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Sammanfattning
Denna studie har som syfte att undersöka de läsutvecklande möjligheter som två utvalda
läromedel erbjuder eleverna. De två läromedel inom svenskämnet som valts ut är Pojken och
Tigern och En läsande klass.
Läromedlen analyseras utifrån ett ramverk där perspektiven på läsande avkodning, läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang och kritiskt förhållningssätt ingår. Analysen har uppmärksammat vad som fokuseras i de två materialens tillhörande arbetsuppgifter och om alla perspektiv finns med.
Resultatet från analysen visar att det finns skillnader och likheter i vilka typer
av arbetsuppgifter som inkluderas i de båda läromedlen. Bland annat så är det en större andel av uppgifter som fokuserar på avkodning i Pojken och Tigern jämfört med i En läsande
klass. Men gemensamt för de båda är att majoriteten av arbetsuppgifterna är inriktade på
utvecklingen av läsförståelse. Inget av läromedlen innehåller heller några arbetsuppgifter
som stödjer elevernas utveckling till att ha ett kritiskt förhållningssätt till de lästa texterna
med undantag för Pojken och Tigern men där fanns endast en uppgift av detta slag. De innehåller inte heller uppgifter som aktivt utvecklar eleverna i läsandets syfte och sammanhang.
En slutsats som vi drar utifrån resultatet av denna studie är att dessa två läromedel arbetar läsutvecklande men på olika sätt. Det innebär att vi som lärare måste vara insatta i de läromedel vi väljer att inkludera i vår undervisning för att de ska motsvara undervisningens syfte. En annan slutsats är att båda läromedlen främst innehåller arbetsuppgifter
som är riktade direkt på texten medan uppgifter som går in på djupet inte är lika vanligt förekommande.

Nyckelord: Läsförståelse, läsutveckling, läromedel, svenska, årskurs 3.
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1. Inledning och bakgrund
Vilken tur att du aldrig behöver ha långtråkigt och sitta och sucka: Vad ska jag göra? Du vet ju
vid det laget att du bara behöver öppna en bok, så är du genast i en förtrollad värld där vad
som helst kan hända. Sådant som man kan skratta åt och gråta åt och rysa åt också (Astrid
Lindgren 2011:6). Den upplevelseläsning som beskrivs i citatet ovan är något härligt och något
som barn behöver. Skolans har ett ansvar att se till att eleverna har de rätta verktygen för att
klara av detta. Elevernas kunskaper om textens form, stil och innehåll behöver öka för att
skapa förståelse för det lästa (Ehriander & Nilsson 2011:7). För att eleverna ska kunna stiga in
i den så kallade förtrollade världen och förstå det som de läser så krävs det att eleverna får
möjlighet att utveckla sitt läsande. I det centrala innehållet i kursplanen i svenska, för årskurs
1-3, finner man att eleverna ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter (Skolverket 2011a:223). I årskurs 4-6 utökas detta till att tolka och förstå både det som är uttalat och
sådant som står mellan raderna i olika medier (Skolverket 2011a:224). Även avkodning ska
vara en del av den tidiga undervisningen i svenskämnet. I läroplanen (Skolverket 2011a:223)
står det i det centrala innehållet i svenska för årskurs 1-3 att eleverna ska tränas i språkets
struktur med liten och stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt i stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Eleverna ska även utveckla sina kunskaper i alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav. Genom detta borde elever i svenska
skolan därför vara duktiga på att förstå sig på en text eftersom det är något som står framskrivet i läroplanen. Men ser man till de oroande rapporter som media visar, så ser verkligheten annorlunda ut.
Media påvisar gärna de sjunkande resultaten och att skolan inte räcker till för att
säkra kommande generationers kunskap. Skolresultaten är en het debatt där media gärna
lämnar sina kommentarer och det är sällan det positiva lyfts fram. Den försämrade läsförståelsen skylls på att den läsande familjen har blivit den surfande familjen och att man inte längre
nöjesläser på fritiden (Viscovi 2014). Olika medier rapporterar om att de svenska elevernas
resultat i läsförståelse har sjunkit i alla stora internationella mätningar och 2012 presterade

5

de under genomsnittet i PISA-undersökningen1, detta trots att genomsnittsbetyget för den
svenska eleven har höjts årligen de senaste åren (Jelmini 2016; Karlsson 2013).
PIRLS2 är en internationell studie som undersöker läsförståelse i årskurs 4 (Skolverket 2012). Svenska elever presterar över genomsnittet och står sig relativt bra i jämförelse
med övriga medverkande länder, dock har resultaten sjunkit från 2001 och 2006 (Skolverket
2012). Den analyserade informationen som exempelvis PIRLS tillhandahåller påverkar de
högre instanserna som är ansvariga för svenska elevers skolgång och regeringen har utifrån
dessa resultat startat ett arbete med att öka läsförståelsen hos svenska barn. I direktiven för
regeringens sammanfattning beskrivs syftet som ett arbete för att öka läsningen bland
svenska folket och då särskilt de unga (Regeringen 2016:3). Även i denna utredning diskuteras
de sjunkande resultaten som visats i de nationella undersökningarna som PISA och PIRLS (Regeringen 2016:3). Det övergripande målet som ska uppnås är att alla ska ha möjlighet att utveckla sin läsförmåga, oavsett förutsättningar eller bakgrund och att alla ska ha tillgång till
litteratur av hög kvalitet (Regeringen 2016:4). För att nå detta mål är insatsernas syfte att
förbättra läsförmågan, att flera ska läsa både sakprosa och skönlitteratur samt att människors
kunskap om vad läsningen har för konsekvenser för bildning och delaktighet i samhället ska
öka (Regeringen 2016:4). Detta är ett arbete som ska ske både i och utanför skolan och Skolverket genomför fortbildning för lärare, det så kallade Läslyftet (Regeringen 2016:5). Statens
kulturråd har även fått i uppdrag att samordna olika läsutvecklande insatser som exempelvis
Bokstart3 och Paus4 (Regeringen 2016:5).
Läromedlet En läsande klass startades av mellanstadieläraren och barn- och ungdomsboksförfattaren Martin Widmark 2014 med syftet att öka svenska elevers läsförståelse

1

PISA (Programme for International Student Assessment) är världens största elevstudie och är ett OECDprojekt. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. PISA undersöker 15-åriga elevers förmågor
inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse.
2
The Progress in International Reading Literacy Study
3

Ett arbete för att tidigt stimulera små barns språkutveckling. Föräldrar uppmanas till att läsa högt, sjunga,
rimma och samtala med sina barn på sitt modersmål. Bokgåvor delas ut under barnens första år
(http://www.kulturradet.se/sv/Lasframjande/Bokstart-gammal/).
4

Paus är en satsning för att få fler idrottande ungdomar att läsa på sin fritid
(http://www.kulturradet.se/sv/Lasframjande/Idrott/).
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(Widmark 2014a). Widmark startade projektet efter att han uppfattat en stor ojämlikhet i de
skolor han besökt och att de klasser som arbetade aktivt med läsförståelse låg i framkant vad
gäller skolresultaten. Han menade på att många lärare tränar sina elever i läsning men inte i
läslust och att lärare måste få verktyg för att kunna undervisa och motivera sina elever i läsförståelse (Widmark 2014a).
Det finns även läromedel, som används i skolorna, av det traditionella slaget där
en tryckt bok med tillhörande arbetsuppgifter används. Ett exempel på ett sådant material är
Pojken och Tigern. Boken trycktes första gången 1986 och senaste utgåvan kom 2008 och har
använts i skolorna sedan dess för att utveckla elevernas läsförståelse. I jämförelse med En
läsande klass som kan användas i årskurserna 1-3 så riktar sig detta material till årskurs 3.
Både En läsande klass och Pojken och Tigern kommer att presenteras närmare i materialavsnittet av denna uppsats. I och med att de är utgivna vid tidpunkter då olika läroplaner har
varit aktuella (Lpo 94 för Pojken och Tigern och Lgr 11 för En läsande klass) finns det en möjlighet till att se hur synen på läsutvecklande arbetsuppgifter har förändrats inom tidsramen
för deras utgivning. Men också om de verkligen innehåller de typer av arbetsuppgifter som
utvecklar elevernas läsande.
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2. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som gjorts om läsning och läromedel, som är
relevant för denna studie, att presenteras. När det gäller forskning om läsning och hur lärare
kan arbeta läsutvecklande i sin undervisning finns det relativt mycket, men för forskning med
utgångspunkt i läromedel i svenskämnet är utbudet betydligt mindre.

2.1.

Läsning

Läsning är inte enbart den del som innefattar att kunna avkoda ord, utan läsning är enligt Säljö
(2010:208) en handling som är kreativ, kommunikativ samt social. En läsare måste även kunna
koppla innehållet till sina tidigare erfarenheter, kunna dra slutsatser samt kunna tänka kritiskt
om texten.
Att förstå vad man läser, eller det vi kallar för läsförståelse är ett svårdefinierat
begrepp enligt Fridolfsson (2008:191), fil. mag. i specialpedagogik. Det är många faktorer som
påverkar hur barn utvecklar sin läsförståelse som exempelvis god avkodningsförmåga, att ha
egna erfarenheter av texten, att kunna mentalisera och tänka sig in i andras känslor och upplevelser, barnets bakgrundskunskaper, den språkliga förmågan, inferensläsning samt läsarens
inställning eller attityd gentemot att läsa (Fridolfsson 2008:191; Liberg 2016:3; Stensson
2006:19). En förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförståelse är att avkodningen är automatiserad och att läsningen sker med flyt. Om så inte är fallet så tar dessa processer för stort fokus och det finns då ingen kraft över till läsförståelsen (Fridolfsson
2008:191). Barn med svårigheter i avkodningen läser oftast inte självständigt vilket då blir en
begränsning i deras utveckling mot läsförståelse. Vana läsare bygger upp mentala bibliotek
där man hämtar information om texttyp beroende på de fraser och ord som används inledningsvis vilket gör det enklare att förutsäga vad texten kommer att handla om. För att kunna
förstå en text krävs det att man har den nödvändiga omvärldskunskapen för att kunna tolka
och värdera informationen och här måste barnen ta till vara på det som de upplevt och använda som förkunskaper (Fridolfsson 2008:192). För att hjälpa barnen att förstå vad som läses
så finns det strategier att använda i klassrummet, bland annat kan man samtala om texten för
att ge bakgrundsinformation, spekulera tillsammans om fortsättningen, tala om de metaforer
8

som texten möjligtvis innehåller samt att läraren kan högläsa texter med efterföljande samtal
(Fridolfsson 2008:193ff). Barnens omvärldskunskaper gör det även lättare att läsa mellan raderna, även kallat inferenser, vilket också ökar läsförståelsen. Eftersom barns erfarenheter ser
olika ut så tolkar de även texter på olika sätt och genom olika synvinklar (Fridolfsson
2008:199). Barn som inte har rika språkliga bakgrunder har ett dubbelt arbete framför sig eftersom de måste bygga upp både ordförråd och en ortografisk helordsbild innan de kan börja
fokusera på läsförståelse (Liberg 2016:9). Barns språkutveckling börjar oftast i hemmet när
barnen får sagor lästa för sig samt får se hur de vuxna värderar texter vilket är viktigt för att
kunna bygga trygga läsare (Fridolfsson 2008:30; Chambers 2011:24).
Läsande kan ske i olika former. Det kan ske enskilt och det kan ske
med hjälp av vuxenstöd. En lässituation
med vuxenstöd är inte en linjär aktivitet
utan snarare en cirkel där man återgår till
där man började, nämligen valet av
litteratur och vad som styr våra val (se fi-

Figur 1. Lässituation med vuxenstöd (Chambers 2011:15).

gur 1). När vi valt vad som ska läsas så läser vi och då behövs tid för att få läsa och då både att
få läsa tyst för sig själv eller att få böcker lästa för sig (Chambers 2011:15). Nästa punkt i cirkeln
är att texten utlöser en respons eller reaktion där man värderar det man läst och detta kan
ske genom organiserade boksamtal eller vardagsprat om böcker (Chambers 2011:220). I mitten av cirkeln står det vuxenstöd. Att ha stöd från en erfaren vuxen är viktigt för den oerfarna
läsaren och det kan hjälpa till att övervinna hinder i läsningen (Chambers 2011:24). Anledningen till att pilarna på bilden går åt båda hållen är att läsare lär av varandra och genom att
lyssna på mer erfarna läsare så införskaffar sig den som lyssnar en större variation av ord,
texter och meningar som ger nya möjligheter att förstå sig på nya texter (Chambers
2011:24;78).

2.2.

Läsning i undervisningen

Läromedel och i synnerhet läroboken är idag styrande i de flesta klassrum i Sverige och i synnerhet i svenskämnet har läroboken ett av de största inflytandena på undervisningen
9

(Reichenberg 2000; Skolverket 2006). När det gäller vad som räknas som ett läromedel finns
det idag flera olika definitioner men återkommande är att ett läromedel är ett redskap som
används för att nå undervisningens mål (Dahl 2015; Hoelgaard 2015; Skolverket 2006). Utifrån
resultatet av sin avhandling, om läroböckers påverkan på undervisningen, har Wikman
(2004:149ff) utformat tio principer som läromedelsförfattare bör förhålla sig till i sina läromedel för att nå ett större djup i elevernas lärande. De sex första principerna, autenticitets-, perspektiv-, struktur-, fokuserings-, problematiserings- och lustprincipen är samlade under rubriken aktivitet. Dessa principer står för att stödja elevernas aktivitet i läsningen. På så sätt ska
läsningen inte bara gå ut på att vara en ordavkodning utan texten ska även bidra till ett samspel mellan författarens budskap och elevernas förkunskaper (Wikman 2004:149). Wikman
(2004:158) menar även att förkunskaperna spelar en avgörande roll för förståelsen av en text.
Därför är de tre följande principerna, optimeringsprincipen, den metakognitiva principen och
konfliktprincipen sammanförda under rubriken förkunskaper. Den sista principen, relativitetsprincipen, förutsätter att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt och ställer sig frågande
till de texter de läser och möter i sina läroböcker (Wikman 2004:161). Om en lärobok är skriven
utifrån dessa tio principer kommer aktiviteten i elevernas läsning att öka, vilket i sin tur bidrar
till en djupare förståelse för texternas innehåll.
Till sin undervisning i svenskämnet använder många lärare i tidiga skolår sig av
en läsebok utformad efter avkodningsprincipen som läromedel i sin undervisning i svenskämnet. I ett sådant läromedel får eleven öva på att ljuda ihop fonem till ord. Avkodningsprincipen ger även eleverna möjligheten att lära in frekvent använda ord som ordbilder (Alatalo 2011:90). Progressionen i en sådan läsebok går från att de bokstäver som är lättast att
lära in presenteras först och de svårare bokstäverna presenteras senare i boken (Taube
2007:119; Wengelin & Nilholm 2013:144). Den viktigaste faktorn för val av läromedel är innehållet och ofta väljs lättlästa läromedel som är anpassade efter lågpresterande elever
(Reichenberg 2014). En lättare text ger en ökad förståelse för samtliga läsare då förkunskaperna inte har lika stor betydelse som de har vid läsandet av en mer komplicerad text (Gunnarsson 1982).
I en studie av Bommarco (2006) fick elever på gymnasiet föra loggböcker, i vilka
de skrev ned sina tankar och reflektioner kring de texter som de hade läst. Resultatet av denna
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studie visade att genom att eleverna fick skriva ned sina reflektioner och göra personliga kopplingar till texten utifrån sina egna erfarenheter så förstod de texterna bättre. De började också
uttrycka sina känslor och tankar kring den litteratur de läst genom loggboksskrivandet. Resultatet visade att detta inte bara var positivt för elevernas läsning, även deras skrivande utvecklades av arbetssättet.
För att kunna få möjlighet att utveckla sin läsförståelse behöver eleven ha tillgång, både i sina bibliotek och i klassrummen, till böcker som skapar intresse och som finns i
olika svårighetsgrader (Stensson 2006:18). Men det räcker inte endast med tid och god litteratur utan eleverna behöver även ha hjälp för att komma in i textens föreställningsvärld. I den
svenska skolan läggs dock allt för mycket tid på det lästekniska. För att barnen ska kunna utveckla sin tolkningsförmåga och läsförståelse så räcker det inte med att fylla i ett frågeformulär om texten utan det behöver utvecklas genom att erbjuda olika strategier (Stensson
2006:19). I en studie, på elever i årskurs 1, av Furberg och Anderberg (2012) visade det sig att
de vanligaste undervisningsmomenten gick ut på att eleverna skulle återberätta en texts handling, att eleverna skulle förklara ord och fraser som var av betydelse för textens mening och
att eleverna skulle svara på frågor som var ställda direkt på texten. Undervisningsmoment som
i studien visade sig vara frånvarande var sådana med syftet att öka elevernas djupare förståelse, moment med syftet att lära eleverna utmärkande huvuddrag för olika texttyper och
undervisning där eleverna ges möjlighet att utveckla sin läsförståelse på andra sätt än genom
den verbala, som genom drama, bild, och musik (Furberg & Anderberg 2012:8f). Avsaknaden
av dessa moment i undervisningen är problematisk menar Furberg och Anderberg (2012:9)
eftersom den typen av moment leder till en djupare nivå av läsförståelse då de är mer relaterade till läsförståelsestrategier och ger mer av ett helhetsperspektiv på texten. Även Liberg
(2007) presenterar ett liknande resultat i sin rapport om de svenska elevernas resultat i PIRLS
2006. De svenska lärarna arbetar inte med att utveckla läsförståelse och lässtrategier i samma
utsträckning som genomsnittet av länderna i PIRLS 2006 (Liberg 2007:88). I det läsutvecklande
arbetet är det mindre vanligt att den lästa texten diskuteras eleverna emellan då läsningen
sker oftast sker individuellt (Liberg 2007:86). Alla svenska elever får därför inte de verktyg de
behöver för att nå en bra förståelse för den lästa texten. Ett sätt att ge eleverna dessa verktyg
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är att göra läsutvecklingen till en process där både skönlitterära texter och sakprosatexter är
inkluderade (Liberg 2007:88).
Läsförståelsestrategier är något som flera forskare lyfter fram som en viktig del i
en läsares förståelse för det lästa. Det är även viktigt att läraren utbildar eleverna i hur dessa
läsförståelsestrategier ska användas (Westlund 2013). Centripetalläsandet och centrifugalläsandet är två typer av läsförståelsestrategier. Centripetalläsandet innebär att läsaren rör sig
in mot texten och dess yta genom att exempelvis ställa frågor till texten, sammanfatta innehållet, identifierar huvudbudskapet samt dra enkla slutsatser som tydligt framgår i innehållet
(Liberg 2016:12f). Centrifugalläsandet har sin utgångspunkt i texten men riktas bort från textens yta och går istället djupare in i texten eller ut ur texten mot egna erfarenheter och förkunskaper genom att tolka bildspråk och abstrakta budskap, associera till andra texter och
erfarenheter, förklara och motivera sin förståelse av texten (Liberg 2016:12f).
En annan teori inom läsförståelsestrategier kallas Reciprocal Teaching och omfattas av fyra strategier, vilka är att sammanfatta, att fråga, att klargöra och att förutspå
(Palincsar & Brown 1984:120). Dessa fyra strategier har både ett läsförståelsefostrande syfte
och fungerar som vägvisare för om eleverna är på väg åt rätt håll eller om strategierna inte
fungerar (Palincsar & Brown 1984:121). Till skillnad från det ovan nämnda centripetalläsandet
fungerar metoden som sådan att läraren först visar för eleverna hur de fyra strategierna används varpå eleverna genom samtal bjuds in att medverka med egna tankar och åsikter och
detta ska ske utifrån elevernas egna förutsättningar. På så vis kan de starkare också hjälpa de
svagare eleverna (Palincsar & Brown 1984:124).

2.3.

Literacy

Ursprungligen betecknades literacy bara som läs- och skrivförmåga men innebörden av literacy har successivt vidgats under de senaste decennierna och innefattar idag relationen mellan språkliga system och kulturella och sociala sammanhang, det vill säga hur språket påverkas
och ändras beroende av i vilket kulturellt eller socialt sammanhang det används. (Schmidt &
Gustavsson 2011:39; Westlund 2012:67). Genom denna vidgning av literacybegreppet pratas
det ofta, inom forskningen, om ett pluralistiskt perspektiv på literacy och idag har det blivit
allt vanligare att ordet har fått böjningen literacies (Schmidt & Gustavsson 2011; Street 2003).
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Anledningen till denna pluralistiska syn på literacy hör samman med att vi idag inte möter
texter på samma sätt som vi gjorde tidigare. Idag möter vi texter som är tolkningsbara på flera
olika sätt, som till exempel genom bilder, filmer, hemsidor och kläder (Fast 2007). Den digitala
utvecklingen och flödet av information ställer krav på oss som läsare att kunna avkoda, förstå
och kritiskt granska informationen som vi hela tiden möter. Denna kompetens betonas allt
starkare då en mer komplex bild av literacy växer fram. Problematiskt är då att både nationella
och internationella mätningar visar att läskunnigheten hos elever, från flertalet länder i västvärlden och däribland svenska elever, har en nedåtgående trend (Schmidt & Gustavsson
2011). Även olika sociala grupper bidrar till dessa olika perspektiv på literacy då varje grupp
genom sina interna normer och värderingar påverkar den enskilde gruppmedlemmen (Schmidt & Gustavsson 2011). Just det kritiska förhållningssättet till information är något som idag
benämns som critical literacy. Likt Wikmans (2004) tionde princip utmärks ett critical literacyarbete i undervisningen av att granska och bearbeta de texter som de möter (Bergöö & Jönsson 2012). Genom detta blir eleverna medvetna om vad texterna förmedlar och kan därför se
dem ur nya perspektiv (Comber 2001).
En annan av dessa vidgningar av literacybegreppet kallas Content-area literacy
och fokuserar på vilket språk som används i undervisningen. Det fungerar på det sättet att det
ger eleverna ett generellt ämnesspråk på nybörjarnivå, som går att applicera på olika ämnesdiscipliner, för att eleverna ska kunna förstå texten (Shanahan & Shanahan 2008; Shanahan &
Shanahan 2012). Genom att förse eleverna med läsförståelsestrategier som visualiseringar,
sammanfattningar och frågeställningar ges eleverna förutsättningar att förvärva den skrivna
informationen (Shanahan & Shanahan 2012:12).
Inom disciplinary literacy får eleverna, till skillnad från content-area literacy, utveckla sitt ämnesspråk i varje enskilt ämne (Shanahan & Shanahan 2008). Genom att läsa och
bemöta texter på ett sätt som ämnesexperter läser och bemöter sina texter utvecklar eleverna
flera olika ämnesspråk där varje skolämnes eget ämnesspråk står i fokus (Shanahan & Shanahan 2008:48). Elever som till exempel läser texter inom ämnet historia läser då texterna utifrån en historikers perspektiv, vilket innebär att ett större fokus i läsningen läggs på vem författaren är och vem källan bakom informationen är. Detta leder enligt Shanahan & Shanahan
(2008:51) till att eleverna bland annat får ett mer kritiskt tänkande i sin läsning av texten.
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Shanahan & Shanahan (2014:637) menar också att en undervisning genom disciplinary literacy
ger eleverna större förutsättningar att lyckas med eftergymnasiala studier och karriärlivet
jämfört med en undervisning som endast innefattar content-area literacy. Lässtrategierna som
eleverna möter genom content-area literacy kan vara till hjälp för svaga läsare, men Shanahan
& Shanahan (2014:637) anser inte att de är tillräckliga för att kunna förse eleverna med den
läskunnighet som krävs för eftergymnasiala studier.
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3. Teoretiska utgångspunkter
Läsning är ett brett ämne som kan ses på ur många olika perspektiv och enligt Liberg och af
Geijerstam (2012:12) lyfts fyra perspektiv fram som de viktigaste bland dessa. Dessa perspektiv ska vara en integrerad del av läsundervisningens alla delar och inget som ska läras in var
för sig (Liberg & af Geijerstam 2012:12). Dessa fyra perspektiv är avkodning, läsförståelse,
läsandets syfte och sammanhang och kritiskt förhållningssätt.

3.1.

Avkodning

Läsning delas oftast upp i avkodning och läsförståelse, det vill säga att kunna läsa av bokstäverna korrekt och att förstå det man läser. Båda dessa faktorer är av stor vikt för att läsandet
ska fungera tillfredställande (Fridolfsson 2008:79; Liberg & af Geijerstam 2012).
Att läsa är en stor del i barns språkutveckling. För att lättare kunna studera språkutvecklingen delas den in i olika delar och den mest betydelsefulla indelningen brukar vara i
fonologisk, semantisk och grammatisk nivå (Fridolfsson 2008:22). Det är i form av dessa tre
nivåer som avkodning förstås i detta arbete. Den fonologiska nivån handlar om de språkljud
som är förknippade med varje enskild bokstav och detta är inget som människan innehar en
naturlig vetskap om utan detta måste tränas in för att göra barnet fonologiskt medveten (Fridolfsson 2008:23). Att vara fonologiskt medveten är en av flera nödvändiga delar för att
knäcka läskoden (Fridolfsson 2008:55; Lundberg 1984). Språkträningen ligger i att kunna särskilja minsta beståndsdelen i orden, varje fonem och då både att kunna höra skillnader men
även kunna ljuda fram olika språkljud (Fridolfsson 2008:55). Den semantiska nivån innebär att
kunna förstå ords och frasers betydelse samt det samband som finns mellan ord (Fridolfsson
2008:24; Liberg 2016). Barn lär sig ungefär 3 000 nya ord per år när de går i skolan och dessa
lärs bäst in genom samtal eller att få läsa orden i text (Fridolfsson 2008:24). Om en text innehåller för många okända ord begränsas förståelsen för läsaren och texten blir då inte lika intressant (Fridolfsson 2008:53). Den grammatiska nivån delas in i ytterligare två nivåer, den
syntaktiska som är regler för ordningsföljden mellan orden i en sats och den andra nivån är
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den morfologiska som är regler för hur ord är uppbyggda. Den minsta betydelsebärande enheten i ett ord kallas för ett morfem (Fridolfsson 2008:26f). För att kunna läsa en text krävs
det att alla dessa färdigheter används tillsammans (Fridolfsson 2008:45).

3.2.

Läsförståelse

Så fort nybörjarundervisningens grund är lagd, och läskoden är knäckt, ökar betydelsen av
olika förståelseprocesser vid läsandet och det som avgör hur utvecklingen ska fortgå är hur väl
läsarens ordförråd, bakgrundskunskap samt syntaktiska medvetande fungerar (Westlund
2009:12). Även om avkodning och läsförståelse ofta särskiljs är en god avkodning en förutsättning för läsförståelse eftersom det krävs ett flyt i läsningen för att kunna koncentrera sig på
innehållet och dess budskap (Fridolfsson 2008:191). Detta visar även Lundberg och Herrlin
(2003) med sin modell för hur de olika delarna inom läsning samverkar.

Figur 2. Lundberg & Herlin (2003).

Några av de läsförståelsestrategier som nämns som viktiga vid läsförståelse är
att använda sina tidigare erfarenheter/sin bakgrundskunskap, att ställa frågor till texten, att
kunna skapa inre bilder, att kunna läsa mellan raderna, att kunna ta ut det viktigaste i innehållet, att syntetisera, att förutspå textens handling och att kunna uppfatta om man har förstått eller inte (Fridolfsson 2008; Luke & Freebody 1999; Liberg & af Geijerstam 2012; Stensson
2006; Westlund 2009).
När man talar om strategin att använda sig av sina tidigare erfarenheter handlar
det om att man har lättare att sätta sig in i motiv, handling samt innehåll om man har en
förförståelse för innehållet och kan göra kopplingar till sina egna erfarenheter (Luke & Freebody 1999; Stensson 2006:31). Att ställa frågor till den text vi läser är något erfarna läsare gör
under hela läsningen och de frågor som ställs är beroende av läsarens erfarenheter och vilken
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genre texten är skriven i (Stensson 2006:32). Frågorna ställs direkt till textens innehåll, exempelvis vad som kommer att hända. Genom att skapa inre bilder kan läsaren få hjälp till bättre
förståelse och en närmare relation till texten samt att det är lättare att minnas det man har
läst (Fridolfsson 2006:193, Stensson 2008:32). Att läsa mellan raderna eller att inferensläsa är
en strategi där man kan tolka och förstå det som inte är uttalat i texten utan som uttrycks
implicit genom att använda ledtrådar som ges i texten samt den information som ges på raderna, alltså det som skrivs fram explicit (Langer 1995:15ff; Stensson 2008:33, Westlund
2009:105). För att kunna ta ut det viktigaste i en text måste läsaren kunna sålla i en textmassa
för att kunna sammanfatta vad som är textens huvudbudskap och komma fram till det övergripande temat (Stensson 2008:33). Genom att använda strategin att syntetisera så skapar vi
förståelse genom att binda samman den information eller kunskap vi redan har med den nya
som inhämtas från den text vi läser för att kunna se saker ur ett nytt sken eller från en ny
dimension (Stensson 2008:33).
Strategianvändandet sker både på det medvetna och på det omedvetna planet
men alla når inte dit på egen hand (Stensson 2008:30). Det är svårt att definiera vad läsförståelse är men det beskrivs som en dynamisk och målinriktad process, som inkluderar färdigheter, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av syftet, det vill säga uppgiftsformuleringen före läsningen (Westlund 2009:70).

3.3.

Läsandets syfte och sammanhang

De två vanligaste texttyperna som yngre elever möter i skolan är skönlitterära texter samt
faktatexter/sakprosa och dessa typer kräver sin egen typ av läsart och strategi, exempelvis
ställs olika frågor till texten beroende på texttypen (Langer 1995:24ff; Westlund 2009:230).
Med läsarter menar man det sätt på vilket man läser en text för att få mest behållning av det
och detta är beroende av vilket sammanhang texten läses i och för vilket syfte (Westlund
2009:241). Beroende på texttypen som läses kopplas olika typer av lämpliga strategier på och
sådana läsarter kan vara exempelvis informationsläsning, tyst läsning, översiktsläsning (Westlund 2009:242). Detta perspektiv på läsande inkluderar också att förståelsen för en text kan
förändras beroende på det syfte och i vilket sammanhang man använder texten (Liberg & af
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Geijerstam 2012:15). Det är därför viktigt att elever tränas i vad som skiljer dessa texttyper åt
och hur de ska bemötas för att uppnå en så hög förståelse som möjligt.

3.4.

Kritiskt förhållningssätt

I dagens informationssamhälle är det av största vikt att både barn och vuxna kan tolka, värdera
och kritiskt granska den information som finns tillgänglig (Westlund 2009:11). Den som, oberoende av texttyp, delar information har alltid en avsikt bakom och detta måste man kunna
granska för att ta till sig texten på rätt sätt och inte bli underställd textens författare (Westlund
2009:11).
Att kritiskt kunna granska en text betyder att man kan anta ett metaperspektiv
för att kunna ställa sig utanför det man läser. Detta gör att läsaren lättare kan analysera de
normer, värden och ideologier som ligger bakom textens syfte (Liberg & af Geijerstam
2012:16). Genom att titta på texten med andra glasögon kan läsaren även se till aspekter som
när och var texten är skriven vilket påverkar de värderingar och normer som återfinns i texten
(Liberg & af Geijerstam 2012:16). Den plats som ska hjälpa eleverna med detta är skolan, som
ska fungera som en plattform för att få reflektera, undersöka, lösa problem, kommunicera
samt kritiskt granska, för att nå och söka kunskap både om sig själv och om sin omvärld (Gottfridsson 2014:71). Eleverna måste få kunskap om och tränas i hur man ställer frågor till texten
för att veta hur texten ska hanteras, exempel på sådana frågor kan vara vems röst eller åsikt
är det som kommer fram i texten?, vems röst hörs inte?, för vem är textens innehåll avsedd?
Eleverna måste även lära sig att söka svar och förstå innehållet på ett nytt sätt (Bergöö
2009:196ff).
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4. Syfte & frågeställningar
Syftet med denna studie är att analysera de förutsättningar för utveckling av läsande som erbjuds i två olika läromedel. Detta görs för att kunna se vilka skillnader och likheter som finns i
de två läromedlen när det gäller innehållet i arbetsuppgifterna som erbjuds till eleverna. För
att kunna besvara studiens syfte ställs följande frågeställningar:


Vilka perspektiv på läsande baseras arbetsuppgifterna i materialet En läsande klass på?



Vilka perspektiv på läsande baseras arbetsuppgifterna i materialet Pojken och Tigern
på?
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5. Metod & material
I detta avsnitt kommer de två läromedlen som används till denna analys att presenteras. Metoden som använts för analysen kommer också att beskrivas i detta avsnitt under rubriken
analysmetod. Arbetsfördelningen mellan oss i skrivandet av denna uppsats har varit att August
Asp har ansvarat för och skrivit analysen av läromedlet En läsande klass och Emma Fredriksson
har ansvarat för och skrivit analysen av läromedlet Pojken och Tigern. Resterande delar av
uppsatsen har vi ansvarat för och skrivit tillsammans.

5.1.

Urval

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med syftet att undersöka vilka perspektiv på
läsande som arbetsuppgifterna i läromedlet baseras på. För att avgränsa arbetet har två
material valts ut som är framtagna för att utveckla elevernas läsförståelse. Som lärare är det
av största vikt att välja ut material som utvecklar elevernas förmågor och som utmanar eleverna efter de mål som är framskrivna i läroplanen. Anledningen till att En läsande klass samt
Pojken och Tigern valdes ut till denna analys är att det är två vanligt förekommande läromedel
som vi har sett i många av de klassrum vi varit en del av, både under vår VFU och tidigare
arbetsliv inom skolan. Det är även intressant att jämföra synen på läsutveckling då de är utgivna med utgångspunkt i två olika läroplaner.
Totalt analyserades 475 arbetsuppgifter från läromedlet En läsande klass och
190 arbetsuppgifter från läromedlet Pojken och Tigern. Anledningen till att vi analyserade alla
arbetsuppgifter från respektive läromedel var att vi ville se till helheten i dem båda och det
ojämna antalet uppgifter ses inte som ett hinder då resultatet presenteras i procentform.

5.2.

En läsande klass

En läsande klass är ett projekt med syftet att öka svenska elevers läsförståelse, som startades
år 2012 av mellanstadieläraren och barn- och ungdomsboksförfattaren Martin Widmark. Projektet startade eftersom Widmark påträffat en stor ojämlikhet i hur man i skolorna arbetade
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med läsförståelse och att lärare saknade verktyg. Idag drivs projektet av Martin Widmark, Ulrika Wendéus och representanter från Nypon förlag, Liber förlag, Barnens bokklubb och Rabén
& Sjögren. Detta läromedel finns tillgängligt för gratis nedladdning via projektets hemsida
www.enlasandeklass.se.
På hemsidan www.enlasandeklass.se beskrivs att materialet utgår från tre olika
modeller för läsförståelse, Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction och
Questioning the Author. Reciprocal Teaching bygger på fyra strategier vilka är att förutspå, att
ställa frågor, att reda ut oklarheter samt att sammanfatta. Transactional Strategies Instruction bygger på samma fyra strategier för att stödja elevernas utveckling av läsförståelse men
tar även med utbyte av kunskap mellan lärare och elev. Questioning the Author bygger på att
läsaren ställer frågor som ifrågasätter författarens och textens auktoritet.
För att arbeta med dessa strategier är materialet uppbyggt av 145 lektionsplaneringar per årskurs och till dessa finns totalt 475 arbetsuppgifter. I materialet finns även
Läsfixarna som är figurer som representerar de fyra olika strategierna inom Reciprocal Teaching. De fyra läsfixarna, cowboyen, spågumman, reportern och detektiven, är hämtade från
Reciprocal Teachings strategier. I En läsande klass finns ytterligare en figur, konstnären, för att
representera att man skapar sig inre bilder av det man läser.

5.3.

Pojken och Tigern

Läromedlet Pojken och Tigern är skrivet av Lars Westman och illustrerat av Lennart Eng. Denna
Sverige-saga utkom första gången 1986 och har använts i skolan sedan dess. Boken har reviderats 2002 samt senast 2008. Det finns ingen reviderad upplaga som är anpassad efter läroplanen som utkom 2011.
I materialet ingår en läsebok, en lärarhandledning, en arbetsbok med tillhörande
arbetsblad och det som kommer att ingå i analysen är arbetsbladen som finns till läseboken.
Arbetsbladen innehåller totalt 190 arbetsuppgifter för att öva upp läsförståelse,
ordkunskap, meningsbyggnad, stavning och fri skrivning. För varje kapitel i läseboken finns ett
tillhörande arbetsblad. Uppgifterna på arbetsbladen varierar från exempelvis explicita frågor,
implicita frågor, erfarenhetsbaserade frågor, målaruppgifter, ta ut det viktiga i texten, hitta på
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egna slut, substantivträning, korsord, rim till eget skrivande samt ytterligare ett antal olika
aktiviteter.

5.4.

Analysmetod

Mallen som denna analys är gjord efter är skapad utifrån en abduktiv metod. Kategorierna är
således utformade efter både de perspektiv på lärande som presenteras under teoretiska
utgångspunkter och efter den empiri ur de två läromedlen som analyserats.
Perspektiv på
läsande
Avkodning

Definition och exempel
Under avkodning samlades arbetsuppgifter som utvecklar elevernas förståelse för
språkets struktur och form. Dessa delades sedan in under kategorierna fonologisk
(uppgifter som handlar om språkljudets samband med den enskilda bokstaven), semantisk (uppgifter som stödjer elevens förståelse för sambandet mellan ord och fraser) och grammatisk (uppgifter som stödjer elevens grammatiska förståelse).
Ex. 1. Avkodning. Semantisk. Bygg ett nytt ord av orden lördag och godis (Westman
2008: Arbetsblad 16, uppgift 2).
I den här uppgiften ombeds eleven att bygga ihop två ord till ett sammansatt ord vilket utvecklar elevens förståelse för samband mellan ord. Den kategoriseras därför
som en semantisk avkodningsuppgift.

Läsförståelse

Under läsförståelse samlades arbetsuppgifter som utvecklar elevernas förståelse för
den lästa texten. Uppgifterna delades in i kategorier efter vad som ingår i läsförståelsestrategierna och de som specifikt analyserades var inferenser, explicita frågor, frågor bortom texten, frågor till texten, förutspå handlingen, egna erfarenheter, skapa
inre bilder samt nyckelord.
Ex. 2. Läsförståelse. Frågor till texten. Skriv ner en fråga på raderna (Widmark 2014:
Reporterns läslogg).
I den här uppgiften ska eleven skriva ner en fråga till texten. Den kategoriseras därför som en uppgift med frågor till texten inom läsförståelse.

Läsandets syfte
och sammanhang

Under läsandets syfte och sammanhang samlades arbetsuppgifter som utvecklar
eleverna i deras förmåga att välja vilken strategi som ska användas vid läsning av en
specifik texttyp. Inget av läromedlen innehåller arbetsuppgifter som tränar eleverna
i detta, men det finns skillnader i hur frågorna formuleras beroende på texttyp.
Ex. 3. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du att texten
kommer att handla om? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).
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Ex. 4. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Vad tror du att texten kommer
att berätta? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
De här uppgifterna visar skillnaderna mellan hur eleverna ska förutspå vad de kommer att läsa i texten när det är en skönlitterär text respektive en faktatext. Men
dessa två uppgifter kan inte räknas in under kategorin Läsandets syfte och sammanhang då de inte tränar eleven i att aktivt välja strategi till en specifik texttyp.
Kritiskt förhållningssätt

Under kritiskt förhållningssätt samlades arbetsuppgifter som tränar eleven i att ha
ett kritiskt förhållningssätt till den lästa texten.
Ex. 5. Kritiskt förhållningssätt. I en påhittad berättelse behöver inte allt vara sant eller riktigt. Läs om snigeln som Tigern ser på bron. Vad finns det för faktafel i den texten? (Westman 2008: Arbetsblad 25, uppgift 5b).
I den här uppgiften uppmanas eleven ställa sig kritisk till texten och plocka ut de felaktigheter som finns i den. Därför har den kategoriserats som en uppgift under kritiskt förhållningssätt.

Alla exempel på arbetsuppgifter ur materialet finns även att hitta under bilaga
2. De arbetsuppgifter som inte passat ni under någon av dessa kategorier har inte räknats med
i resultatet då de inte svarar till studiens syfte.

5.5.

Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om resultatets giltighet och hur väl undersökningen har mätt det som är
avsett att mätas eller undersökas (Klapp 2015:81). Det som har säkerställt validiteten för
denna analys är att den utförts efter en tidigare utprövad analys. Analysmallen har utformats
efter de fyra perspektiv på läsande som presenterats i teoridelen av denna uppsats för att
kunna svara på frågeställningen om vilka perspektiv på läsande som arbetsuppgifterna i de två
läromedlen baseras på.
En annan viktig aspekt är reliabiliteten i arbetet. Reliabilitet handlar om att resultatet ska bli detsamma oberoende av vem som gör undersökningen eller bedömningen
(Klapp 2015:82, Skolverket 2011b:34). Genom att vi båda två har varit delaktiga i varandras
analyser samt att båda har läst in sig på de material som vi arbetat med så har vi säkerställt
att analyserna har granskats av mer än en person. När fler personer granskar analyserna med
samma utfall så minskar risken att man tar med personliga bedömningar som exempelvis egna
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erfarenheter eller personligt tyckande. Analysmallen är även viktig för studiens reliabilitet då
den beskriver de olika analysingångarna och ger exempel på uppgifter inom dem (Klapp
2015:82, Skolverket 2011b:34). En maximal reliabilitet är dock inte möjlig att uppnå eftersom
uppgifterna kategoriseras av oss vilket då innebär en viss typ av egen tolkning. Däremot har
kategoriseringen av uppgifterna baserats på det ramverk som presenteras i Liberg och af Geijerstam (2012) vilket gör att den vilar på en teoretisk grund.

5.6

Etiska överväganden

Forskningsetiska aspekter enligt Vetenskapsrådet 2002) rör fyra huvudkrav, nämligen
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa
krav gäller studier som direkt eller indirekt handlar om individer, exempelvis observationer,
intervjuer och enkäter. Innevarande studie omfattar texter och därmed är dessa huvudkrav
inte relevanta. Det som däremot ska beaktas i en studie av det här slaget är av text-, källoch analytisk karaktär. Hänsyn har därför tagits till vilka källor och vilka analytiska ingångar
som använts och att användningen av data ska vara stringent.
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6. Resultat
I detta avsnitt presenteras först resultatet av analysen av läromedlet En läsande klass under
rubrikerna avkodning, läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang och kritiskt förhållningssätt. Avslutningsvis sammanfattas resultatet och analysen under rubriken sammanfattning. Därefter presenteras resultatet av analysen av läromedlet Pojken och Tigern. Även
det resultatet presenteras under ovanstående rubriker.

6.1.

En läsande klass

Här nedan kommer resultatet av analysen av En läsande klass att presenteras under respektive rubrik.
6.1.1. Avkodning
Av de analyserade arbetsuppgifterna var det totalt 80 stycken som kategoriserades som avkodning, vilket motsvarar 17 % av den totala mängden arbetsuppgifter. Dessa återfinns i detektivens läslogg och i stjärnläsarens läslogg.
Läsloggen för detektiven innehåller två arbetsuppgifter och används i 10 lektioner vilket innebär att läsloggen totalt ger läromedlet 20 arbetsuppgifter som berör avkodning. Dessa två arbetsuppgifter är att under läsningen skriva ner nya ord och uttryck och att
efter läsningen skriva förklaringar för dessa ord och uttryck.
Stjärnläsarens läslogg innehåller en arbetsuppgift som berör avkodning per lektion och används i 60 lektioner vilket innebär att läsloggen totalt ger läromedlet 60 arbetsuppgifter som berör avkodning. Precis som i detektivens läslogg är uppgiften att skriva ner nya
ord och uttryck under läsningen.
Arbetsuppgiften att skriva ner nya ord och uttryck kategoriseras i sin tur som en
uppgift på den semantiska nivån av avkodning då den utökar elevens ordförråd och utvecklar
elevens begreppsförståelse.
Ex. 6. Avkodning. Semantisk. Skriv ner de nya ord och uttryck som du stöter
på! (Widmark 2014: Detektivens läslogg).
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Eftersom det är en och samma uppgift som återkommer genom hela läromedlet är det 100 %
av uppgifterna inom avkodning som tillhör den semantiska nivån.
6.1.2. Läsförståelse
Av de analyserade arbetsuppgifterna var
det totalt 395 som var inriktade på läsförståelse, vilket motsvarar 83 % av det to-

En läsande klass: Läsförståelse
Inferensfrågor
2,5%

Bortom texten
2,5%

Skapa inre bilder
16,5%

Frågor till text
17,7%

tala antalet uppgifter. De här 395 arbets-

Egen
erfarenhet
3,8%

uppgifterna är fördelade på läsloggarna
för spågumman, konstnären, reportern,
cowboyen, spågumman och cowboyen

Förutspå handling
36,7%

Nyckelord
20,3%

och stjärnläsaren.
Den kategori av arbetsuppgifter inom läsförståelse som var vanligast

Inferensfrågor

Explicita frågor

Bortom texten

Frågor till text

Egen erfarenhet

Nyckelord

Förutspå handling

Skapa inre bilder

förekommande var att förutspå handlingen vilket motsvarades av 36,7 % (se fi-

Antal arbetsuppgifter: 395
Figur 3. Cirkeldiagram över fördelningen av arbetsuppgifter inom läsförståelse.

gur 3).
Ex. 7. Läsförståelse. Förutspå handlingen. Vad tror du kommer att hända sedan? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).

2,5 % av arbetsuppgifterna inom läsförståelse var inriktade mot inferenser. I dessa uppgifter
skulle eleverna själva formulera en fråga mellan raderna på texten.
Ex. 8. Läsförståelse. Inferenser. Skriv ner en fråga mellan raderna. Besvara
sedan frågan (Widmark 2014: Reporterns läslogg).

Även frågor bortom texten motsvarades av 2,5 % av det totala antalet arbetsuppgifter inom
läsförståelse. Dessa uppgifter gick ut på att eleverna själva skulle formulera frågor bortom raderna på texten.
Ex. 9. Läsförståelse. Frågor bortom texten. Skriv ner en fråga bortom raderna.
Besvara sedan frågan (Widmark 2014: Reporterns läslogg).
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Uppgifter om frågor till texten motsvarade 17,7 % av de 395 arbetsuppgifterna. Eleverna skulle
till dessa uppgifter inte svara på frågor till texten utan de skulle själva formulera frågor till
texten och därför är de kategoriserade som just frågor till texten.
Ex. 10. Läsförståelse. Frågor till texten. Skriv ner 3 olika typer av frågor på
texten! (Widmark 2014: Stjärnläsarens läslogg).

3,8 % av uppgifterna var baserade på elevernas egna erfarenheter. Dessa var endast förekommande vid läsning av faktatexter och gick ut på att eleverna skulle skriva ner den kunskap de
hade om ämnet sedan tidigare.
Ex. 11. Läsförståelse. Egna erfarenheter. Vad vet du sedan tidigare om ämnet? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).

Att skapa inre bilder av den lästa texten motsvarades av 16,5 %. Till dessa skulle eleven rita
och färglägga de inre bilder som de fick när de läste texten.
Ex. 12. Läsförståelse. Skapa inre bilder. Rita och färglägg en bild på vad du
”såg” när du läste! (Widmark 2014: Konstnärens läslogg).

Andelen uppgifter som kategoriserats som nyckelord var 20,3 %. Dessa bestod av uppgifter
där eleverna skulle plocka ut nyckelord ur texten samt att de skulle sammanfatta handlingen.
Ex. 13. Läsförståelse. Nyckelord. Skriv ner nyckelorden från texten! (Widmark
2014: Cowboyens läslogg).

6.1.3. Läsandets syfte och sammanhang
Arbetsuppgifterna som finns till texterna i En läsande klass låter inte eleverna själva avgöra
vilken strategi de ska använda då det till varje lektion finns en på förhand utvald strategi att
arbeta efter. De exempel som visas nedan är därför inte kategoriserade som arbetsuppgifter
som stödjer elevernas förståelse för läsandets syfte och sammanhang. Däremot finns det vissa
skillnader i några av läsloggarna beroende på om de ska användas till en skönlitterär text eller
en faktatext, som är intressanta att lyfta fram. De läsloggar som har två olika versioner beroende på texttyp är spågumman och stjärnläsaren. Övriga läsloggar används bara vid skönlitterära texter.
Den skönlitterära versionen av spågumman innehåller 3 arbetsuppgifter och i
versionen för faktatexter finns det 4 arbetsuppgifter och de används vid 5 lektioner vardera.
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Skillnaden i uppgifter som ska göras innan texten läses är att i versionen för faktatexter ska
eleven besvara vad hen vet sedan tidigare om ämnet.
Ex. 14. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Vad vet du sedan tidigare om ämnet? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).

Gemensamt för båda versionerna är att eleven ska förutspå vad texten kommer att handla
om. Dock finns en lite skillnad i frågans formulering.
Ex. 3. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du att texten kommer att handla om? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).
Ex. 4. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Vad tror du att texten
kommer att berätta? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).

I den skönlitterära versionen ska eleven kontinuerligt under läsningen stanna upp och förutspå vad som kommer att ske. Det är inget som eleverna ombeds att göra när de läser faktatexter.
Ex. 15. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du kommer att hända härnäst? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).

Även efter läsningen finns det skillnader i arbetsuppgifterna. I faktatextversionen ska eleverna
skriva ner om de fick reda på det som de tänkte sig innan läsningen och också om de fick reda
på något annat. I versionen för skönlitterära texter ska eleven istället förutspå vad som kommer att hända sedan i berättelsen.
Ex. 16. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Fick du reda på det du
tänkt dig? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
Ex. 17. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Fick du reda på något
annat? Vad? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
Ex. 18. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du kommer att hända sedan? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).

Både versionen för skönlitterära texter och faktatexter för stjärnläsarens läslogg innehåller
sex arbetsuppgifter vardera. En skillnad mellan de två versionerna är att innan läsningen av
faktatexter ska eleven, likt skillnaderna i spågummans läslogg ovan, använda sina egna erfarenheter säga vad hen kan om ämnet sedan tidigare. Båda versionerna har sedan gemensamt
att eleven ska förutspå vad texten kommer att handla om innan läsningen (se Ex. 3 och Ex. 4).
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Under läsningen har båda versionerna gemensamt att nya ord och uttryck, som eleven stöter
på, ska skrivas ner (se Ex. 6). Men i den skönlitterära versionen ska också tre olika typer av
frågor ställas till texten och eleven ska förutspå vad som kommer att hända sedan i berättelsen
(se Ex. 10 & Ex. 7). Till skillnad från detta ska eleven i faktatextversionen skriva ner en till två
frågor till texten samt plocka ut nyckelord.
Ex. 19. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Skriv ner 1-2 frågor på
texten! (Widmark 2014: Stjärnläsarens läslogg fakta).
Se Ex. 13.

Efter läsningen finns uppgiften för arbete med läsloggen för skönlitterära texter att rita de inre
bilder som visades i huvudet medan texten lästes samt att skriva en sammanfattning av texten. I arbetet med läsloggen för faktatexter ska eleven rita en bild som hen tycker passar till
texten.
Se Ex. 12.
Ex. 20. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Sammanfatta
texten! (Widmark 2014: Stjärnläsarens läslogg).

Det visar sig därmed att det finns skillnader i hur arbetsuppgifterna är utformade i detta läromedel beroende på om det är en skönlitterär text eller en faktatext som är kopplad till lektionen. Däremot får eleverna inte någon träning i att själva avgöra när och hur en strategi ska
användas utan detta är givet för dem i undervisningssituationen.
Det finns också en skillnad i hur stor del av undervisningen som är inriktad på
skönlitterära texter respektive faktatexter. Det är 17 % av det totala antalet arbetsuppgifter
som anpassade efter arbete med faktatexter. Resterande 83 % av arbetsuppgifterna är till arbete med skönlitterära texter. Något som är intressant med detta är att det är samma uppdelning som det är mellan andelen arbetsuppgifter inriktade på avkodning (17 %) respektive
läsförståelse (83 %). Däremot ska det inte missförstås som att alla arbetsuppgifter till faktatexter är inriktade mot avkodning och vice versa. Till arbetsuppgifter till både skönlitterära
texter och faktatexter finns det uppgifter inriktade mot både avkodning och läsförståelse.
6.1.4. Kritiskt förhållningssätt
Inga av de arbetsuppgifter som finns i detta läromedel uppmanar eleven att inta ett kritiskt
förhållningssätt till texten.
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6.1.5. Sammanfattning

En Läsande Klass
I detta läromedel finns ett tydligt fokus på
läsförståelseperspektivet på läsande (se fi-

Avkodning
17%

Läsförståelse
83%

gur 4). 83 % av arbetsuppgifterna är uppgifter som utvecklar elevens läsförståelse. Resterande 17 % stödjer elevens avkodning.
Det finns inga arbetsuppgifter som kategoriserats under läsandets syfte och sammanhang eller kritiskt förhållningssätt. Detta visar att det bland arbetsuppgifterna finns en

Avkodning

Läsförståelse

Läsandets syfte och sammanhang

Kritiskt förhållningssätt

skev fördelning mellan dessa två perspektiv
som båda är av stor vikt för att läsandet ska
vara tillfredställande (Fridolfsson 2008:79;

Antal Arbetsuppgfter: 475
Figur 4. Cirkeldiagram över fördelningen av arbetsuppgifter inom de fyra
perspektiven på läsande.

Liberg & af Geijerstam 2012).
Även när det gäller olika texttyper i materialet finns det en ojämn fördelning
mellan hur många arbetsuppgifter som används för skönlitterära texter och för faktatexter.
83 % av arbetsuppgifterna används för arbete med skönlitterära texter och 17 % av arbetsuppgifterna används för arbete med faktatexter. Eleverna får således inte någon större variation i vilka typer av texter som de möter genom detta läromedel, något som unga läsare
behöver för att utveckla sin förståelse av den lästa texten (Liberg & af Geijerstam 2012).
Som vi skrivit ovan behöver eleverna aldrig själva välja vilken strategi de ska använda till texten utan genom läsloggen och dess arbetsuppgifter blir den strategin given för
dem. Det finns dock skillnader i arbetsuppgifterna som används för de olika texttyperna. Om
dessa skillnader är tillräckliga för att göra eleverna medvetna om skillnaderna i arbetssätten
vid arbete med en skönlitterär text respektive en faktatext är inget som denna analys ger svar
på. Men med tanke på den stora majoritet av lektioner som är utformade efter skönlitterära
texter skulle en slutsats kunna vara att detta material är mer inriktat på att utveckla elevernas
skönlitterära läsande framför läsandet av faktatexter.
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6.2.

Pojken och tigern

Här nedan kommer resultatet av analysen av Pojken och Tigern att presenteras under respektive rubrik.
6.2.1. Avkodning
Av de analyserade arbetsuppgifterna var det
78 stycken (41 % av totalen) som föll under

Pojken och Tigern: Avkodning
Grammatisk nivå
22%

Fonologisk nivå
21%

kategorin avkodning. De uppgifter som finns
på arbetsbladen är varierande och utmanar
eleverna både i språkträning samt språkstruktur.

Arbetsuppgifterna som har hitSemantisk nivå
57%

tats under denna analysingång delas in i kategorierna fonologisk, semantisk samt grammatisk nivå (se figur 5). Inom den fonologiska ni-

Fonologisk nivå

Semantisk nivå

Grammatisk nivå

vån (21 %) behandlar uppgifterna rim, ordlek,

Antal arbetsuppgifter: 78

ng-ljud samt dubbelteckning. Inom den se-

Figur 5. Cirkeldiagram över fördelningen av arbetsuppgifter inom avkodning.

mantiska nivån (57 %) finns uppgifter där eleverna bekantar sig med nya begrepp, synonymer
samt adjektiv. De uppgifter som hör till den grammatiska nivån (22 %) var de där det förekom
substantivträning, stavning samt skiljetecken. De mest förekommande var uppgifter som hör
hemma under den semantiska nivån och då främst nya begrepp.
Av arbetsuppgifterna under den fonologiska nivån innehöll 15 % av dessa rim.
Ex. 21. Avkodning. Fonologisk. Hitta på fler rimord som slutar på – att (Westman 2008: arbetsblad 4, uppgift 3b).

Ordlek är ett bredare fält (65 % av de fonologiska uppgifterna) där flera olika typer av uppgifter
räknats in. Ofta ska eleverna göra nya ord av ett befintligt. Rebusar och korsord har också
räknats till denna kategori.
Ex. 22. Avkodning. Fonologisk. Av bokstäverna i ordet mullvad kan man göra
andra ord, t ex du. Hitta på så många nya ord som möjligt (Westman 2008:
arbetsblad 3, uppgift 3).
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Uppgifter som innehåller träning i ng-ljudet samt dubbelteckning var 10 % vardera och förekom endast centrerat till ett arbetsblad vardera.
Ex. 23. Avkodning. Fonologisk. (Efter två exempel meningar), I de här meningarna finns ord där du hör ett ng-ljud. Sätt in orden i rätt spalt. (Efterföljt av
tre spalter med ng, gn, nk) (Westman 2008: arbetsblad 11, uppgift 2a).
Ex. 24. Avkodning. Fonologisk. Skriv upp orden som har dubbla konsonanter.
(En vers är utskriven på sidan) (Westman 2008: arbetsblad 10, uppgift 4).

Arbetsuppgifter med fokus på nya begrepp, som är en av de mest förekommande inom den
semantiska nivån (42 %), innehåller flera olika typer av uppgifter där det är blandat med både
slangord och vanligt förekommande ord. Även uppgifter där eleverna ska namnge olika aktiviteter eller företeelser definieras som nya begrepp.
Ex. 25. Avkodning. Semantisk. Skriv av de här meningarna men byt ut ”stockholmsorden”. Alla katter morsade på Tigern. Det är finare att vara katt än
jycke (Westman 2008: arbetsblad 13, uppgift 5 c och d).
Ex. 26. Avkodning. Semantisk. Vem kallas vad? Den som kör bil kallas för?
(Westman 2008: arbetsblad 4, uppgift 5a).

Uppgifterna där eleverna tränar på synonymer (38 %) är uppbyggda som en ordfläta där tanken är att de ska följa de ord som betyder samma sak tills de kommer till ett mål eller att man
ska stryka under det ord som betyder detsamma som exemplet.
Ex. 27. Avkodning. Semantisk. Tigern kämpade för sitt liv. Stryk under de verb
som betyder samma sak som kämpade (Westman 2008: arbetsblad 9, uppgift
3). Efterföljs av 7 stycken verb.

Det var 20 % av arbetsuppgifterna inom den semantiska nivån som analyserades som adjektiv.
Dessa skulle även kunna falla under den grammatiska nivån men då flertalet av uppgifterna
berörde ordets sammanhang och betydelse så placerades dessa under den semantiska nivån.
Ex. 28. Avkodning. Semantisk. Välj bland orden i rutan (adjektiv) och sätt in
dem i meningarna (Westman 2008: arbetsblad 9, uppgift 2a-d). Efterföljs av
fyra stycken meningar.

De arbetsuppgifter som uppmanar till substantivträning (motsvarar 10 % av uppgifterna inom
den grammatiska nivån) är utformade på det sätt att eleven ska sätta en eller ett framför en
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rad av olika substantiv och dessa ord är även blandade med ord som inte är substantiv och där
måste eleverna hitta de ord som inte hör dit.
Ex. 29. Avkodning. Grammatisk. Sju av de här orden är sak- ord (substantiv).
Skriv en eller ett framför dem (Westman 2008: arbetsblad 2, uppgift 3). Efterföljs av tolv substantiv.

Uppgifter som är inriktade på stavning (62 % inom den grammatiska nivån) är den tredje vanligaste typen av arbetsuppgifter, sett till alla tre nivåer inom avkodning, och dessa uppgifter
innehåller att hitta de felstavade orden, att bygga nya ord, skrivuppgifter samt ändra felstavade meningar. De uppgifter där eleverna ska framställa längre texter har benämnts som skrivuppgifter. Dessa hade även kunnat tillhöra den semantiska nivån men placerades i den aktuella kategorin eftersom ordningsföljd och böjningar också måste skrivas på ett korrekt sätt och
stavas rätt.
Ex. 30. Avkodning. Grammatisk. För att skapa ordet järnvägsräls måste man
lägga till s mellan orden järn och räls. Vilka av rutans ord kan du sätta ihop?
(Westman 2008: arbetsblad 16, uppgift 2). Efterföljs av tolv ord som går att
kombinera.
Ex. 31. Avkodning. Grammatisk. Skriv en text om samernas höstslakt (Westman 2008: arbetsblad 26, uppgift 2).
Ex. 32. Avkodning. Grammatisk. Hon kunde tala svenska men ibland blev det
lite fel. Ändra och skriv meningarna så att det blir rätt. A) Jag är här, men inte
säga något. B) Måste lära svenska (Westman 2008: arbetsblad 24, uppgift 2
a och b).

Uppgifter där eleverna övade på att använda skiljetecken var det totalt 29 % av inom den
grammatiska nivån.
Ex.33. Avkodning. Grammatisk. När en mening är slut, skriver man punkt, frågetecken eller utropstecken. Skriv rätt skiljetecken sist i meningarna (Westman 2008: arbetsblad 27, uppgift 3 a- f). Detta efterföljs av sex olika meningar exempelvis 3 b: God morgon, soldater.
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6.2.2. Läsförståelse

Pojken och Tigern: Läsförståelse
Nyckelord
4%

116 arbetsuppgifter (61 % av det totala
antalet arbetsuppgifter i läromedlet) kategoriserades som läsförståelseuppgifter.
Det var två kategorier som var i absolut

Inferensfrågor
11%

Egen erfarenhet
33%

majoritet och dessa var de explicita frågorna med 48 % samt de frågor där eleverna behövde koppla in egen erfarenhet
med 33 % (se figur 6). Inferensuppgifterna
var 11 %, nyckelord 4 %, frågor bortom

Frågor till text
1%
Bortom texten
3%

texten 3 % och frågor till texten bestod av
1 %.
De flesta arbetsblad hade

Inferensfrågor
Frågor till text
Förutspå handling

börjar med två explicita frågor på texten i
läseboken. Dessa var 56 stycken till anta-

Explicita frågor
48%

Explicita frågor
Egen erfarenhet
Skapa inre bilder

Bortom texten
Nyckelord

Antal arbetsuppgifter: 116
Figur 6. Cirkeldiagram över fördelningen av arbetsuppgifter inom läsförståelse.

let, motsvarande 48 % av läsförståelseuppgifterna. De uppgifter som analyserats som explicita
är de vars svar tydligt finns skrivna i texten.
Ex. 34. Läsförståelse. Explicita frågor: Varför försvann Tigern från bilen?
(Westman 2008: arbetsblad 1, uppgift 1b)
Ex. 35. Läsförståelse. Explicita frågor: Vad önskar sig mullvaden mest av allt?
(Westman 2008: arbetsblad 3, uppgift 1b)

Inferensfrågorna där svaren inte finns tydligt utskrivna i texten var 11 till antalet och 13 % av
läsförståelseuppgifterna.
Ex. 36. Läsförståelse. Inferensfrågor: Pojken har gått vilse. Hur tror du han
känner sig? (Westman 2008: arbetsblad 12, uppgift 1)

I texten till arbetsuppgiften så får man veta pojkens tankar och sinnesstämning genom att läsa
mellan raderna och detta står då inte skrivet tydligt i texten utan eleverna måste förstå för att
kunna besvara uppgiften.
Ex. 37. Läsförståelse. Inferensfrågor: Man är väl född i asfalten, sa Mr X. Vad
menade han då? (Westman 2008: arbetsblad 13, uppgift 2)
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Tigern har mött en hemlös katt i Stockholm. Uppgiften går ut på att eleverna ska förstå vad
den hemlösa katten Mr X menar när han säger att han är uppfödd i asfalten, detta är inget
som står framskrivet utan eleverna måste utifrån handlingen göra denna koppling.
De uppgifter där eleverna måste använda sina egna erfarenheter (33 %) återkommer på nästan varje arbetsblad och varierar från blad till blad.
Ex. 38. Läsförståelse. Egna erfarenheter: Tigern tycker att hundar är dumma,
malliga och bortskämda. Hur tycker du att hundar är? (Westman 2008: arbetsblad 1, uppgift 2)
Ex. 39. Läsförståelse. Egna erfarenheter: I Feskekörkan i Göteborg luktade det
fisk och tång och hav. Hur luktar det på dessa platser tycker du? (Westman
2008: arbetsblad 8, uppgift 2 a- d) Efterföljs av fyra olika platser som eleverna
ska beskriva, exempelvis i 2b: I skogen luktar det?

De nyckelordsuppgifter (4 %) som eleverna ställs inför är en typ av uppgifter där eleverna antingen ska ta ut egna nyckelord från läsebokens text och sammanfatta handlingen eller har
fått utskrivna nyckelord i uppgiften och ska genom dessa skriva en egen text med hjälp av
dessa.
Ex. 40. Läsförståelse. Nyckelord: Berätta vad som hände i kapitlet med hjälp
av stödorden (Westman 2008: arbetsblad 21, uppgift 1). Tolv stödord finns i
en ruta i marginalen.
Ex. 41. Läsförståelse. Nyckelord: I faktarutan kan du läsa om bärnsten. Läs
texten och stryk under de viktigaste orden, alltså stödorden (Westman 2008:
arbetsblad 2, uppgift 4b).

De uppgifter som klassades som frågor till texten eller frågor bortom texten (1 uppgift vardera,
1 %) var uppgifter där eleverna ska beskriva vad som händer framåt.
Ex. 42. Läsförståelse. Frågor bortom texten: Hur tror du att det ser ut i din
värld i framtiden? Använd rubriken: En dag i mitt liv 2030 (Westman 2008:
arbetsblad 16, uppgift 5).

Uppgifter där eleverna skulle förutspå handlingen eller skapa sig inre bilder förekom inte alls i
materialet.
Några av uppgifterna innehåller flera kategorier som tidigare nämnts och en sådan uppgift är en bokstavslåda där bokstäver är skrivna i ett rutnät. Eleverna ska hitta tio
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djurarter bland dessa bokstäver, både diagonalt och lodrätt. Dessa djur återfinns till viss del i
kapitel 19 där Tigern är i Furuviksparken, men inte alla. Detta kräver att eleverna har egna
erfarenheter om djurarter som finns samtidigt som vissa djur går att hitta explicit i texten.
Eleverna måste även kunna stava dessa djurnamn korrekt. Denna uppgift har då analyserats
som explicita frågor, egen erfarenhet samt grammatisk nivå. En annan typ av uppgift som
också hamnat under flera kategorier är uppgifter där eleverna ska svara på vad olika förkortningar står för. Exempelvis till kapitel 20 efterfrågas orden till förkortningarna kondis, pingis,
dagis, godis och vaktis och inga av dessa förekommer i texten förutom i sin förkortade form.
Denna uppgift har därför analyserats som både egna erfarenheter och grammatisk nivå (inom
avkodning). De analyserade arbetsuppgifter som tillhör flera olika kategorier har även beräknats flera gånger. I exemplet ovan har uppgiften beräknats både som avkodning och läsförståelse.
6.2.3. Läsandets syfte och sammanhang
I arbetsmaterialet finns både skönlitterära texter och faktatexter. Men i arbetsuppgifterna så
framkommer inte själva syftet med uppgifterna och det krävs inte heller av uppgifterna att
eleverna ska känna till detta.
Arbetsuppgifterna är skrivna efter det kapitel som de hör till och de flesta är
skrivna i den kontexten medan vissa inte passar till kapitlet i sig utan är en övning som passar
till de övriga uppgifterna. I kapitel 6 besöker pojken Varbergs fästning och Bockstensmannens
mumie. Uppgifterna till detta kapitel börjar med två frågor angående kapitlet, fråga 2a-e är
uppgifter med nya ord som är kopplade till kapitlet (exempelvis glasmonter, mumie och föremål) och sista uppgiften är en skrivuppgift där eleven ska skriva varför de tror att Bockstensmannen var på myren samt varför de tror att han blev dödad. Alla arbetsblad följer samma
typ av system där frågorna är kopplade till läseboken. Även om uppgifterna är kopplade till
textens sammanhang så visas inte vare sig syfte eller texttypens sammanhang i uppgifterna.
Eleverna aktiveras inte heller vad gäller val av strategier beroende på texttyp.
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6.2.4. Kritiskt förhållningssätt
Endast en av de 190 arbetsuppgifterna i läromedlet (0,5 %) efterfrågade någon typ av kritiskt
tänkande från eleverna. I kapitel 25 stannar Tigern och tittar på en snigel och på arbetsbladet
har detta använts till en faktatext om snigeln. Efter att eleverna har läst denna faktatext ska
de göra efterföljande uppgift.
Ex. 5. Kritiskt förhållningssätt: I en påhittad berättelse behöver inte allt vara sant
eller riktigt. Läs om snigeln som Tigern ser på bron. Vad finns det för faktafel i
den texten (Westman 2008: arbetsblad 25, uppgift 5b)?
I övrigt ställs inga frågor till eleverna där de behöver ifrågasätta det som står skrivet eller tänka
kritiskt om texten.
6.2.5. Sammanfattning

Pojken och Tigern

I förordet till arbetsbladen står det att uppKritiskt förhållingssätt
0,5%

gifterna är framtagna för att träna läsförståelse, studieteknik, ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad, stavning samt fri
skrivning men som analysen visar så åter-

Avkodning
41,0%

finns de olika kategorierna olika mycket
och vissa delar återfinns endast i en uppgift. Läsförståelseuppgifterna har fått en

Läsförståelse
61,0%

större plats i materialet och där läggs fokusen på de frågor som eleverna lätt kan hitta

Avkodning
Läsandets syfte och sammanhang

svaren till i texten samt genom egna erfa-

Antal arbetsuppgifter: 190

renheter. De arbetsuppgifter som kategoriserats i flera kategorier har räknats flera

Läsförståelse
Kritiskt förhållingssätt

Figur 7. Cirkeldiagram över fördelningen av arbetsuppgifter inom de fyra
perspektiven på läsande.

gånger i sammanställningen som visas i Figur 7.
Många av uppgifterna uppmanar eleverna att visa prov på ifall de har förstått
innehållet eller inte, vilket är viktigt för att eleverna ska reflektera över sin läsning. Svaren till
de frågor som ställs till eleverna är till största del explicit utskrivna i texten och kräver ingen
större ansträngning att hitta. De svar som kräver inferensläsning av texten, de uppgifter där
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eleverna ska skapa inre bilder samt förutse handlingen har fått ett mindre utrymme vilket utelämnar några av de viktigaste strategierna för läsförståelse. Avkodningsuppgifterna är mer varierade och innehåller flera olika delar som eleverna ska träna upp när de övar på språklig
form och utveckling. Dessa uppgifter uppfattas som mer genomtänka än de som är inriktade
på läsförståelse. Något som saknas i uppgifterna, och som eleverna enligt läroplanen ska tränas i, är det kritiska förhållningssättet. Detta gör att materialet inte är heltäckande som läromedel i ämnet svenska. Däremot är uppgifterna inom avkodnings- och läsförståelseperspektivet varierande och de utmanar olika förmågor hos eleverna samt att de passar flera av
eleverna eftersom de inte är svåra eller utmanande. Sammanfattningsvis är arbetsuppgifterna
till största delen utvecklande för eleverna men det saknas uppgifter som stödjer elevernas
utveckling inom flera av läsförståelsestrategierna samt uppgifter som uppmanar till kritiskt
tänkande. Läsandets syfte och sammanhang framkommer inte heller i uppgifterna.
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7. Diskussion
I detta avsnitt kommer vi att återkoppla till studiens syfte och frågeställningar för att se om vi
lyckats besvara dem. Här kommer även de slutsatser som vi drar av resultatet att redovisas.
Syftet med denna uppsats var att analysera de förutsättningar för utveckling av
läsande som erbjuds i två olika läromedel. De två läromedel som analyserades var En läsande
klass och Pojken och Tigern. Frågeställningarna som ställdes inför studien var:


Vilka perspektiv på läsande baseras arbetsuppgifterna i materialet En läsande klass på?



Vilka perspektiv på läsande baseras arbetsuppgifterna i materialet Pojken och Tigern
på?

Dessa två frågeställningar besvarades genom att läromedlen analyserades utifrån en analysmall som definierade de perspektiv på läsande som valts ut för studien. Resultatet av denna
analys visade att båda läromedlen innehåller en majoritet av arbetsuppgifter inriktade på läsförståelseperspektivet på läsning, framförallt i En läsande klass där 83 % av uppgifterna fokuserade på läsförståelse.
Något som både Fridolfsson (2008) och Liberg och af Geijerstam (2012) lyfter
fram är balansen mellan avkodning och läsförståelse i undervisningen vilket gynnar inlärningen och förståelsen för det lästa. Vad vi kan se genom resultatet i denna studie är att fördelningen mellan just avkodning och läsförståelse är ojämnt fördelad. Detta kan alltså leda till
att undervisningen inte blir optimal om man endast använder det ena eller andra av exempelvis de båda undersökta materialen. Vad vi dock får ta in i beräkningen är att dessa läromedel
är riktade till årskurs tre. Ofta i den tidiga svenskundervisningen används läromedel med inriktning på avkodning (Alatalo 2011; Taube 2007; Wengelin & Nilholm 2013). När eleverna går
i årskurs tre kan det vara så att läromedelsförfattarna tänker att undervisningen ska vara mer
inriktad på läsförståelsen. Det skulle kunna var en förklaring till den skeva fördelningen. Men
även Wikman (2004) betonar, genom sina principer för att stödja en ökad aktivitet i läsningen,
att undervisningen inte bara ska bestå av ordavkodning utan mer ska vara ett samspel mellan
författarens budskap och elevernas kunskaper.
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Resultatet visar dessutom att inget av läromedlen stödjer elevernas utveckling
inom de andra två perspektiven läsandets syfte och sammanhang och kritiskt förhållningssätt.
Likt Anderberg och Furberg (2012) visar även denna studie att ett undervisningsmoment som
saknas är sådana med syftet att lära ut utmärkande drag för olika texttyper vilket är en del av
perspektivet läsandets syfte och sammanhang. I En läsande klass och Pojken och Tigern finns
både skönlitterära texter och faktatexter men vad som utmärker dessa typer av texter är inget
som fokuseras i särskild ordning i något av läromedlen. Att ha ett kritiskt förhållningssätt till
de texter som läses är också en viktig del i elevernas läsutveckling (Bergöö & Jönsson 2012;
Comber 2001; Wikman 2004). De båda materialen är dessutom skrivna efter olika läroplaner
där kritiskt tänkande skrivs fram på olika sätt. Den senaste upplagan av Pojken och Tigern följer
Lpo 94 där det i målformuleringen för grundskolan står skrivet att eleverna ska få utveckla sin
förmåga att kritiskt granska påståenden och förhållanden (Skolverket 1994:10). I läroplanen
från 2011 som En läsande klass är kopplad till så framskrivs det i det centrala innehållet för
svenskämnet att eleverna ska få utveckla sin förmåga att källkritiskt granska texter och hur
avsändaren kan påverka innehållet (Skolverket 2011:224). Att inget av läromedlen har ett tydligt fokus på det kritiska förhållningssättet är problematiskt. Dels ur det perspektivet att de
inte följer de riktlinjer som är uppställda av läroplanen men också att de inte innehåller alla
de principer som Wikmans (2004) forskning visar att ett läromedel ska innehålla för att det
ska främja elevernas läsutveckling. Språkbruket i arbetsuppgifterna går oftast att relatera till
content-area literacy och är därmed inte ämnesspecifikt som i disciplinary literacy, i vilket Shanahan & Shanahan (2008) anser förser eleverna med ett mer kritiskt förhållningssätt till texten. Men i Pojken och Tigern finns även arbetsuppgifter där ett ämnesspecifikt språk för
svenskämnet används, som till exempel när grammatiska uttryck är en del av uppgiften. I En
läsande klass finns däremot inte uppgifter där ett ämnesspecifikt språk används.
Något som undersökningar visat (Wikman 2004; Bommarco 2006; Furberg & Anderberg 2012) är att bearbetning och reflektion över de lästa texterna är något som ökar förståelsen hos eleverna. I de analyserade läromedlen är det en liten del av de lästa texterna som
bearbetas och som det reflekteras över efter läsningen. Arbetsuppgifterna till En läsande klass
består av att föra en form av loggbok. Men till skillnad från den typen av loggboksskrivande
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som används i Bommarcos (2006) studie, där eleverna gjorde personliga kopplingar till innehållet, behöver eleverna inte reflektera över texten på samma sätt när den bearbetas i En
läsande klass. Inte heller får eleverna utveckla sin läsförståelse på andra sätt än genom det
verbala vilket är ett sätt för eleverna att få en ökad läsförståelse (Anderberg & Furberg 2012).
Inga sådana arbetsuppgifter förekommer i Pojken och Tigern och enda gången det sker i
undervisningen i En läsande klass är då eleverna ska rita de visuella bilder de fick när de läste
texten. Detta är då bara genom bild och aldrig genom drama eller film. Av de moment som
var vanligt förekommande i undervisningen enligt Furberg & Andersbergs (2012) studie visar
även vår egen studie att samma moment är vanligt förekommande i de läromedel vi har analyserat. Till exempel att återberätta textens handling och svar på frågor ställda direkt på texten. I både En läsande klass och Pojken och Tigern är dessa typer av moment vanligt förekommande i de arbetsuppgifter som finns till de båda läromedlen. Däremot finns det skillnader
mellan dem i hur frekvent dessa olika typer av uppgifter förekommer. I En läsande klass finns
det fler arbetsuppgifter där eleverna ska återberätta handlingen och förklara ord än vad det
gör i Pojken och Tigern där det finns fler uppgifter som är ställda direkt på texten.
Flertalet forskare (Furberg & Anderberg 2012; Liberg 2007; Liberg 2016;
Palincsar & Brown 1984; Stensson 2006; Westlund 2013) betonar vikten av läsförståelsestrategier. Gemensamma drag i dessa strategier är att kunna sammanfatta innehållet, ställa
frågor till texten, förutspå handlingen och dra slutsatser av innehållet. Båda dessa läromedel
arbetar med dessa läsförståelsestrategier. Däremot visar resultatet att arbetsuppgifterna i
båda läromedlen mest är inriktade mot centripetalläsande vilket innebär att förståelsen riktas
direkt på den skrivna texten. Den djupare förståelsen som fås genom centrifugalläsandet där
förståelsen riktas bortom texten och mot läsarens erfarenheter är inte alls lika vanligt förekommande. En slutsats som vi kan dra av utformningen av arbetsuppgifterna i dessa två läromedel är att de främst är riktade mot texten men att den djupare förståelsen för texten inte
ges lika stor plats. Intressant är att det har visat sig att svenska lärare arbetar mindre med
läsförståelsestrategier än lärare i andra OECD-länder (Liberg 2007). Om detta arbete dessutom
inte fokuserar på den djupare förståelsen är det förklarligt att de svenska eleverna har en
sämre läsförståelse i de internationella mätningarna. Libergs rapport, som visar dessa siffror,
är dock publicerad 2007 och En läsande klass är utgivet 2014. Detta läromedel skulle därför
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kunna hjälpa svenska lärare i deras arbete med läsförståelsestrategier. Problematiskt är då att
det innehåller få uppgifter som går in på djupet på texten.
Det är svårt att avgöra om skillnaderna mellan dessa två läromedel beror på att
de är anpassade efter två olika läroplaner. Att En läsande klass har ett större fokus på läsförståelse än vad Pojken och tigern har är inte helt oväntat då det är ett läromedel som uttalat
ska stödja elevernas utveckling av detta. Att det är så starkt inriktat på just läsförståelse kan
dock vara en reaktion på att eleverna i den svenska skolan blivit allt sämre de senaste åren
när det kommer till förstå den lästa texten. En ytterligare slutsats vi drar av denna studie är
alltså att dessa två läromedel arbetar läsutvecklande men på olika sätt, men om det är på
grund av tidsskillnaden mellan deras utgivning är inget som denna analys kunnat besvara. I
En läsande klass är läsförståelse en stor majoritet av innehållet i arbetsuppgifterna och avkodning får ett begränsat utrymme där bara den semantiska nivån tar plats, medan i Pojken
och Tigern är fördelningen något mer balanserad mellan avkodning och läsförståelse och deras underkategorier. Det innebär att vi som lärare måste vara insatta i de läromedel vi väljer
att inkludera i vår undervisning för att de ska motsvara undervisningens syfte. Om syftet
med undervisningen är att ge eleverna en grund i hur läsförståelsestrategier fungerar är En
läsande klass ett bra alternativ. Det är dock viktigt att vara medveten om att det läromedlet
nästan uteslutande arbetar på texten och inte ger eleverna någon djupare förståelse för textens budskap. Pojken och Tigern är å andra sidan ett bra läromedel om syftet är att ge eleverna ett brett material som behandlar många delar av avkodnings- och läsförståelseperspektivet på läsning. Men även detta läromedel har få uppgifter som utvecklar elevernas
förståelse på ett djupare plan. Något som också är viktigt att påpeka gällande båda läromedlen är att inget av dem tränar eleverna i kritiskt förhållningssätt eller i Läsandets syfte och
sammanhang. Om en lärare vill ha ett läromedel där alla dessa fyra perspektiv på läsande är
representerade och jämnt prioriterade får hen leta vidare.
Slutligen kan det sägas att denna studie bidrar med en insikt i hur arbetsuppgifterna i dessa två läromedel, En läsande klass och Pojken och tigern, är utformade baserat
på perspektiven på läsande avkodning, läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang och
kritiskt förhållningssätt. Vidare forskning skulle kunna inkludera ett större antal läromedel
och på så sätt skulle eventuella mönster i vilken typ av arbetsuppgifter som förekommer i
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läromedel kunna urskiljas. Som till exempel om det finns ett större fokus på läsförståelseperspektivet i nyare läromedel jämfört med äldre, vilket denna studie visade indikationer på.
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9. Bilagor
9.1.
Perspektiv på
läsande
Avkodning

Bilaga 1
Definition och exempel
Under avkodning samlades arbetsuppgifter som utvecklar elevernas förståelse för
språkets struktur och form. Dessa delades sedan in under kategorierna fonologisk
(uppgifter som handlar om språkljudets samband med den enskilda bokstaven), semantisk (uppgifter som stödjer elevens förståelse för sambandet mellan ord och fraser) och grammatisk (uppgifter som stödjer elevens grammatiska förståelse).
Ex. 1. Avkodning. Semantisk. Bygg ett nytt ord av orden lördag och godis (Westman
2008: Arbetsblad 16, uppgift 2).
I den här uppgiften ombeds eleven att bygga ihop två ord till ett sammansatt ord vilket utvecklar elevens förståelse för samband mellan ord. Den kategoriseras därför
som en semantisk avkodningsuppgift.

Läsförståelse

Under läsförståelse samlades arbetsuppgifter som utvecklar elevernas förståelse för
den lästa texten. Uppgifterna delades in i kategorier efter vad som ingår i läsförståelsestrategierna och de som specifikt analyserades var inferenser, explicita frågor, frågor bortom texten, frågor till texten, förutspå handlingen, egna erfarenheter, skapa
inre bilder samt nyckelord.
Ex. 2. Läsförståelse. Frågor till texten. Skriv ner en fråga på raderna (Widmark 2014:
Reporterns läslogg).
I den här uppgiften ska eleven skriva ner en fråga till texten. Den kategoriseras därför som en uppgift med frågor till texten inom läsförståelse.

Läsandets syfte
och sammanhang

Under läsandets syfte och sammanhang samlades arbetsuppgifter som utvecklar
eleverna i deras förmåga att välja vilken strategi som ska användas vid läsning av en
specifik texttyp. Inget av läromedlen innehåller arbetsuppgifter som tränar eleverna
i detta, men det finns skillnader i hur frågorna formuleras beroende på texttyp.
Ex. 3. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du att texten
kommer att handla om? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).
Ex. 4. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Vad tror du att texten kommer
att berätta? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
De här uppgifterna visar skillnaderna mellan hur eleverna ska förutspå vad de kommer att läsa i texten när det är en skönlitterär text respektive en faktatext. Men
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dessa två uppgifter kan inte räknas in under kategorin Läsandets syfte och sammanhang då de inte tränar eleven i att aktivt välja strategi till en specifik texttyp.
Kritiskt förhållningssätt

9.2.

Under kritiskt förhållningssätt samlades arbetsuppgifter som tränar eleven i att ha
ett kritiskt förhållningssätt till den lästa texten.
Ex. 5. Kritiskt förhållningssätt. I en påhittad berättelse behöver inte allt vara sant eller riktigt. Läs om snigeln som Tigern ser på bron. Vad finns det för faktafel i den texten? (Westman 2008: Arbetsblad 25, uppgift 5b).
I den här uppgiften uppmanas eleven ställa sig kritisk till texten och plocka ut de felaktigheter som finns i den. Därför har den kategoriserats som en uppgift under kritiskt förhållningssätt.

Bilaga 2

Exempel på uppgifter ur läromedel.
9.2.1. Exempeluppgifter En läsande klass
Ex. 2. Läsförståelse. Frågor till texten. Skriv ner en fråga på raderna (Widmark 2014: Reporterns läslogg).
Ex. 3. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du att texten kommer att
handla om? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).
Ex. 4. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Vad tror du att texten kommer att berätta? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
Ex. 6. Avkodning. Semantisk. Skriv ner de nya ord och uttryck som du stöter på! (Widmark
2014: Detektivens läslogg).
Ex. 7. Läsförståelse. Förutspå handlingen. Vad tror du kommer att hända sedan? (Widmark
2014: Spågummans läslogg berättelse).
Ex. 8. Läsförståelse. Inferenser. Skriv ner en fråga mellan raderna. Besvara sedan frågan.
(Widmark 2014: Reporterns läslogg).
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Ex. 9. Läsförståelse. Frågor bortom texten. Skriv ner en fråga bortom raderna. Besvara sedan
frågan (Widmark 2014: Reporterns läslogg).
Ex. 10. Läsförståelse. Frågor till texten. Skriv ner 3 olika typer av frågor på texten! (Widmark
2014: Stjärnläsarens läslogg).
Ex. 11. Läsförståelse. Egna erfarenheter. Vad vet du sedan tidigare om ämnet? (Widmark
2014: Spågummans läslogg fakta).
Ex. 12. Läsförståelse. Skapa inre bilder. Rita och färglägg en bild på vad du ”såg” när du
läste! (Widmark 2014: Konstnärens läslogg).
Ex. 13. Läsförståelse. Nyckelord. Skriv ner nyckelorden från texten! (Widmark 2014: Cowboyens läslogg).
Ex. 14. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Vad vet du sedan tidigare om ämnet?
(Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
Ex. 15. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du kommer att hända
härnäst? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).
Ex. 16. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Fick du reda på det du tänkt dig? (Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
Ex. 17. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Fick du reda på något annat? Vad?
(Widmark 2014: Spågummans läslogg fakta).
Ex. 18. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Vad tror du kommer att hända
sedan? (Widmark 2014: Spågummans läslogg berättelse).
Ex. 19. Läsandets syfte och sammanhang. Faktatext. Skriv ner 1-2 frågor på texten! (Widmark
2014: Stjärnläsarens läslogg fakta).
Ex. 20. Läsandets syfte och sammanhang. Skönlitterär text. Sammanfatta texten! (Widmark
2014: Stjärnläsarens läslogg).
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9.2.2. Exempeluppgifter Pojken och Tigern
Ex. 1. Avkodning. Semantisk. Bygg ett nytt ord av orden lördag och godis (Westman 2008: Arbetsblad 16, uppgift 2).
Ex. 5. Kritiskt förhållningssätt. I en påhittad berättelse behöver inte allt vara sant eller riktigt.
Läs om snigeln som Tigern ser på bron. Vad finns det för faktafel i den texten? (Westman
2008: Arbetsblad 25, uppgift 5b).
Ex. 21. Avkodning. Fonologisk. Hitta på fler rimord som slutar på – att (Westman 2008: arbetsblad 4, uppgift 3b).
Ex. 22. Avkodning. Fonologisk. Av bokstäverna i ordet mullvad kan man göra andra ord, t ex
du. Hitta på så många nya ord som möjligt (Westman 2008: arbetsblad 3, uppgift 3).
Ex. 23. Avkodning. Fonologisk. (Efter två exempel meningar), I de här meningarna finns ord
där du hör ett ng-ljud. Sätt in orden i rätt spalt. (Efterföljt av tre spalter med ng, gn, nk)
(Westman 2008: arbetsblad 11, uppgift 2a).
Ex. 24. Avkodning. Fonologisk. Skriv upp orden som har dubbla konsonanter. (En vers är utskriven på sidan) (Westman 2008: arbetsblad 10, uppgift 4).
Ex. 25. Avkodning. Semantisk. Skriv av de här meningarna men byt ut ”stockholmsorden”.
Alla katter morsade på Tigern. Det är finare att vara katt än jycke (Westman 2008: arbetsblad 13, uppgift 5 c och d).
Ex. 26. Avkodning. Semantisk. Vem kallas vad? Den som kör bil kallas för? (Westman 2008:
arbetsblad 4, uppgift 5a).
Ex. 27. Avkodning. Semantisk. Tigern kämpade för sitt liv. Stryk under de verb som betyder
samma sak som kämpade (Westman 2008: arbetsblad 9, uppgift 3). Efterföljs av 7 stycken
verb.
Ex. 28. Avkodning. Semantisk. Välj bland orden i rutan (adjektiv) och sätt in dem i meningarna (Westman 2008: arbetsblad 9, uppgift 2a-d). Efterföljs av fyra stycken meningar.
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Ex. 29. Avkodning. Grammatisk. Sju av de här orden är sak- ord (substantiv). Skriv en eller ett
framför dem (Westman 2008: arbetsblad 2, uppgift 3). Efterföljs av tolv substantiv.
Ex. 30. Avkodning. Grammatisk. För att skapa ordet järnvägsräls måste man lägga till s mellan orden järn och räls. Vilka av rutans ord kan du sätta ihop? (Westman 2008: arbetsblad
16, uppgift 2). Efterföljs av tolv ord som går att kombinera.
Ex. 31. Avkodning. Grammatisk. Skriv en text om samernas höstslakt (Westman 2008: arbetsblad 26, uppgift 2).
Ex. 32. Avkodning. Grammatisk. Hon kunde tala svenska men ibland blev det lite fel. Ändra
och skriv meningarna så att det blir rätt. A) Jag är här, men inte säga något. B) Måste lära
svenska (Westman 2008: arbetsblad 24, uppgift 2 a och b).
Ex. 33. Avkodning. Grammatisk. När en mening är slut, skriver man punkt, frågetecken eller
utropstecken. Skriv rätt skiljetecken sist i meningarna (Westman 2008: arbetsblad 27, uppgift
3 a- f). Detta efterföljs av sex olika meningar exempelvis 3 b: God morgon, soldater.
Ex. 34. Läsförståelse. Explicita frågor: Varför försvann Tigern från bilen? (Westman 2008: arbetsblad 1, uppgift 1b)
Ex. 35. Läsförståelse. Explicita frågor: Vad önskar sig mullvaden mest av allt? (Westman
2008: arbetsblad 3, uppgift 1b)
Ex. 36. Läsförståelse. Inferensfrågor: Pojken har gått vilse. Hur tror du han känner sig?
(Westman 2008: arbetsblad 12, uppgift 1)
Ex. 37. Läsförståelse. Inferensfrågor: Man är väl född i asfalten, sa Mr X. Vad menade han
då? (Westman 2008: arbetsblad 13, uppgift 2)
Ex. 38. Läsförståelse. Egna erfarenheter: Tigern tycker att hundar är dumma, malliga och
bortskämda. Hur tycker du att hundar är? (Westman 2008: arbetsblad 1, uppgift 2)
Ex. 39. Läsförståelse. Egna erfarenheter: I Feskekörkan i Göteborg luktade det fisk och tång
och hav. Hur luktar det på dessa platser tycker du? (Westman 2008: arbetsblad 8, uppgift 2
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a- d) Efterföljs av fyra olika platser som eleverna ska beskriva, exempelvis i 2b: I skogen luktar det?
Ex. 40. Läsförståelse. Nyckelord: Berätta vad som hände i kapitlet med hjälp av stödorden
(Westman 2008: arbetsblad 21, uppgift 1). Tolv stödord finns i en ruta i marginalen.
Ex. 41. Läsförståelse. Nyckelord: I faktarutan kan du läsa om bärnsten. Läs texten och stryk
under de viktigaste orden, alltså stödorden (Westman 2008: arbetsblad 2, uppgift 4b).
Ex. 42. Läsförståelse. Frågor bortom texten: Hur tror du att det ser ut i din värld i framtiden?
Använd rubriken: En dag i mitt liv 2030 (Westman 2008: arbetsblad 16, uppgift 5).
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