar i texten för en helhetsbild 

 Skapandet av inferenser, och således läsning mellan raderna 

 Strategier för memorering av innehållet 

 Omjusterande av valda strategier som inte anses gynnsamma 

 Förandet av dialog med författaren och medvetenhet kring syfte och avsikter 

 Bedömning av olika kvaliteter i texten gällande syfte och mål med läsningen  

 Applicerande av inhämtade kunskaper från läsningen till andra sammanhang  
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Reichenberg (2014) menar att frågor som ställs till texterna har en stor betydelse för elevers 

väg till ett aktivt läsande, och således är det viktigt att lärare funderar över vilka krav dessa 

frågor ställer på elevers läsförmåga och läsförståelse (ibid. s. 74). För främjandet av aktiv 

läsning av faktatexter krävs en kombination av faktafrågor via sökläsning och frågor som övar 

förmågan till reflektion och läsning mellan och bortom raderna (ibid, s. 74–75). Det är även 

av stor vikt att som lärare uppmärksamma elever på olika frågetyper som övar dessa 

förmågor; "Det står där frågor", "tänk efter och leta-frågor" och "svaret finns bara hos mig-

frågor" (ibid., s. 75). Dessa aspekter överlappar med begreppet textrörlighet och de olika 

nivåerna textbaserad rörlighet och utåtriktad rörlighet.1 

1.3 Läsförståelse och sakprosatexter i PIRLS 

I den internationella komparativa studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) undersöks elevers kunskaper i läsförmåga i årskurs 4, och Sverige har hittills deltagit i 

kunskapsmätningarna år 2011, 2006 och 2011, bestående av kunskapsprov och resultat från 

besvarade enkäter från lärare, rektorer, elever och deras föräldrar (Skolverket, 2012, s. 3). 

PIRLS syftar till att ge kunskap om elevers läsutveckling i ett internationellt jämförbart 

perspektiv och läsförståelse av både sakprosa och skönlitteratur belyses och information ges 

om elevernas förmåga att tolka, förstå och värdera texter (ibid., s. 6). Skolverket (2012, s. 7) 

visar i sin rapport PIRLS 2011-Läsförmåga hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv att kunskapsmätningarna påvisar en svårighet kring läsning av informationstexter 

och sakprosatexter i jämförelse med läsning av skönlitterära texter. Tidigare PIRLS studier 

har inte visat på större skillnader gällande läsförmågan av olika typer av texter. Dock påvisar 

PIRLS 2011 en marginell försämring gällande läsförmåga av skönlitteratur, medan resultatet 

för sakprosa har sjunkit tydligare, vilket anses bidragande till nedgången av de svenska 

elevernas resultat jämfört med 2009 (ibid.). En komponent i förklaringen till att elevernas 

prestationer är sämre gällande läsning av sakprosa är att det är vanligare att eleverna får läsa 

skönlitterära texter än faktatexter i skolan (ibid., s. 8). 

1.4 Vad säger styrdokumenten om läsförståelse i SO-ämnena? 

Westlund (2015) påvisar SO-ämnenas förhållande till läsförståelse genom en genomgång av 

vad som står framskrivet i kursplanerna i dessa ämnen för årskurs 4-6. De kursiverade 

                                                 
1 Detta begrepp förklaras ytterligare i uppsatsens tidigare forskning och teoridel.  
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begreppen nedan kan kopplas till forskningsaspekter kring läsförståelse (ibid., s. 210) Ämnet 

historia syftar till att eleverna ska få förmågan till (ibid., s. 217-218); 

 Jämförelser mellan människors värderingar, villkor och levnadssätt 

 Seende av människors förändring av samhällen och kulturer utifrån en kronologisk 

överblick 

 Kritisk värdering och tolkning av källor 

 Ställandet av frågor på det lästa 

 Användning av historiska begrepp  

 Kunskap om hur historiska berättelser används i vardagslivet och samhället 

 Analys av huruvida historisk kunskap skapas, ordnas och används 

Ämnet religionskunskap syftar till förmågorna att kunna (ibid., s. 218);  

 Analyser av olika religioner och livsåskådningar  

 Reflektera över den egna och andras identitet 

 Argumentera och resonera kring frågor som rör etik, moral och demokrati 

Ämnet geografi syftar till (ibid., s. 217); 

 Skapandet av ett rumsligt medvetande och en geografisk referensram 

 Jämförande, tolkande, värderande och bedömning av konsekvenser av olika platser 

och levnadsvillkor  

 Medvetenhet kring varför uppkomsten av intressekonflikter om exempelvis 

naturresurser sker 

 Medvetenhet kring vilka sammanhang kunskaper i geografi är av vikt 

 Analys av geografisk karaktär av omvärlden  

 Användning av geografiska begrepp 

Slutligen syftar ämnet samhällskunskap till (ibid., s. 219):  

 En helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer 

 Analys och reflektion över samhällen och individer formas, samverkar och förändras 

 Användning av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller  

 Utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv kunna föra en argumentation om 

aktuella samhällsfrågor 
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Med detta som bakgrund görs en undersökning kring hur frågor framställs i läromedel i SO-

ämnena, gällande karaktär och frekvens, kopplat till läsförståelse och textrörlighet.  

2. Tidigare forskning  

I denna forskningsöversikt presenteras forskningsstudier kring arbete med läsförståelse och 

läromedelstexter i SO, samt hur textrörligheten och läsförståelsen påverkas av olika ämnen, 

genrer och läromedelstexter. Denna forskningsöversikt görs för synliggörandet av mångfalden 

i undersökningar som gjorts gällande relationen mellan elevers läsförståelse och textrörlighet 

vid mötet av olika texter, såsom läromedelstexter (faktatexter/sakprosatexter) och 

egenproducerade texter i SO-ämnena. Kring läsförståelse och läsning i SO-ämnena finns en 

mångfald av nationella och internationella forskningsstudier, medan textrörlighetsbegreppet 

hör till en svensk vetenskaplig kontext, som därför enbart använts i nationella studier.  

2.1. Läsförståelse och läromedelstexter i SO  

Det internationella forskningsfältet kring läsning och skrivning i de samhällsorienterade 

ämnena från 70-talet och fram till idag är omfattande. Merparten av dessa studier fokuserar på 

evidensbaserade strategier och metoder för lärare att applicera på deras undervisning och 

generella arbete kring läsförståelse i SO-ämnena, för stödjandet och utvecklandet av elevers 

lärande och läsförståelse på ett effektivt sätt. I en forskningsöversikt av 300 forskningsstudier 

under de senaste tio åren visas att fokus har legat på frågan hur god undervisning i ”literacy” 

kan åstadkommas på ett gynnsamt sätt för alla elever (Rex & Bun et. al, 2010, s. 94). 

Mängden internationella studier angående den enskilda relationen mellan läromedelstexters 

utformning och elevers förståelse av och interaktion med dem, samt studier kring 

läromedelstexter och läsförståelse över lag, är dock mycket mindre. I denna 

forskningsöversikt tas avstamp i framför allt ämnena historia och samhällskunskap, då de 

befintliga internationella forskningsstudierna präglas av fokusering vid dessa ämnen. Det 

nationella forskningsläget är liknande, men forskningsstudier och forskningsprojekt existerar 

kring läsning och läsförståelse i SO-ämnena som helhet, i relation till andra skolämnen.    

2.1.1 Internationella studier 

En studie av Beck et. al (1995, s. 225-226) syftar till ett undersökande av huruvida elevers 

förståelse av läromedelstexter i samhällskunskap påverkas av aspekten kring närvarandet av 

en röst i två versioner av en läromedelstext; en originalversion och en reviderad version med 
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ökad koherens, hämtad från en tidigare studie av samma författare. Den reviderade texten med 

ökad koherens syftar till att utveckla förmågan till att sammanfoga olika delar av information 

i läromedelstexten. Aspekterna ”activity”, ”orality” och ”connectivity” växer fram vid en 

jämförelse och kontrasterande av befintliga läromedelstexter och skönlitterära böcker 

beskrivande samma historiska företeelse, för att sedan appliceras på läromedelstexterna i 

studien för att öka deltagaraktiviteten, som anses höra till skönlitterära texter (ibid.). 

”Activity” syftar till en ökning av aktiva verb och konkreta subjekt i texten då explicita 

handlingar signaleras och kopplas till specifika personer. I ”orality” är konkreta dialoger och 

talspråk i texten i fokus, och ”connectivity” syftar till en interpersonell aspekt innebärande 

bland annat deltagaraktivitet mellan skribent och mottagare och sinsemellan karaktärerna i 

texten. Fyra olika versioner av läromedelstexten ”no taxation without representation” avsedd 

för den studerade årskursen i samhällskunskapsämnet används i studien på 164 elever i 

årskurs 4 från tre grundskolor i Pittsburgh; originalversionen, versionen med ökad koherens, 

versionen med endast ökat inslag av röst och slutligen versionen med inslag av både röst och 

koherens (ibid., s. 226-227). De enskilda eleverna exponeras för en version av 

läromedelstexten, beroende på deras läsförståelseförmåga, i kombination med 

läsförståelsefrågor av två typer av frågor (ibid., s. 227-228); 

 Information questions; textnära information direkt uttryckt i texten efterfrågas 

 Issue questions; aspekter kring huvudbudskap efterfrågas som kräver inferens-

läsning 

Eleverna exponeras av tyst läsning av texterna följt av instruktioner kring sammanfattning av 

texten, samt svar på tio frågor kopplat till texten vid två tillfällen; direkt efter första 

lästillfället och sedan efter en vecka, denna gång utan möjlighet till läsning av texten (ibid., s. 

228). Undersökningen av elevernas förståelse av texten vid två tillfällen under olika 

omständigheter syftar till att dels undersöka läsförståelsen och dels elevers lärande över tid, 

men en jämförelse mellan avvikelser i dessa resultat är inte av vikt i studien (ibid., s. 

225,229). Resultatet struktureras i ett jämförande perspektiv kring de olika elevernas läsning 

och interaktion med de olika versionerna av läromedelstexterna (ibid., s.229). I det 

övergripande resultatet av elevernas svar på frågorna och sammanfattning av vad de minns 

från texten vid båda testtillfällena, påvisas att de reviderade texterna med både inslag av ökad 

koherens och röst anses bidraga mest till elevernas förståelse av läromedelstexten (ibid., s. 

233). 
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Ett omfattande projekt kring läsning och undervisning i historieämnet har gjorts av en 

forskargrupp vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. Projektet The Reading like a Historian 

(RHR) curriculum syftar till en intervention av den rådande läromedelsdrivna 

undervisningsmetoden som anses vara utgångspunkt för kunskap i ämnet historia, och en 

undersökning görs kring effekten av den kontrasterande undervisningsmetoden ”Document 

Based Lesson”, då elevernas undersökande och reflekterande kring historiska händelser i 

läromedelstexter utgås från deras bakgrundskunskaper (Reisman, 2012, s. 86, 89). 83 

lektionsplaneringar utifrån denna aktiva metod, appliceras på 236 elever i årskurs 11 på fem 

olika kommunala högstadieskolor i San Fransisco (ibid, s. 89-90). Lektionerna och dess 

struktur baseras på fyra centrala aspekter; bakgrundskunskaper, som erhålles via material som 

anses förberedande för arbetet i historieämnet, en central historisk fråga/företeelse, läsning av 

historiska texter ur olika perspektiv på denna fråga/företeelse och diskussion kring dessa i 

smågrupper och helklass (ibid.). Detta undervisningsmaterial anses ha högre grad av 

tillgänglighet gällande de fyra aspekterna, samt angående revidering av texterna med 

avseende på ord och sammansättning av dessa (lexikal och syntaktisk funktion) (ibid., s.90).  

De deltagande elevernas effekter på fyra olika typer av förmågor undersöks genom testning 

både före och efter implementeringstiden på sex månader för studien (ibid, s.84, 92-94); 

1. Historiskt tänkande (historical thinking): genom testning före och efter 

undersökningsperioden, på elevers förmåga till detta och förmåga till genomförande 

av strategier till läsning av historiska texter. Detta testas vid både tillfällena genom 

samma egenkonstruerade prov, bestående av 30 frågor, varav 22 flervalsfrågor och 8 

fria skrivfrågor.   

2. Läsförståelse (reading comprehension): av förståelsedelen av två versioner av det 

standardiserade testet ” The Gates- MacGinitie Reading Test (GMRT) bestående av 48 

flervalsfrågor kopplat till 11 texter anpassat till årskurs 10-12.  

3. Förmåga till överföring av strategier kring historiskt tänkande till samtida 

företeelser/frågor (ability to transfer historical thinking to contemporary issues): 

undersöks endast efter implementeringsperioden, bestående av ett test med 20 

flervalsfrågor som anses ge möjligheter till denna förmåga. 

4. Nuvarande faktakunskaper och inhämtning av faktakunskaper (factual knowledge 

/mastery of factual knowledge: genom ”Californian Standard Test” (CST) i historia 

för årskurs 10, bestående av 60 flervalsfrågor vid förtestningen, och genom ytterligare 

ett flervalstest från CST bestående av 30 frågor vid eftertestningen.    
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Själva implementeringen av detta undervisningsprogram undersöktes via observation av 

lärarna (ibid., s. 96-97). Fokus kommer läggas på resultaten kopplade till elevernas 

prestationer på de ovan presenterade testen, för ett synliggörande av olika förmågor kopplat 

till texter i historieämnet. Testens resultat påvisar vikten av undervisning i läsning och 

läsförståelse i samtliga ämnen i skolan, och inte bara de innehålls- och faktaspäckade 

samhällsorienterande ämnena (ibid., s. 102.) Dessa test resulterade i ett påvisande av både 

ökad förmåga till läsförståelse, kunskaper om historiska företeelser och uppvisande av 

historiskt tänkande, samt applicerande av dessa strategier på olika situationer och texter 

(ibid.). Detta resultat var oberoende av aspekter såsom skolmiljö, kön, etnicitet och 

färdigheter gällande det engelska språket, och elever med lässvårigheter uppvisar om än bättre 

resultat än eleverna utan lässvårigheter på samtliga test (ibid.).   

2.1.2 Nationella studier 

Edlings avhandling Abstractions and authority in textbooks- the textual paths towards 

specialized language (2006) är en del i det omfattande läsprojektet Elevers möte med skolans 

textvärldar där flertalet framträdande forskare från Uppsala universitet medverkar, såsom 

Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd. 2  Edling (2006, s. 17) 

menar inledningsvis att gången för barns inlärning och kognitiva processer går från det 

konkreta till det abstrakta, och således ter det sig naturligt att även skolans innehåll, och 

däribland läromedelstexter, uppvisar en liknande progression i skolgången. Det är således en 

nödvändig och viktig färdighet för lärandeutveckling. Som utgångspunkt för Edlings studie 

presenteras en studie av Sadoski, Goetz &Rodriguez (i Edling, 2006, s. 17) på olika texttyper, 

däribland beskrivande och berättande, och dess grad av och möjlighet till förståelse och 

konkretion. Studien visar att elever förstår konkreta texter bättre än abstrakta (ibid.). Edlings 

studie tar även utgångspunkt i att få studier har gjorts angående abstraktion i olika typer av 

läromedelstexter för svenskämnet, SO-och NO-ämnena (ibid.). Studien syftar till en 

undersökning kring vad som karaktäriserar läs- och skrivpraktiker i dessa ämnen, samt 

likheter och skillnader mellan dessa ämnens olika textkulturer (ibid., s. 29, 35). 

I studien undersöks huvudsakligen 58 läromedelstexter och 402 elevtexer i olika genre, 

särskilt de kontrasterande ”berättande” i svenskämnet och ”faktatexter” i de samhälls- och 

naturorienterande ämnena, utifrån aspekterna deltagaraktivitet, textstruktur, abstraktionsgrad 

och textmängd, från olika skolor i Sverige från årskurs 5 och 8 och andra året på gymnasiet 

                                                 
2 Utförandet av denna omfattande studie beskrivs mer i detalj i kommande avsnitt. 
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(ibid., s. 32–34, 36, 58). De 154 eleverna som intervjuas kring deras interaktion med och 

förståelse av texterna och textaktiviteterna representeras till största delen av så kallade 

”lågpresterande” elever, följt av en jämn fördelning mellan kön och en- och flerspråkiga 

elever (ibid., s. 32,35). Utifrån de analyserade aspekterna resulterade studien i att 

läromedelstexter och således faktatexter i de samhälls- och naturorienterande ämnena 

uppvisar en större abstraktionsgrad än de berättande i svenskämnet, särskilt med avseende på 

avsaknaden av direkta referenter och uppmuntran till deltagaraktivitet i texten, samt språkliga 

abstraktioner såsom metaforer och nominaliseringar (ibid., s. 76-77). Undervisningen i SO 

och NO-ämnen domineras i denna studie av användningen av läromedelstexter (faktatexter) 

och abstraktionen i SO-texter är hög och ökas genom skolgången (ibid., s. 42, 81–82,84). 

Edling (ibid., 157-158) har även i sin undersökning observerat att de frågor som ställs efter 

textläsningen ofta är typiskt textkontrollerande, vilket medför att eleverna skiftar fokus från 

sammanhanget till textens detaljer när de läser.  

Becks et al. (1995) studie utgör en förlaga gällande syfte, tillvägagångssätt och metodval för 

Reichenberg (2000, s. 177–179) i en studie av huruvida omskrivna och reviderade 

läromedelstexter i samhällskunskap och historia är bidragande till ökad läsförståelse. Studien 

syftar till en undersökning kring huruvida ökad dynamik, kausalitet, röst och deltagaraktivitet 

i läromedelstexterna, som är viktiga aspekter av koherens och således sammanbindning av 

centrala delar i en text, är bidragande och stödjande till elevers förmåga till detta och således 

ökad läsförståelse (ibid., s. 177–180). Studien utförs på 833 elever i årskurs 7 från 12 skolor i 

Göteborgsområdet, med ungefärlig jämlik fördelning i enspråkiga och flerspråkiga elever 

(ibid., s. 181). Den enskilda eleven exponeras för en av fyra versioner av de icke reviderade 

eller reviderade läromedelstexterna; ”originalversionen”, ”med ökad kausalitet”, ”med tillagd 

röst” och ”med ökad kausalitet och tillagd röst” (ibid., s. 180–181). Utifrån tre typer av 

läsförståelsefrågor undersöktes dessa elevers läsförståelse av de två olika texterna (ibid., s. 

181);  

 Textbaserade: där svaret återfinns ordagrant i texten, 

 Kombinerade:  där svaret kräver läsning och sammanlänkning av information från 

flera meningar vanligtvis efterföljande varandra, vanligtvis inte ordagrant uttryckt  

 Inferensfrågor:  där svaret ej direkt finnes i texten, utan kräver förmåga att läsa 

mellan raderna och således dra egna slutsatser utifrån egna upplevelser och 

uppfattningar 
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Den tilldelade versionen av de både läromedelstexterna läses vid båda lästillfällena under en 

tvåveckorsperiod (ibid, s.181–182). I studien indikeras att både andraspråkselever och 

förstaspråkselevers läsförståelse gynnas av reviderade läromedelstexter både vid läsning och 

besvarandet av de olika läsförståelsefrågorna, och andraspråkselever gynnas särskilt av texter 

där röster och kausaliteten förstärks och genom läsförståelsefrågorna ges möjlighet till ökad 

läsförståelse (ibid). I senare studier har det observerats att författarrösten är mer närvarande i 

läromedelstexter (Reichenberg, 2014, s. 23). Både Reichenberg (2000, s. 169) och Edling 

(2006, s.158) framhåller riskerna som de textkontrollerande frågorna kan tänkas skapa, bland 

annat ett fel fördelat fokus på texters detaljer utan förmågan till seende av helhetsbild och 

sammanhang. Dock anser de att det i vissa sammanhang är av stor nödvändighet att elevens 

uppmärksamhet riktas mot den exakta ordalydelsen, till exempel vid läsning av recept och 

instruktioner. 

2.2 Textrörlighet i läromedelstexter i SO-ämnena  

Liberg et. al (2012, s. 66) presenterar en mängd studier som anses bidragande till 

textrörlighetsbegreppet, först och främst utifrån projektet Elevers möte med skolans 

textvärldar och således en studie kring elevers tal om texter utifrån läsning och skrivning i 

svensk-/modersmålsämnet, samt i de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena. En mängd 

olika studier ingår i projektet, däribland Edling (2006), och även studier av af Geijerstam och 

Folkeryd. I detta övergripande projekt studeras elever från tre årskurser; årskurs 5, 8 och 

andra året på gymnasiet, i totalt 19 olika klasser i årskurs 5 (60 elever) och 8 (60 elever) 

(ibid.). Textrörlighetsbegreppet med de tre huvudtyperna textbaserad rörlighet, textrörlighet 

utåt och interaktiv textrörlighet växer fram i analysen av samtalet med de deltagande eleverna 

i studien (ibid.). Textrörlighet illustrerar elevers förmåga till meningsskapande på olika nivåer 

vid närmandet av och rörelser inom en viss text.3. I undersökningsmaterialet för det omfattade 

projektet studeras framför allt elever som anses ”lågpresterande”, i förhållande till en mindre 

jämförelsegrupp med högpresterande elever (Liberg et al, 2010, s. 180). Studiens 

övergripande resultat uppvisar att möjligheter till textrörlighet varierar med skolämne, och att 

en större förmåga, möjlighet och fallenhet för främst textbaserad rörlighet, både på ytan och 

på djupet, uppvisas i samband med svenskämnesorienterade texter än i natur- och 

samhällsorienterade texter (ibid., s.179,181). En möjlig orsak till detta resultat anses vara de 

olika kulturerna, undervisningstraditionerna och syftet med läsning i de olika ämnena, då 

                                                 
3 Dessa dimensioner beskrivs och definieras ytterligare i denna uppsats teoridel. 
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svenskämnet anses ha en starkare tradition av diskussioner kring innehåll och form för olika 

slags texter och bearbetning av egna texter (Reichenberg, 2000, s. 181-182). När diskussion 

kring texter väl sker läggs dessa oftast på en textbaserad nivå, utan vidare diskussion kring 

vare sig syftet med läsningen eller vem textens mottagare är (ibid., s. 183-184). I de natur- 

och samhällsorienterande ämnena anses läsning och skriftlig produktion syfta till bearbetning 

och inlärning av ett visst faktainnehåll, utan bearbetning av texter och läsning (ibid., s. 182). 

Härefter görs en mer ingående presentation av två studier i projektet eller i anslutning till 

detta.  

I Edling (2006, s. 176-177) diskuteras läsares möjligheter till textrörlighet vid läsning av 

läromedelstexter utifrån de intervjuade elevernas svar i studien. Studien visar på ett 

uppvisande av svårigheter gällande textrörlighet vid läsandet av texter med hög 

abstraktionsnivå i SO- och NO-ämnena. Eftersom hög abstraktionsnivå tillhör specifika 

genrer, exempelvis faktatexter som används i både SO- och NO-ämnena, indikerar detta att 

dessa svårigheter kan uppstå oavsett ämne som texten läses i (ibid.).  

Af Geijerstam (2014, s. 48) studie kring textrörlighet, som utgår från material från ”Elevers 

möte med skolans textvärldar” tar avstamp i bland annat Langers (2011; se även 1995) 

resonemang kring byggandet av föreställningsvärldar, då en läsares orientering och 

meningsskapande i och av en text påverkas av dess syfte. Läsning av faktatexter fokuserar på 

”bibehållandet av en referenspunkt”, då syftet med denna läsning är inhämtandet av en viss 

kunskap, medan vid läsning av skönlitteratur fokuseras upplevelsen och upptäckten av olika 

tankar och således ”utforskandet av möjliga horisonter” (ibid.). I denna studie analyseras 

elevintervjuer hämtade från Edlings (2006) studie som ingår i det gemensamma övergripande 

projektet, utifrån textrörlighetsbegreppet och det ytterligare greppet ”textrörlighetspositioner” 

(ibid., s. 57). I detta andra analytiska verktyg fokuseras den enskilda elevens textrörlighet i 

olika läspraktiker som skapas i de olika ämnena, som således skapar olika 

”textrörlighetspositioner” (ibid.). Användningen av termen ”position” före ”typ” är angelägen 

då läsarpositionen inte är av statisk karaktär, utan binds och påverkas av individen, situationen 

och relationen dem emellan (ibid., s. 58). En textrörlighetsposition utgörs av samtliga 

komponenter i textrörlighetsbegreppet, och således de textbaserade, utåtriktade och 

interaktiva aspekterna (ibid.).  I denna studie gjord på elever i årskurs 8, analyseras elevernas 

textrörlighetspositioner utifrån följande kategorier (ibid.);  
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1. Frånkopplad: generella svårigheter kring samtal om texter och dess syfte, innehåll 

och mottagare 

2. Kringgående rörelse: mycket lite tal om innehåll, dock görs resonemang kring textens 

form och funktion och/eller associationer utifrån texten 

3. Viss rörlighet: viss förmåga till tal om texten och skapandet av associationer 

4. Dynamisk rörlighet: lätthet kring tal om innehåll och även viss förmåga till 

beskrivning av textens funktion och form, samt association till egna erfarenheter  

Resultatet av studien påvisar främst lågpresterande elevers textrörlighetspositioner, men även 

i relation till de högpresterande. De lågpresterande påvisar ett heterogent och ojämnt mönster 

vid läsning av texter i de olika ämnena, då positionen oftast är lägre (”frånkopplad”) 

respektive högre (”kringgående rörelse” eller ”viss rörlighet”) i orienteringsämnena respektive 

svenskämnet, men dock även vice versa, vilket anses bero på ett beroende av situationen, den 

specifika texten och syftet med den (ibid., s. 59, 61). De högpresterande eleverna påvisar en 

homogen och generell hög textrörlighetsposition oavsett ämne (” viss rörlighet” eller 

”dynamisk rörlighet”), vilket anses bero på ett oberoende av texten och sammanhanget (ibid.).     

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras valda teoretiska utgångspunkter för studien kring läsförståelse och 

förståelsefrågor i läromedel i SO-ämnena, och således vilka typer av läsare som skapas i 

läromedel i religionskunskap, historia, geografi och samhällskunskap. De olika teoretiska 

utgångspunkterna går in i varandra, men påvisar samtidigt en bred syn på rollen som läsare, 

med både gemensamma och åtskiljande aspekter.  

3.1 Luke & Freebody’s” The four resources model” 

Luke & Freebody (1990, s.7) menar att det inte enbart existerar ett sätt eller strategi för 

åstadkommandet av rollen som en framgångsrik läsare, och således kan inte läsaren endast 

inta en roll i sitt läsande för att uppnå god läsförståelse. Deras intentioner är att skifta fokus 

från frågan” which method affords adequate literacy?” till” which aspects of literacy, or 

indeed which” literacies” are offered or emphasized by various programs?” (ibid.). I stället 

för en specifik läsarroll premieras fyra läsarroller för att uppnå god läsförmåga; Kodknäckare 

(code breaker), textdeltagare (text participant), textanvändare (text user) och textanalytiker 
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(text analyst) (se Gibbons för svensk översättning, 2012, s. 128-129). Vidare beskriver Luke 

& Freebody (1990; s. 8-13; 1999, s. 5) dessa aspekter och roller på följande vis;  

1. Kodknäckare (code breaker): läsaren använder och uppmärksammar grundläggande 

strukturella aspekter av den skrivna texten, såsom bokstavsljudning och igenkänning 

av de skrivna bokstäverna samt relationen mellan dessa (fonem och grafem), stavning 

och andra grammatiska konventioner. Frågan ”hur knäcker jag koden?” är relevant för 

denna läsarroll. Dessa aspekter är nödvändiga, men dock ej tillräckliga för att kunna 

använda skriftspråk i olika sociala kontexter. Följande aspekter och roller bidrar till 

detta. 

2. Textdeltagare och meningsskapare (text participant): läsaren är delaktig i 

tillverkningen och förståelsen av meningsfulla texter, både visuella, skrivna och 

muntliga, och kopplar dessa till egna erfarenheter och förkunskaper kring texter runt 

omkring dem och egna livserfarenheter. Kopplingar görs både kring liknande 

textstrukturer och teman som läsaren har mött tidigare och personliga erfarenheter. 

Således görs inferenser för att skapa förståelse för implicita delar av texten, och 

således sådant som inte är explicit och direkt uttryckt i texten. Läsarens personliga 

ställningstaganden kring en text, exempelvis känslor och reaktioner på en viss 

händelse och prediktioner på vad som kommer inträffa härnäst i texten är mycket 

viktiga aspekter och förutsättningar för förståelsen av en text.  Frågan ”vad betyder 

detta?” är relevant för denna läsarroll.   

3. Textanvändare (text user): läsaren, och således mottagaren av en viss text, ska delta i 

textens sociala dimension, då frågan ”vad ska jag göra inom och med denna text, här 

och nu?” är central. Läsaren är deltagare och har förståelse för texters sociala och 

kulturella dimension och således att olika texter signalerar särskilda syften som 

mottagaren möter och agerar utifrån. Förståelse ska uppnås kring att textens 

intensioner skapar olika texters struktur, gällande bland annat formalitet och ton. 

Kunskap, färdighet och förtrogenhet kring exempelvis olika textgenrers struktur och 

syfte ska uppnås.  

4. Textanalytiker (text analyst): läsaren ska kritiskt analysera och bearbeta texter utifrån 

kunskap om texters icke neutrala karaktär, och således det faktum att de skrivs av 

subjektiva personer där olika och särskilda perspektiv och röster premieras, som 

fungerar exkluderande för andra perspektiv. Frågan gällande ”vad gör denna text med 
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mig?” är central, då texters subjektivitet ofta innefattar särskilda avsikter vid valet av 

perspektiv och således påverkas läsaren på olika sätt.  

3.2 Textrörlighet 

Inom projektet Elevers möte med skolans textvärldar skedde utvecklandet av begreppet 

textrörlighet, för undersökning av elevers tal om, relation till och förståelse av texter, både 

skrivna och lästa, och således en helhetsbild av elevers levande förhållningssätt till 

textproduktion och textanvändning (Liberg et al., 2010, s. 45-46; Folkeryd et. al, 2006, s.169). 

I textrörlighetsbegreppet fokuseras den funktionella aspekten av läsande, och således aspekten 

kring hur en text ska användas och vilka krav som ställs på texten och dess läsare (Folkeryd 

et. al. 2006, s. 169). God textrörlighet är en förutsättning för att kunna samtala kring en text 

på flera olika nivåer, där de olika typerna av textrörlighet krävs i olika kontexter och 

situationer (ibid., s. 170- 172, 175-177; Liberg et. al, 2010, s. 46, 49-50; Liberg et. al.,2012, 

s.66-67);  

 Textbaserad rörlighet: innebärande rörelse inom texten, då läsarens förhållande 

till texten är intratextuellt. Förmåga uppvisas kring kommentarer på textytan på en 

ytlig nivå, eller genom läsning mellan raderna och således på en djupare nivå, 

gällande aspekter såsom struktur och innehåll. Aspekter kring distansering och 

kritiskt förhållningssätt till texten är också centralt. Djupare förståelse uppnås 

genom fokus vid texten som helhet och dess referenspunkter, medan en ytligare 

textrörlighet och grundare förståelse uppnås genom fokus på memorering av 

enskilda textavsnitt eller utplockning av enskilda fakta i texten. Aspekter kring god 

textrörlighet uppnås vid textanvändning bland annat genom lokalisering och 

återgivelse av information och huvuddrag, sammanfattning, reflektion kring 

känslor, motiv och relationen mellan karaktärer samt betydelsen av formuleringar, 

kritisk granskning, abstraktion och generalisering och utfyllnad av tomrum.  

 Utåtriktad textrörlighet/ Rörlighet utåt: innebärande förmågan till association utåt 

sett från texten, till egna tankar, kunskaper, upplevelser och erfarenheter, och 

således den egna erfarenhetsvärlden. Associationerna utlöses av det lästa och 

upplevda i texten, och förankras både i tidigare inhämtade skolkunskaper eller 

vardagliga reflektioner och erfarenheter. Dessa olika typer av kunskaper och 

erfarenheter har möjlighet till sammankoppling vid den utåtriktade textrörligheten.  
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 Interaktiv textrörlighet: innebärande förmågan till diskussion och medvetenhet 

kring textens syfte, genre, språkliga drag, funktion och användningsområden i 

förhållande till textens mottagare, vem det är och hur den är tänkt att påverkas. 

Läsande och skrivande innebär alltid en sändare och en mottagare och 

kommunikation och interaktion möjliggörs. Denna kommunikation anses 

förtydligas om läsarens medvetenhet och förståelse är hög kring vem den tänka 

mottagaren, och således läsaren, är, och således krävs en distansering av texten i 

fråga.   

4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka vilka läsare, läsförmågor och läspraktiker som görs 

relevanta av förståelsefrågor i läromedelstexter i SO-ämnena historia, religionskunskap, 

samhällskunskap och geografi för årskurs 4-6. Således undersöks kopplingen mellan 

förståelsefrågor, läsare och läspraktik (innefattande begreppet textrörlighet).   

4.2 Frågeställningar 

 Vilka typer av förståelsefrågor ställs i de olika läromedlen i SO-ämnena? 

 Hur ser fördelningen av dessa förståelsefrågor ut inom och mellan ämnena i andel och 

antal?  

 Vilka läspraktiker kan knytas till de olika typerna av förståelsefrågor?  

 Skiljer sig fördelningen av läspraktikerna åt mellan SO-ämnena, och i så fall hur?  

5. Metod 

5.1 Metodval, urval och avgränsningar 

I denna studie görs en komparativ kvantitativ läromedelsanalys av läromedel i SO-ämnena 

religionskunskap, historia, samhällskunskap och geografi avsedda för årskurs 4-6. En analys 

görs kring vilka olika fokuspunkter förståelsefrågor är riktade mot, eller bortom 

läromedelstexterna, och således vilka typer av läsare som skapas vid besvarandet av dessa 

frågor. Studien har även ett kvalitativt tillvägagångssätt i analysen av enskilda frågor i 
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läromedelstexterna. Totalt analyseras 4 läroböcker i läromedelsserien Utkik (2014-2015). 

Valet av läromedelsserie grundar sig på publiceringsåren av dessa, då dessa sammanfaller 

med den aktuella läroplanen Lgr11, samt på grunderna att läromedelsserien skulle vara 

komplett med ett läromedel för varje SO-ämne. De andra befintliga läromedelsserierna 

utarbetade efter Lgr 11 var inkompletta och därmed kunde dessa inte användas för denna 

studies syfte och genomförande.  En analys av läromedlen sker i sin helhet för att få med alla 

avsnitt/kapitel i läromedlen inklusive olika teman och fakta/ämnesinnehåll, samt för att få en 

helhetsbild av läromedlens representativitet för de enskilda SO-ämnena.  

5.2 Presentation av empiriskt material och data  

Utkik- serien är utgiven av förlaget Gleerups Utbildning AB och varje läromedel för SO-

ämnena är skriven av en varsin författare med hjälp och stöd av lärare från olika skolor i 

landet och utgivna år 2014-2015. Läromedelsförfattaren till Utkik Samhällskunskap 4-6 är 

Hans Almgren med synpunkter av lärarna Pernilla Öhrn och Jenny Thuresson från 

Brattbergsskolan och Gäddgårdsskolan i Arboga. Utkik Religion 4-6 är författad av Senait 

Bohlin, med stöd av Helena Persson från Vikingaskolan i Lund. Utkik Geografi 4-6 är 

författad av David Örbring, med stöd av Sussi Andersson från Videdals Privatskolor i Malmö 

och Kristina Abraham från Strandskolan i Klagshamn. Utkik Historia 4-6 utgavs 2014, men 

har dock ingen given författare. I läromedelsboken nämns att Gleerups alltid skrivs av lärare 

och bedöms och utvecklas av andra lärare. Fredrik Charpentier Ljungqvist från Historiska 

institutionen från Stockholms universitet står angiven som granskare av vissa delar i 

läromedlet.  

Sammanlagt analyseras 824 förståelsefrågor från läromedelsserien Utkik i SO-ämnena. I Utkik 

Historia 4-6 analyseras 253 frågor, i Utkik Samhällskunskap 4-6 165 stycken, i Utkik Religion 

4-6 256 stycken och i Utkik Geografi 4-6 150 stycken.  

5.3 Analysverktyg 

Analysen av läromedlen utgår från Libergs & af Geijerstams (2010, s. 8-9) analysmodell av 

innehållsliga aspekter av text, som de använder i en jämförelse av synen på läsande i 

läroplanen Lgr11 och i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2011. 

Denna modell har modifierats för att passa analys av läromedel inom SO-ämnena, framför allt 

med avseende på aspekten avkodning. Avkodning i Liberg & af Geijerstams (ibid.) studie 

analyseras i förhållande till styrdokument och PIRLS som kopplas till svenskämnet. Syftet 
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med läromedelstexter i SO innefattar inte att elever ska utveckla avkodningsförmågan i sig, då 

detta är ett kunskapskrav i svenskämnet (Skolverket, 2011, s. 223).  Därför har avkodning i 

betydelsen av medvetenhet om relationen mellan grafem och fonem, och således relationen 

mellan bokstäver och dess ljud, tagits bort från modellen, och ersatts med avkodning av en 

annan typ (grafisk avkodning, se nedan). Modellen utgår från en bred uppfattning om vad en 

läsare, läsförmåga och läspraktik är, baserad på bland andra Liberg et. al (2010), Langer 

(1995) och Luke & Freebody (1990;1999), och den innefattar följande huvudaspekter och 

områden (ibid, s. 12-16);  

Grafisk avkodning: Den multimodala aspekten kännetecknas av en medvetenhet och förmåga 

kring avläsning och avkodning av ett vidgat textbegrepp; multimodala texter. Exempelvis 

studeras skriven eller talad text och det visuella bildspråket och hur samspelet mellan dessa 

modaliteter förhåller sig; exempelvis genom studerandet av film, illustrationer och 

textlayouter i olika textmedier.      

Läsförståelse: innebärande att läsande är en kognitivt aktiv och meningsskapande process. 

Förmågan till sammankoppling av egna erfarenheter och kunskaper från olika meningssystem 

såsom personliga erfarenheter eller erfarenhet från läsning av olika texter, är beroende av 

läspraktiken och således den kontext läsningen äger rum. En kontextuell aspekt är vilken 

genre texten tillhör, och vilka möjligheter denna tillför till läsförståelse och meningsskapande. 

Läsandet av faktatext eller sakprosatext skiljs från berättande text. De olika texterna innehar 

således olika utgångspunkter för läsförståelse, å ena sidan bibehållandet av fokus och en 

”behållandet av en referenspunkt” i texten följt av fördjupningar av ämnet, å andra sidan en 

friare rörelse i texten med större möjligheter till reflektioner och tolkningar utefter egna 

erfarenheter och referensramar och ”utforskandet av möjliga horisonter”.  

Textrörlighetsbegreppet framträder i denna aspekt av läsning. Meningsskapande i en text 

anses utgå från olika möjligheter till olika typer av textrörlighet, och således olika sätt till 

rörelse i en text och förmåga till tal om texten på olika nivåer, genom;   

Centripetalläsning, läsning och förståelse med nära anknytning till en text genom mestadels 

läsning ”på raderna”;  

 Intagandet av ytan av en text och undersökning och förståelse för enskilda detaljer i 

texten och kopplandet av olika textdelar 

 Ställandet av frågor till en text 

 Sammanfattning av innehåll  
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 Identifiering av huvudbudskap  

 Skapandet av enkla slutsatser 

Genom centrifugalläsning och en mer djupdykning av textens handling och dess relationer, 

motiv, känslor och relationer genom ”utgångspunkt i raderna” och ”mellan raderna”; 

 Skapandet av generaliseringar och slutsatser 

 Uppackning av abstrakta begrepp och tolkning av dessa och bildspråk 

 Förmåga till seende av orsakssamband och temporala samband (tidsmässig-tempus) 

 Anknytning till egna förkunskaper och erfarenheter  

 Association till andra upplevelser och texter, samt jämförelse av olika perspektiv och 

textinnehåll och värdering av dessa  

 Formulering och förklaring av förståelse av läsningen 

 Skapandet av förutsägelser om vad som ska läsas, samt hantering av tvetydigheter 

eller konkurrerande information 

Läsandets syfte och sammanhang: innebärande att ”gå bortom en text” genom diskussion 

kring läsningens påverkan på läsaren, dess konsekvenser, olika texters syftens påverkan på 

förståelsen av en text, samt en förståelse kring att textens syfte påverkas av det tänkta 

användningsområdet och textstrukturen, och således genre. Texter i olika genrer formas i de 

sociala kontexter de befinner sig i och innehar en särskild form, innehåll och syfte. Denna typ 

av kunskap och förståelse som skapats genom läsandet ska vara applicerbar på olika slags 

texter och kontexter, både på nya och välbekanta.    

Kritiskt förhållningssätt: innebärande att distanserat kunna granska och eventuellt jämföra 

och omskriva texter kritiskt utifrån ett så kallat metaperspektiv, gällande dess innehåll, form, 

funktion, syfte och kontexten för texten. Texten analyseras även utifrån de underliggande 

ideologierna, normerna och värderingarna som texten vilas på, och således maktstrukturer 

inom texten. Läsarens medvetenhet anses öka kring texters och läspraktikers kulturella, 

sociala och historiska förhållandens utveckling och dess syften.   

5.4 Metoddiskussion 

Ansatsen för insamlingen av empirin till denna studie består av en kvantitativ komparativ 

läromedelsanalys med kvalitativa inslag. Det empiriska materialet är således läromedel som 

innehåller både texter och illustrationer. Fejes & Thornberg (2015, s. 178) beskriver 
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textanalys som ” […] att välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll 

och skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat 

undersökningsproblem”. Datainsamlingen vid denna typ av ansats präglas av ett systematiskt 

undersökande, arrangerande och aktivt arbete av och med empirin för att nå ett resultat, och 

utifrån nedbrytande, organiserande, skapande av mönster och kodning av empirin skapas 

hanterbara enheter (Fejes & Thornberg, 2015, s. 34-35). Teoretiskt konstruerade jämförelser 

utifrån ett analysverktyg ingår i alla undersökningar som baseras på empiri, kvalitativa såväl 

kvantitativa (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson &Wägnerud, 2012, s. 225). En kvantitativ 

innehållsanalys görs vid metodisk mätning eller räknande av förekomsten, eller frekvensen 

och utrymme, av olika explicit uttryckta företeelser och aspekter i olika medier, så kallad 

kvantifiering, och lämpar sig för undersökandet av mönster i större material (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 50-51; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 197). 

Kvantitativa undersökningar är inte endast innebärande mekaniskt räknande, utan förutsätter 

tolkning av de olika enheterna för möjligheten till kategorisering av dessa (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 198).  

Då denna studie inte enbart syftar till att mäta förekomsten av förståelsefrågor i läromedel, 

görs även en innehållsanalys av kvalitativ karaktär för att studera karaktären av de olika 

läsförståelsefrågorna, och således behövs mer komplicerade tolkningar göras av det empiriska 

materialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). De relevanta kvalitativa metoderna för denna 

studie är; koncentrering av textmassan som genererar ett antal kärnfulla formuleringar, 

kategorisering genom analys av likheter och skillnader, och tolkning utifrån teoretiska 

utgångspunkter (Fejes & Thornberg, 2015, s. 37).  Denna inriktning av metod lämpar sig dels 

för sortering av grov karaktär genom identifierandet av kvantitativa aspekter kring ett 

material, och således antalet innehållsliga förekomster och kategorier, och dels genom 

underliggande och mer ingående klassificeringar av olika förekomster (Bergström & Boréus, 

2012, s. 51; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 197). Vidare är denna 

studies ansats kvalitativ även i avseendet gällande det systematiska arbetet kring noggrann 

läsning av textens helhet och således den kontext viktiga innehållsliga aspekter ingår i 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 210). För att åstadkomma en 

kategorisering av frågorna i studien krävs en sökning efter svar på dessa, och således krävs 

nära läsning av kontexten förståelsefrågorna ställs i för att avgöra hur textnära frågorna är.  

Ett så kallat kodningsschema används vid denna typ av manuell analys, för att synliggöra vad 

som ska analyseras och noteras i den valda empirin, så kallade kodningsenheter (Bergström & 
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Boréus, 2012, s. 54-55). Innan utformandet och användningen av detta kodningsschema bör 

man göra sig bekant med det empiriska materialet genom översiktlig läsning av detta, för att 

därefter utarbeta det analytiska instrumentet och applicera detta på delar av empirin för att på 

så vis notera oklarheter och tolkningsproblem i materialet (ibid., s. 55). Detta leder således till 

revidering och omjustering av kodschemat i flera omgångar (ibid.). Kodningsenheterna 

påvisar sedan frekvensen av förekomster och korrelationen mellan dessa enheter, vilket är av 

stort intresse i denna studie (ibid., s 58).  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud (2012, s. 44-45) beskriver detta vidare som ett 

”variabeltänkande”   som är en ” […] uppsättning begreppsliga verktyg som disciplinerar 

forskningsarbetet” med de centrala begreppen datamatris, analysenheter, variabler och 

variabelvärden inom kvantitativ analys. I en textanalys ”översätts” dessa begrepp till 

analysschema där de studerade objekten, enheterna, synliggörs, egenskaper hos dessa påvisas 

och presenteras genom olika dimensioner en presentation av de egenskaper hos dessa objekt 

som i sin tur ska förklaras och klassificeras genom olika kategorier (ibid., s. 45).  I denna 

studie är analysschemat uppbyggt av enheter i form av förståelsefrågorna från läromedlen 

som analyseras, dimensionerna är analysgrupperna från den givna analysmodellen, och 

kategorierna är de olika variationerna mellan frågorna inom de olika 

dimensionerna/grupperna. Vidare menas att ”variabeltänkandet bör liknas vid en 

byggnadsställning- bra att ha under arbetets gång men överflödig när byggnaden väl står 

färdig” (ibid.), då det anses kunna genomsyra forskningsprocessen, men utan användandet av 

de explicita centrala begreppen. Det anses vara ett praktiskt hjälpmedel för att uppnå enighet 

mellan kvantitativa och kvalitativa forskningstraditioner, genom ett gemensamt tänk kring 

strukturen på datamatriser och således dess tredelade logiska uppbyggnad (ibid., s. 45).   

5.4.1 Validitet och reliabilitet 

Bergström & Boréus (2012, s. 82) menar att det ibland hävdas felaktigt att reliabilitet sätts 

före validitet vid en kvantitativ innehållsanalys. Validiteten för denna typ av studie förstärks 

vid undersökning av studiens metodiska uppläggning och huruvida dess relation och närhet 

till forskningsfrågorna och syftet med studien (ibid.). En undersökning av huruvida ett 

mätande sker av det som avses att mätas, är av stor vikt då forskningsfrågornas formulering 

sker på en teoretisk nivå, medan dessa omvandlas till operationella undersökningar, och 

således krävs det att dessa olika nivåer samspelar och syftar till samma ändamål (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 57). God begreppsvaliditet, och således 
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överrensstämmelse mellan empiriska indikationer och teoretiska begrepp, anses uppnås vid 

översättning av de teoretiska begreppen vid bearbetning av empirin, med ett etablerat 

operationaliseringsverktyg (s. 58,60). Det verktyg som appliceras på denna studie är en 

analysmodell som hämtas från tidigare forskning. Eftersom denna studie studerar 

förståelsefrågor i läromedel, medan studien där analysverktyget ursprungligen använts 

studerar styrdokument och föreskrifter i ett testningsinstrument4, behövs rimligheten i valet av 

detta verktyg avgöras av den nuvarande skribenten till denna studie (ibid., s. 60). Med detta i 

åtanke har viss modifiering av analysverktyget skett för att öka dess reliabilitet och validitet i 

relation till denna studies syfte och ändamål. 

Observera att endast en tolkning av det empiriska materialet har genomförts av studiens 

författare, samt att materialet endast består av en enda läromedelsserie för årskurs 4-6. 

Läromedelsserien med dess tillhörande förståelsefrågor är ändå så omfattande att det bedöms 

räcka som empiriskt underlag. Det uppvisar en viss mångfald inom och mellan läromedlen. 

Denna studie syftar dock inte till en allmängiltig eller generell analys av läromedel i SO, utan 

begränsas till studerandet av en enskild läromedelsserie. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wägnerud (2012, s. 154) menar att få studier syftar till ett resultat som kan tolkas som 

allmängiltigt.  

Graden av tillförlitlighet, och således reliabilitet, kan mätas genom att jämföra undersökningar 

av samma fenomen där samma mätinstrument används, utförd av antingen samma person som 

utförde första undersökningen (intrakodarreliabilitet) eller av en utomstående 

(interkodarreliabilitet) under två skilda tillfällen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 

2012, s. 64). Tillförlitligheten anses dock öka genom testning av interkodarreliabilitet, då 

denne utomstående person inte är medveten om tillvägagångssättet vid första mättillfället 

(ibid.). En medvetenhet kring dessa aspekter finns, men på grund av tidsbrist och bristen på 

volontärer till detta arbete har inte ett sådant reliabilitetstest kunnat genomföras. Bergström & 

Boréus (2012, s. 56) menar dock att så kallad dubbelkodning kan utföras om en är ensam med 

kodningsarbetet i en studie, för att kontrollera reliabiliteten. Det är av stor vikt att det exakta 

tillvägagångssättet och bedömningen inte ska återerinras, och därför krävs det att det går 

relativt lång tid mellan de olika kodningsomgångerna för att stärka reliabiliteten (ibid.). På 

grund av tidsbegränsningar är dock ytterligare en analys av materialet inte genomförbart, om 

denna ska följa ovan nämnda kriterier för reliabilitetstest.  

                                                 
4 Se utförligare beskrivning i denna texts avsnitt om valt analysverktyg. 
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Graden av reliabilitet grundlades dock under det noggranna arbetet med försök till 

besvarandet av samtliga förståelsefrågor i läromedlen, för att sedan kunna kategorisera dem. 

En undersökning och kategorisering gjordes alltså inte utefter frågans formulering enbart, 

utan frågorna kategoriserades och sorterades manuellt utifrån systematiska och upprepade 

sökningar efter svaret på samtliga frågor i läromedelsserien, vilket var ett omfattande och 

mycket tidsödande arbete5. 

5.5 Tillvägagångssätt 

De analyserade förståelsefrågorna kategoriseras i kategorier som är givna av analysverktyget, 

och som påvisar olika typer av läspraktiker och uppmuntran till olika sorters läsare i dessa 

läromedel i SO-ämnena för årskurs 4-6. För att identifiera dessa teman i läromedlen är således 

utgångspunkten för studien att analysera förekomsten och karaktären av frågor ställda på de 

olika texterna i läromedlen, utifrån frågornas relation till de texter de ställs till. 

Det första steget i analysen var identifiering av befintliga frågor på läromedelstexterna i 

läromedlen. Då antalet frågor är stort, gjordes en avgränsning i urvalet av frågorna. Endast 

syntaktiskt frågeformade frågor med frågetecken (frågesatser) definierades som frågor i 

studien, och således inte självständiga påståenden eller andra uppmaningar till läsaren som har 

en frågefunktion (Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 127). Sammansatta uppmaningar i form av 

påståenden följt av en fråga med frågetecken definieras dock som en fråga (flerledade frågor) 

(Lindholm, 2003). Frågorna ska kunna besvaras utifrån läromedlet utan att externa medier ska 

behöva konsulteras, såsom internet och andra sökbara källor som kartböcker och 

uppslagsverk, samt undersökningar i hemmet. De befintliga frågorna som analyseras i denna 

studie strukturerades i Excel med två läromedel i varje kalkylblad för ökad möjlighet till 

visuellt intryck och överblick av mångfalden och frekvensen av frågor, samt för sidreferenser, 

vid analysarbetet.  

Frågorna bearbetades sedan genom analys av hur de besvarades, genom läsning av 

läromedelstexterna, för att sedan kategoriseras utefter de fyra analyskategorierna Grafisk 

avkodning, Läsförståelse, Läsningens syfte och sammanhang och Kritiskt förhållningssätt. De 

två sistnämnda kategorierna slogs dock ihop då enskilda förståelsefrågor passade in på båda 

aspekterna med liknande centrala aspekter. Vid sökningen av svaren på frågorna togs följande 

aspekter med i beaktning; om en fråga dyker upp mitt i ett avsnitt ska den möjligtvis kunna 

                                                 
5 Se nästa avsnitt.  
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besvaras genom läsning av tidigare sidor, och om den dyker upp i slutet av ett avsnitt används 

hela avsnittet till hjälp. En ansats till sökning av svaret i läromedlen gjordes således först, och 

sedan bekräftades eller utesluts denna sökväg. 

Därefter gjordes en första kategorisering av förståelsefrågornas karaktär efter aspekterna i 

analysverktyget, för att sedan dela in frågorna under de olika analysområdena i mer specifika 

undergrupper, som på ett mer ingående och explicit sätt beskriver frågans karaktär6. Särskilt i 

kategorin Läsförståelse krävdes flertalet undergrupper då denna aspekt påvisade en mångfald 

i variation av frågor i kategorierna På raderna och Med utgångspunkt i och mellan raderna. 

Vid analysen anses alla frågor innebära ”förklaring av förståelse av läsningen” som finns 

under aspekten läsning Med utgångspunkt i och mellan raderna under aspekten Läsförståelse. 

Därför görs ingen specifik kategori utifrån denna aspekt. De underliggande kategorierna i 

huvudkategorin Läsförståelse skapades utifrån aspekter i analysverktyget som passade in på 

dessa olika typer av frågor. Resterande punkter och således centrala aspekter i analysverktyget 

utgjorde inga kategorier på grund av bristen av dessa typer av frågor. Kategoriseringen 

medförde möjligheten att räkna ut andelen förekomsten av olika förståelsefrågor på olika 

nivåer i de olika läromedlen, och således olika SO-ämnena.  

Distinktionen mellan underkategorierna Förmåga till seende av orsakssamband och 

temporala samband och Skapandet av slutsatser […] var i många fall svårt att avgöra. När 

dessa problem uppstod skapades ”nyckelord” för de båda kategorierna, och frågor inledda 

med ”varför” och innehöll ordet ”konsekvenser” kategoriserades mestadels i den förstnämnda 

kategorin. Kategoriseringen av frågorna utgörs inte enbart på frågans formulering, men denna 

kan på detta vis vara till stöd vid oklarheter kring vilken undergrupp den är tillhörande. På 

grund av oklarheter och svårigheter under arbetets gång görs analysen och kategoriseringen 

och därmed besvarandet av de olika frågorna upprepade gånger. Under dessa tillfällen 

identifierades de olika kategorierna Läsningens syfte och sammanhang och Kritiskt 

förhållningssätt som svåra att särskilja utifrån de analyserade förståelsefrågorna, och därför 

sammanfogas dessa två kategorier under analysarbetets gång. De olika frågorna i läromedlen 

presenteras och kategoriseras utifrån analysverktyget i varsitt kalkylblad i Excel för 

åstadkommandet av en god överblick över de olika analysaspekterna. Tabeller och diagram 

kommer även stödja resultatframställningen. Dessa skapades i Excel.  

                                                 
6 . Underkategorierna och variationerna inom de olika grupperna beskrivs mer utförligt i analysdelen i denna 

studie 
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6. Resultat och analys 

6.1 Antal analysfrågor och fördelning mellan läromedlen 

 

Figur 1. Det totala antalet analyserade förståelsefrågor i läromedlen.  

Sammanlagt analyseras 824 förståelsefrågor från läromedelsserien Utkik i SO-ämnena. I Utkik 

Historia 4-6 analyseras 253 frågor, i Utkik Samhällskunskap 4-6 165 stycken, i Utkik Religion 

4-6 256 stycken och i Utkik Geografi 4-6 150 stycken. Frågetyper från samtliga 

analyskategorier (grafisk avkodning, läsförståelse, läsningens syfte och sammanhang/kritiskt 

förhållningssätt) kunde identifieras i de olika läromedlen för de olika SO-ämnena. I 

resultatframställningen anges frekvensen av frågorna både i antal och andel. Tabellerna 

illustrerar endast frekvens i termer av antal frågor, följt av en beskrivning kring vilken andel 

som de olika typerna av frågor har av det totala antalet frågor i de enskilda läromedlen. De 

olika läromedlen innehåller olika många frågor, och således ger andelen frågor en mer rättvis 

bild av resultatet och fördelningen mellan förståelsefrågorna i läromedlen.    

6.2 Resultat och analys utifrån analyskategorier 

Denna analys av förekomsten av och karaktären av olika förståelsefrågor som ställs i 

läromedlen analyseras utifrån de tre kategorierna Grafisk avkodning, Läsförståelse och 

Läsningens syfte och sammanhang/kritiskt förhållningssätt. Under arbetets gång har två 

underkategorier till kategorin Läsförståelse identifierats; På raderna, och Med utgångspunkt i 

och mellan raderna. Fyra undergrupper till dessa kategorier har även identifierats; Anknytning 

till egna erfarenheter, Skapandet av slutsatser och generaliseringar utifrån det lästa och/eller 

association till förkunskaper, andra texter och upplevelser och Förmåga till seende av 
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orsakssamband och temporala samband.  Dessa kategorier med underkategorier fångar upp 

centrala delar i analysverktyget.  

6.2.1 Grafisk avkodning 

Förståelsefrågor som gör Grafisk avkodning relevant som läspraktik identifieras om frågan 

gör det relevant att avläsa och tolka läst skriven text och avläsning av diagram, kartor, 

tidslinjer och illustrationer, och således förmåga till att förhålla sig till dessa typer av medier 

(skriven och visuellt framställd text) parallellt och sammanfoga information mellan dessa 

medier. Dessa typer av frågor gör det även relevant att tolka enskilda visuella framställningar 

i läromedelstexterna. Således kan svaren på dessa typer av frågor finnas i läromedelstexterna. 

I följande diagram visas endast antalet förståelsefrågor inom läromedlen inom kategorin 

Grafisk avkodning (fig. 2): 

 

Figur 2. Det totala antalet förståelsefrågor i kategorin Grafisk avkodning i de olika läromedlen och 

ämnena.  

Totalt kategoriseras 67 förståelsefrågor som tillhörande denna kategori. Utkik Geografi 4-6 39 

st, vilket motsvarar andelen 26%, Utkik Historia 4-6 med 18 st motsvarande 7%, Utkik 

Samhällskunskap 4-6 med 10 st motsvarande 6% och Utkik Religion 4-6 med 2 st 

motsvarande 0,7%. Läromedlet i geografi innehåller alltså mest frågor som gör denna 

läspraktik relevant, både i termer av antal förekomster och andel av läromedlets totala antal 

frågor.  

I materialet har två huvudsakliga typer av grafisk avkodning identifierats. Den första typen 

skapas genom förståelsefrågor där enskild observation, avläsning och tolkning av 
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illustrationer, diagram och kartor (och text inom denna, både skriven och bilden i sig) krävs 

för att besvara frågan. Exempel på sådana frågor är: ”Titta på kartan. Vilka namn eller platser 

känner du till eller har hört talas om?” ur Utkik Religion 4-6 (s. 35), ”Vilken åldersgrupp var 

minst missnöjd med sin vecko- eller månadspeng?” och ” Vilka är användarna av 

diskmaskinen?” ur Utkik Samhällskunskap 4-6 (s. 39, 102). Liknande exempel ur Utkik 

Historia 4-6 är;” Vad gör personerna på bilden?”, ”Vilka personer ser du på bilderna?” och 

” Titta på diagrammet. Under några år på 1700-talet dog väldigt många på grund av 

missväxt och sjukdomen rödsot. Kring vilket år hände detta?” och ”Titta på bilderna. Vad 

skiljer dem åt?” (s. 39, 113, 155, 167, 196). Exempel på dessa frågor ur Utkik Geografi 4-6 

är;” Titta på orienteringskartan. Hur märker man ut bostadsområden?”, ”Vilken typ av skog 

finns det i Europa?”, ”Vad heter sjön?”, ” Vad använder vi näst mest vatten till?”, ”Vilken 

skogstyp dominerar i Skandinavien (Norge, Sverige, Finland)?” och ” I vilket land ligger de 

fyra länder som har högst barnadödlighet?” (s. 18, 51,58, 136, 143).  

Den andra typen av grafisk avkodning skapas av förståelsefrågor som kräver stöd av given 

information i den skrivna läromedelstexten för tolkning och avläsning av den visuella texten, 

och således krävs ett sammanfogande av flertalet textdelar för att sedan koppla dessa till den 

visuella framställningen. Exempel på denna typ är inledningsvis; ” Vad kan vi göra för att få 

ned konsumtionen så att vi fram till år 2050 följer den sjunkande orange linjen?” och ” 

Varför har Mohammed skylten på sin vagn, tror du?” ur Utkik Samhällskunskap 4-6 (s. 35, 

123). Ytterligare exempel i Utkik Geografi 4-6 är; ” Vilken typ av klimat är det i zonen?”, 

”Hur tror du att årstiderna är i zonen?”, ” Varför tror du årstiderna är så?”, ” Tror du att 

det finns många djur i zonen?” och ” Varför tror du att det finns många djur i zonen?” (s. 

95). I Utkik Geografi 4-6 står det uttryckligen att ”För att lättare kunna svara på frågorna 

kan du läsa sida 34-41 i denna bok” (s. 94) och således syftar dessa frågor till 

sammanfogandet av avsnitt av skriven text på olika ställen i läromedlet. I Utkik Historia 4-6 

och Utkik Religion 4-6 finns inga frågor som indikerar denna typ av avkodningsprocess. 

Skillnader i användningen av dessa typer av frågor har identifierats läromedlen emellan 

rörande läspraktiken grafisk avkodning. I Utkik Geografi 4-6 syftar majoriteten av 

avkodningsfrågorna på avläsningen av kartor och diagram. I Utkik Historia 4-6 läggs fokus i 

stället på tolkning av enskilda illustrationer eller diagram. I Utkik Samhällskunskap 4-6 är 

fördelningen jämn mellan tolkning av enskilda visuella framställningar och sammanfogande 

av information i bild och skriven text. I Utkik Geografi 4-6 och Utkik Samhällskunskap 4-6 

förekommer frågor som kräver sammanfogandet av information i skriven text och bild, medan 
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läromedlen i historia och religion saknar dessa. Gällande frekvensen läromedlen emellan var 

fördelningen jämt fördelad mellan tre läromedel (0,7%, 6% och 7%), medan Utkik Geografi 

4-6 med sina 39 frågor, motsvarande 26%, stack ut från mönstret. 

6.2.2 Läsförståelse 

Förståelsefrågor som gör denna läspraktik relevant identifieras om frågan gör det relevant att 

söka efter svaret i läromedelstexterna. Detta görs antingen genom identifierandet av särskilda 

fakta och detaljer på textens yta, och således på raderna, eller med utgångspunkt i och mellan 

raderna genom sammanfogandet av olika textdelar och skapandet av slutsatser utifrån det 

lästa, egna upplevelser, förkunskaper, andra texter eller andra upplevelser, samt seende av 

orsakssamband och temporala samband och således ordnandet och identifierande av orsaker 

och konsekvenser kopplat till vissa företeelser, händelser och fenomen. I följande diagram 

påvisas endast antalet förståelsefrågor som gör läspraktiken Läsförståelse relevant (fig. 3).  

 

Figur 3. Det totala antalet förståelsefrågor i kategorin Läsförståelse i de olika läromedlen och ämnena, 

fördelat på underkategorierna På raderna och Med utgångspunkt i/mellan raderna.  

Figuren visar att det totalt kategoriserades 736 förståelsefrågor som tillhörande denna 

kategori. Utkik Religion 4-6 har flest frågor i denna kategori; 251 stycken, följt av Utkik 

Historia 4-6 med 227 st, Utkik Samhällskunskap med 146 stycken och Utkik Geografi 4-6 

med 112 st. I Utkik Religion 4-6 är andelen läsförståelsefrågor hela 98% av det totala antalet 

frågor i läromedlet, i Utkik Historia 4-6 är motsvarande andel 89%, i Utkik Samhällskunskap 

4-6 88%, i Utkik Geografi 4-6 75%.  

Figuren visar även fördelningen av respektive underkategori På raderna och Med 

utgångspunkt i och mellan raderna i de olika läromedlen. Figuren visar att det totalt 
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kategoriseras 238 frågor som På raderna. Utkik Religion 4-6 står för 101 av dessa, 

motsvarande andelen 39%, Utkik Samhällskunskap 4-6 40 st, motsvarande 24%, Utkik 

Geografi 4-6 37 st, motsvarande 24% och i Utkik Historia 60 st, motsvarande 23%. Figuren 

visar att det totalt kategoriseras 494 frågor som Med utgångspunkt i och mellan raderna. 

Utkik Historia 4-6 står för 168 av dessa, motsvarande en andel på 67%, Utkik Religion 4-6 

144 st, motsvarande 56%, Utkik Samhällskunskap 4-6 106 st, motsvarande 64% och Utkik 

Geografi 4-6 73 st, motsvarande 49%.  

6.2.2.1 På raderna 

Frågor av typen På raderna karaktäriseras av textnärhet, då svar går att hitta explicit i texten, 

och således görs ett intagande av textens yta och identifierandet av enskilda fakta. Enkla 

slutsatser kan dras med hjälp av explicit uttryckt information som kan utläsas från ett och 

samma textstycke, ofta genom en eller ett par meningar. Härmed följer ett diagram för 

påvisandet av antalet förståelsefrågor inom kategorin På raderna läromedlen emellan (fig. 4).  

 

Figur 4. Antalet frågor i respektive läromedel i kategorin På raderna.  

Figuren visar att det totalt kategoriseras 238 frågor som På raderna. Utkik Religion 4-6 står 

för 101 av dessa, motsvarande andelen 39%, Utkik Samhällskunskap 4-6 40 st, motsvarande 

24%, Utkik Geografi 4-6 37 st, motsvarande 24% och i Utkik Historia 60 st, motsvarande 

23%.  

I Utkik Historia 4-6 identifierades exempelvis följande frågor och svar på dessa (se tabell 1). 

De fetstilta orden i tabellen markeras som fetstilta i läromedlet för att vägleda läsaren i 

läsandet, och på så sätt synliggöra centrala delar i texten och underlätta besvarandet av 

frågorna. 
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Tabell 1. Exempelfrågor och svar på dessa i kategorin På raderna i Utkik Historia 4-6. 

Fråga Svar 

” Vilka tidsperioder delar vi in forntiden i?” 

(s. 13) 

”Forntiden i Norden brukar delas in i tre 

tidsperioder: stenålder, bronsålder och 

järnålder. Den sista delen av järnåldern 

brukar vi kalla för vikingatiden” (s. 8) 

” När blev Gustav Vasa kung?” (s. 101)  ”På en riksdag i Strängnäs den 6 juni 1523 

valdes Gustav Vasa till Sveriges kung.” (s. 

84) 

” Vad menas med att vara jarl?” (s. 59) ” Birger var rikets jarl. Det betyder att han 

var kungens närmaste man.” (s. 45) 

” Vem var Napoleon Bonaparte?” (s. 205) Så småningom kom Frankrike att ledas av 

den unge militären Napoleon Bonaparte. I 

början gick det så bra för honom att han 

blev utnämnd till kejsare av Frankrike. (s) 

”Vad kallar vi vikingarnas religion?” (s. 22) ” […] vikingatiden hade människor en helt 

annan religion än den vi har idag. Vi kallar 

religionen för asatron […].” (s. 16) 

”Varför har historikerna valt att kalla den här 

perioden för frihetstiden?” (s. 165)  

”Det är en tid då regenten förlorar sin 

makt och folket istället börjar kräva mer 

inflytande. Det är en tid när människor är 

trötta på kungligt förtryck. De vill få bort 

enväldet och kräver större frihet. Därför 

brukar man kalla den här perioden för 

frihetstiden.” (s. 156) 

” Hur vet vi vad som hände under medeltiden? 

Skriv minst två källor.” (s. 43) 

 

 

”Vi vet mer om medeltiden och om hur folk 

levde då, än vi vet om forntiden, eftersom 

det finns fler källor bevarade från denna 

tid. […] Man började skicka brev och göra 

anteckningar. […] böcker för hand och en 

del av dessa skrifter finns kvar än idag. En 

del hus, borgar och kyrkor som byggdes 

under medeltiden finns också kvar. […] 

Visby ör en stad från medeltiden. […] Man 

har hittat mynt och smycken från 

medeltiden. […] titta på målningar.” (s. 

25).  

 

”Varför var det svårt att få nordborna att bli 

kristna?” (s. 21) 

”Han försökte bilda en kristen församling 

[…]. Men nordborna ville inte överge 

gudarna i Asgård.” (s. 21)  
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Den största variationen gällande frågornas utformning, inledandes både med ”vilka”, ”vad”, 

”vem”, ”vilket”, ”varför” och ”hur” finnes i Utkik Historia 4-6. Denna mångfald i hur frågor 

som syftar till ett intagande av textens yta formuleras är unikt för just detta läromedel.  Dessa 

typer av frågor kräver en stor variation i svarslängd, och de varierar mellan en eller två 

meningar upp till ett längre stycke.  Generellt sätt kräver dessa typer av frågor svar på längre 

än en mening för att besvaras på ett rättfärdigt sätt.  

I nästa tabell (tabell 2) ges exempel på denna typ av frågor ur Utkik Geografi 4-6: 

Tabell 2. Exempelfrågor och svar på dessa i kategorin På raderna.  

Fråga Svar 

” Vad menas med geografi?” (s. 12)  ”Geografi betyder beskrivning av jorden- 

men geografi är mer än så. Geografi är läran 

om jorden och människan. […] på vilket sätt 

människan och jorden samspelar. […] att 

förstå hur världen runt omkring oss fungerar. 

[…] hur människan påverkar jorden och hur 

jorden påverkar människan, samt varför det 

som händer på en plats händer just där.” (s. 

6) 

” Vad kan kartor användas till?” (s. 19) I kartboken finns det kartor som kan ge dig 

olika typer av information. Du kan till 

exempel få reda på var platser ligger men 

också få information om till exempel gränser, 

höjd över havet, natur, klimat, resurser och 

befolkning.” (s. 19) 

”Vad betyder ordet renässans och vad innebär 

det?” (s. 101)  

”Man brukar kalla det ökade intresset för 

konsten under 1500-talet för renässansen. 

Det är ett latinskt ord som betyder 

pånyttfödelse.” (s. 73) 

”Varför gjorde kungen en statskupp 1772?” (s. 

182) 

”År 1772 genomförde han därför en 

statskupp. […]. Gustav III ville vara en 

mäktig kung. Inte en sådan obetydlig kung 

som hans pappa hade varit. […] ändra 

reformerna […] så att kungen fick mer 

makt.” (s. 177) 
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”Hur formar de yttre krafterna landskapet?” 

(s. 32) 

”De yttre krafterna formar landskapet. 

Vinden och rinnande vatten sliter ner och 

förflyttar till exempel sand och grus. Vågor 

slipar ner klippor och kan forma berget på 

olika sätt […]. Glaciärer och is slipar ner 

bergen […].” (s. 27) 

”Vad innebär allemansrätten?” (s. 89) ”Allemansrätten innebär att alla får vistas i 

naturen så länge du inte stör eller förstör. Du 

får till exempel plocka svamp och bär samt 

tälta en natt utan tillstånd. Däremot får du 

inte skada träd eller passera över tomter och 

åkrar.” (s. 78). 

” Vad är en fossil?” (s. 32) ” I sedimentära bergarter kan det finnas 

mycket gamla rester av växter och djur. De 

kallas fossiler.” (s.28) 

” Vilka tre faktorer tar ett hållbart jordbruk 

hänsyn till?” (s. 66) 

”Ett hållbart jordbruk tar hänsyn till 

ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. 

[…]. (s. 57) 

” Varför väljer människan att bo vid 

vulkaner?” (s. 32)  

”Vid en vulkan på land är det ofta bördig 

jord […]. Detta gör att en hel del människor 

väljer att bo nära eller på en vulkan trots att 

det kan vara farligt.” (s. 25). 

”Vad är en mental karta?” (s. 21) ”Alla människor har en egen bild av hur 

världen ser ut. Detta kallas den mentala 

kartan.” (s.19) 

”Vilka är vattnets tre former?” (s. 55) ”Den fasta formen kallas is. Flytande vatten 

[…] och ånga […].” (s. 48)  

”Varför blåser det?” (s. 43) ”Vindar bildas när solen värmer upp luften, 

marken eller havet ojämnt. Luft som värms 

upp blir också lättare. Det innebär att varm 

luft är lättare än kall luft. Detta skapar 

rörelser i luften och bildar till exempel 

vindar.” (s. 36) 

I tabellen framgår att denna typ av frågor i geografiämnet fokuserar på att förklara och 

definiera olika centrala företeelser och begrepp inom ämnet. Svaren går att hitta i 

läromedelstexterna genom sökning och identifierandet av nyckelord och dessa centrala 

begrepp, antingen med stöd av fetstilta ord eller underrubriker.  

I tabellen nedan (tabell 3) ges exempel på samma typ av frågor i Utkik Samhällskunskap 4-6.  
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Tabell 3. Exempelfrågor och svar ur Utkik Samhällskunskap 4-6 i kategorin På raderna. 

Fråga Svar 

”Vad innebär det att 

äktenskapslagstiftningen är könsneutral?” 

(s. 17) 

”Men numera är äktenskapslagstiftningen 

könsneutral. Det betyder att även personer 

av samma kön kan gifta sig med varandra.” 

(s. 8) 

”Varför var det enbart män som arbetade 

som stinsar och lokförare förr?” (s. 23) 

” Under 1800-talet fanns det knappast 

några kvinnliga stinsar […]. Männen 

menade att kvinnor inte passade för så 

tunga och svåra jobb.” (s. 23) 

”Vilka är de fyra grundlagarna i Sverige?” 

(s. 77) 

”Regeringsformen […], 

Successionsförordningen […], 

Tryckfrihetsförordningen […] och 

Yttrandefrihetsgrundlagen […].” (s. 61) 

” Vilka är de socialistiska partierna?” 

(s.77) 

”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

kallas ibland socialistiska partier.” (s. 63) 

” Vad betyder produktplacering?” (s.113) ” […] produktplacering. Det är när ett 

företag betalar för att deras produkt ska 

synas i ett tv-program eller i en film.” (s. 

104)  

”På vad sätt riskerar samernas språk att 

försvinna?” (s. 96) 

” […] eftersom det inte finns tillräckligt 

många samiska förskollärare, lärare och 

läroböcker lär sig inte samiska ordentligt. 

Dessutom hotas det samiska språket av den 

folkomflyttning som sker i hela Sverige. 

Många samiska ungdomar flyttar […]. När 

de sedan får barn talas kanske inte längre 

samiska i hemmet. Samiskan glöms bort. På 

det här sättet riskerar språk försvinna […].” 

(s. 94).  

”Hur många ledamöter finns i riksdagen?” 

(s. 77) 

”Riksdagen består av 349 ledamöter.” (s. 

62) 

”Vilka tre begränsningar i yttrandefriheten 

nämner läroboken?” (s. 113) 

”Det finns begränsningar som: Hets mot 

folkgrupp, […] Förtal […] Olaga hot.” (s. 

108) 
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”Vad är en monarki?” (s. 77) ”Ett land som har en statschef som har ärvt 

sitt jobb, kallas monarki.” (s. 76) 

I denna tabell framgår att majoriteten av denna typ av frågor i samhällskunskapsämnet är så 

kallade ”vad” frågor som efterfrågar betydelser av ett begrepp och förekomsten av något, som 

kan besvaras genom en eller ett fåtal meningar. Denna typ av svarslängd dominerar i 

läromedlet, med få undantag där dessa frågor kräver längre svar. 

 Och i tabell 4, slutligen, ges exempel på dessa typer av frågor i Utkik Religion 4-6: 

Tabell. 4. Exempelfrågor och svar ur Utkik Religion 4-6 i kategorin På raderna.  

Fråga Svar 

”Vad är livsåskådning?” (s. 12) ”Livsåskådning betyder ungefär ”sätt att se 

på livet””. […] Den som inte tillhör någon 

religion försöker också svara på 

livsfrågorna, men utan att blanda in någon 

gud. Det kallas att ha en livsåskådning.” (s. 

5) 

”Vad är tanken bakom att judar firar 

sabbat?” (s. 32) 

”Sabbaten är den judiska vilodagen. I 

Tanakh berättas att Gud skapade jorden på 

sex dagar och på den sjunde dagen vilade 

han. Därför ska också människan vila på 

sjunde dagen.” (s. 28) 

”Vilka är Guds tre sidor enligt 

kristendomen?” (s. 52) 

” […] Gud är en men visar sig på tre olika 

sätt, som Fader, Son och Ande.” (s. 51) 

”Varför får inte innehållet i Koranen 

förändras eller ifrågasättas?” (s. 62) 

”Eftersom det är Guds egna ord får 

innehållet i Koranen inte ifrågasättas eller 

förändras.” (s. 60) 

”Vad är en avatar inom hinduismen?” (s. 

88) 

”Avatar kallas en gud som stiger ner på 

jorden.” (s. 83)  

”Vad gör man under en gudstjänst?” (s. 

130) 

”I gudstjänsten sjunger man psalmer och 

andra sånger och läser bibeltexter, som 

prästen förklarar i en predikan. Ett annat 

viktigt inslag i gudstjänsten är bön.” (s. 

126) 

”Varför är trumman en viktig samisk 

symbol?” (s.120)  

”Nåjden hade en trumma som hjälpmedel 

för att få kontakt med den gudomliga 

världen. […] berätta om budskap från 

gudarna eller från de döda. Trumman är 
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fortfarande en viktig samisk symbol.” (s. 

111)  

”Vad handlade de nordiska myterna om?” 

(s. 120) 

” I myterna om de nordiska gudarna 

förklaras varför världen ser ut som den gör 

och varför olika saker hände i naturen.” (s. 

113) 

”Vilka traditioner under fastetiden har vi 

kvar från förr?” (s. 130) 

”Ett minne av den här tiden är våra 

fettisdagsbullar, eller semlor, som man åt på 

tisdagen före fastan. […] Man plockade 

också fastlagsris, som man slog sig själv 

med för att minnas Jesus lidande. [… knöt 

man hårda snörstumpar i riset. […]nu har 

bytt ut mot mjuka och ulliga fjädrar”  

”Vad betyder "identitet"? (s. 144)  ”Identitet är det ord som används för att 

beskriva en människa lite mer på djupet. 

Ordet identitet betyder ungefär 

personlighet.” (s. 142).  

I tabellen framgår att majoriteten av denna typ av frågor i religionskunskapsämnet syftar till 

att förklara centrala begrepp och företeelser inom religion.  

Majoriteten av frågorna På raderna i samtliga läromedel är så kallade ”vad” frågor.  Frågorna 

är formulerade på lite olika sätt med ”vad”, ”hur”, ”när”, ”varför”, vilket framgår av de 

presenterade tabellerna. Dessa frågor syftar dock till samma sak; återgivelse av faktainnehåll 

gällande olika begrepp, fenomen och företeelser i de olika ämnena. Dessa frågor återfinns 

mest frekvent i slutet av varje kapitel i läromedlen, under ”Repetition” i Utkik Religion 4-6 

och Utkik Historia 4-6” och ”Repetera och diskutera” i de andra två läromedlen. Dessa gäller 

alltså samtliga läromedel, och således påvisas att inte endast frågans formulering kan 

kategorisera frågorna. ”Vad”- frågornas svar varierar generellt mellan meningslånga svar till 

några meningar, men kräver inga längre utläggningar eller sammanfogande av olika textdelar. 

6.2.2.2 Med utgångspunkt i och mellan raderna 

6.2.2.2.1 Anknytning till egna erfarenheter  

Denna typ av frågor besvaras genom anknytning till egna erfarenheter och särskiljs från 

nästkommande kategori gällande förkunskaper och upplevelser, genom frågans formulering. 

Vad gäller dessa frågor styrs kategoriseringen av dessa enbart utifrån frågans formulering, då 

de ej syftar till att finna svar i läromedelstexterna. Dessa typer av frågor skiljs från 

nästkommande kategori i avseendet gällande det explicita signalerandet av ett ”du” och en 

explicit uttryckt koppling till läsarens egna liv och erfarenheter. Dessa frågor kräver således 
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inte utomstående kunskaper av något slag, utan genomlevs och kan besvaras genom egna 

tankar, känslor och vardagliga reflektioner och upplevelser. Härmed följer ett diagram 

påvisande förekomsten och fördelningen av frågor som gör en läspraktik med anknytning till 

egna erfarenheter relevant (fig. 5). 

 

Figur. 5. Antalet frågor i respektive läromedel tillhörande kategorin Anknytning till egna erfarenheter.  

Figuren visar att det totalt kategoriseras 38 förståelsefrågor som tillhörande denna kategori. 

Utkik Religion 4-6 med 24 frågor, motsvarande andelen 9%, Utkik Samhällskunskap 4-6 med 

8 st, motsvarande 5%, Utkik Geografi 4-6 med 6 st motsvarande 4% och i Utkik Historia 4-6 

är denna typ av fråga obefintlig. Exempel på dessa typer av frågor är ”Vad brukar du använda 

kartor till?” och ”Är det något som känns orättvist? Förklara och berätta.” ur Utkik Geografi 

4-6 (s. 115,19), ”Har du varit med om någon av riterna du läst om?”, ”Vad tycker du är 

viktigast i ditt liv just nu?” och” Har du känt dig kränkt någon gång?” ur Utkik Religion 4-6 

(s. 132,139,151) och ” Vad tycker du om att få betyg? Motivera ditt svar” och ” Vad är det 

som gör att du känner att du trivs och är trygg?” ur Utkik Samhällskunskap 4-6 (s. 13, 58). 

6.2.2.2.2 Skapandet av slutsatser och generaliseringar utifrån det lästa och /eller 

förkunskaper, andra texter och upplevelser  

Denna kategori innefattar både frågor som går att besvara med hjälp och stöd av det lästa i 

läromedlet, medan en del kräver association och bearbetning av kunskaper hämtade från andra 

texter och upplevelser. Då det inte är möjligt att bedöma hur kunskapen inhämtas hos läsaren 

utöver kunskaper från läromedlet, dras endast slutsatsen att dessa frågor inte går att besvara 

via läromedlet, och därmed påvisas inte svaren på dessa. På detta vis exemplifieras både 

frågor som både saknar explicita svar i läromedelstexterna, och även frågor som kan besvaras 

genom sammanfogandet av olika textdelar. Dessa typer av frågor särskiljs från föregående 
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analyskategori då dessa ej innefattar den explicita kopplingen till läsarens egna levda 

erfarenheter från vardagslivet. Härmed följer ett diagram påvisande förekomsten och 

fördelningen av dessa typer av frågor, som gör ett läsande relevant som involverar att dra 

slutsatser och göra generaliseringar utifrån det lästa och/eller förkunskaper, andra texter och 

upplevelser (fig. 6). 

 

Figur 6. Antalet frågor i respektive läromedel tillhörande kategorin Skapandet av slutsatser […].  

Totalt kategoriserades 285 frågor som tillhörande denna kategori. Utkik Historia 4-6 innehar 

största antalet med 106 st, vilket motsvarar andelen 40%, följt av Utkik Religion 4-6 med 85 st 

motsvarande 33%, Utkik Samhällskunskap 4-6 med 59 st motsvarande 36% och slutligen 

Utkik Geografi 4-6 med 41 st motsvarande 27%.  

Frågorna från tabell 5 från Utkik Historia 4-6 är exempel på frågor som gör relevant att 

läsaren drar slutsatser utifrån det lästa och sammanfoga olika textdelar, samt kopplar till 

förkunskaper och andra erfarenheter med utgångspunkt i texterna. 

Tabell 5. Exempel på frågor i kategorin Skapandet av slutsatser […] i Utkik Historia 4-6 

”Är Gustav Vasas äventyr sanning eller saga?” (s. 101) 

”Hur tror du att det var att leva på medeltiden jämfört med idag?”  (s. 25) 

”Tycker du att samhället var jämställt under 1500-talet?” (s. 105) 

”Tror du att kyrkan tyckte om Martin Luthers idéer? Motivera ditt svar.” (s.77) 

”Vilken av "nyheterna" tror du kom att få störst betydelse för den vanliga människan?” (s. 

69) 

”Vad innebär upplysningens idéer?” (s. 184) 
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”Vilka skillnader fanns mellan dem (stånden)”? (s. 43) 

”Vad tror du att religionsfrihet innebär?” (s. 79) 

”Samarbetar man mellan länderna idag?” (s. 52) 

”Kan en kvinna bli regent i Sverige idag?” (s. 91) 

Av tabellen framgår att majoriteten av denna typ av förståelsefrågor i historieämnet kopplar 

historiska händelser till nutiden och identifierandet av likheter och skillnader mellan historia 

och nutid, samt diskussion kring betydelsen av olika begrepp.  

I tabell 6 exemplifieras frågor ur Utkik Geografi 4-6 som gör samma läspraktik relevant: 

Tabell 6. Exempel på frågor ur kategorin Skapandet av slutsatser […] i Utkik Geografi 4-6 

”Vilken typ av energikälla tycker du att vi ska använda i Sverige? Motivera ditt svar.” (s. 

66) 

”Vad kan vi göra för att rädda regnskogen?” (s. 62) 

”Hur kan de nordiska länderna hjälpas åt för att minska den globala uppvärmningen?” (s. 

119)  

”Vad kan du göra för att hjälpa till?” (s. 150) 

”Har människan kommit långt ner i jordens inre?” (s.28) 

”Vad betyder importera?” (s. 65) 

”Vilka mänskliga rättigheter känner du till?” (s. 145) 

”Vad menas med levnadsvillkor?” (s. 145) 

”Vad är en republik?” (s. 129) 

”Tänk på vad du har ätit idag. Vilka saker var importerade, tror du?” (s. 73) 

Av tabellen framgår att fokus i denna typ av fokus i detta geografiläromedel ligger 

beskrivandet av olika begrepp som inte definieras i läromedlet, samt frågor som rör aspekter 

kring påverkan och handling för hållbar utveckling.  

Exempel på motsvarande frågor ur Utkik Samhällskunskap 4-6 framgår av tabell 7:  

Tabell 7. Exempel på frågor i kategorin Skapandet av slutsatser […] från Utkik 

Samhällskunskap 4-6.  

”Vad är skillnaden mellan information och propaganda?” (s. 113) 

”Vad är det för likhet mellan barnens arbete vid tändsticksfabriken i Jönköping och 

barnarbetet i fabriker i dagens u-länder?” (s. 96) 
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”Är det bra eller dåligt med reklam?” (s. 115) 

”Är det bra eller dåligt att kungen inte har någon makt?” (s. 67) 

”Vad är fördelar och vad är nackdelar med att regeringen och riksdagen bestämmer vad 

du och dina kompisar får arbeta med?” (s. 30) 

”Vad betyder jämställdhet?” (s. 17) 

”Vad betyder inklusive?” (s. 34) 

”Vilka regler har ni i skolan?” (s. 45) 

”Hur kan vi göra arbetet hemma mer jämställt?” (s. 11) 

”Vad betyder ordet konkurrens?” (s. 35) 

Av tabellen framgår att i detta läromedel i ämnet samhällskunskap fokuserar den aktuella 

typen av förståelsefrågor på värdering av olika företeelser, samt förklaring av centrala 

begrepp och förankring av dessa. 

Och motsvarande exempel ur Utkik Religion 4-6 återfinns i tabell 8: 

Tabell 8. Exempel på frågor i kategorin Skapandet av slutsatser […] i Utkik Religion 4-6 

”Vilka likheter och skillnader finns mellan islam och andra religioner kring vad man gör 

under högtider?” (s. 69) 

”Vad kan vara bra eller mindre bra med religiösa regler?” (s. 70) 

”Vad är gemensamt för religioners heliga rum?” (s. 127) 

”Vad tycker du berättelsen om Josef och hans bröder handlar om?” (s. 25) 

”Vilka likheter och skillnader kan du se mellan hinduismens gudar och gudar i andra 

religioner?” (s. 83) 

”Har man en skyldighet att arbeta för att andra ska få det bättre om man redan har det 

bra?  Varför/varför inte?” (s.154) 

”Resonera om exemplen från Bergspredikan. Är det bra, eller mindre bra råd?” (s. 40) 

”Vad påverkar identiteten?” (s. 142) 

”Hur är man en bra klasskompis?” (s. 140) 

”Vad innebär det att respektera någon annan?” (s. 141) 

Av tabellen framgår att i detta läromedel i ämnet religionskunskap är det stort fokus på 

förståelsefrågor som syftar till identifierandet av likheter och skillnader mellan och inom de 

olika världsreligionerna, samt livsfrågor rörande identitet, vänskap, etik och moral.  
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6.2.2.2.3 Seende av orsakssamband och temporala samband  

Vid besvarandet av denna typ av frågor krävs förmågan att bearbeta ett större stoff med text- 

och kunskapsinnehåll och förmågan till seende av orsakssamband och därmed händelser i en 

viss ordning som resulterade till detta. Dessa svar går inte att hitta explicit framskrivet i texten 

på ett och samma ställe, utan slutsatser behöver dras utifrån textinterna aspekter. I följande 

diagram påvisas förekomsten och fördelningen av dessa typer av frågor, som gör ett läsande 

relevant som involverar förmågan att se orsakssamband och temporala samband (fig. 7). 

 

Figur 7. Antalet frågor i respektive läromedel tillhörande kategorin Förmåga till seende av 

orsakssamband och temporala samband.  

Totalt kategoriserades 165 förståelsefrågor som tillhörande denna kategori. Utkik Historia 4-6 

innehåller 62 st, motsvarande andelen 24% av innehållet, Utkik Samhällskunskap 4-6 39 st, 

motsvarande 24%, Utkik Religion 4-6 38 st, motsvarande 15% och slutligen Utkik Geografi 4-

6 med 26 st motsvarande 17%. Andelen av denna typ av förståelsefrågor skiljer sig alltså inte 

mellan ämnena historia och samhällskunskap, trots det olika antalet frågor i respektive ämne. 

Exempel på dessa typer av frågor i Utkik Historia 4-6 visas i tabell 9. 

Tabell 9. Exempel på frågor i kategorin Förmåga till seende av orsakssamband och 

temporala samband i Utkik Historia 4-6. 

”Varför ville inte kyrkan tro på att jorden rörde sig och solen stod still?” (s. 61) 

”Varför var det bara söner som valdes till kung?” (s. 91) 

”Varför startade det 30-åriga kriget?” (s. 141) 

”Varför tror du att man kallar det för den industriella revolutionen?” (s. 192) 

”Hur kunde kungen få inkomster från gods och gårdar?” (s. 127) 
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”Vilka konsekvenser fick krigen för folket under stormaktstiden?” (s. 153)  

”Vilka följder fick kyrkans splittring?” (s. 101) 

”Vilka konsekvenser fick storskiftet och enskiftet för bönderna?” (s. 171) 

” Vilka konsekvenser tror du den nya arvslagen fick?” (s. 46) 

”Vilka följder fick upptäcktsresorna för urbefolkningen?” (s. 69)  

Av tabellen framgår det att detta läromedel i historia fokuserar på förståelsefrågor som syftar 

till identifiering av orsakerna till och konsekvenserna av centrala historiska händelser. 

Frågorna angående resonemang kring konsekvenser dominerar i historieämnet.  

Exempel ur Utkik Geografi 4-6 är (tabell 10):  

Tabell 10. Exempel på frågor i kategorin Förmåga till seende av orsakssamband och 

temporala samband i Utkik Geografi 4-6.  

” Vilka konsekvenser kan användandet av fossila bränslen få?” (s. 66) 

”Vilka konsekvenser skulle det kunna få för oss i Norden om Golfströmmen ändrar 

riktning?” (s.46) 

”Varför lever folk längre?” (s. 133) 

”Hur påverkar haven klimatet på jorden, tror du?” (s. 89)  

”För att få stanna i Sverige krävs det ofta tillstånd. Varför?” (s.85) 

”Hur kan vindkraftverk och vattenkraftverk påverka naturen?” (s. 65) 

”Varför är det viktigt att samarbeta om hållbar utveckling? Motivera ditt svar” (s. 135) 

”Varför flyttar folk in i städerna?” Följdfråga: ”Vilka konsekvenser får detta?” (s. 89) 

”Vad är det som gör att jordens plattor rör på sig?” (s.32) 

”Varför växer inte samma träd i norra Sverige som i södra Sverige?” (s. 89) 

Av tabellen framgår att detta läromedel i geografi fokuserar dels på förståelsefrågor som 

syftar till identifierandet av orsaker och konsekvenser av olika samhälleliga och geografiska 

fenomen och företeelser, dels olika geografiska fenomens påverkan på naturen.   

Exempel ur ”Utkik Samhällskunskap 4-6 är (tabell 11): 

Tabell 11. Exempel på frågor i kategorin Förmåga till seende av orsakssamband och 

temporala samband i Utkik Samhällskunskap 4-6 

”Vilka konsekvenser skulle det få om allemansrätten inte fanns?” (s. 57) 
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Av tabellen framgår att detta läromedel i samhällskunskap fokuserar på förståelsefrågor som 

syftar till dels till konsekvenstänkande, dels förklaring av samhälleliga företeelser.   

Exempel på denna typ av frågor i Utkik Religion 4-6 framgår av tabell 12. 

Tabell 12. Exempel på frågor i kategorin Förmåga till seende av orsakssamband och 

temporala samband i Utkik Religion 4-6.  

”Varför var Khadija så viktig för Muhammed och för islam?” (s. 58) 

”Varför beter man sig ofta på ett speciellt sätt när man går in i ett heligt rum tror du?” (s. 

12) 

”Varför ville folket att Jesus skulle leda dem mot romarna?” (s. 41) 

”Varför ska inte munkar och nunnor äga så mycket saker tror du?” (s. 106) 

”I Indien tycker många vuxna att Rama och Sita kan vara bra förebilder för unga 

människor. Varför då tror du?” (s. 75) 

”Varför berättade Jesus liknelser?” (s. 39)  

”Varför var naturen så viktig för samerna?” (s. 120) 

”Varför tänker religioner så lika om hur människor ska vara mot varandra, tror du?” (s. 

156) 

”Varför funderar vi människor över livet?” (s. 144) 

”Varför tror du att vi i Sverige har en värdegrund i skolan?” (s. 156) 

Av tabellen framgår att majoriteten av denna typ av frågor är av typen ”varför-frågor” som 

syftar till att reflektera över det lästa och förklara vissa centrala företeelser inom religionerna. 

”Varför finns det lagar?” (s. 58)  

”Vilka konsekvenser får det om ett barn inte får gå i skolan?” (s. 91) 

”Varför är det viktigt att man inte får censurera nyheterna?” (s. 47) 

”Varför är det mycket vanligare att folk skiljer sig idag än på 1800-talet?” (s. 9) 

”Varför är det viktigt att gå och rösta?” (s. 65) 

”Varför är Nordkorea inte en demokrati?” (s. 77) 

”Hur kan de sociala medierna göra att de styrande i diktaturer får svårare att kontrollera 

landet?” (s. 113)  

”Vilka konsekvenser tror du att det kan få om inte länderna samarbetar?” (s. 126)  

”Varför finns det reklam?” (s. 103) 
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Frågor av karaktären Med utgångspunkt i och mellan raderna förekommer näst intill 

uteslutande under ”Diskutera” och ”Fundera över” som ställs regelbundet inom kapitlen i 

samtliga läromedel. Gällande denna typ av frågor är strukturen gemensam för samtliga 

läromedel, då de handlar om besvarandet av frågor som inleds med ”varför”. Dessa syftar till 

reflektion kring orsaker och motiv till olika händelser och företeelser, samt kring 

konsekvenser och följder av ett specifikt skeende och således sammankoppling av textdelar 

och läsning mellan raderna för seende av orsak och verkan för vissa händelser och fenomen. 

Detta är till skillnad från de så kallade ”varför-frågorna” På raderna där svaret finnes explicit 

uttryckt i enstaka meningar. Denna typ av ”konsekvens-frågor” är mest frekvent i Utkik 

Historia 4-6. Så kallade ”varför-frågor” frågor dominerar resterande läromedel i kategorin. 

6.2.3 Läsningens syfte och sammanhang/kritiskt förhållningssätt 

I denna kategori placeras frågor vars svar inte kan finnas i texten. Förståelsefrågor som 

placerats i denna kategori gör en läspraktik relevant som involverar förmågan att reflektera 

över olika texters (i ett vidgat textbegrepp innefattande olika medier såsom skriven text, 

bilder, film, reklam och musik) syfte, mottagare och påverkansaspekten. Dessa frågor öppnar 

upp för ett kritiskt förhållningssätt och analytiskt tänkande kring texters underliggande 

värderingar och normer, och således maktstrukturer inom texten. Dessa typer av 

reflektionsaspekter ter sig naturligt när frågan riktar sig mot relationen mellan text och dess 

mottagare, skribent och producent. I följande diagram påvisas kategoriseringen av frågor 

tillhörande denna kategori (fig. 8): 

 

Figur 8. Antalet frågor i respektive läromedel tillhörande kategorin Läsningens syfte och 

sammanhang/kritiskt förhållningssätt. 
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Totalt kategoriseras 22 frågor som tillhörande denna kategori. 8 stycken i Utkik 

Samhällskunskap 4-6, motsvarande en andelen 5%, 8 st i Utkik Historia 4-6, motsvarande 3%, 

5 st i Utkik Religion 4-6, motsvarande 2% och 1 st i Utkik Geografi 4-6, motsvarande 0,6%. 

Exempel på denna typ av frågor är; ”Vad bör du tänka på när du läser en text på internet?” ur 

Utkik Geografi 4-6 (s. 71), ”Vad vill berättelsen lära oss?” och ”Riktar de sig till kvinnor 

eller män?” med följdfrågorna ”Varför tror du att det är så” och ”Hur kan du se det?” ur 

Utkik Religion 4-6 (s. 21,99), ”Vad tror du danska elever får läsa om Sverige i sina 

historieböcker från den här tiden?”, ”Hur ska man veta vad som är sant?” och ”Varför skrev 

man ofta på ett sätt så att kungen framstod som en hjälte?” ur Utkik Historia 4-6(s. 120, 131) 

och slutligen ” Du kan hitta mängder med information på internet, men är allt sant?” Vem 

riktar sig annonsen till, alltså vilka är de tänkta köparna?” och ” Varför är det viktigt att 

tänka på källkritiken när du läser texter?” ur Utkik Samhällskunskap 4-6 (s. 112-113).   

I läromedlen för religionskunskap är frågorna tydligt kopplade till textens mottagare, medan 

dessa typer av frågor i läromedlet i historia är tydligt kopplade till relationen mellan syfte, 

mottagare och dess påverkan på läsaren. Läromedlen i samhällskunskap och geografi har 

frågor som syftar till reflektion kring källkritiska aspekter och texters mottagare och syfte.   

6.3 Likheter och skillnader ämnena emellan gällande antal och 

andel förståelsefrågor 

6.3.1 Grafisk avkodning 

I denna kategori identifierades tydligast skillnader i både antal och andel förståelsefrågor 

läromedlen emellan. Utkik Geografi 4-6 innehar både största andelen och antalet 

förståelsefrågor, med en andelen 26% och antalet 39 st, jämfört med de andra läromedlens 

andelar på 7%, 6% och 0.7% (motsvarande 18,10 och 2 st).  

6.3.2 Läsförståelse 

Speciellt mellan de olika underkategorierna som visar på en variation i användningen av dessa 

Läsförståelse-frågor, finns skillnader mellan läromedlen. De flesta kategorierna har relativt 

små variationer procentuellt, medan vissa sticker ut. Utkik Religion 4-6 hade en större andel 

frågor På raderna, motsvarande 39% av det totala antalet frågor i läromedlet (202 st), i 

jämförelse med den likartade fördelningen i de andra läromedlen på 24% (40 st), 24% (27 st) 

respektive 23% (60 st). Gällande underkategorin Med utgångspunkt i och mellan raderna har 
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läromedlen i historia, religionskunskap och samhällskunskap en andel över 50% (67%, 64% 

och 54%), medan läromedlet i geografi endast har en andel på 49%. Fördelningen mellan 

förståelsefrågor På raderna och Med utgångspunkt i och mellan raderna är relativt likartad 

inom samtliga läromedel, med en fördelning på 23%, 24%, 24% och 39% På raderna och 

49%, 56%, 64% och 67% Med utgångspunkt i och mellan raderna. Utkik Geografi 4-6 står 

dock för den minsta respektive näst minsta andelen i respektive kategori och Utkik Historia 4-

6 står för den minsta andelen frågor På raderna och den största andelen frågor Med 

utgångspunkt i och mellan raderna.  

En kategori som sticker ut är Anknytning till egna erfarenheter, då Utkik Historia 4-6 

innehåller 0 frågor, det vill säga 0%, i relation till de andra läromedlen med andelen 4%, 5% 

och 9%. Resterande kategorier innefattar en mer likartad fördelning procentuellt med en 

differens på 10%. Intressant är ändå att observera fördelningen i antal förståelsefrågor i 

kategorin Skapandet av slutsatser […] där ämnena religionskunskap och historia innehar den 

största andelen frågor ämnena emellan (106 och 86 st), medan andelen frågor samtliga ämnen 

emellan är mellan 30-40%.  Även i kategorin Förmåga till seende av orsakssamband och 

temporala samband identifieras att den största andelen tillhör två ämnen, denna gång historia 

och samhällskunskap, med samma andel på 24%, dock med olikheter i antal (62 st i historia 

och 39 st i samhällskunskap).  

6.3.3 Läsningens syfte och sammanhang/ kritiskt förhållningssätt  

Gällande frekvensen av dessa typer av frågor är fördelningen procentuellt mellan läromedlen 

mycket jämn, med en differens på 4,5% mellan den lägsta och högsta procentenheten. Antalet 

frågor visar dock på en relativt stor skillnad mellan läromedlen Utkik Samhällskunskap 4-6 

och Utkik Historia 4-6 med 8 st frågor och Utkik Religion 4-6 med endast en fråga av denna 

karaktär. 

6.4 Sammanfattning kring läspraktiker i respektive SO-ämne  

Olika läspraktiker görs relevanta genom olika karaktär på frågorna och genom olika 

utsträckning i de olika ämnena religionskunskap, samhällskunskap, geografi och historia. Den 

grafiska avkodningen görs mest relevant i geografiämnet sett till de andra ämnena. 

Läspraktiker som förståelsefrågor På raderna och Anknytning till egna erfarenheter medför 

görs mest relevant i religionskunskapsämnet och minst i historieämnet. Läspraktiker som 

förståelsefrågor i kategorin Spanandet av slutsatser […]  gör relevant är mest framträdande i 
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historieämnet och minst i geografiämnet. Kategorin Förmåga till seende till orsakssamband 

och temporala samband görs mest relevant i historieämnet och samhällskunskapsämnet, och 

minst i geografiämnet. Den läspraktik som gör kategorin Läsningens syfte och sammanhang/ 

kritiskt förhållningssätt relevant är ungefär lika låg i samtliga läromedel, dock med variationer 

mellan dessa frågors karaktär ämnena emellan.   

6.5 Textrörlighet 

Frågor av typen På raderna karaktäriseras av textnärhet och således en textnära 

textrörlighetspraktik. Dessa frågors svar går att hitta i texten, och således görs ett intagande av 

textens yta, en förståelse för enskilda detaljer i texten och kopplandet av olika textdelar 

påvisas och skapandet av enkla slutsatser görs. En textbaserad textrörlighet erbjuds då frågan 

kan besvaras genom identifierandet av enskilda fakta i läromedelstexterna som står explicit 

uttryckt, mestadels genom en eller ett par meningar, eller ibland lite längre avsnitt eller 

enstaka textdelar som behöver sammankopplas, vilket medför förmågan att skapa enkla 

slutsatser.  

Textrörligheten varierar mellan de olika typerna av frågor i kategorin Skapandet av slutsatser 

och generaliseringar. Frågor som kräver förmågan till skapandet av slutsatser genom läsning 

och sammanfogande av olika textdelar, och således läsning mellan raderna och med 

utgångspunkt i raderna, erbjuder en textbaserad textrörlighet. En utåtriktad textrörlighet 

erbjuds vid de frågor som kräver association till egna förkunskaper och upplevelser för 

skapandet av slutsatser. Dessa associationer utlöses av det lästa och upplevda i texten, och 

resulteras både i tidigare inhämtade skolkunskaper eller andra upplevelser. 

I kategorin Förmåga till seende av orsakssamband och temporala samband kan inte svaret på 

frågorna finnas i explicit uttryckta fraser i texten. Gällande textrörlighetsaspekten erbjuder 

denna kategori en textbaserad rörlighet av djupare karaktär än i den På raderna, då texten tas 

in och bearbetas som en helhet istället för fokus vid lösryckta, enskilda detaljer.  Dessa typer 

av frågor uppmuntrar även till reflektioner över motiv och relationer mellan karaktärer och 

händelser. I kategorin Läsningens syfte och sammanhang/kritiskt förhållningssätt kan inte 

läsaren finna svaret varken genom utgångspunkt i texten, läsning mellan raderna eller på 

raderna. Således är dessa frågetyper inte textnära och kräver förmåga till interaktiv 

textrörlighet, och reflektioner kring texters mottagare, textens påverkan på denna med dess 

olika syften, samt kritiskt förhållningssätt till dessa aspekter.  
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7. Diskussion  

Resultatet av min analys påvisar olika förståelsefrågor som används i läromedel inom SO-

ämnena, och att dessa gör olika läspraktiker relevanta och därmed också olika nivåer av 

textrörlighet. Den avgjort största andelen frågor i samtliga läromedel/ ämnen tillhör kategorin 

Läsförståelse. Detta kan tänkas bero på de olika förmågor som är centrala i kursplanerna för 

SO-ämnena för årskurs 4-6, som på ett tydligt sätt pekar mot läsförståelseförmågor. 

Exempelvis går dessa förmågor i kursplanerna för de olika SO-ämnena, som Westlund (2015) 

belyser, att koppla till de olika förmågorna inom kategorin läsförståelse; analysering, 

reflektion, begreppsanvändning, tolkande, värderande och argumenterande. Endast en 

uttryckt förmåga går att koppla till kategorin Läsningens syfte och sammanhang/kritiskt 

förhållningssätt, vilken finnes i kursplanen för historieämnet; ”Kritisk värdering och tolkning 

av källor.”  

Trots den generellt största andelen och antalet förståelsefrågor inom kategorin Läsförståelse 

för samtliga läromedel finns det variationer ämnena emellan. Både antalet och andelen av de 

olika förståelsefrågorna, och de olika karaktärerna på frågorna inom respektive kategori och 

läromedel bidrar till olika läsare. Generellt sett skapar förståelsefrågor På raderna i samtliga 

ämnen läsare som ska inhämta given konkret uttryckt kunskap och definiera olika centrala 

begrepp och företeelser inom de olika ämnena. I ämnet religionskunskap görs läspraktiker 

relevant som mestadels rör identifierandet av likheter och skillnader mellan och inom de olika 

världsreligionerna, samt livsfrågor rörande identitet, vänskap, etik och moral, reflektion över 

det lästa och betydelsen av vissa företeelser, och det finns även ett större inslag av frågor (i 

relation till de andra läromedlen) kopplat till egen levd erfarenhet. I ämnet samhällskunskap 

görs läspraktiker relevant som mestadels rör förmågan att värdera olika företeelser, förklara 

centrala begrepp och förankra dessa, samt förståelsefrågor som syftar dels till 

konsekvenstänkande, dels förklaring av samhälleliga företeelser. I ämnet geografi görs 

läspraktiken grafisk avkodning mest relevant sett till samtliga läromedel, men mest relevant 

blir skapandet av slutsatser gällande begrepp, påverkan och hållbar utveckling och seende av 

orsakssamband gällande förmåga att se geografiska och samhälleliga fenomens påverkan och 

konsekvenser för människan och naturen. I ämnet historia görs läspraktiker relevanta som rör 

att koppla historiska händelser till nutiden, identifierandet av likheter och skillnader mellan 

historia och nutid, diskutera betydelsen av olika begrepp, och att identifiera och samordna 

orsaker till och konsekvenser av centrala historiska händelser. Aspekterna kring Läsningens 
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syfte och sammanhang/kritiskt förhållningssätt går att applicera på fåtalet frågor i läromedlen. 

Generellt fokuserar dessa typer på frågor kring texters syfte, mottagare och påverkan. En 

tudelning kan göras mellan geografiämnet och samhällskunskapsämnet, respektive 

religionskunskapsämnet och historieämnet, som dels fokuserar på aspekter kring källkritik 

och dels reflektioner om det lästa i läromedlet. Således identifierades både likheter och 

skillnader angående vilka läspraktiker som görs relevanta genom de olika frågorna i 

läromedlen.  

De variationer i läspraktiker som skapas kan tänkas bero på de olika förmågorna som belyses i 

kursplanen i årskurs 4-6 (Westlund, 2015). I religionskunskapsämnet återfinns vissa av de 

relevanta läsförståelsepraktikerna i den tillhörande kursplanen; ”analyser av olika 

religioner”, ”reflektera över den egna identiteten […]” och ” […] reflektera kring frågor 

som rör etik, moral och livsfrågor” (ibid., s.218).  I samhällskunskap återfinns centrala 

läspraktiker genom ”en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer” (s. 219) och i 

historia genom ”seende av människors förändring av samhällen och kulturer utifrån en 

kronologisk överblick” (s. 217). Slutligen återfinns centrala läspraktiker i geografi genom 

”skapandet av ett rumsligt medvetande och en geografisk referensram” och ”analys av 

geografisk karaktär om omvärlden” (s. 217). 

Reichenberg (2000) menar att när diskussion kring faktatexter väl sker, läggs dessa oftast på 

en textbaserad nivå, utan vidare diskussion kring vare sig syftet med läsningen eller vem 

textens mottagare är. Även Edling (2006) ser detta mönster i sin studie. Detta stämmer 

överens med min studies resultat som påvisar att alla SO-läromedel gör en övervägande 

textbaserad läspraktik relevant, men även ansatser till utåtriktad och interaktiv textrörlighet 

görs relevanta. Den utåtriktade textrörligheten får relativt stort utrymme i läromedlen främst 

genom de frågor som syftar till inhämtandet av och association till tidigare inhämtade 

förkunskaper, samt de som syftar till att koppla till egna erfarenheter (dessa är dock få). Den 

interaktiva textrörligheten får litet utrymme i läromedlen genom det få antalet frågor som 

syftar till att reflektera kring texters mottagare, textens påverkan på denna med dess olika 

syften, samt kritiskt förhållningssätt till dessa aspekter.  

Utgångspunkten i af Geijerstams studie (2014) utgår ifrån Langers (2005) slutsatser att 

”Läsning av faktatexter fokuserar på ”bibehållandet av en referenspunkt”, då syftet med 

denna läsning är inhämtandet av en viss kunskap, medan vid läsning av skönlitteratur 

fokuseras upplevelsen och upptäckten av olika tankar och således ”utforskandet av möjliga 
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horisonter””. Dessa aspekter går att diskutera i relation till min studie. Vid besvarandet av 

frågorna i läromedlet, och således läsning av de tillhörande faktatexterna, upptäcktes att en 

stor del pekar mot att läsaren inhämtar en viss kunskap. Dock finns även inslag från 

”utforskandet av möjliga horisonter” då läsaren i relation till många av frågorna får uttrycka 

sin upplevelse av läsningen och reflektera över tankar, dels i frågor gällande värdering av 

innehåll och genom frågor som formuleras ”vad tycker/tror du?”, och dels i frågor kopplade 

till elevernas egen erfarenhetsvärld. Det kan dock konstateras att en övervägande del av 

frågorna syftar till ”bibehållandet av en referenspunkt”, men i ett brett perspektiv gällande de 

olika typerna av frågorna och de olika läsprocesserna de syftar till På raderna och Med 

utgångspunkt i och mellan raderna.  Denna aspekt blir särskilt framträdande genom den låga 

förekomsten av frågor som syftar till en utåtriktad textrörlighet. Således får läsaren i dessa 

läromedel främst träna sin läsförståelseförmåga. 

8. Förslag på vidare forskning 

Något som framkommer av denna studies forskningsöversikt är att det saknas studier som 

explicit studerar läsförståelseaspekter i läromedel i SO-ämnena för årskurs 4-6. Ett fåtal 

avstamp har gjorts i några av SO-ämnena, men då anpassat för högra årskurser. Dessa texter 

har även satts i relation till textens läsare, och således elever i olika stadier. Flertalet studier 

har fokuserat på hur lyckat undervisning i läsförståelse i alla ämnen ska kunna genomföras, 

samt studerandet av elevers prestationer gällande läsning av faktatexter i SO-ämnena. Med 

tanke på att läsförståelse är en sådan grundläggande viktig aspekt för elevers lärande, i alla 

ämnen, kan denna studie bidra till kunskap om vilka slags läspraktiker som görs relevanta i 

SO-ämnena utifrån en läromedelsserie, samt vad dessa förståelsefrågor gör med läsaren vid 

besvarandet av dessa, alltså vilken grad av textrörlighet och vilken typ av läsare som skapas.  
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