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Sammanfattning 

På höstterminen 2016 inrättades det nya kunskapskrav för årskurs ett i svenskämnet, dessa visar 

tydligt att elever redan i årskurs ett ska börja utveckla sin läsförståelse. Trots detta finns det en 

brist på studier som undersöker elevernas läsförståelse samt läromedel som främjar läsförståelse 

under skolans första år. 

Syftet med denna studie är att utifrån ett receptionsteoretiskt och didaktiskt perspektiv 

analysera två olika läs- och skrivmaterial. Genom detta bidrar studien till att öka kunskapen om 

hur elevers förutsättningar för att utveckla läsförståelse skapas i två läromedel för den tidiga läs- 

och skrivinlärningen. Detta syfte har konkretiserats i två huvudfrågeställningar som studien 

ämnar att belysa: Vilka förutsättningar ger läromedlen eleverna att utveckla sina 

läsförståelsestrategier? Samt Vilka förutsättningar ger läromedlen för att motivera elevernas 

kontinuerliga läsinlärning? 

I studien analyseras två läromedel som är ämnade för årskurs ett. Valet av läromedel gjordes 

genom att se till vilka läromedel som uttryckligen använder läsförståelsestrategier. Metoden för 

datainsamlingen och analysen var genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av selektiv 

kodning. De teoretiska utgångspunkterna studien utgår ifrån är det didaktisk receptionsteoretiska 

perspektivet – som talar om läsarens möte och förståelse av texten, samt det didaktiska 

perspektivet och grundfrågorna Hur? Vad? Och Vem? 

Analysen visade att de textfrågor som förekom mest frekvent i de båda läromedlen var frågor 

där svaret gick att finna direkt i texten – så kallade LOTS-frågor. Det förekom dock i ett av 

läromedlen lärarledda diskussioner som inriktade sig mer på att eleverna skulle reflektera över 

textens innehåll med hjälp av egna  erfarenheter. Analysen visade även att alla 

läsförståelsestrategier förekom i läromedlen, dock tydliggjordes det inte för varken lärare eller för 

eleverna vilken strategi som behandlades med vilka frågor, någonting som forskningen visar 

gynnar läsförståelsen. Det framkom även att läromedlen gav förutsättningar till att skapa 

motivation genom att innefatta elevnära teman i texten som kan kopplas till elevernas egna 

erfarenheter.  

Båda läromedlen förhöll sig till de kunskapskrav som finns för avslutad årskurs ett. Dock gav 

inget av de läromedlen som analyserades möjlighet för vidare utveckling av läsförståelsen i 

årskurs ett. 
 
Nyckelord: Läsförståelsestrategier, läsfixarna, läsförståelse, läs- och skrivinlärning, läromedelsanalys 
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Inledning 

I vårt föregående självständiga arbete gjorde vi en kvalitativ studie om lärares reflektioner kring 

läxor (Edbom & Stammler 2017). I studien fann vi att den läxan som alla lärare ansåg viktigast 

var läsläxan. De lärare vi intervjuade i vår tidigare studie (Edbom & Stammler 2017) var i stor 

utsträckning överens om en sak – skolans schemalagda timmar räcker inte till för att eleverna ska 

få den mängdträning som krävs för att bli goda läsare. Det står i kontrast till att det ingenstans i 

Lgr11 framgår att ett arbete med läxor är nödvändigt, inte heller finns det några riktlinjer för de 

lärare som väljer att göra detta. Skolverket har istället gett ut ett stödmaterial, Läxor i praktiken 

(2014).  

Elevers läsning och läsförståelse har varit ett genomgående tema under vår utbildning då 

PISA- och PIRLS-resultaten har lett till en politisk diskussion angående svenska elevers läsning. I 

PISA-undersökningen under 2000-talet såg man en kraftig nergång i svenska elevers läsförståelse. 

Var femte elev nådde inte upp till godkänd nivå (Skolverket, 2016a). Skolverket (2016a) tar upp 

att en anledning till detta problem kunde vara lärarens kompetens och utbildning. Vid PISA-

undersökningen som genomfördes år 2015 såg man förbättringar i elevernas läsförståelse 

(Skolverket, 2016b), svenska elever ligger nu över snittet (Wollner, Zaccheus & Liebermann, 

2016). Det finns inte några bevis på vad denna förbättring beror på, men det kan bero på en 

satsning kring lärares kunskaper och en utveckling inom området (Skolverket, 2016b). Trots 

dessa förbättringar är det en lång väg kvar för att Sverige ska nå de resultat som presenterades år 

2000 (Skolverket, 2016b). 

Ett annat genomgående tema i vår utbildning har varit lärares val av läromedel för den tidiga 

läsinlärningen. I ett samhälle där olika förlag och författare har möjlighet att ge ut läromedel som 

påverkar resultaten av elevernas lärande är det för oss som blivande lärare viktigt att välja 

läromedel till våra elever som gynnar deras lärande. Det finns ingen reglering av vilka läromedel 

som får användas i skolan, och inte heller någon form av kontroll på högre nivå. Detta innebär 

att det faller på lärare och skola att välja vilka läromedel som är bäst lämpade för att eleverna ska 

nå de kunskapskrav som finns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, 

2011). Eftersom vi anser att läsförståelse är en så viktig del i det nutida samhället vill vi ge våra 

framtida elever en så god start i sitt läsande som möjligt. Av denna anledning valde vi att i vårt 

examensarbete undersöka två läs- och skrivläromedel som påstås ge elever en läsförmåga som 

svarar mot de höga krav som dagens samhälle ställer. 
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Arbetsuppdelning 

För att effektivisera uppsatsarbetet gjordes en fördelning av arbetet med de olika delarna i 

studien. Delar så som inledning, syfte och frågeställningar, diskussion samt konklusion skrevs 

tillsammans samt alla sammanfattningar. I bakgrundsdelen skrev Ulrika om styrdokument, 

förmågan att läsa och avsnittet om läs- och skrivmetoder, medan Evelina hade ansvar för 

läsförståelsestrategier och En läsande klass. I arbetet med forskningsöversikten ansvarade Ulrika 

för avsnitten om att förebygga läs- och skrivinlärning samt frågetypologier och Evelina ansvarade 

för avsnitten om forskning kring läsförståelsestrategier och läsande och motivation. Arbetet med 

de teoretiska utgångspunkterna delades upp genom att Ulrika skrev om de didaktiska perspektivet 

och Evelina om det didaktiskt receptionsteoretiska perspektivet. I metoddelen skrev Ulrika 

avsnitten om databearbetning, analysmetod, och genomförande samt den första delen av 

reflektion över metod. Evelina skrev avsnitten om reflektion över metod samt metod för 

datainsamling och urval av empirin. Analysen av Livet i bokstavslandet gjordes och skrevs av 

Ulrika och analysen av Den magiska kulan gjordes och skrevs av Evelina.  
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Bakgrund 

Här nedan kommer vi att gå igenom vad skolans styrdokument har för krav på elevernas 

läsförståelse efter avslutad årskurs ett, för att få en uppfattning om hur våra analyserade 

läromedel uppfyller dessa krav.  För att förstå vad en god läsförmåga egentligen innebär följer ett 

stycke om detta. Vi går sedan igenom de två vanligaste metoderna som finns gällande elevers läs- 

och skrivinlärning, eftersom det är utifrån dessa metoder som den mesta av denna typ av 

undervisning tar avstamp. Metoderna kommer sedan utvecklas vidare i forskningsöversikten. 

Därefter går vi igenom hur läsförståelsestrategier uppkommer och används i olika material och 

vad de fyller för syfte. 

Styrdokument 

I Lgr11 finns det ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs ett: 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och 
återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande 
läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det 
uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då 
att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra 
enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna 
erfarenheter. (Lgr11 2011, s. 258) 

Lgr11 innehåller inget givet arbetssätt för att eleverna ska nå detta mål, utan det är upp till varje 

lärare - eller skola, att välja det läromedel som de tror fungerar bäst för att eleverna ska uppnå 

detta mål. För att kunna reflektera runt sina elevers inlärning är det därför av vikt att vara 

medveten om vad en god läsförmåga egentligen innebär. 

Förmågan att läsa  

Det finns olika perspektiv på vad läsförståelse är, en av de mer välkända formlerna för detta 

menas vara är A x F = L. A står för avkodning, F för förståelse och L för läsförståelse (Gough & 

Tunmer 1986). Karin Taube menar att det handlar om multiplikation, och inte addition. Saknas 

det ena kommer resultatet bli lika med noll. Hon menar dessutom att man bör lägga till ännu en 

faktor i ekvationen, nämligen M, för motivation. Det kan finnas flera anledningar till att en elev 

inte förstår vad hen läser. Till exempel om eleven läser av fel – kastar om bokstäverna i orden, 

har ett för litet ordförråd för att förstå texten, avläsningen inte är tillräckligt automatiserad, eller 

om eleven har problem med meningsbyggnaden i texten. Om en elev inte knäcker läskoden i 

skolans tidiga år är det viktigt att sätta in åtgärder, och ett mycket intensivt och strukturerat 

arbetssätt kan vara nödvändigt. Även de flesta barn med lässvårigheter knäcker förr eller senare 
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koden - och kan med mer eller mindre stöd bli relativt goda avkodare, detta innebär dock inte att 

de automatiskt förstår vad de läser (Borgström 2006, s. 22-23). Ordavkodning handlar om att knäcka 

en kod – att upptäcka samband mellan ljud och bokstav, läsordningen från vänster till höger, att 

flera ord bildar meningar et cetera. Läsförståelse handlar istället om att förstå vilket budskap och 

innebörd som finns i texten (Borgström 2006, s. 42). 

Att ringa in en definition av läsning är inte helt enkelt, men ett begrepp som täcker de flesta 

olika situationer är: läsning handlar om att ställa frågor kring texten (Smith 2000, s. 150). Att förstå det 

tryckta ordet i sig kan inte sägas förklara läsningen, eftersom läsaren av texten kommer uppfatta 

budskapet på olika vis. Det som utmärker en duktig läsare är att denne bara uppmärksammar de 

delar av en text som är relevanta för hens syfte med läsningen. Den grundläggande läsfärdigheten 

ligger snarare i de icke visuella informationer som läsaren tillför från sitt eget huvud än i de 

visuella informationer (bokstäver och meningar), som texten flödar av (Smith 2000, s. 149). Att 

läsa med förståelse handlar alltså om att få sina frågor besvarade. När vi identifierar betydelsen i 

en text är det inte nödvändigt att identifiera de enskilda orden i sig. Vi kan tro att vi ser varje ord 

och bokstav enskilt för sig men så är inte fallet. Om vi skulle inrikta uppmärksamheten på varje 

ord i en text när vi läser "normalt" skulle det vara omöjligt för oss att koncentrera oss på att 

begripa texten (Smith 2000, s. 140). Självklart kommer vi under läsningens gång att titta på orden, 

men detta kan liknas vid att vi på samma sätt ser pappret orden är trycka på. Att känna igen 

enskilda ord är inte nödvändigt för själva förståelsen av texten, men omvänt är förståelsen viktig 

och nödvändig om vi vill identifiera enskilda ord (Smith 2000, s. 140). Forskning har visat att man 

snabbare identifierar sekvenser av ord om de upplevs som meningsfulla. Att läsa ett par 

orelaterade ord efter varandra. Till exempel "Raseri Hästar", kan ta dubbelt så lång tid att läsa 

som en mening där orden bildar en meningsfullhet, till exempel "Många fåglar flyttar varje år". 

Meningsfullheten är därmed en stark motivation, om vi försöker att läsa nonsens i vår normala 

lästakt kommer vi märka att flera av orden blir avlästa fel (Smith 2000, s. 142). Hur man ger sina 

elever förutsättningar att skapa förståelse och meningsfullhet i läsandet leder oss in på frågan om 

hur man på bästa sätt lär barn att läsa.  

Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Inom den formella läs- och skrivundervisningen går det att urskilja två olika förhållningssätt, 

syntetisk och analytisk metod. Debatten om vilket av dessa två som är "det rätta" förhållningssättet 

har under lång tid präglat både den internationella och den nationella arenan (Berg 2011, s. 35).   

Även om båda metoderna erbjuder en mängd olika varianter, handlar kontroversen i grund och 

botten om var den första läsinlärningen skall ta avstamp – i hela texten eller i ordens 

beståndsdelar (Fridolfsson, 2008). 
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Den syntetiska metoden 

Den syntetiska metoden bygger på att varje bokstav ska läras in enskilt och att inlärningen måste 

följa en viss logisk ordning. Denna ordning bestäms beroende av läroboken och varje steg måste 

vara väl inlärt innan eleven kan gå vidare. Bokstavs- och ljudförbindelserna, och 

sammanljudningen av orden tränas därför in som två separata områden. Det kan liknas vid att 

under studier av en blommas uppbyggnad först gå in på de minsta beståndsdelarna, innan de får 

se hela blomman och naturen runt omkring (Berg 2011). 

Fördelar med metoden menas vara att eleven får lära sig känna igen ljuden och tillhörande 

tecken. Genom detta får eleven med tiden in en vana i att känna igen och binda samman de olika 

bokstävernas ljudvärden till ord, och når i och med detta en läsfärdighet. Eleven får därmed en 

god teknik som kan hjälpa denne att ta sig an även okända ord och läsa fram dessa (Malmquist 

1973, s. 60). Svagheter med metoden är att när man utgår från de enskilda beståndsdelarna - ljud 

och bokstäver, blir undervisningen lätt abstrakt och därmed ointressant och svårlärd för eleven. 

Elever med svag auditiv uppfattningsförmåga kan få problem med inlärningen om 

undervisningen helt baseras på ljudmetoden, och man har också anmärkt på att metodens 

ljudning lätt blir för mekanisk. Om ljudningen används allt för ensidig kan eleven få det svårare 

att uppfatta innehållet i texten, och läsningen kan få en tråkig och onaturlig ton (ibid., s. 60). 

Den analytiska metoden 

Den analytiska metoden utgår istället från ett holistiskt förhållningssätt och kan även benämnas 

helhetsmetoden. Det innebär att lärandet utgår från en helhet, en sammanhängande text, som 

bryts ned i mindre delar. Från meningar, sedan ord, till stavelser och sist ljud – som sedan 

återförs tillbaka till helheten. Här skulle liknelsen istället vara att eleverna får börja med att 

studera naturen, sedan blomman och sist dess beståndsdelar (Berg 2011).  

Den analytiska metoden bygger på att använda lämpliga ord, fraser och satser med ett sedan 

innan bekant innehåll för eleverna i den första läsundervisningen. Läsinlärningen anses bli 

roligare och mer intresseväckande för barnet än att arbeta enskilt med enstaka ljud, som ska 

sammanfogas till ord. Hela proceduren anses bli mera överensstämmande med vad som sker - 

eftersom barn iakttar, uppfattar och lär även på andra områden. Man menar att läsningen därmed 

ger ett mer intensivt och bestående intresse. Först under senare utvecklingsperioder lär sig barnet 

att uppfatta beståndsdelarna i det de ser och hör. Metoden menas också redan från början leda in 

eleverna på användandet av naturlig röst och betoning i läsningen - men detta kan också ses som 

metodens största svaghet. Eleverna får inte någon teknik i att läsa ord de inte tidigare mött. 

Istället måste de förlita sig på en intuitiv uppfattning av ordet. Vissa begåvade elever klarar av att 

självmant göra en analys av orden, men majoriteten har visat sig behöva en mer omsorgsfullt 

planerad övning av ordanalys (Malmquist 1973, s. 61).  
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Kombinerad metod  

Det vanligaste arbetssättet är enligt Malmquist (1973, s. 62) en kombination av båda metoder. 

Man menar att med den starka mognadsspridningen i varje klass bör undervisningen använda sig 

av flera olika metoder, för att samtliga barn ska få den hjälp de behöver och en chans att finna ett 

arbetssätt som passar dem (Malmquist, 1973, s. 62). Det är viktigt att komma ihåg att alla 

förhållanden inom läsundervisningen måste tillgodose kravet på att ge eleverna en fungerande 

teknik att binda samman ljud och bokstav, och att undervisningen måste upplevas som 

meningsfull för att eleverna skall kunna ta till sig innehållet på bästa vis. Det går inte att bevisa att 

någon av metoderna skulle vara "den bästa" för alla elever – eller ens en och samma elev fast vid 

olika tillfällen (ibid, s. 62). 

Läsförståelsestrategier och En läsande klass  

Svenska elevers prestationer i läsförståelse har sjunkit sedan 2006, i exempelvis den storskaliga 

internationella PISA-undersökningen (Skolverket, 2016a). Problemet med detta menar bland 

andra Martin Widmark är att samhället kräver att deras medborgare ska besitta goda kunskaper i 

läsförståelse för att fungera i samhället. Detta kan komma till att bli ett samhällsproblem då risken 

finns att framtidens samhälle kommer utgöras av en uppdelning av en icke läsande- samt en 

läsande klass (Magnusson, 2013). Barbro Westlund säger i en intervju av Skolverket (2016c) att en 

anledning till elevernas svårigheter inom läsförståelse kan bero på att vikten av aktiv läsförståelse 

övning är relativt ny och att lärarens roll bör betonas som en nyckelkomponent i detta.  Genom 

nya forskningsstudier och avhandlingar kan diskussionen runt läsförståelse skapa en större 

förståelse för vikten av att integrera olika läsförståelsestrategier i undervisningen (Skolverket 

2016c). Läsförståelse är medvetna mentala handlingar – strategier, som eleven använder som 

verktyg för att komma ihåg textens innehåll samt hjälper elevens tankesätt kring det dem läser 

(Hallin 2015). Läsaren behöver ges stöd för att sedan gradvis bli mer självständig i att använda 

strategierna (Hallin 2015). 

På Skolverkets webbplats under bedömning av läsförståelseprocesser och läsförståelse-

strategier anges att Läsförståelseprocesserna och kursplanens kunskapskrav stämmer överens 

med varandra (Skolverket, 2016d). Dessa tydliggör även för läraren vad de ska bedöma. Dessa 

processer är indelade i 4 olika frågor: Process 1 – hitta efterfrågad information, Process 2 – dra 

enkla slutsatser, Process 3 - sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera och 

Process 4 – granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Dessa läsförståelseprocesser 

kopplas till olika undervisningsmodeller för den tidiga läsundervisningen så som läsfixarna och en 

läsande klass. 

En läsande klass är ett läromedel framtaget för att förbättra och lyfta frågan om läsförståelse 

hos elever i svenska samt svenska som andraspråk med Martin Widmark som initiativtagare (En 

läsande klass, 2017). Enligt deras hemsida har Barbro Westlund som är författare varit med och 
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tagit fram läsfixarna vars uppgift är att förtydliga lässtrategier för eleverna dessa är: spågumman - 

förutspår och ställer hypoteser, reportern – ställer frågor till texten, mellan raderna och utanför 

texten, konstnären - skapar inre bilder till texten, detektiven – reder ut oklarheter så som nya ord 

och begrepp i texten och cowboyen – sammanfattar texten både under läsning och efter 

(enläsandeklass.se, 2017). Man bör även koppla strategierna till de didaktiska frågorna vad? och 

hur? för att eleverna ska få en djupare förståelse för när de ska användas samt hur de ska göra för 

att använda strategierna (Hallin 2015). Dock finns det kritik mot denna metod för utveckling av 

läsförståelsestrategier, då det är oklart vilka som står bakom projektet och det finns även kritik 

mot de vetenskapliga grunderna en läsande klass är byggt på då dessa inte redogörs med källor på 

hemsidan eller i materialet (Damber & Nilsson 2014). Problematiken vid referenserna till forskare 

så som Westlund är att materialet inte överensstämmer med den forskning som det hänvisas till 

(Damber & Nilsson 2014). Westlund (2009) har gjort en översättning på Oczkus (2003) 

ursprungliga fyrstrategimodell för att göra en förtydligad och mer språkligt anpassad modell för 

eleverna, denna består av fyra olika figurer som har olika innebörder när det kommer till 

läsförståelse. Dessa är: Spågumman Julia - förutspår, Nicke nyfiken - ställer frågor, Fröken 

detektiv - klargör otydligheter samt Cowboy-Jim med lasso - fångar in det viktiga (Westlund 

2009, s. 79).  När man ser till dessa finns det tydliga kopplingar till de läsfixare som tas upp i en 

läsande klass, dock stämmer inte alla överens då en läsande klass har ändrat namnet på 

karaktärerna samt lagt till en karaktär som handlar om att skapa inre bilder. Dock får inte 

läsförståelsestrategierna följas till punkt och pricka utan bör istället användas som 

reflektionsverktyg. Läsförståelse handlar inte om att lämna eleverna ensamma i processen att 

skapa sig en förståelse utan är någonting en lärare lär ut och stöttar eleverna i, genom att ställa 

ledande frågor för att sedan lämna över ansvaret till eleverna. Textens huvudbudskap ska även 

vara central i undervisning och får inte tas över av en färdighetsträning av läsförståelsestrategierna 

(Öhman & Almer 2014). De flesta arbetsblad kring läsförståelse ställer frågor som eleverna ska 

svara på, men tar inte upp hur eleverna ska tänka eller göra för att förbättra sin läsförståelse 

(Hallin 2015). 

Sammanfattning av bakgrund 

Skolans styrdokument säger att elever efter avslutad årskurs ett skall ha förmågan att återberätta 

en text rätt och avgöra vad som är viktigast i en text. För att uppnå detta mål krävs det att 

eleverna via antingen syntetisk- eller analytisk metod knäcker läskoden och får in ett flyt i 

läsningen. Det finns fördelar och nackdelar med både den syntetiska- och den analytiska 

metoden. Därför är det i dagens skola vanligast med en kombination av båda, för att komplettera 

undervisningen och undvika de fallgropar som var och en av dem separat bär med sig. Den 

syntetiska metoden är stark på så vis att den förser elever med verktyg för hur de skall avkoda en 

text. Metoden har ett stort fokus på att lära in bokstäver och tillhörande bokstavsljud i en viss 

metodisk ordning. Genom detta kan elever ljuda fram även okända texter. En svaghet som 
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metoden har är dock att den för eleverna kan framstå som meningslös och saknar mening, 

eftersom en undervisning som börjar med de minsta byggstenarna kan bli mycket abstrakt för 

eleverna. Den analytiska metoden väger upp för dessa svagheter bra, i och med att eleverna får en 

större kontext till materialet. Denna metoden menas vara mer lustfylld och intresseväckande än 

den syntetiska. Å andra sidan får elever som enbart arbetar efter analytisk metod inga verktyg 

som hjälper dem att tackla okänt material.   

Att bli en god läsare handlar inte om att bara kunna avkoda, utan om Avkodning x Förståelse 

x Motivation.  Eleverna behöver då inte lägga all energi på att avkoda bokstäverna, utan kan även 

fokusera på att faktiskt förstå och ställa frågor till texten. Genom detta menas de även hitta 

motivation till ett fortsatt läsande och läsintresse.  

Läsförståelsestrategierna handlar om att hjälpa eleverna att skapa en läsförståelse. Detta ska 

ske med stöd från läraren genom att gradvis föra över ansvaret till eleverna. Både En läsande 

klass samt Westlund (2009) utgår ifrån samma grunder när de tydliggjort läsförståelsestrategierna 

med ett språk som är lätt att förstå. Den kritik som riktats mot En läsande klass har mer att göra 

med materialet men även Widmarks egna tolkningar av läsförståelsestrategier som inte har utgått 

helt från forskningen om läsförståelse. De läsförståelsestrategier som presenteras i båda 

materialen är att: förutspå, fånga in det viktiga, ställa frågor och klargöra otydligheter. Dessa är de 

strategier som kommer att återkomma i denna studie.  
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom den forskning som uppsatsen bygger på. Först redogörs 

för två olika sorters frågor som ställs i läroböcker, detta för att sättet läromedel och lärare ställer 

frågor på engagerar olika mycket till en breddad läsförståelse. Hur man lär ut läsförståelse är ett 

brett område, vi har här valt att lyfta fram transaktionell strategiundervisning och reciprok 

undervisning då det är utifrån dessa som En läsande klass och Läsfixarna är skapade. Motivation 

bör som ovan nämnt räknas in som en faktor för att elever med lyckat resultat ska kunna knäcka 

läskoden, därför tar vi även upp forskning utifrån denna aspekt.  

Förebygga läs- och skrivsvårigheter  

Baserat på den i bakgrunden tidigare nämnda diskussion om vilken metod som är bäst lämpad för 

att lära barn läsa och skriva har Mats Myrberg sammanställt en rapport om hur man förebygger 

läs- och skrivsvårigheter. Rapporten grundade sig på intervjuer med sammanlagt 24 aktiva 

forskare som samtliga disputerat inom området. Rapporten uppkom i syfte att med klara budskap 

från landets läs- och skrivforskare skapa konsensus om vad som kännetecknar en god läs- och 

skrivpedagogik. Genom detta skapa förutsättningar reducera antal elever som misslyckas i sin 

inlärning. Rapporten visade att en miljö där alla elever ska ha möjlighet att nå en skrivutveckling 

innebär ett mycket målinriktat och medvetet arbete, även efter de inledande skolåren (Myrberg 

2003, s. 9). Som tidigare nämnts innebär inte läsning med flyt automatiskt att eleven även har en 

god läsförståelse. Myrberg (2003, s. 9) poängterar därför att elever måste få en systematisk 

vägledning i hur de ska lära sig nya ord, angripa svåra texter, hur de kan dra slutsatser utifrån en 

läst text och hur de kan skapa sig inre bilder och föreställningar utifrån olika texters innehåll 

(Myrberg 2003). Den skicklige läraren behärskar därför många metoder, arbetssätt och material 

och kan välja det som passar den aktuella gruppen bäst vid givet tillfälle. Att ensidigt tillämpa en 

av metoderna innebär risker inom elevernas läs- och skrivutveckling (Myrberg 2003). 

Forskning om undervisning av läsförståelsestrategier  

Både En läsande klass (2016) samt Westlunds (2009) Läsfixarna har utgått ifrån Reciprok 

undervisning samt Transaktionell strategiundervisning. Dessa undervisningsmodeller presenteras nedan 

med utgångspunkt i de interventionsstudier där modellerna testades i undervisningsmiljöer.   

Reciprok undervisning (RT) 

Undervisningsmodellen reciprok undervisning (RT) testades i en pilotstudie av Palinscar och Brown 

(1984). Den underbyggande tanken med studien var att finna ett utbildningsprogram som hjälpte 

svaga läsare att använda de strategier de starkare läsarna använder sig av för att förstå en text 
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(Westlund 2009, s. 76). För att göra detta studerade de expertläsares metoder för att kontrollera 

sin egen läsförståelse (Westlund 2009, s. 76). De fyra huvudstrategierna som presenterades var att 

de: förutspår handlingen samt ställer hypoteser kring texten, de ställer egna frågor till texten, 

klargör otydligheter samt sammanfattar texten (Westlund 2009, s. 76). Genom dessa förhållanden 

till texten kunde de se om läsaren hängde med i texten och förstod innehållet både genom egna 

tidigare erfarenheter samt materialet som går att finna i texten. Om läsaren inte klarar dessa 

punkter bör man ingripa med extra resurser (Palinscar & Brown 1984, s. 121). 

Palinscar och Brown (1984, s. 122) tar i sin studie upp vikten av att: tvinga läsaren till att vara 

aktiv, ge feedback, samt ge läsaren en förklaring när, var och varför strategierna ska användas för 

att ge en så effektiv överföring av läsförståelsen som möjligt. Utformningen av interventionen 

baserades utöver de överstående kriterierna på scaffolding – barn upplever vissa kognitiva 

aktiviteter av någon mer erfaren och sedan gradvis läs sig utöva dessa själv.  

I pilotstudien utvecklade Palinscar och Brown (1984, s. 124) ett tillvägagångssätt, reciprocal 

teaching, där elever och lärare tillsammans turades om att ha en dialog kring delar av textens 

innehåll, där frågorna kring texten baserades på de fyra strategierna kring läsförståelse. Till en 

början hade eleverna svårigheter att överta den ledande rollen i dialogen men detta utvecklades 

under tiden av sessionen (Palinscar och Brown 1984, s. 125). I slutet av två studier som gjordes 

kunde Palinscar och Brown (1984, s. 166-67) se tydliga förbättringar hos elevernas läsförståelse 

när det kom till att hämta information ur texten, sammanfatta texten, ställa hypoteser och frågor 

om texten samt elevernas kognitiva förmåga.  

I Barak Rosenshines och Carla Meisters (1994) artikel undersöker de 16 olika studier utifrån 

Palinscar och Browns (1984) sätt att studera reciprok undervisning. De såg att när 

standardiserade tester användes var den reciproka undervisningen överlägsen den kontrollerande i 

två av elva studier. När förståelsetester användes var den reciproka undervisningen signifikant 

överlägsen den kontrollerande i åtta av tio studier. Palinscars och Browns (1984) arbete 

förändrade synen på lärarens roll när det kommer till att hjälpa eleverna att införskaffa sig en 

särskild förståelse som eleverna kan använda för att bevaka samt underlätta sin läsförståelse. Det 

andra bidraget arbetet hade var att skapa fyra specifika förståelsestrategier: självutfrågning, 

sammanfattning, klargöra samt förutsäga. Dessa fyra läsförståelsestrategier var en stor förbättring 

jämfört med tidigare över 150 läsningsfärdigheter i läsarens arbetsböcker. Deras tredje bidrag var 

deras betoning på att utöva dessa strategier inom kontexten av att läsa aktuella material, i motsats 

till den vanligare metoden för att öva strategier i form av att fylla i arbetsblad. Ett fjärde bidrag 

var att bidra till ett ordförråd och en instruktionsriktning för att lära eleverna om läsförståelse 

(Rosenshine & Meister 1994, s. 506-507).  

Transaktionell strategiundervisning (TSI) 

Transaktionell strategiundervisning (TSI) bygger på samma grunder som undervisningsformen 

RT, då de utgår ifrån samma fyra grundstrategier, att: förutspå, ställa frågor, klargöra samt 
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summera textens innehåll (Westlund 2009, s. 80). Modellen bygger på fyra olika delar; 1. 

Undervisning i läsförståelsestrategier, 2. Övergångar av strategianvändning från lärare till elev, 3. 

Värderingen av gruppundervisning och 4. Distribuering av idéer. Undervisningsmetoden kan ske 

på en lärarledd nivå i helklass, mindre grupper samt vid en-till-en undervisning och även under 

studentstyrda tillfällen (Brown 2008, s. 539). Undervisningsmodellen går ut på att omsätta 

teoretisk kunskap till praktisk handling och startades på skolan Benchmark School i Pennsylvania 

under 1980-talet (Ganskins 1998; Westlund 2009, s. 80). Studien visade att de svagare eleverna 

förbättrade sin läsförståelseförmåga. Studien visade även att de svagare läsarna behövde mer stöd 

och förklaringar om läsförståelseprocesser- och strategier för att kunna utvecklas än de starkare 

läsarna (Ganskins 1998, s. 545). Ganskins (1998, s. 545) menar i sin artikel att läsförståelseträning 

måste börja vid en tidig ålder och tränas på regelbundet för att uppnå önskad effekt. Lärarna 

måste i de svagare läsandes fall utöva ett samarbete med föräldrarna och organisera en 

motiverande miljö för elevernas utveckling inom läsförståelse.  

Brown (2008) gjorde en jämförelse mellan lärare som använde sig av TSI samt lärare som inte 

arbetade med modellen. Några skillnader som kunde uppfattas var att TSI-lärarna fokuserade på 

att använda begrepp så som förutsäga, göra kopplingar till förkunskaper, sammanfatta texten 

samt klargöra förvirringar med hjälp av stöd från bilderna. Jämfört med icke-TSI-lärare som 

fokuserade på  att undervisa kopplingar till förkunskaper, och förutsägelser. En annan skillnad 

var att icke-TSI-lärare gav ut informationen utan att beskriva bearbetning eller syfte av dessa 

strategier medan TSI-lärarna förklarade en strategisk bearbetning oftare för eleverna, samt 

förklarade också deras egna samt elevernas tankegångar oftare än de lärare som inte använde sig 

av TSI. Studien visar att lärarna som inte använder TSI ställde frågorna först efter de läst hela 

texten och kopplade endast frågorna till kunskap om det litterära innehållet. TSI-lärarna 

utvärderade sina elever och berömde sin elever mer sällan eftersom de ansåg att eleverna deltog 

mer när läraren inte gav uttryck för sina egna åsikter (Brown 2008, s. 543). 

Sammanfattning av läsförståelseundervisning 

Båda undervisningsmodellerna har likheter med varandra och innehåller de fyra grundstrategierna 

för läsförståelse. Båda undervisningsmodellerna är också effektiva för att öka läsförståelsen hos 

eleverna och används för att tänka högt medans man läser. Dock finns det vissa skillnader, till 

exempel att TSI inte är lika strikt som RT när det kommer till lärarens förhållningsätt (Westlund 

2009,  s. 82). 

Enligt Westlund (2013, s. 219) räcker det inte med att eleverna kan sätta namn på de olika 

strategierna utan måste även ha en djupare förståelse för hur de ska användas samt på vilket sätt 

de hjälper eleverna till en utökad läsförståelse. Läsförståelsestrategierna ska inte ses som stöd utan 

som expertläsarens verktyg för att uppfylla sina mål i läsandet av en text. Även om vissa läsare 

kan upptäcka dessa verktyg genom att läsa själva är det ett faktum att spontan utveckling av 

läsförståelsestrategier tar en lång tid. Strategisk läsning bör vara huvudfokus för läsundervisning 
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(Pressley & Wharton-McDonald, 1997). I Westlunds (2013) avhandling genomfördes intervjuer 

av fem svenska lärare om hur de ser på läsförståelse och dessa jämfördes med intervjuer av fem 

lärare från Kanada. Jämförelsen motiverades av att Kanada gjorde bättre resultat i PIRLS-

undersökningen 2006 än Sverige. I en jämförelse la de kanadensiska lärarna större vikt vid att 

successivt bygga upp sina elevers läsförståelseförmåga genom kortare lektioner om ämnet än vad 

de svenska lärarna gjorde (Westlund 2013, s. 245). De kanadensiska lärarna la även större vikt vid 

att undervisa i själva läsförståelsen och ge stöd till eleverna när det kommer till texter som 

faktatexter (Westlund, 2013, s. 247). En skillnad som Westlund (2013) la märke till i sin studie var 

sättet som lärarna avstämde sina elever på, de kanadensiska lärarna ansåg att läsförståelse 

kontrollerades genom samtal och dialog medan de svenska lärarna la upp undervisningen så att 

eleverna arbetade mer enskilt samt ställde frågor med rätta svar på, detta förmedlar till eleverna 

att läsförståelse och frågorna och dess svar var det som läsförståelse går ut på. Istället för att ställa 

frågor med slutna svar kan frågorna vara mer öppna för en egen tolkning så som varför eleven 

svarat som de gjort (Westlund 2013, s. 279). 

Frågetypologiers påverkan på läsförståelse 

Som tidigare nämnts skedde det under 2000-talet en nedgång i svenska elevers PISA-resultat 

gällande läsförståelse (Skolverket 2016a). En förklaring till att elevernas läsförståelse inte gynnas 

kan vara att läromedel inte alltid ställer frågor som kräver att eleverna tänker utanför boxen. 

Isabel Beck och Margaret McKeown har utformat en metod – Questioning the Author, för att 

stödja och utveckla elevers läsförståelse. De har i sin studie inför detta undersökt tre aspekter: 

elevers läseböcker, de textbaserade lektioner som syftade till att guida eleverna i läsningen och 

eleverna själva. Detta jämfördes mot teorier och forskning om läsning. Syftet med studien var att 

effektivisera läsförståelsestrategiers instruktioner och därmed kunna utforma en fungerande 

metod (Beck & McKeown 2006, s. 14). De menar att frågor som utgår från att klassificera olika 

typer av läsförståelse kan vara svårbedömda. En fråga kan framstå som mer "utmanande" för 

elevernas tankebanor än den egentligen är. Till exempel är frågorna "vad använde den tredje lilla 

grisen för att bygga sitt hus?" och "hur många tegelstenar använde den tredje lilla grisen" båda 

baserade på att återberätta utifrån texten. Den första texten behandlar dock innehållet bättre, 

eftersom det är oväsentligt att veta hur många tegelstenar som gick åt för att förstå innehållet i 

berättelsen om de tre små grisarna. Att huset är byggt av tegel förklarar handlingens utveckling på 

en högre nivå (ibid 2006, s. 14-15). Ett annat problem med denna frågetypologi är att den inte 

behandlar relationen mellan frågorna i sig. Frågorna bör vara utformade på så vis att de bygger 

vidare på varandra och för handlingen framåt. Istället är det mer vanligt förekommande att 

frågorna behandlas separat, till en specifik del av texten, vilket inte menas gynna förståelsen för 

innehållet i helhet (ibid 2006, s. 15).  

I en studie av Ibtihal Assaly och Oqlah Smadi (2015) har författarna gjort en kvantitativ 

undersökning av den kognitiva nivån på textfrågorna i den israeliska läroboken "Master class 
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textbook". Frågorna till texten delades in i två grupper, Lower-Order Thinking skills (LOTS) och 

Higher-Order Thinking Skills (HOTS). Textfrågor som behandlar faktakunskap, förståelse och 

tillämpning kategoriseras som LOTS-frågor, medan frågor som rör analys, syntes och utvärdering 

kategoriseras som HOTS-frågor (Assaly & Smadi 2015, s. 101). Analysen av materialet visade att 

LOTS-frågorna dominerade, med 60%. Av totalt 135 frågor behandlade 85 stycken denna typ av 

förmåga. Den visade också att bland LOTS-frågorna så behandlade majoriteten av frågorna 

förståelse. Dessa förståelsefrågor efterfrågade till stor del svar som fanns explicita tillgängliga i 

texten eller hade enkla ja/nej svarsalternativ. Det förekom även frågor som efterfrågade mer 

öppna svar. Dessa krävde dock inte någon mer komplex förståelse av den lästa texten, som att till 

exempel komponera ett sammansatt svar utifrån olika delar av texten. Därför menar Assaly och 

Smadi (2015) att läromedlets syfte att öka elevers läsförståelse inte fungerar, och att de 

läsförståelsefrågor som förekommer snarare behandlar tillämpning av fakta än läsförståelse (ibid, 

s. 106-107).   

Forskning om vikten av motivation vid läsinlärning 

I samma studie som ovan (Westlund, 2013, s. 247) menar Westlund att utöver 

läsförståelsestrategier är elevens motivation till att läsa en viktig del av att utveckla elevernas 

läsförståelse.  

John T. Guthrie, Allan Wigfield, Stephen Tonks och Kathleen C. Perencevich (2004, s. 299) 

presenterar forskning baserad på 15 års undersökningar av elevers inre motivation samt elevernas 

själv-förmåga i relation till läsinlärning. Studien innefattade två program för läsförståelse med 

sammanlagt 250 elever och visade att det krävs engagemang och motivation till läsning för att 

skapa en god läsare. Engagemanget kommer ur kognitiva förmågor så som strategier för att 

kunna förstå men även från att kunna hämta kunskap från texten genom att använda sina egna 

erfarenheter (Guthrie m.fl. 2004, s. 300). En annan aspekt för att engagera läsförståelsen är 

motivation till att läsa.  Här spelar självförtroendet rörande sin egen förmåga att använda olika 

lässtrategier en roll samt att kunna överkomma svårigheter i sitt läsande (ibid., s. 300). Den tredje 

aspekten som påverkar läsarens engagemang är den kunskap den kan hämta ut ifrån texten samt 

vad textens innehåll kan koppla till tidigare kunskap inom området (ibid.). Den fjärde aspekten är 

att läsaren är socialt interaktiv i diskussioner kring texten (ibid.). En annan viktig aspekt när det 

kommer till motivationen av att läsa utöver lässtrategier är att texten ska ha intressanta 

begreppsmässiga teman med en värdefull kontext för att väcka den motivation som krävs för en 

långsiktig läsutveckling (ibid., s. 305). I undersökningen av elevernas läsförståelse påträffades 

påverkande faktorer som kognitiva förståelsestrategier, motiverande processer, tidigare kunskap 

samt sociala interaktioner mellan eleverna inom klassrummets ramar för att främja utvecklingen 

av elevernas läsförståelse (ibid., s. 302). 

I Westlunds intervjustudie (Westlund, 2013, se ovan) kunde hon visa skillnader mellan 

svenska- och kanadensiska lärares syn på läsförståelse, hur kanadensiska lärare och svenska lärare 
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tänkte kring sitt sätt att skapa motivation till läsningen hos sina elever. Svenska lärare ansåg att 

läslusten och motivationen till läsning kom från att eleverna arbetat självständigt med att läsa 

medan de kanadensiska lärarna la mer vikt på att eleverna skulle skapa en större förståelse för sitt 

eget tankesätt som läsare för att skapa en motivation till att läsa. 

Karin Taube och Ingrid Muncks (1996, s. 53) studie utgick ifrån en kvantitativ undersökning 

utifrån resultat av ett läsförståelsetest. Studien visade att det förekommer en skillnad mellan 

flickors och pojkars läsförståelse, ofta till pojkarnas nackdel, och graden av detta varierar mellan 

olika länder. Dock finns det en koppling till motivationen då pojkar tenderar att prestera bättre då 

de anser att innehållet är av intresse. Flickor finner mer intresse i narrativa texter med humana 

innehåll medan pojkar finner ett större intresse i vetenskapliga texter och detta blir så mer 

motiverande när det kommer till läsförståelse (Taube & Munk, 1996, s. 55). 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

De läsförståelsestrategier som Westlund (2009) har översatt till svenska, samt de strategier som 

används i En läsande klass har båda utgått ifrån undervisningsmodellerna RT samt TSI. Dessa två 

modeller har mycket gemensamt och bygger båda på att genom samtal bygga vidare på elevernas 

läsförståelse. Detta betyder att eleverna bör skapa en större förståelse för vad de olika 

läsförståelsestrategierna innebär snarare än att endast sätta namn på dem. Westlund (2013) såg i 

sin studie att de kanadensiska lärarna byggde sin lektioner om läsförståelse mer på samtal än vad 

de svenska lärarna gjorde. Det visade sig även ge bättre resultat hos de kanadensiska eleverna i 

PIRLS-undersökningen 2006 Om samtal om läsförståelse och olika läsförståelsestrategier ger 

bättre resultat är någonting som inte används lika frekvent i svenska skolor som i kanadensiska, är 

det då någonting som förekommer i svenska läromedel? 

För att kunna utveckla sin läsförståelse krävs det motivation kring texten och läsningen. 

Forskning har visat att det finns olikheter i vad som motiverar de olika könen. Flickor blir mer 

motiverade av narrativa texten och pojkar finner det mer motiverande att läsa faktatexter. De 

likheter som finns för att motivera är att texten är elevnära och går att koppla till egna 

erfarenheter. Även diskussioner kring textens innehåll och förståelsen av texten påverkar läsarens 

motivation. Motivationen är viktig för att eleverna ska kunna utveckla en läsförståelse och 

läsförståelsen är viktig för motivationen. Det finns ingen motivation till att läsa en text som 

läsaren inte förstår.  

I Assalys och Smadis studie (2015) visade det sig att majoriteten av frågorna som ställdes i 

texten utgick från Lower Order Thinking Skills, som inte krävde att eleverna behövde analysera 

innehållet i texten på ett djupare plan. Snarare handlade denna typ av frågor om att direkt hämta 

information från texten och hur man vidare applicerar denna. Den andra typen av fråga, som 

förekom i betydligt minde utsträckning var Higher Order Thinking Skills. Här krävs det av 

eleverna att de analyserar, syntetiserar och utvärderar innehållet.  
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Det förekommer inte några studier om hur läsförståelse bör läras ut i årskurs ett eller om hur 

läsförståelsefrågor ställs i de läromedlen som finns att använda i årskurs ett. Detta kan bero på de 

nyligen tillagda kunskapskraven i läsförståelse för årskursen (Skolverket 2016e).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer de perspektiv vi tar avstamp ifrån att presenteras. Dessa perspektiv är det 

didaktiskt receptionsteoretiska perspektivet samt ett didaktiskt perspektiv. Valet av dessa är 

grundade i att kunna utforska elevens möte med texten samt textens utformning när det kommer 

till läs- och skrivinlärning.  

Didaktiskt receptionsteoretiskt perspektiv  

Enligt Jenny Wiksten Folkeryd (2016, s. 2) innefattar det didaktiska receptionsteoretiska 

perspektivet en specifik händelse med en specifik läsare som har vissa kunskaper och som möter 

en specifik text. Genom detta kan läsaren tolka in olika sociala normer samt värden i den text den 

läser (Iser 1978, s. 107). Perspektivet innefattar även läsande inom en specifik kulturell, social och 

historisk kontext. Läsarens sociokulturella bakgrund ligger till grund för förståelsen och 

tolkningen av texten, genom detta kan olika läsare tolka texter olika (Liberg 2001, s. 108). Louise 

M. Rosenblatt (2002) menar dock att litteraturen inte endast är till för att uppmärksamma 

moralisk samt social problematik utan även att genom ord skapa estetiska erfarenheter. Mötet 

mellan läsaren och texten grundas i de tidigare erfarenheterna läsaren besitter av olika 

literacypraktiker (Wiksten Folkeryd 2016, s. 2). Literacy som begrepp har ingen direkt översättning 

till svenskan, då begreppet innefattar mer än endast läs- och skrivförmåga. Literacy är förmågan 

att använda text för att: ha en fungerande roll i samhället, ta hänsyn till egna behov samt 

personliga mål, utvecklas i överrensstämmelse med sina personliga förutsättningar (Westlund 

2009, s. 67).   

Det didaktiska receptionsteoretiska perspektivet handlar utöver detta om de språkliga 

kunskaper och inställningen till texten som den läsande besitter (Wiksten Folkeryd 2016, s. 2). 

Läsförståelsen gynnas även av ett intresse och förkunskaper om textens innehåll (Liberg 2001). 

Textinterna aspekter är centrala för läsarens meningsskapande och förståelse, dessa kan utgöras 

av textens uppbyggnad på en makrostruktuell samt på en mikrostruktuell nivå samt hur texten 

engagerar läsaren (Wiksten Folkeryd 2016, s. 2). Det receptionsteoretiska perspektivet är till viss 

del baserat på Judith A. Langers teorier om läsarens byggande av föreställningsvärldar utifrån 

olika situationer (stances).  

Föreställningsvärldar och stances  

Rosenblatt (2002) tar upp vikten av att läsaren måste utmanas i sin uppfattning av texten för att 

väcka frågor kring textens innehåll samt sitt eget förhållningssätt till texten. Frågorna som ställs 

till texten bör vara uppbyggda på så sätt att de skapar förutsättningar till eftertanke och tolkningar 

samt fokusera på själva läsförståelsen snarare än på värderingar (Westlund 2009, s. 46). För att få 
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en mer komplex förståelse för texten och litteraturen måste läsaren se på objektet både subjektivt 

samt objektivt – läsaren måste koppla texten till både sina egna erfarenheter men även till 

omvärlden (Langer 1995, s. 7). För att göra detta måste läsaren få frågor om texten för att bredda 

sin syn bortom sina egna erfarenheter (Rosenblatt 2002, s. 73). Som nämnts ovan grundas det 

didaktiska receptionsteoretiska perspektivet i Langer (1995 s, 13) som skriver om hur 

meningsskapandet utgörs av att läsaren skapar olika föreställningsvärldar. Dessa utvecklas genom 

nya erfarenheter både i verkligheten men även i de litterära vilket skapar en förståelse för texten. 

Langer (1995 s. 13, 15) menar att för att förstå skapandet av dessa världar måste man utgå ifrån så 

kallade stances. Dessa utgår ifrån det meningsskapande en viss läsare erhåller från en viss text och 

genom vilka erfarenheter läsaren utgår ifrån för att förstå och göra olika tolkningar av texten – 

stances har översatts till svenska som situationer i denna studie, Langer (1995) tar upp fyra 

situationer.  Den första – situation 1, fokuserar på det första steget i att skapa en textförståelse 

genom att använda sig av tidigare erfarenheter och genom dessa skapa olika föreställningsvärldar 

– Vad som står skrivet i texten. Det sker en personlig diskussion inom läsaren själv (Langer 1995, 

s. 16). Om texten är svårtolkad med ett för brett ordförråd mister läsaren fokus och förståelse för 

texten (Langer 1995, s. 16). I situation 2 utvidgar läsaren sin förståelse av texten genom att ställa 

frågor till texten utöver sin egen förståelse och baserar tankarna på egna personliga erfarenheter – 

att läsa mellan raderna (Langer 1995, s. 17). Situation 3 liknar inte de andra på så sätt att läsaren 

inte använder tidigare erfarenheter som utgångspunkt utan nu istället använder texten som en 

källa till nya erfarenheter till sitt verkliga liv utanför föreställningsvärlden – skapa nya kunskaper 

utifrån texten. Situation 4 tillåter läsaren att granska texten kritiskt och låter läsaren distansera sig 

från textens innehåll – reflektera över textens innehåll och integrera egna åsikter (Langer 1995, s. 

19). Dessa situationer kan kopplas till olika läsförståelsestrategier. Westlund (2013, s. 56) talar i 

sin avhandling om inferenser vilket liknar situationerna som Langer (1995) talar om. Med inferenser 

menas kopplingar samt logiska förutsägelser läsaren gör gentemot texten. Dock kan negativa 

konsekvenser uppstå om eleven inte har nödvändiga erfarenheter eller bygger sin förståelse 

enbart utifrån egna erfarenheter (Westlund 2013, s. 56). Som nämnts ovan menar Rosenblatt 

(2002) att man måste utmanas i sitt tänkande kring texten genom att ställa frågor utifrån texten så 

att läsaren kan öva upp sin förmåga. 

Didaktiskt perspektiv  

Didaktik skulle förenklat kunna definieras som ett verktyg som hjälper oss att svara på 

undervisningens frågor om vad – undervisningens innehåll, och hur – på vilket sätt innehållet 

förmedlas. Det är inte en felaktig definition, dock är den för snäv. Didaktik handlar också om vem 

– relationen mellan lärare och elev, och varför – motivet till det valda innehållet, det valda 

undervisningssättet, och den valda relationen (Jank & Meyer 1997, s. 17).  
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Vad ska läras? 

Undervisning är mötet mellan lärare och elever kring ett innehåll. Undervisning handlar alltid om 

något. Vad ska undervisningen behandla? Mot vad ska elevernas uppmärksamhet riktas 

(Lindström & Pennlert 2016, s. 26)? Att svara på detta är inte helt enkelt, ofta besvaras det 

lösryckt utifrån det som står i våra kurs- och läroplaner. Det finns två skäl bakom detta: Det 

första handlar om hur kunskapsdomäner utvecklas. Flertalet av dagens skolämnen har skapats 

utifrån en universitetsdisciplin – evidensbaserad forskning. Men med tiden har skolämnena och 

universitetsdiciplinerna kommit att skilja sig allt mera åt, många nya kunskapsområden ryms inte 

inom denna traditionella ämnesram. Det andra skälet är att även andra aspekter kommer in i 

skolämnena, genom att skolan även ska lägga en grund för framtidens demokratiska, jämställda 

och jämlika medborgare. Genusaspekter, etnicitet, socioekonomisk bakgrund kommer därför in 

på ett helt annat sätt i skolans värld än i universitetsdiciplinerna (Selander 2012, s. 205). 

Hur ska det läras? 

Hur våra elever på bästa sätt ska ta till sig nya kunskaper finns det mängder av idéer och tankar 

omkring. Man ska utgå från det kända, bygga på eller väcka intresse, undervisningen ska vara 

varierande och eleverna måste själva få prova på det som står i böckerna. Detta kan låta självklart 

och enkelt men för att se helheten måste man se frågan i relation till pedagogikens historia 

(Selander 2012, s. 205). 

Stefan Selander nämner till exempel Pestalozzis teckningsläror, som spreds vida kring. Dessa 

uppmanade att barn skulle lära sig att teckna vardagliga saker som de fann i omgivningen, som en 

kamin i klassrummet. Barnen fick dock inte gå vidare i sitt tecknande innan de ritat av kaminen 

rätt. Om inte själva tecknandet gick bra så lärde sig i alla fall barnen att sitta still. Långt senare i 

historien – från 60-talet och framåt, domineras teckningssalarna istället av färger som flödar och 

det fria skapandet står i centrum. En av didaktikens besvärliga frågor blir därför hur vi kan 

utveckla en reflektion omkring det som i dagens samhälle framstår som självklart och givet, och 

dessutom har starka normativa inslag (Selander 2012, s. 205). Hur-frågan riktar 

uppmärksamheten mot undervisningens upplägg och genomförande med frågor som: Hur ska 

innehållet behandlas? Hur genomfördes undervisningen (Lindström & Pennlert 2016, s. 26)? 

Vem ska lära sig? 

Skolans undervisning sker i ett socialt sammanhang. Den sociala aspekten av ett möte mellan 

lärare-elev och elev-elev är det som står i fokus för vem-frågan, alltså mötet mellan människor. 

Elever vill bli sedda, få bekräftelse och känna sig trygga i sina elevgrupper och sitt arbete. Lärare 

behöver därför bygga sitt ledarskap på både teoretiska och praktiska kunskaper om utveckling. 

Dels om elevernas kunskapsutveckling, men även i förmågan att kommunicera och visa omsorg. 

Läraren ska kunna förmedla och förankra samhällets demokratiska värdegrund. Tillsammans med 

föräldrar har läraren därmed ett fostransansvar, att främja elevers ansvarstagande för sig själva 
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och andra. Ett samspel mellan människor är centralt för det pedagogiska arbetet (Lindström & 

Pennlert 2016). 

Varför ska det läras? 

Varför är det just i årskurs åtta som eleverna ska lära sig om hjärtats slaghastighet? Varför lär vi 

eleverna om lokal historia i de yngre åldrarna och internationell historia först senare? Skapar 

frågor om en kulas acceleration större intresse för matematik och fysik än frågor om universums 

uppkomst? Frågan om vad som ska läras, hur detta ska läras och vem som ska läras har en 

djupare dimension av reflektion – nämligen frågan varför? Undervisningens etablerade traditioner 

måste diskuteras i relation till både samhällets kunskapsutveckling och informationstillgänglighet. 

Utöver detta måste frågan också belysas med en kunskapsemfas – var tonvikten på ämnet 

hamnar. Matematik till exempel kan läras för sin egen skull, som ett intellektuellt äventyr. Eller så 

kan matematik uppfattas som något man lär sig för att klara av sin vardagsekonomi, eller för att 

lägga en grund för att lära om fysiken. Sedan decentraliseringen måste därför lärare kunna göra 

"kloka" urval i ämnesområden och kunna motivera varför tonvikten ligger där den ligger. 

(Selander 2012, 205) 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis handlar det didaktiska receptionsteoretiska perspektivet om mötet mellan 

läsare och text, vilka erfarenheter läsaren bär med sig är en utgångspunkt för hur en viss person 

tolkar en text. Det handlar även om att skapa en förståelse och intresse för texten samt 

meningsskapande. Genom de olika situationerna samt föreställningsvärldarna tolkar och analyserar 

läsaren texten för att få en djupare förståelse av den utanför det som är nedskrivet. De frågorna 

och tankesätten är vad som kommer att undersökas i analysen av skrivböckerna som är kopplade 

till läseböckerna, vilka sorts frågor ställer de till texten och på vilket sätt hjälper de läsaren att lära 

sig tolka texten med olika föreställningsvärldar och situationer, dessa frågor kan kopplas till 

läsförståelsestrategier som finns både i Westlund (2009) samt i ”En läsande klass” 

(enlasandeklass.se, 2017).  

Didaktikens frågor handlar om vad, hur och vem som ska lära. Vad handlar om vilket innehåll 

undervisningen ska, hur behandlar arbetssätt och metod, och vem behandlar vem som ska lära 

samt relationen mellan lärare och elever. Alla dessa frågor måste ständigt ställas i relation till 

frågan om varför. Som lärare måste vi ständigt ha denna frågan i bakhuvudet och reflektera kring 

våra val av innehåll, metod och relation (Jank & Meyer 1997, s. 19). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett receptionsteoretiskt och didaktiskt perspektiv öka 

kunskapen om hur elevers förutsättningar för att utveckla läsförståelse skapas i två läromedel för 

den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

 

Detta syfte har konkretiserats i två huvudfrågeställningar som studien ämnar att belysa: 

1. Vilka förutsättningar ger läromedlen eleverna att utveckla sina läsförståelsestrategier? 

2. Vilka förutsättningar ger läromedlen för att motivera elevernas kontinuerliga läsinlärning? 
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Metod 

Val av metod för datainsamling och analys 

Studien bygger på en läromedelsanalys av två läs- och skrivböcker samt lärarhandledning för 

årskurs ett. Studien baseras på att undersöka vilka förutsättningar till motivation som går att finna 

i läseböckerna, samt hur skrivböckerna är kopplade till läsförståelsestrategierna. Vi använde en 

innehållsanalys för att belysa frågeställningarna. Analysen är en kvalitativ innehållsanalys, detta 

eftersom att innehållet i texterna behövde en mer komplicerad tolkning innan en kvantitativ 

undersökning kunde genomföras där förekomsten av olika återkommande inslag kopplade till de 

olika läsförståelsestrategierna räknades (Bergström & Boréus 2012, s. 50). Den kvalitativa 

textanalysen kan förenklat sägas handla om att läsa, förstå och skapa mening ur texter. Detta kan 

antingen göras med fokus på författarens perspektiv, eller mottagarens tolkning av samma text 

(Fejes & Thornberg 2015, s. 178). För att besvara våra frågeställningar genom en kvantitativ 

analys samt en kvalitativ analys för att tolka läromedlens frågor, använde vi den modell som finns 

presenterad av Alan Bryman  (2011, s. 346). Under steg ett finns de generella frågeställningarna – 

studiens forskningsfrågor. Steg två innefattar valet av empiri, i detta fall relevanta läromedel att 

analysera. Det tredje steget är insamling av data vilket innefattar den metod som valts för att 

besvara frågeställningarna, den metod som valdes var en kvalitativ innehållsanalys av texten. Steg 

fyra innehåller tolkning av data, analysen av den empiri som samlats in. I denna del valde vi att 

använda oss av kodning för att sortera relevansen av textens innehåll. Det femte steget är 

tillsammans med tolkning av data det som utgör studiens resultat, här till kommer det även 5a 

och 5b om tolkningen och teoribildningen inte samverkar med datainsamlingen kan det vara 

nödvändigt att samla in ytterligare data för att inte hamna i en upprepande strategi. I vårt fall har 

vi inte samlat in ytterligare empiri. I det sjätte steget sker en formulering av forskningsrapporten. 

Det sjätte steget innefattar delar så som diskussion och konklusion (se Figur 1) (Bryman 2011, s. 

345-347).   
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Figur 1. Den kvalitativa forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 346) 

Urval av empiri  

Valet av läromedel till analysen utgick ifrån att se vilka läromedel som använde sig av 

läsförståelsestrategier samt böcker som lär ut läsförståelse i förhållande till 

läsförståelsestrategierna. Ett ytterligare krav var att läromedlen skulle vara anpassade för att 

användas i årskurs ett. Valet av att analysera läromedel för årskurs ett var för att 

läsförståelsestrategierna ska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) kunskapskrav finnas med redan i 

årskurs ett.  Vi ville finna ett material som hade läsfixarnas läsförståelsestrategier med som 

utgångspunkt, men inte ett material som helt byggs upp utifrån dessa. Detta eftersom vi ville 

undersöka hur läsförståelsestrategier används i läromedel som inte har läsförståelsestrategier som 

fundament. För att få en relevant koppling till en läsande klass och läsförståelsestrategierna sökte 

vi efter läromedel där läsfixarna representerades i form av bilder i böckerna eller i texten. Vi hade 

svårigheter med att finna läromedel för årskurs ett där läsfixarna förekom. Trots detta förkommer 

det i båda böcker medvetna val att använda sig av läsförståelsestrategier som utvecklas i de senare 

årskursernas böcker. Urvalet gjordes på universitets biblioteket på grund av utbudet som finns 

där, av både äldre samt nyare läromedel som används i Sverige. Vår slutgiltiga empiri består av två 

läromedel som uttalat menade öka elevernas läsförståelse genom att använda sig av 

läsförståelsestrategier. I denna process valdes även vissa läromedel bort, till exempel fann vi 

läromedlet ”Fixa läsningen läsförståelse” som även rekommenderas på En läsande klass hemsida. 

Detta läromedel valdes bort på grund av att det så explicit behandlar lässtrategierna via läsfixarna 

och helt och hållet utgår från dessa..  De läromedel som valdes till empirin har i de senare 

årskurserna med läsfixarna som en metod i lärarhandledningen, och det går därför att dra 

paralleller till syftet. I årskurs ett läromedel är dessa inte lika uttalade, men det går ändå att finna i 

lärarhandledningens materialbeskrivning att läromedlen syftar till att använda sig av de 

läsförståelsestrategier vi eftersökte. Vi valde att endast genomföra en analys på två läromedel för 
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att tiden var en faktor att ta hänsyn till samt att varje läromedel består av tre böcker: två-tre 

läseböcker, skrivbok och lärarhandledning som analyserades.  

Presentation av material 

Den magiska kulan 

Den magiska kulan är ett läromedel som är utgivet av Natur & kultur år 2011. Fokus i läromedlet 

ligger på språkutveckling, läsinlärning samt läsförståelse. Läromedlet består av en 

lärarhandledning, tre nivåer av läseböcker och läxbok. Det finns även en arbetsbok skriven av 

Ingela Felht Sjölund och Pia Hed Andersson. Denna är inte kopplad till läseböckerna eller till 

läxböckerna utan fungerar som ett separat läromedel som förankras i bokstäver som uppkommer 

i kapitelnamnen samt i läxboken. Samt en bonusbok som är till för att komplettera de andra 

böckerna och är för de elever som behöver en svårare nivå på sina frågor kring läseboken. 

Bonusboken samt arbetsboken analyserades inte på grund av bristande relevans till vårt syfte och 

frågeställning.  

Läseboken är en berättande text skriven av Mats Wänblad och består av de tre olika nivåerna 

A, B och C. A är en lättare nivå och C är en svårare nivå. De läseböcker som analyserades var A 

och C boken då vi hade svårigheter att finna B-boken eftersom denna inte fanns i biblioteks 

sortiment. Läxboken är kopplad till läseboken och arbetsboken, i denna ställs frågor till läseboken 

som eleven ska besvara i hemmiljö med hjälp av vårdnadshavare samt frågor till bokstaven som 

finns i arbetsboken. Lärarhandledningen är kopplad till båda arbetsboken samt till läseboken och 

ger tips om hur dessa kan diskuteras samt användas i lärsituationer i klassrummet. Det som 

analyserades i lärarhandledningen var de delar som behandlade läsförståelse och som var 

kopplade till läseböckerna.   

Livet i bokstavslandet 

Livet i bokstavslandet är utgiven av Liber år 2015. Läromedlet består av två läseböcker, en 

lärarhandledning, en arbetsbok samt ett digitalt intro. I lärarhandledningen står kopplingar till 

"En läsande klass" läsförståelsestrategier samt genretexter.  Denna studie kommer inte analysera 

det digitala introt utan fokusera på böckerna.   

Läseböckerna består av två böcker - en grön och en röd, med två olika nivåer. Den gröna är 

enklare med mer bildstöd och den röda med högre nivå. Böckerna består både av berättande 

texter och faktatexter. Lärarhandledningen är kopplad till både arbetsboken, det digitala introt 

samt läseboken och ger läraren instruktioner hur dessa ska användas i klassrummet. Arbetsboken 

är kopplad till kapitel i läseboken och tar upp ord som förekommit samt har en läsförståelsesida 

där frågor ställs till texten i läseboken. 
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Databearbetning och analysmetod  

Analysverktyg 

Metoden för datainsamlingen utgick ifrån selektiv kodning – en metod där materialet ordnas efter 

nyckelkategorier så att datamängden avgränsas till betydande områden, valet av att använda detta 

grundades i att endast analysera delar som var relevanta för vårt syfte och frågeställning. 

Materialets skillnader och likheter reducerades och strukturerades så att den stora textmassan 

slutligen utgjordes av ett antal kategorier (Fejes & Thornberg 2015, s. 37). Detta gjordes genom 

att först fastslå huvudkategorin som i denna studie var frågor som berör läsförståelse. Efter detta 

använde vi oss av de didaktiska frågorna som underkategorier för att tydliggöra uppdelningen av 

textfrågor som berör innehåll, metod samt elevroll. Underkategorierna organiserades i en tabell, 

inspirerad av Elisabeth Bergs (2011) analys av sitt arbete i skolan (se Bilaga 1). Tabellen utgår från 

de didaktiska frågorna: vad?, hur? och vem?, alltså våra underkategorier. Tabellen genomsyras 

även i sin helhet av den fjärde frågan, varför?  

För att kunna analysera vår empiri och kategorisera de företeelser som var av intresse (Bryman 

2011, s. 290), utgick vi från tre olika underkategorier grundade i de didaktiska frågorna (se bilaga 

2). Från dessa skapade vi analysfrågor för att göra en kodning av empirin (se kodningsschemat i 

bilaga 2). Analysen av läsförståelse och läsförståelsestrategier utgick ifrån hur dessa 

representerades i de olika läromedlens frågor kring läseböckernas innehåll – hädanefter kallade 

textfrågor. I underkategorin vad? kategoriserades analysfrågorna enligt följande:  

• Vilka läsförståelsestrategier aktualiseras av frågorna?  

• Är uppgifterna utformade efter en analytisk- eller syntetisk metod, eller en kombination? 

• Vilken typ av frågor förekommer i texten: HOTS eller LOTS?  

• Vilka av Langers situationer förekommer i frågorna kring texten?  

För att få svar på vilka av Langers (1995) situationer som förekom i texterna skrevs de om för 

att bli lättare att tolka i textfrågorna. Situation 1 skrevs om till analysfrågor där svaret går att finna i 

texten. Situation 2 skrevs om till analysfrågor där svaret på frågan går att finna genom 

användandet av egna erfarenheter samt går att finna mellan raderna. Situation 4 skrevs om till 

analysfrågor där egna åsikter behövs för att besvara frågorna. 

I underkategorin hur? kategoriserades analysfrågorna enligt följande: 

• Hur väl samspelar läromedlens läsebok med tillhörande uppgifter? 

• Vilka aspekter av läromedlet kan motivera elevernas läsande?  

• Hur är frågorna formulerade så att eleverna förstår vilka läsförståelsestrategier som 

används?  

De läsförståelsestrategier som undersöktes var de fyra läsfixarna (spågumman, Nicke nyfiken 

detektiven och cowboyen) som förekommer i Barbro Westlund (2009), och som är grundade i 

forskningen kring läsförståelse. 
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I den sista underkategorin vem? formulerades följande analysfråga: 

• Förkommer det diskussioner om läsförståelse i lärarhandledningarna?  

Anledningen till varför denna analysfråga föll under kategorin vem? var för att den påvisar om 

diskussionerna kring texten är lärarledda eller är någonting som eleverna ska göra utan lärarens 

inblandning. 

För att kunna göra en analys var vi tvungna att inte endast se till den skrivna texten utan även 

utforska den underliggande meningen av textinnehållet. Analysen utgick inte helt ifrån den 

skrivna texten, utan vi gjorde en tolkning av textinnehållet för att kunna ge svar på de 

analysfrågor som fanns i kodschemat, till exempel hur textfrågorna var kopplade till olika 

läsförståelsestrategier samt Langers situationer (Bryman 2011, s. 290). Analysfrågorna hade 

karaktären av textanalytiska frågor som kontrollerade innehålls- och textmässiga egenskaper 

(Fejes & Thornberg 2015, s. 184).  

Genomförande  

När analysen skulle genomföras använde vi oss av de analysfrågor vi skapat utifrån 

underkategorierna och gick igenom läromedlens arbetsbok, läsebok samt lärarhandledning för att 

söka svar. Vi gick igenom analysfrågorna en i taget, och granskade materialet i förhållande till 

rådande analysfråga. Till exempel då vi sökte svar på analysfrågan "Vilka läsförståelsestrategier 

aktualiseras av textfrågorna?" gick vi metodiskt igenom alla de textfrågor som förekom i 

arbetsbok och lärarhandledning och bockade av vilka strategier som aktualiserades. Vi förde även 

statistik över vilka av dessa strategier som var mest frekvent aktualiserade, för att kunna ställa 

dem i relation till varandra dels inom läromedlet, men även gentemot det läromedel som 

undersöktes parallellt. Vid nästa analysfråga, till exempel "Vilken typ av frågor förekommer i 

texten: HOTS eller NOTS?" gick vi igen igenom materialet på samma vis, men nu med fokus på 

att hitta annan information från samma texter. Efter att kodningen av textfrågetyperna var klar 

räknades frekvensen av de olika frågekategorierna samman inom de olika analyserade texterna 

(läseböckerna, arbetsboken/läxboken och lärarhandledningen) inom de analyserade båda 

läromedlen (Livet i bokstavslandet och Den magiska kulan), och resultaten presenterades i form av 

cirkeldiagram. Resultaten jämförde vi sedan med våra teoretiska utgångspunkter. Inom det 

didaktiskt receptionsteoretiska perspektivet ställdes resultatet främst i relation till vilken av 

Langers situationer (1995) som erbjöds i frågorna samt didaktikens frågor om vad, hur och vem 

för att kartlägga läromedlets innehåll, metod och elevroll. 

Efter att vi analyserat materialet gick vi igenom varandras analyser av empirin och 

kontrollerade att vi var överens om resultatet. Därefter kunde en diskussion påbörjas, där vi 

jämförde analysens resultat med vår tidigare forskning och bakgrund. I konklusionen 

tydliggjordes analysens resultat ytterligare.  
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Reflektion över metod  

I en kvalitativ undersökning är begreppen validitet – huruvida undersökningen verkligen 

analyserar det syfte och de begrepp som den påstår sig göra (Bryman 2011, s. 160), och reliabilitet 

– hur pålitliga studiens i mått och mätningar är (Bryman 2011, s. 163), inte fullt lika relevanta som 

i en kvantitativ undersökning. Detta eftersom den kvalitativa forskningens främsta intresse inte är 

mätningar. För att skapa reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen utan att ändra 

begreppens betydelse bör därför användningen av dessa inte utebli, men frågor som rör just 

mätning bör vägas lättare (Bryman 2011, s. 352).  Bryman nämner bland andra Lecompte & 

Goetz som menar att validitet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen bör delas in i 

följande begrepp: extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern validitet. Den 

externa reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Detta är 

ofta ett svårt kriterium att uppnå, eftersom att en social miljö och dess betingningar alltid är i 

förändring. Även om vår studie inte involverar någon social miljö bär vi som författare med oss 

en skild inställning och en tolkningsförmåga. Därmed ges i denna studien den interna 

reliabiliteten ett starkare fokus. Den interna reliabiliteten handlar istället om att medlemmarna 

inom ett forskarlag skall vara överens om hur de skall tolka informationen och vara överens om 

resultaten (Bryman 2011, s. 352). Vi har för att uppnå en högre interbedömmarreliabilitet - en 

överrensstämmelse mellan olika observatörer av ett och samma material (Bryman 2011, s. 160), 

valt att dela upp analysen av materialet. Efter att analysen blivit klar granskade vi varandras 

resultat och jämförde våra svar i förhållande till läromedlen. Först efter att vi båda var överens 

om resultaten kunde en diskussion om läromedlen påbörjas. Den interna validiteten innebär att 

det ska finnas en god överensstämmelse mellan observatörers observationer och de teoretiska 

utgångspunkter som finns (Bryman 2011, s. 352). Vi har för att uppnå detta jämfört de teoretiska 

utgångspunkter som studien grundar sig på till de val av frågor och kategorier som vi använt oss 

av i analysen och kontrollerat att dessa är koherenta. Den sista punkten, extern validitet, rör den 

utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman 

2011, s. 352). Även denna punkt blir mindre relevant för vårt arbete, eftersom studien grundas på 

specifika läromedel. Analysen kan göras på andra läromedel inom svenskämnet.  

 

Metodens förtjänster och begränsningar  

Fördelarna med att göra en innehållsanalys är att det är en flexibel metod som kan anpassas till 

olika former av analyser av ostrukturerad information, både kvalitativa och kvantitativa. 

Nackdelarna med denna metod är dock att det finns svårigheter med att utforma en 

kodningstabell som inte kräver att kodarens egna tolkningar är aktuella. Beroende på hur vi gör 

våra egna tolkningar kring textens innehåll, påverkas analysens resultat (Bryman 2011, s. 296). 

Medvetna om dessa styrkor och svagheter valda vi ändå att använda en innehållsanalys eftersom 

den angriper texter som behöver kvantifiera innehållet efter  förbestämda kategorier (Bryman 
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2011, s. 283). Med detta menas att den erbjuder ett verktyg som kan bryta ner texten och plocka 

ut de delar som för vår undersökning är relevanta. 

Etiska hänsynstaganden  

Eftersom analysen sker på läromedel och inte individnivå behövs inget hänsynstagande till de 

etiska aspekterna som involverar människor eller behandling av personuppgifter 

(Vetenskapsrådet 2017). Vi har försökt upprätthålla en god forskningssed genom att så sakligt 

som möjligt redovisa vårt tillvägagångssätt samt respekterat upphovslagen och inte kopierat 

bilder, samt referat till de textstycken som använts.  
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Analys 

I analysen kommer vi att presentera läromedlen var för sig. Först utifrån den del de tillhör i 

läromedlet (läsebok, arbetsbok/läxbok och lärarhandledning) tillsammans med det didaktiskt 

receptionsteoretiska perspektivet. I sammanställningen tydliggörs hur dessa samspelar med de 

teoretiska utgångspunkterna utifrån de didaktiska frågorna samt de kategorier som vi kodat 

materialet efter. Sist koppas detta tillbaka till vår frågeställning. 

Livet i bokstavslandet  

Läseböcker  

Läseböckerna är främst baserade på den syntetiska metoden, med ett fokus på att lära in varje 

bokstav för sig. Varje kapitel inleds med "ordväggen". Här presenteras ett par ord som innehåller 

de bokstäverna kapitlet behandlar, med en tillhörande bild. De första fyra-fem orden är 

gemensamma för båda böcker. Ordväggen skiljer sig sedan mellan böckerna på så vis att den röda 

boken innehåller fler svårare ord, än den gröna, som följer på dessa. I den gröna boken har 

eleverna i början hjälp av en tydligare uppdelning av bokstäverna var för sig, för att visa på vilken 

ljudning som hör till vilken bokstav. Därefter följer ett par korta, fåstaviga ord som behandlar 

bokstäverna och bokstavsljuden vidare, även om dessa ord inte samspelar med resten av kapitels 

innehåll. Succesivt med att boken fortgår blir denna hjälp vagare, och fler ord från gamla kapitel - 

alltså annan bokstavsträning, vävs in. Ungefär efter halva boken försvinner den gröna bokens 

extrastöd, och byts ut till svårare ord, som samspelar bättre med resterande innehåll i texten. 

Efter ordväggen på varje kapitel följer en kort narrativ berättelse där karaktärerna som 

presenterades i början figurerar. Kapitlen är fristående och följer inte varandra i någon annan 

ordning än att boken succesivt väver in mer text under kapitlens gång. Ofta spelar de teater 

utifrån den bokstav som kapitlet behandlar. I den flytande texten kommer dessa ord från 

ordväggen med och övas ytterligare, men nu i en större kontext. Den röda boken har en mer 

beskrivande text, med flera små berikande tillägg för texten som ger denna ett bättre flyt. Den 

gröna boken har kortare textstycken för att underlätta för läsaren, dessa kan dock ibland 

uppfattas som osammanhängande till varandra. Till texten finns också små bilder som stöd till de 

svårare orden. Den röda boken har på grund av sin mer generösa text också ett bättre flyt för 

läsningen.  

Längst bak i böckerna finns det sju faktatexter, som hör till vissa kapitel. Till exempel i bokens 

tredje kapitel talas det om "blodsugare", och karaktärerna leker vampyrer. Till detta kapitel finns 

en faktatext som behandlar blodsugare vidare i form av faktatext om myggor, löss och varulvar. 

Även här varieras svårighetsgraden i texten. Det mest utmärkande för faktasidorna är att det i den 

gröna boken här valts att utelämna bildstödet till texten. 



 

 34 

Arbetsbok 

Livet i bokstavslandet har en och samma arbetsbok för båda läseböcker. Detta fungerar eftersom 

att böckerna i sig har samma innehåll, men avanceras i olika utsträckning. Boken startar med 

enkel bokstavsdiagnos, för att läraren skall se vart i utvecklingen eleverna befinner sig. Till 

kapitlen skall eleverna sedan ägna sig åt typiska uppgifter så som stavning, spårning och att 

koppla rätt ord till rätt bild. Det är fokus på de bokstäver som kapitlet i boken behandlat. 

Eftersom att vår analys har fokus på läsförståelse har jag dock valt att gå djupare in på de sidor i 

arbetsboken som explicit säger sig behandla läsförståelse, dessa finns tillhörande varje kapitel från 

och med det tredje kapitlet i läseboken. 

Diagrammet nedan (se Diagram 1) visar i vilken utsträckning de 56 frågorna kopplades till 

Langers (1995) situationer varierades i läromedlets arbetsbok.  

 

 
Diagram 1. Typer av läsförståelsefrågor i arbetsboken 

Trots att läseböckerna varieras i svårighetsgrad gällande textmassa och bildstöd etcetera, visade 

ändå analysen att arbetsbokens tillhörande frågor varierades i samma utsträckning för båda 

läseböcker. Diagrammet visar att frågor som rör förmågan att återberätta utifrån text och bilder 

var den mest förekommande typ av fråga (52% N=29). Detta skulle kunna kopplas till Langers 

(1995) situation 1, där eleven inte behöver någon större förståelse av innehållet sedan innan för 

att kunna tolka information. Det går också ihop med den läsförståelsestrategi som vill åt att 

eleverna ska kunna ställa frågor till texten. Frågorna som rörde att svara på frågor direkt till texten 

(Går att finna i texten) var "enklare" i början av läromedlet. De första kapitlen behandlar nästan 

enbart elevernas förmåga att återberätta en historia utifrån bilder. Successivt övergår sedan 

läromedlet till att återberätta utifrån enbart text istället för att återberätta utifrån bilder. Frågorna 

varieras även i större utsträckning och väver in förmågor som går att finna mellan raderna, elevernas 

egna åsikter om texten och elevernas egna erfarenheter desto längre in i läromedlet eleverna kommer.  

Frågor som rör elevers egna erfarenheter var också förekommande i stor utsträckning (29% 

N=16). Analysen försvårades dock av det tolkningsutrymme som frågorna ger. Till exempel 

frågor som "Varför vill inte Max ha fiskarna tror du?" (Livet i bokstavslandet 2015, s. 35) var 

52%

12%

7%

29%

Arbetsbokens frågor

Går att finna i texten Går att finna mellan raderna Egna åsikter om texten Egna erfarenheter
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enklare att klassificera som något eleverna skulle tala om utifrån egna erfarenheter än frågor som 

"Vad händer sedan tror du?" (Livet i bokstavslandet 2015, s. 14). Detta eftersom att en elev skulle 

kunna ha snappat upp fakta mellan raderna och fortsatt berättelsen efter detta. Men eftersom 

frågan explicit efterfrågar "Vad tror du?" och kapitlen ofta har abrupta slut, skulle en tolkning av 

frågan kunna bli att helt komma på en helt ny händelse. Frågor som behandlar elevernas egna 

erfarenheter går ihop med Langers (1995) situation 2, där eleven utvidgar sina tankebanor genom 

att ställa frågor om texten istället för till texten. Det går även att applicera denna typ av fråga till 

Langers (1995) situation 4, där eleven kritiskt granskar och reflekterar kring texten utifrån egna 

erfarenheter och åsikter. Den går även ihop med den strategi som handlar om att eleverna skall 

skapa sig en förmåga att förutspå det som kommer i texten.  

Att läsa mellan raderna - inferensläsning, var inte vanligt förekommande bland frågor som 

berör läsförståelsen, bara 12% (N=7) frågor behandlade denna typ av strategi. En del av frågorna 

gällande inferensläsning var inte helt tydliga. Till exempel finns det en fråga "Varför säger Dani 

att de ska hämta bollen i Juni?", denna fråga tillhör en del i boken där barnen kastar en badboll 

som ser ut som en jordglob till varandra. I boken står gällande detta att "Men jorden dalar ner på 

nästa tomt. Där bor Börje. Han är jämt sur. -Oj, säger Dani. Vi hämtar bollen i Juni" (Livet i 

bokstavslandet 2015, s. 90) och det finns även en tillhörande bild på Börje som ser sur ut och 

gräver i trädgårdslandet och Dani som står längre bort och ser bekymrad ut. I analysen tolkar vi 

detta som en fråga mellan raderna. Svaret är dock inte självklart och vi kunde själva inte hitta ett 

"säkert" svar på frågan, men antar att svaret handlar om att Börje är en surgubbe som Dani inte 

vill besöka allt för ofta. Bokens inferensfrågor kan även de kopplas till Langers (1995) situation 2, 

där eleverna själva får granska innehållet kritiskt och reflektera över innehållet utifrån egna 

erfarenheter.  

De frågor som behandlade elevens egna åsikter om texten (7%, N=4) hade en blandning av 

svårare frågor så som "Hur tror du att det är att vara inne i ladan när det är oväder?" och enklare 

frågor så som "Har du varit med om oväder någon gång? Skriv."(Livet i bokstavslandet 2015, s. 

44). Läsförståelsedelen hade även med ett par frågor gällande texten så som "Vad är en kapten?" 

och "Vad är kattguld" etc. Dessa går att besvara för eleven om de sedan innan vet med sig detta. I 

en diskussion med eleven skulle Langers (1995) situation 3 kunna uppstå, då eleven tar till sig nya 

kunskaper utifrån en text. I denna diskussion skulle man även kunna hävda att otydligheter 

klargörs och reds ut. Situation 3 är dock enklare att applicera på bokens sista delar som behandlar 

faktatexter.    

Arbetsboken innehöll mestadels LOTS-frågor (52%, N=29). Det fanns frågor som 

behandlade att eleven skulle analysera, syntetisera och utvärdera materialet (HOTS, 48 %, N=27). 

Det var dock vid denna typ av fråga vanligt förekommande att frågorna ändå riktades direkt till 

texten, eller att svaren inte krävde någon djupare analys mer än faktaförståelse och tillämpning. 

Det var inte tydligt för eleverna vilken av strategierna som skulle appliceras till specifik fråga. 

Det fanns dock till varje sida som behandlade läsförståelse en liten text längst ner på sidan, till 
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exempel "TILL LÄRAREN: läsförståelse till kapitel 9 i Läseboken. Återberättande av handlingen, 

delvis med hjälp av bilder." 

Lärarhandledning 

Lärarhandledningen är uppbyggd på samma sätt till varje kapitel. Det inleds med ett syfte som 

förklarar kapitlets bokstavsljud och hur eleverna skall ljuda rätt. Här finns även med en 

sammanfattning av de bokstäver och bokstavsljud, introduktionsbildens ord (den första sidan i 

varje läsebokskapitel), ordbilder, sammanljudningsord och den ordvägg som tillhör kapitlet 

(Alatalo 2016). Därefter kommer en information om hur man skall arbeta med det digitala introt 

som tillhör kapitlet, men eftersom detta inte är något som tillhör vår empiri nämns bara att den 

finns. Därefter går handledningen över till att behandla bokstavsarbetet, hur läraren tillsammans 

med eleverna skall spåra och träna bokstäver. Efter detta kommer delen om arbete med 

läseboken. Här står vilka bokstäver eleverna kan arbeta utifrån, att ordväggen skall läsas 

tillsammans i klassen och arbetas med via lappar hämtade från det tillhörande 

kopieringsunderlaget. Till den gröna boken tas det även upp vilka kapitlets ordbilder är, och att 

dessa särskilt ska uppmärksammas med att skrivas på tavlan. Eleverna uppmanas att vid grön bok 

först läsa texten tillsammans i helgrupp och därefter enskilt med en vuxen. Det står även att vid 

tillsammansläsning bör läraren följa texten med fingret så att eleverna ser och uppmärksamma när 

ett av ordväggens ord förekommer i texten. De som har den röda boken menas kunna läsa själva. 

Oavsett bok uppmanas eleverna att läsa med en vuxen hemma och läraren uppmanas följa upp 

läsläxan. Här står det även i de fall kapitlet har en tillhörande faktatext att dessa skall läsas för att 

fördjupa kunskapen, men även för att utveckla en begrepps- och ordförståelse hos eleverna.  

Den sista delen till varje kapitel behandlar arbetsbokens delar. Denna del är mest intressant för 

vår analys då det är i denna del som lässtrategierna kommer in. Här förklaras vad eleverna tränar i 

arbetsboken. Till exempel att eleverna i en viss aktivitet lyssnar efter ljuden i orden eller att de ska 

skriva rätt ord till rätt bild. . Trotts detta står det sällan vilken strategi det är som övas, snarare 

beskrivs aktiviteterna som "återberätta", "försöka tänka framåt i handlingen" och ibland bara att 

"skriva vad de tror att Ami tänker på bilden" eller "Här arbetar eleverna med läsförståelse". 

Ingenting av detta talar egentligen om vilken strategi det är som ska användas till vilken fråga. I 

kontrast till detta finns det en del i början av lärarhandledningen (Alatalo 2016, s. 9) som specifikt 

talar om läsförståelse. Detta stycke tar upp strategierna att förutspå handlingen, ställa egna frågor 

till texten, att klargöra otydligheter och att sammanfatta textens innehåll. Delen nämner även det 

reciproka textsamtalet som särskilt betydelsefullt, och menar att läraren skall introducera dessa 

strategier med en modell över hur de kan tillämpas. Vidare ges ingen information om hur läraren 

ska arbeta med dessa strategier, mer än att det på sidan 19 (Alatalo 2016) nämns att det kan vara 

bra att sammanfatta kapitlet efter gemensam läsning. Detta för att eleverna skall få en 

sammanfattning som en början till läsförståelsestrategier. Det uppmanas även till att ställa frågor 
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som "Vem/vilka hände det, var, varför och hur det gick till, hur slutade berättelsen?" i 

sammanfattningen för att eleverna skall utmanas att tänka kritiskt. 

Sammanställning av analysen av Livet i bokstavslandet 

Vad?  

På frågan om vilka läsförståelsestrategier  att förutspå, klargöra, fånga in det viktiga och ställa 

frågor (Westlund 2009)  som aktualiserades av textfrågorna framgick det att den mest använda 

läsförståelsestrategin var att återberätta handlingen utifrån bilder och text – alltså att fånga in det 

viktiga. Alla strategier fanns dock med, i varierande utsträckning.  

Läromedlet var uppbyggt främst efter den syntetiska metoden, och inte den analytiska. Detta 

eftersom bokstäverna tränas in systematiskt efter en viss ordning (Malmquist 1973). Det var även 

så att berättelserna i boken var fristående, och inte en fortlöpande narrativ berättelse. Den gröna 

boken hade större inslag av den syntetiska metoden än den röda, eftersom det långt in i boken på 

sidorna med "ordväggen" finns en rad fåstaviga, lättlästa ord som eleven instrueras att ljuda fram. 

Det står även i lärarhandledningen att grön boks elever behöver extra stöd med dessa ”ordbilder” 

och att dessa med fördel övas tillsammans en första gång. Gärna på så vis att läraren följer orden 

med ett finger och tydliggör vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav, även detta är 

kännetecknande för den syntetiska metoden.  

På frågan om hur många av Langers (1995) situationer som boken erbjuder är svaret alla fyra. 

Kopplat till att den mest vanliga läsförståelsestrategin var att fånga in det viktiga stämmer detta 

väl överens med varandra. Därmed är den mest vanligt förekommande situationen situation 1, 

där eleverna hämtar hämta fakta ur en text och bygger kunskap utifrån detta (Langer 1995). 

Vilken av frågetyperna HOTS (Higher Order Thinking Skills) eller LOTS (Lower Order 

Thinking Skills) som var mest vanligt förekommande visade sig vara LOTS. Bara 12 procent av 

frågorna (N=7) behandlade läsförståelsestrategin att läsa mellan raderna. Denna typ av fråga är 

den som bäst svarar till HOTS-kraven på att frågan skall tvinga eleven att använda sig av 

förmågor som att analysera, syntetisera och utvärdera texten (Assaly & Smadi 2015). Mer vanligt 

förekommande var att eleven skulle ta till sig faktakunskaper utifrån skriven text och lära sig hur 

de applicerar inlärd kunskap (59% N=33). Tillsammans med förståelse klassas dessa som LOTS-

frågor (Assaly och Smadi 2015). Det förekom också den typ av frågor som kräver att elevens skall 

svara utifrån sina egna erfarenheter, till exempel ”Varför vill inte Max ha fiskarna tror du?" (29% 

N=16). Denna typ av fråga behandlar visserligen elevens förståelse, men frågans svar går inte att 

läsa sig eller hitta bland bilder till utan handlar snarare om elevens egna åsikter. Den skulle därför 

kunna klassas som en fråga som berör elevens förståelse, men ändå inte ger en djupare reflektion 

kring texten. 
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Hur? 

På frågan om hur väl läromedlens läs- och skrivbok samspelar med varandra visade analysen att 

läromedlens läseböcker fungerade båda två bra ihop med arbetsboken, och hade till och med 

samma utsträckning av frågor till båda läseböckerna.  

Elevernas motivation till lustfyllt lärande skulle kunna påverkas negativt på grund av att 

läromedlet baserats främst på den syntetiska metoden. I och med att läseboken är uppbyggd efter 

ett system baserat på bokstävernas ljud och användning istället för en bok som följer en 

fortlöpande berättelse med mening kan elevernas motivation påverkas negativt (Malmquist 1973). 

Boken har dock frågor som baseras på elevernas egna erfarenheter och deras förmåga att koppla 

redan känd kunskap till ny okänd som presenteras i texten och begreppsmässiga teman.  

Frågorna var inte formulerade så att eleverna själva kunde förstå vilken läsförståelsestrategi det 

var som skulle användas till en specifik fråga. Detta var dock något tydligare för läraren som 

längst ner på arbetsbokens sidor gällande läsförståelse fick hänvisningar gällande vilken förmåga 

som tränades, samt hänvisning till gällande förmåga via lärarhandledningen. Detta blev dock i 

många fall otydligt även här. Sällan beskrevs vilken strategi som övades,  

Trotts detta står det sällan vilken strategi det är som övas, snarare beskrivs aktiviteterna som 

"återberätta", "försöka tänka framåt i handlingen" och ibland bara att "skriva vad de tror att Ami 

tänker på bilden" eller "Här arbetar eleverna med läsförståelse". Ingenting av detta talar 

egentligen om vilken strategi det är som ska användas till vilken fråga.  

Vem? 

Analysen visade även att det förekommer diskussioner i lärarhandledningen om läsförståelse. 

Detta benämns dock bara i början av lärarhandledningen i ett stycke som allmänt handlar om 

läsförståelse. I de delar av boken som tillhör specifika kapitel i arbetsboken glöms detta sedan av, 

och det benämns på sin höjd att ”Här arbetar eleverna med läsförståelse”. Inte hur en diskussion 

i sig ska behandlas eller hur arbetet kring dessa sidor skall planeras. Didaktikens vem-fråga blir 

därför central, eftersom lärande uppstår i mötet mellan människor (Lindström & Pennlert 2016). 

Den magiska kulan  

Läseböcker 

Läseböckerna i läromedlet Den magiska kulan är narrativa och följer tre kamrater och deras 

äventyr. Böckerna har fortsättningar som man kan använda sig av i senare årskurser, där allt 

infaller inom samma kontextuella tema. Teman som uppkommer i texten är dels fiktiva och dels 

ämnen som är elevnära. De teman som är mer fiktion är en magisk kula som uppfyller 

önskningar. Dock kretsar det en viss kunskap om etik och moraliskt ställningstagande kring hur 

kulan ska användas. Läseböckerna innehåller även mer elevnära teman så som, rädsla för mörker 

och förändringar, vänskap och bråk, skolan, fotboll, hemlig klubb och familj.  
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Läsebok A är den bok som har lägst nivå på läsningen. I början av boken upprepas samma ord 

fast i omvänd ordning och utgår då mer ifrån en syntetisk metod där fokuset ligger på avläsning 

av orden. Vid orden finns bilder för att underlätta förståelsen av vissa ord. Fram till kapitel fyra 

består texten för det mesta av kortare dialoger utan någon större innebörd, eleverna måste i dessa 

fokusera på att tolka bilderna för att hänga med i handlingen. Efter kapitel fyra utvecklas texten 

till längre samt fler meningar. Här kan eleverna få en uppfattning av textens handling genom 

texten med mindre stöd i bilderna. Denna utveckling sker successivt genom hela boken för att 

avslutas med att eleverna kan förstå handlingen genom att endast läsa texten. Detta gör att boken 

både kan användas med en syntetisk metod och en analytisk metod.  

Läsebok C är den bok med högst nivå. Bokens innehåll är uppdelad så att texten får mer 

utrymme än bilderna, här finns inga bildstöd vid texten. Bilderna som förekommer i texten kan 

hjälpa elevernas förståelse av handlingen men är inte centrala, handlingen och innehållet hämtas 

här utifrån texten. Texten kan användas både med en analytisk och syntetisk metod från början 

till slut.  

Läxbok 

Läxboken består av 49 frågor som ställs till texten. Trots olikheterna i mängd av text används 

samma läxbok och frågor till de olika nivåerna av läseböcker. Av denna anledning finns det en 

viss svårighet att kontrollera att frågorna i de tidigare delar av boken kontrollerar elevernas 

läsförståelse i A-boken. Då många av frågorna inte finns med i texten utan blir det för eleverna 

en fråga om att läsa mellan raderna samt tolka bilderna till texten för att kunna ge ett svar på 

frågan som ställs. Trots detta är vissa svar på frågorna mer tydligt utskrivna i A-bokens senare 

kapitel. Utöver detta faktum syns en tydlig uppdelning på vad frågorna väljer att fokusera på (se 

Diagram 2 och 3).  

 

 

74%

20%

4% 2%

Typer av läsförståelsefrågor till läsebok C

Går att finna i texten Går att finna mellan raderna

Egna åsikter om texten Egna erfarenheter

Diagram 2: Typer av läsförståelsefrågor till läsebok C 
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Diagram 3: Typer av läsförståelsefrågor till läsebok A 

Om man ser till situationerna i det receptionsteoretiska perspektivet kan vi se att svaren på de 

vanligaste förekommande frågorna går att finna i texten (74% och 78%, N=36 och 38). Här 

behöver inte eleverna någon större förståelse mer än inhämtandet av ny information som kan 

baseras på deras egna erfarenheter. Frågor där svaret fanns att finna mellan raderna förekom i 

större grad i  läxbokens senare kapitel. Frågorna var ofta kring karaktärers humör, känslor samt 

handlingar som kunde tolkas ur bilder tillhörande vissa textstycken. Ett fåtal av frågorna var av 

den sort där eleven fick möjlighet att uttrycka egna åsikter kring den text de just läst. Dock var 

dessa ofta flervalsfrågor som förhindrade eleverna att tänka fritt, så som ”Vilket namn tyckte du 

var bäst?” (Den magiska kulan 2011, s. 10). När det kom till frågor kring elevernas egna 

erfarenheter var dessa svåra att tolka som frågor kring texten. Frågorna som uppkom var mer 

frågor kring materiella ting som gick att finna i elevens närhet som skulle ritas och skrivas i slutet 

av varje sida. Dessa frågor var mer kopplade till elevens förståelse kring ljudning och avkodning 

av olika bokstäver och valdes därför bort. Den fråga som hade någon form av koppling till 

elevernas egna erfarenheter var ”Rita din familj och skriv allas namn” (Den magiska kulan; läxbok 

2011, s. 3). Denna fråga var dock inte kopplad till innehållet i läseböckerna.  

I analysen av läxbokens frågor i förhållande till olika läsförståelsestrategier och hur dessa 

klargjorde för eleverna såg vi tecken på att vissa strategier berörs. Strategin om att fånga upp det 

viktiga ur texten stod i fokus i alla kapitel då nästan alla frågor var utformade för att samla 

elevernas tankar kring det viktigaste av vad de just har läst. Läsförståelsestrategin att ställa frågor 

till texten uppkommer i varje del då detta är syftet med läxboken. Trots att båda dessa strategier 

används i läxboken tydliggörs det inte i boken för eleverna vilken strategi som används. De 

strategier som saknades i läxboken var förespå samt klargöra otydligheter. När man ser till vilka 

frågetyper (HOTS-frågor eller LOTS-frågor) som var mest frekvent förekommande, var LOTS-

frågor vanligast förekommande (78%, N=38), i jämförelse med HOTS-frågorna (22% N=11). 

Lärarhandledning  

Lärarhandledningen består av olika sektioner som är tillhörande arbetsboken samt läseboken. De 

delar som tillhör arbetsboken är kopplade till den bokstav som tas upp med lärarledda 

78%

16%

4% 2%

Typer av läsförståelsefrågor till läsebok A

Går att finna i texten Går att finna mellan raderna

Egna åsikter om texten Egna erfarenheter
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laborationer samt instruktioner på hur eleverna ska arbeta med arbetsboken. Läsförståelse berörs 

inte i denna del utan lärarhandledningen kring arbetsboken utgår ifrån en syntetisk metod där 

eleverna genom att förstå delar sedan ska forma en helhet. I början av handledningen nämns det 

att materialet behandlar läsförståelse och de läsförståelsefrågor som finns att finna i En läsande 

klass (2017).  

Vid varje kapitel står en ruta som är tillhörande läseboken. Upplägget på denna ruta är 

överensstämmande genom hela lärarhandledningen. De rubriker som förekommer i koppling till 

läseböckerna är: högläsning ur C-boken, ord och fraser att förklara, samtal och arbeta vidare. 

Under ord och fraser att förklara väljs ord ut från texten som kan vara främmande för eleverna. 

Tanken med detta avsnitt är att förtydliga ord och begrepp och på sätt öka elevernas förståelse. 

Under rubriken samtal tillkommer 95 frågor, det är en variation av olika former av frågor samt 

antalet frågor som ställs till olika kapitel.  

Sammanställningen av frågornas karaktär under rubriken samtal visade ett tydligt mönster 

rörande vilka läsförståelserelaterade frågor som förkom mest frekvent i lärarhandledningen (se 

Diagram 4). Dessa frågor gav instruktioner om att de skulle diskuteras i helklass. Några av 

frågorna bestod av en fråga med flera följdfrågor av en annan karaktär än huvudfrågan. Vid dessa 

frågor valdes att fokusera på huvudfrågan.  

 

 
Diagram 4: Typer av läsförståelsefrågor i Lärarhandledningen 

Analysen visade att en majoritet (62%, N=59) av läsförståelsefrågorna under samtalsdelen var 

frågor där eleverna skulle grunda sina svar på egna erfarenheter kring ett ämne som tagits upp i 

läseboken. Dessa grundades i elevernas ordförståelse, tidigare erfarenheter samt ställningstagande 

med grund i tidigare erfarenheter. De näst vanligaste (14%, N=13) förekommande frågorna i 

samtalsdelen kring texten var frågor om egna åsikter kring texten, dessa grundades i hur eleverna 

ansåg att karaktärerna hade handlat och rörde sig ofta runt området moral och etik i elevnära 

scenarion. De frågor som uppkom sällan var frågor som går att finna i texten (8%) samt frågor 

som går att finna mellan raderna (3%). Övriga frågor (13%) bestod av de frågor eller uppgifter 

som inte var tillhörande någon av överstående kategorier. I fallen där uppgifter om 
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Går att finna i texten Går att finna mellan raderna Egna åsikter om texten

Egna erfarenheter Övriga frågor



 

 42 

bokstavskunskap används fanns till exempel ”Alla ord innehåller en vokal. Prata om vilka 

bokstäver som är vokaler” (Felth Sjölund 2011, s. 67) utgår lektionsplaneringen utifrån en 

analytisk metod.   

Vid analysen av de olika läsförståelsestrategierna förekom alla fyra i viss mån. Att förutspå 

fanns i frågeform tre gånger under lärarhandledningens  samtalsdel. Att ställa frågor kring texten 

syntes genomgående genom hela boken. Detta gjorde även fånga in det viktiga då frågorna var 

utformade för att bearbeta det som var nödvändigt att förstå för att hänga med i texten. Dock 

gav inte frågorna eleverna möjligheter att göra dessa observationer själv utan gjordes av frågornas 

utformning till exempel ”Damen ser att Asta är bekymrad och ger henne en magisk kula för att 

bota oron. Varför gör hon det?” (Felth Sjölund 2011, s. 39). Den sista strategin, klargöra 

otydligheter, uppkom i diskussion under samtalen men även under rubriken ”ord och fraser att 

förklara”. 

Även om det uppkom tydligt att läsförståelsestrategierna användes i lärarhandledningen fanns 

det varken för läraren eller för eleverna tydlig information om vilken strategi som använts. De 

frågor som användes mest frekvent (79%, N=75) i lärarhandledningen var frågor kring texten 

som kategoriseras till LOTS-frågor då de är analyserande av texten snarare än endast förmedlar 

textens innehåll. 

Sammanställning av analysen av Den magiska kulan 

Vad?  

Vid en sammanställning av kodningen kring vilka av Langers situationer som förekommer i 

frågorna kring texten, kan man se en tydlig fördelning av vilka läsförståelsefrågor som 

förekommer minst respektive mest i både lärarhandledningen och läxboken (se Diagram 5).  

 

 
Diagram 5: Typer av läsförståelsefrågor i lärarhandledningen och läxboken  
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Diagrammet visar att det i läromedlet  i sin helhet (179 frågor) finns flest läsförståelsefrågor med 

svar som går att finna i texten (46%, N=82). De frågor som sällan förekommer i läromedlet är 

frågor kring elevernas egna åsikter om innehållet i texten (9%, N=17).  

På frågan vilka typer av frågor som förkommer i texten ser vi att det finns en spridning mellan 

LOTS- och HOTS-frågor i helheten av läromedlet. Detta kräver dock att alla böcker används i 

undervisningen. Det förekom fler frågor som kan klassificeras till LOTS-frågor i läxboken där 

frågorna var mer riktade till faktakunskap i form av frågor direkt till texten. HOTS-frågorna var 

mer vanligt förekommande i lärarhandledning i samtalsdelen där frågorna var mer analytiska och 

baserades mer på elevernas egna tankar och funderingar.  

När det kommer till vilka läsförståelsestrategier som förkommer i frågorna går alla fyra att 

finna i läromedlet. Alla fyra läsförståelsestrategier behandlas i frågorna som går att finna i 

lärarhandledningen då olika frågor behandlar strategierna: förutspå, ställer frågor till texten, 

klargöra otydligheter samt fångar in det viktiga (Westlund 2009). I läxboken förekommer dock 

bara två av läsförståelsestrategierna: ställer frågor till texten samt fånga in det viktiga. Om alla 

läsförståelsestrategier ska beröras i undervisningen krävs att lärarhandledningens frågor används 

som komplement till läxboken. 

På frågan om uppgifterna är utformade efter analytisk eller syntetisk metod eller en 

kombination av båda kan vi se att läromedlen är utformade för att kunna kombinera båda 

metoderna. Detta beror på hur läraren väljer att lägga upp undervisningen i förhållande till de 

olika böckerna.  

Hur? 

Läromedlets läsebok samspelar väl med tillhörande uppgifter, då vi kan se att det finns en tydlig 

koppling mellan läseboken och de frågor som ställs i de andra böckerna som analyserats. Trots 

det faktum att läseboken har olika nivåer som ser olika ut är frågorna anpassade för att alla elever 

ska kunna svara på frågorna i läxboken oberoende av vilken nivå på läsebok de har. Dock är 

samtalsfrågorna utformade för C-boken, men det finns tydliga instruktioner om att denna ska 

läsas av läraren för hela klassen innan frågorna ställs.  

En aspekt som motiverar elevers läsande är att läseböckerna är uppbyggda av en narrativ 

handling med återkommande karaktärer som behandlar elevnära teman så som: skola, vänner, 

idrott och familj. Läsebok A erbjuder även stöd för läsningen i form av bilder bredvid vissa mer 

svår begripliga ord. 

Frågan om hur frågorna är formulerade så att eleverna förstår vilka läsförståelsestrategier som 

används är svår att besvara då detta inte tydliggörs varken för eleverna eller för läraren i någon av 

böckerna. Denna del saknas helt i läromedlet. 
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Vem? 

Den sista av kodningsfrågorna som vi behandlade var om det förkom diskussioner om 

läsförståelse i lärarhandledningarna. Det förekom diskussionsunderlag i form av frågor kring 

texten i läsebok C till varje kapitel i lärarhandledningen.   
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Diskussion 

I denna del kommer vi först att konkretisera analysens resultat i relation till studiens 

huvudfrågeställningar. Där efter går vi över till att diskutera studiens resultat i relation till 

bakgrund och tidigare forskning. Syftet är med denna studie är att utifrån ett receptionsteoretiskt 

perspektiv samt ett didaktiskt perspektiv analysera och jämföra hur två olika läs- och skrivmaterial 

svarar mot tidigare forskning om undervisningsmetoder och läsförståelse.  

Resultat av analysen i förhållande till huvudfrågeställningar 

Vilka förutsättningar ger läromedlen eleverna att utveckla sina läsförståelsestrategier? 

Båda läromedlen arbetar kring läsförståelsestrategier i sina arbetsböcker och samtliga 

läsförståelsestrategier går att finna i böckerna. Dock finns det mer tydliga instruktioner hur 

läseböckerna ska diskuteras i Den magiska kulan. I Livet i bokstavslandet förekom inget 

diskussion om läsförståelse, fokus låg istället på att de svagare eleverna skulle få hjälp att utveckla 

sin avkodning. I vissa fall fanns det otydliga instruktioner på vad som övades under kapitlet dessa 

var dock till för läraren och inte för eleverna.   

En bristande faktor i båda läromedlen var att det inte tydliggjordes vilka strategier som 

användes i frågor och i diskussionerna för varken lärare eller för eleverna. Den 

läsförståelsestrategi som var vanligast förekommande var att återberätta och ringa in det viktiga i 

texten. Detta stämmer väl överens med de kunskapskrav för årskurs ett i läs- och skrivutveckling, 

som går att finna i Lgr 11 (Skolverket 2011).  

De frågor som var vanligast förekommande i båda läromedlen var Lower Order Thinking 

Skills (LOTS) frågor. Det förekom även Higher Order Thinking Skills (HOTS) frågor i båda 

läromedlen. Analysen visade även att de vanligaste förekommande frågorna var frågor som 

ställdes explicit till textens innehåll. Dessa frågor kan kopplas till Langers (1995) situation 1. Näst 

vanligaste frågorna som förekom var frågor som gick att besvara utifrån läsarens egna 

erfarenheter, situation 2. Tredje vanligaste frågorna var frågor där svaret fanns att finna mellan 

raderna, situation 2. De frågor som var minst förekommande var frågor som behandlade läsarens 

egna åsikter kring textens innehåll, situation 4. I båda läromedlen var detta ett tydligt 

förekommande mönster. I Livet i bokstavslandet förekom det även frågor som går att koppla till 

Langers (1995) situation 3, att lära något av texten, genom att det förekom faktatexter till vissa av 

kapitlen där läsaren kan utveckla sin kunskap kring olika ämnen.  

 



 

 46 

Vilka förutsättningar har läromedlen för att motivera elevernas kontinuerliga 

läsinlärning? 

Båda läromedlen består av läseböcker som är narrativa berättelser med elevnära teman. Livet i 

bokstavslandet består dock av kortare fristående berättelser istället för en och samma berättelse 

som följer genom hela boken. Dock innehåller detta läromedel även faktatexter som är kopplade 

till vissa av de narrativa texterna. Om man istället ser till Den magiska kula är detta en narrativ 

berättelse som följer hela boken, kapitlen är kopplade till varandra och måste läsas i en viss 

ordningsföljd.  

Båda läromedlen ger möjlighet att använda sig av både en syntetisk- och en analytisk 

undervisningsmetod. Livet i bokstavslandet utgick mer från en syntetisk metod vilket kan påverka 

meningsfullheten av texten och på så sätt påverka förutsättningarna för motivationen negativt. 

Läromedlen använder sig av bildstöd i läseböckerna på den lägre nivån för att stötta elevernas 

ordförståelse. Det förkom även förklaringar eller diskussioner kring ord och fraser som kan vara 

nya för eleverna, för att öka ordförståelsen. 

Läsförståelsestrategier  

Enligt Lgr 11 bör elever i årskurs ett visa en begynnande läsförståelse genom att kunna återge 

textens innehåll och med stöd av bilder och frågor klara upp otydligheter i texten samt läsningen 

(Skolverket 2011). Detta är i linje med de frågor kring läsförståelse som går att finna både i Livet i 

bokstavslandet samt Den magiska kulan.  

Vår analys visade att alla läsförståelsestrategier används i båda läromedlen och att frågorna 

som förkommer är kopplade till läsebokens innehåll. Läsförståelse handlar om att läsa på ett sätt 

som gör det möjligt för läsaren att koncentrera sig på att begripa texten snarare än på att bearbeta 

textens uppbyggnad (Smith 2000). I analysen såg vi tydlig att läsförståelsestrategierna inte 

förklaras eller tydliggörs för varken elever eller lärare. Westlund (2009) menar att man bör 

tydliggöra vilka strategier som används för att ge ett bättre stöd och fler förklaringar till svagare 

elever för att optimera deras utveckling inom läsförståelse. I Livet i bokstavlandets gröna läsebok 

förekom det en diskussion om vad de svagare eleverna behövde för stöd. Det förekommer en 

förklaring vad läraren behövde uppmärksamma och hur läsningen ska gå till, men det står inte 

hur läsförståelsestrategierna hos de svagare eleverna ska bearbetas. Detta förefaller mycket 

bristfälligt hos ett läromedel som utger sig för att arbeta med TSI och RT som båda bygger 

mycket på diskussioner kring läsförståelse. Myrberg (2003) påtalar att många svaga elever 

utvecklar sin läsförståelse främst genom högläsning samt aktiva samtal, då detta övar läsarens 

självreflektion av läsningen. Via en stark lärarhandledning utvecklar eleverna mer fördelaktiga 

vägar till att angripa nya ord, svårare texter, dra slutsatser samt hur de skapar sig inre bilder och 

föreställningar utifrån olika texter (Myrberg 2003). Palinscar och Brown (1984) tar i sin studie upp 

vikten av att uppmuntra läsaren att vara aktiv, ge återkoppling, tillgodose läsaren med en 
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förklaring om när? var ? och varför? strategierna ska användas för att läsaren ska utveckla sin 

läsförståelse. I Den magiska kulan förekommer det diskussioner till varje kapitel i läsebok-C. 

Detta är enligt Palinscar och Brown (1984) ett mer fördelaktigt sätt att öva elevernas läsförståelse 

än att låta eleverna svara på frågor i arbetsblad. Diskussioner och texter där läsaren är socialt 

interaktiv påverkar motivationen till läsning positivt (Guthrie m.fl. 2004).  

Frågetypologi i läromedlen 

Frågornas utformning i båda böckerna bestod till mestadels av frågor som ställs direkt till textens 

innehåll. I den magiska kulan utgjorde dessa frågor 46% av alla frågor och i Livet i bokstavslandet 

utgjorde denna typ av fråga 52%. Frågor som går att finna direkt i texten kan kopplas både till 

Langers (1995) situationer, men även till läsfixaren Cowboy Jim som läsförståelsestrategi 

(Westlund 2009). I förhållande till situationerna hör dessa till situation 1 – Vad som står skrivet i 

texten. Här får eleverna skapa sig en textförståelse genom sina tidigare erfarenheter i kombination 

till att skapa föreställningsvärldar. Läsning handlar om att ställa frågor kring texten eftersom ett 

tryckt ord i sig kommer uppfattas olika av läsare med olika erfarenheter (Smith 2000).  Den fråga 

som var näst vanligast förkommande i båda läromedlen var frågor kring elevernas egna 

erfarenheter kopplade till den skrivna texten. Dessa frågor kan kopplas till situation 2 – Läsaren 

ställer frågor om texten baserat på sina egna erfarenheter. Att läsaren kopplar texten till egna 

erfarenheter ger läsaren möjlighet att tolka textens innehåll och tankarna kring detta i förhållande 

till sin egen bakgrund (Liberg 2001). Båda läromedlen hade frågor som går att finna svar på 

mellan raderna som tredje vanligaste frågor. Dessa frågor kan även de kopplas till Langers (1995) 

situation 2 som utöver att ställa frågor som baseras på läsarens egna erfarenheter även ger läsaren 

möjlighet att granska den underliggande meningen med texten genom sina egna erfarenheter. 

Den frågeform som var minst förekommande var frågor som behandlade läsarens egna åsikter 

kring texten. Dessa frågor kopplas till Langers (1995) situation 4 som behandlar att man ställer sig 

kritiskt till texten och reflekterar över innehållet i förhållande till egna erfarenheter, men även 

samhället som man är en del av. Livet i bokstavslandet hade även med faktatexter, och frågor 

kopplade till dessa. Genom detta fångar även läromedlet upp en chans för eleverna att nyttja 

Langers (1995) situation 3, där eleven har möjlighet att ta till sig ny kunskap utifrån skriven text. 

De frågor som var vanligast förekommande var frågor som hjälpte eleverna att återberätta viktiga 

delar ur texten, detta kan sammankopplas med Lgr 11 kunskapskrav för godtagbara kunskaper 

för läsförståelse i avslutad årskurs ett (Skolverket 2011). 

Med den insamlade datan kan vi se att de vanligaste frågorna som förkom i båda läromedlen 

kan kopplas till LOTS-frågor. Frågorna var alltså i stor utsträckning dominerade av förståelse, 

tillämpning och faktakunskap (Assaly & Smadi 2015). Denna typ av frågor och den förståelse 

som medföljer behandlar inte läsförståelse utan kontrollerar snarare innehållsmässiga frågor som 

går att finna i texten (Assaly & Smadi 2015). Det förkommer i en viss utsträckning HOTS-frågor 

som kräver av läsaren att analysera, syntetisera och utvärdera innehållet i texten. Dessa frågor har 
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enligt Assaly och Smadi (2015) en större påverkan på elevernas läsförståelse än LOTS-frågor då 

dessa snarare behandlar tillämpning av fakta än läsförståelse. Frågorna kring läsförståelse bör 

enligt Westlund (2013) vara mer öppna utan att ha rätta svar för att öka elevernas förståelse för 

läsförståelse. Den typen av fråga visar även varför eleverna har svarat som de gjort och inte bara 

om eleven har svarat korrekt eller inte.  

Förutsättningar för motivation 

Formeln för läsförståelse, avkodning gånger förståelse, bör kompletteras med faktorn motivation, 

detta för att öka intresset och där igenom läsförståelsen (Borgström 2006). Läromedlens 

förutsättningar till att motivera läsaren en viktig del för att utveckla läsförståelsen. 

Taube och Munk (1996) talar om skillnader mellan pojkars och flickors läsförståelse. Ofta är 

denna skillnad till pojkarnas nackdel, detta kopplas dock till det faktum att pojkar har svårare att 

ta till sig av ett innehåll de finner ointressant. Flickor menas finna narrativa texter med humana 

innehåll mer intressanta medans pojkars intresse ligger mer i vetenskapliga texter. Detta gör att 

motivationen när det kommer till olika former av texter ser olika ut mellan de olika könen. Med 

detta i åtanke är Livet i bokstavslandet mer inriktat på att motivera både flickor och pojkar då den 

innehåller både faktatexter och narrativa historier med humana inslag. Den magiska kulan 

innehåller däremot inte faktatexter utan inriktar sig endast på narrativa handlingar, detta gör att 

motivationen till läsning och läsförståelse kan minskas när det kommer till pojkarna. 

Motivationen påverkas även om eleverna får använda sina egna erfarenheter i koppling till 

texterna, båda läromedlen hade elevnära teman och hade frågor kring texten som krävde av 

eleverna att koppla in egna erfarenheter i förhållande till texten. Även självförtroende spelar in i 

engagemanget om eleverna får en större tro på sin förmåga att använda sig av 

läsförståelsestrategier och vet hur dessa ska appliceras påverkas motivationen positivt (Guthrie 

2004). 

Livet i bokstavlandet utgår ifrån den syntetiska metoden. En svaghet med den här metoden är 

att när man utgår ifrån de enskilda beståndsdelarna kan undervisningen bli ointressant, abstrakt 

och svårförståelig (Malmquist 1973). Elever med svag auditiv uppfattningsförmåga kan få 

problem med inlärningen om undervisningen helt baseras på att ljuda fram orden. Om ljudningen 

används allt för ensidigt kan eleven få svårigheter att uppfatta texten innehåll, då läsningen kan få 

en tråkig och onaturlig ton vilket har en negativ påverkan på motivationen (Malmquist 1973). 

Livet i bokstavslandet förbygger denna svårighet i och med att väva in narrativa texter 

tillsammans med ordväggen. På så vis övas orden både så att beståndsdelarna framgår tydligt och 

även orden ger en kontext i den skrivna texten. Om vi istället ser till Den magiska kulan som går 

att använda både syntetiskt och analytiskt eftersom att den innehåller en sammanhängande 

narrativ berättelse som ökar förutsättningarna för elevernas motivation genom att läsningen blir 

roligare och mer intresseväckande för läsaren än de fall då det arbetas enskilt med enstaka ljud 

som sedan sammanfogas till ord (Malmquist 1973). Meningsfullheten i texten är en stark 
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förutsättning till motivation, då det går snabbare att identifiera en sats om den upplevs bära med 

sig mening och inte bara består av rent nonsens (Smith 2000). Läsningen ger genom detta ett mer 

intensivt och kvarlevande intresse (Malmquist 1973). Dock uppkommer en syntetisk metod i och 

med fokuset vid olika bokstäver i olika kapitel i förhållande till arbetsboken. På grund av den 

starka mognadsspridningen som förkommer i varje klassrum bör undervisning bestå av en 

kombination av den syntetiska- och analytiska metoden. Det är viktigt att komma ihåg att 

läsundervisningen måste tillgodose kravet att ge eleverna en fungerande teknik att binda ihop ljud 

och bokstav och upplevas som meningsfull (Malmquist 1973). Båda läromedlen uppvisade en 

möjlighet att kombinera de olika metoderna och kan därför ses uppfylla detta kriteriet. 

Både Livet i bokstavlandet samt Den magiska kulans läseböcker som var på den lägsta nivån 

hade bildstöd bredvid ord som var nya eller klassas som lite svårare att känna igen. När det 

kommer till ordförståelse menar Palinscar och Brown (1984) att läraren bör bidra till ett breddat 

ordförråd för att stödja eleverna i sin läsförståelse (Rosenshine & Meister 1994). Båda läromedlen 

ger möjligheter för läraren att förklara nya begrepp och ord för eleverna. I Den magiska kulan 

sker detta i diskussionen kring texten under avsnittet ”ord och fraser att förklara” (Felth Sjölund 

2011, s. 67) samt  i diskussionen kring texten. Livet i bokstavslandet uppmuntrar att gröna 

läseboken först ska läsas tillsammans med eleverna och uppmärksamma när ett av orden som går 

att finna på ordväggen förekommer i texten. Den finns även inslag i arbetsboken som till exempel 

”Vad är kattguld” (Stark 2015) som låter eleverna förklara olika begrepp som presenteras i 

läseboken. På detta vis kan eleverna ta till sig nya begrepp och ord antingen i form av skriven text 

eller i diskussion om texten. Langer (1995) tar också upp vikten av oförståelse i förhållande till 

läsförståelsen, hon menar att om texten upplevs som svårtolkad och har ett för brett ordförråd 

brister läsarens fokus och förståelse när det kommer till de olika situationerna. 
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Konklusion 

Studien visade att den vanligaste typen av frågor som förekom var LOTS-frågor, frågor som 

alltså inte kräver att eleverna själva behöver analysera texten och läsningen något vidare. Denna 

typ av fråga ger inte eleverna någon vidare läsförståelse, utan snarare ett verktyg för hur man 

applicerar information hämtad från texten. Båda läromedel utger sig för att arbeta med 

läsförståelsestrategier och den litteracitet som följer med en god läsförståelse. Att använda sig av 

HOTS-frågor kan stärka elevernas litteracitet och därmed deras roll som demokratiska 

medborgare. Det blir därför motsägelsefullt att läromedlen inte innehåller denna typ av fråga. Att 

analysera, syntetisera och utvärdera en text ger färdigheter som ökar förmågan att ha en 

fungerande roll i samhället, att kunna ta hänsyn till personliga mål samt att utvecklas i takt med 

sina personliga förutsättningar. Det ska dock poängteras att vi inte analyserat läromedlets böcker i 

de senare årskurserna, och om frågorna inom dessa blir mer avancerade i termer av HOTS.   

En av de aspekter analysen visar är att det inte finns så mycket diskussioner om läsförståelse i 

de båda läromedlen, trots att Palinscar och Brown (1984) förordar att läsförståelse och 

läsförståelsestrategier bör läras ut till svagare eleverna genom diskussioner och samtal kring 

texten.. Att analysen visade att de frågor som förkom mest var att återberätta handlingen 

överensstämmer nämligen bra med de kunskapskrav som finns för slutet av årskurs ett. Vid 

sökandet av läromedel ögnade vi dock snabbt igenom årskurs två lärarhandledning för Livet i 

bokstavslandet, i vilken vi fann läsfixarna presenterade med bilder och förklaring. Det förefaller 

udda att de inte redan i årskurs ett bok presenterat dessa karaktärer, även om inte alla är lika 

frekvent använda i denna ålder.  Detta kan bero på att man anser att elevernas avkodning inte är 

tillräckligt bra för att påbörja läsförståelsen. Dock kan arbete runt läsförståelse förbättra elevernas 

förståelse och detta ska ske i en tidig ålder. Trots svårighet med avkodning finns det möjligheter 

att arbeta med läsförståelse i de tidigare åldrarna, en viktig faktor som vi sett för att utveckla 

läsförståelse var att man leder eleverna i diskussioner om olika texter. Detta kräver inte att 

eleverna kan läsa själva utan kan också ske vid högläsningen av läseboken. 

I Den magiska kulan såg vi att det förekom just sådana diskussioner, en brist med dessa var 

dock att de inte tydliggjorde för eleverna vilken strategi de övade på. Att eleverna vet vilka 

strategier som används och kan sätta namn på dessa och veta när de ska användas är viktigt när 

det kommer till deras utveckling i läsförståelse. Trots att de lite starkare läsarna kan klara detta 

själva är det viktigt att vi som pedagoger i skolan ser till att de svagare eleverna inte halkar efter 

vilket vi kan se i undersökningar på som PISA och PIRLS. 

En viktig motivation för att eleverna skall finna ett fortsatt läsintresse är att de skall förstå vad 

de läser. Utan en textförståelse blir texten lätt ointressant och kan uppfattas som meningslös. I 

läromedlen motiverades eleverna genom elevnära och narrativa texter, vi ansåg dock att Livet i 

bokstavslandets texter föreföll mindre intresseväckande. Detta på grund av att de valt att ha 
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kortare, fristående berättelser och inte bygger på en och samma historia genom kapitlen. Ett 

sådant upplägg kan även det bidra till att elevernas läslust uteblir, då en större kontext och 

meningsfullhet saknas. Att väcka elevernas intresse och motivation för läsning är en viktig faktor 

för att de skall knäcka läskoden och läsförståelsen som följer med att vara en god läsare. 

Avslutande tankar 

Även med den grad av forskning som finns kring läsförståelse och läsförståelsestrategier är det 

viktigt att dessa appliceras i klassrummet av pedagoger, men även att författare till läromedel tar 

ansvar för att grunda sina böcker på den forskning som går att finna.  

Båda läromedlen uppfyller de kriterier som är nödvändiga för att eleverna skall nå de 

kunskapskrav som finns för avslutad årskurs ett, men ingen av dem engagerar vidare till ett tidigt 

arbete inom läsförståelse, vare sig när det gäller en variation av läsförståelsestrategier som 

läromedlens innehåll aktualiserar i vid mening, den kognitiva nivå på läsuppgifterna som 

aktualiseras av textfrågorna, eller i vilken mån läromedlen ger eleverna förutsättningar för 

motivation att lära sig läsa. Kanske är det så att elever i årskurs ett har fullt upp med att knäcka 

läskodens första del, nämligen avkodningen. Men som Taube (2006) påtalar handlar inte läskoden 

om addition, utan multiplikation. Vi anser därför att avkodning och läsförståelse bör läras ut 

parallellt med varandra, så att eleverna får en förståelse för att dessa hänger ihop och 

kompletterar varandra. I läromedlen är det även otydligt vilken läsförståelsestrategi eleverna ska 

använda när de arbetar med uppgifterna. En mycket simpel men givande komplettering till 

läromedlen hade varit att föra en diskussion om läsfixarna och dess mening. Ännu enklare hade 

varit att med hjälp av till exempel ett bildstöd bredvid frågorna handleda eleverna till vilken 

strategi som eftersöks. Genom en sådan aktivering hade eleverna redan i första klass fått in 

känslan för vad läsförståelse handlar om och vilka möjligheter det ger för att förstå en text och 

därmed uppnå högre litteracitet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell med de didaktiska frågorna  

 

MODELL FÖR UTVÄRDERING AV PEDAGOGISK 
VERKSAMHET (BERG 2011) 

VAD? INNEHÅLL 

 

Kunskapsformer V 

Ämnesrelationer A 

Relationen läsa-skriva-tala-lyssna R 

Språklig medvetenhet F 

Textval  Ö 

R

  

HUR? METOD  

Läs- och skrivmetod: V 

Pedagogiskt bemötande A 

Pedagogisk bedömning R 

Orientering av uppgiften  

 

F 

Ö 

R 

VEM? LÄRARE OCH ELEV  

Lärarens roll V 

Elevens roll A 

Kommunikationsmönster R 

F 

Ö 

R 
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Bilaga 2. Kodningsschema  

Analysfrågor som använts för att kategorisera och 

koda textfrågorna i de analyserade läromedlen 

Didaktiska 

underkategorier 

Didaktisk 

huvudkategori 

1. Vilka läsförståelsestrategier aktualiseras av 

frågorna? 

 

2. Är uppgifterna utformade efter en analytisk- 

eller syntetisk metod, eller en kombination? 

 

3. Vilka av Langers situationer förekommer i 

frågorna kring texten? 

 

4. Vilken typ av frågor förekommer i texten: 

HOTS eller LOTS? 

 

Vad? Innehåll  

 

 

5. Hur väl samspelar läromedlens läsebok med 

tillhörande uppgifter? 

 

6. Vilka aspekter av läromedlet kan motivera 

elevernas läsande?  

 

7. Hur är frågorna formulerade så att eleverna 

förstår vilka läsförståelsestrategier som 

används?  

 

Hur? Metoder Läsförståelse 

8. Förkommer det diskussioner om läsförståelse 

i lärarhandledningarna?  

 

Vem? Lärare och elev  

 

 


