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Abstract 
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Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-1420-4. 

The overall purpose of this licentiate thesis is to shed light on how reading is constructed in 
different year 1 school subjects. The focus of the study is reading and how teachers create 
conditions for students to understand text via text conversations and via textbook texts used 
in Mathematics, Swedish and Technology. The study aims to shed light on reading from a 
disciplinary literacy perspective. 

The study is conducted in two sub-studies. In the first sub-study three lessons in year 1 are 
analyzed in terms of how reading is constructed via the following research questions: 

1) How are the students invited into the text and text conversations through the teacher’s 
questions? 

2) What everyday language, school language and subject-specific words and concepts do the 
students encounter in the text conversations? 

The second sub-study analyzes text sections from ten textbook texts with associated written 
questions: 

1) What ways of using texts are encouraged by the questions in the text-book texts? 
2) What everyday language, school language and subject-specific words and concepts can be 

identified in the textbook texts? 
The analyzes are based on an adapted text mobility model (Folkeryd et al., 2006; Liberg 

et al., 2010; Liberg et al., 2012), adaptations of PIRLS processes of comprehension (PIRLS 
2016; Mullis & Martin, 2017) and adaptations of Lindberg’s (2007) categorization of words and 
concepts in everyday, school language and subject-specific vocabulary. 

The results show that the teachers create conditions for text comprehension by initiating text 
conversations in whole groups and in pairs where information in texts is identified, words and 
concepts are defined, the texts are interpreted and more information is added to the texts. Based 
on the textbook texts, conditions for reading are created via the texts’ everyday language use and 
when subject-specific words and concepts occur, via the teacher’s alternating use of everyday 
and subject-specific words and concepts and through repetitions of the subject-specific ones. 

The teachers and the textbooks create different conditions for text comprehension in different 
subjects. In Mathematics the text is read carefully and repeatedly to identify information before 
calculation and finding the correct solution. In Swedish the text is read to be interpreted. In 
Technology the purpose of reading is to convey facts and innovative technology. 
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Förord 

Nu är det dags att summera drygt fyra års forskningsarbete och det sker när 

det är som mest roligt och utmanande. För att använda en liknelse som man 

ibland använder inom specialpedagogik, känner jag att jag nu ”hittat nyckeln” 

till forskningsarbetet. 

 

Först och främst vill jag tacka mina handledare Åsa af Geijerstam och Jenny 

Wiksten Folkeryd, min 10-procentsläsare Charlotte Engblom och min 90-pro-

centsläsare Robert Walldén. Ni har givit mycket värdefulla återkopplingar 

som stöttat och inspirerat mig till att arbeta vidare med detta spännande 

material och forskningsämne. Jag vill även tacka Niklas Norén för fin och 

välbehövlig hjälp med inspelningarna av lektionstillfällena och Oscar Björk 

för praktisk och teoretisk instruktion i transitivitetsanalys. Den senare kom 

dock inte att vara en del av den färdiga licentiatuppsatsen, men kan kanske bli 

en del av materialet vid ett annat tillfälle. 

 

Jag vill naturligtvis också tacka Institutionen för pedagogik, didaktik och ut-

bildningsstudier vid Uppsala universitet för förmånen att tro på mig och därav 

finansiera mina forskarstudier. Att vara forskarstudent vid institutionen inne-

bär att jag har haft många kollegor som hälsat, rekommenderat artiklar, sagt 

stöttande ord och på olika sätt visat intresse för mitt skrivande. Det är viktigt 

och jag har uppskattat det mycket! Jag vill därför tacka alla medlemmar i 

STOLP-gruppen, PS-gruppen och SCOD-gruppen för uppmuntran och stöd. 

Att ha kollegor som befinner sig i samma situation och i samma tidsordning 

är också värdefullt. Därför vill jag uppmärksamma alla forskarstudenter vid 

EDU som jag mött på seminarier och kurser, men jag vill särskilt uppmärk-

samma mina licentiatkollegor Anna och Jonas. 

 

Jag vill också rikta tacksamhet till de lärare som öppnat sina klassrum för mig 

genom att vara en del av mitt material. Och naturligtvis till min familj som 

alltid tror på mig. Våra fina söner Martin och Johan som utifrån sina studier i 

teknik och matematik fått besvara diverse frågor från en intresserad forskar-

student som rör sig på ny mark i två främmade fält. 
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Inledning 

Den här licentiatuppsatsen handlar om läsande i olika skolämnen i tidiga 

skolår. Min ambition är att belysa det läsande som sker gemensamt och i läro-

medel bortanför den tidiga avkodningsträningen. Mitt intresse för läsande i 

tidiga skolår grundar sig i mitt arbete som grundskollärare i årskurs 1–6 och 

som specialpedagog. Dock är min erfarenhet av gemensamt läsande med text-

samtal är inte så stor som den borde vara. Under min lärarutbildning lades 

fokus på läsande som upplevelse och på litteraturhistoria, där vi läste barn- 

och vuxenklassiker. Det var fin och inspirerande undervisning, men jag stod 

ganska handfallen i årskurs 1 med tron på att om vi bara erbjuder relevant 

litteratur lär sig eleverna läsa. De första stapplande läraråren sökte jag stöd 

hos äldre kollegor, eftersom mina kunskaper i avkodningsträning behövde 

stärkas. Mitt intresse för litteratur förde med sig att jag prioriterade högläsande 

varje dag. Insikten i att högläsande skulle kunna vara en aktiv process där ele-

verna bjöds in till textsamtal infann sig dock flera år senare. Det var i samband 

med en lärarfortbildning, där man belyste vikten av att arbeta aktivt med för-

ståelsen av texten. Jag hade ställt frågor till texten, men jag förstod nu att 

läsande handlade om mer en interaktiv och strukturerad undervisning. Numera 

möter jag lärarstudenter i förskoleklass till årskurs 3 samt årskurs 4–6. Min 

ambition med den undervisningen är att lärarstudenterna ska känna sig trygga 

med sina kunskaper i och om läsande och inte ska stå lika handfallna som jag 

gjorde.  

 

Sedan jag tog mina första steg som läslärare har samhällsutvecklingen och inte 

minst den digitala utvecklingen förändrat vårt läsande. Liberg (2007) diskute-

rar förändringar och konsekvenser för lärare och undervisning i svenskämnet 

i tidiga skolår. Hon ser att elever vid skolstarten i allt högre grad redan har 

kommit en bit på vägen mot läsande. Detta för med sig att lärare i tidiga skolår 

inte kan undervisa alla elever på samma sätt och vid samma tidpunkt som man 

tidigare gjorde. I samhället efterfrågas också högre läs- och skrivkompentens 

än tidigare. Sättet att läsa har utvecklats i takt med den digitala utvecklingen, 

och texterna är nu mer komplexa och behöver läsas och granskas på ett annat 

sätt än vad vi tidigare behövde. Dessa förändringar ställer därmed nya krav på 

lärarna att skapa undervisningsmiljöer, där elever ges möjlighet att bli enga-

gerade i olika former av läs- och skrivaktiviteter.  

 



 8 

Utifrån den vid lärarfortbildningen rekommenderade läsningen med aktiva 

och strukturerade textsamtal, möttes jag även av tankar om skillnader i olika 

typer av texter. Dessa skillnader sades kunna innebära behov av varierad 

undervisning, där elever explicit får lära sig att läsa och skriva olika texter 

samt utforska läsandets och skrivandets roll i olika skolämnen. I mitt möte 

med svenska studier (Berg et al., 2007; af Geijerstam, 2012; Egelström, 2019) 

läste jag om påvisade ämnesspråkliga drag i undervisningen i mellanåren. I 

studierna framkommer skillnader i läsande i olika skolämnen där syftet med 

läsandet, hur läsandet går till, hur läsandet används samt skillnader i vokabu-

lär. Skillnaderna kan även ses återspeglas i elevers texter. Utifrån mitt speci-

alpedagogiska intresse av hur lärare stödjer elevers språkförståelse i tidiga 

skolår, utvecklade jag intresset till att även omfatta ämnesspråkliga förutsätt-

ningar. Min forskning handlar därför om undervisning utifrån ett jämförande 

ämnesspråkligt perspektiv. Det vill säga om det finns ämnesspråkliga skillna-

der i den mycket tidiga ämnesundervisningen, vilka dessa skillnader i så fall 

är och om det går att säga något om undervisningen utifrån ämnesspecifika 

skillnader. Att göra detta i de första skolåren är intressant då läsandet i skolan 

ännu inte bytt inriktning från att lära att läsa mot att lära via att läsa; något 

som sägs ske mellan årskurs 3 och 4. Detta omtalas ofta som utmanande för 

elevernas läsande. Genom att studien utforskar det tidiga läsandet bortanför 

elevernas avkodningsträning, kan närmanden mot att tidigt lära via att läsa 

komma att diskuteras. I licentiatuppsatsen utforskar jag därmed hur lärare 

skapar förutsättningar för elevers läsande med fokus på det jag benämner som 

skolämneslitteracitet i årskurs 1. Min förhoppning med licentiatuppsatsen är 

att lämna ett kunskapsbidrag till ämnesspråklig, didaktisk forskning. Detta ut-

ifrån att uppsatsen behandlar de första skolåren då tidigare forskning främst 

varit inriktad mot senare skolår och skolans mellanår. Min förhoppning är 

även att bidra med kunskaper som skulle kunna användas i lärarutbildningen 

och av yrkesverksamma lärare.  
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Bakgrund 

I licentiatuppsatsen undersöks läsande i de tre skolämnena matematik, 

svenska och teknik. I bakgrundskapitlet ges en orientering av viktiga aspekter 

för läsande i respektive kursplan.   

 

Vid studiens genomförande är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) den aktuella läroplanen. Varje kursplan består av 

en inledande syftestext som gäller för grundskolans årskurs 1–9. Därefter föl-

jer innehållsbeskrivningar för varje skolämne och skolstadium som benämns 

centralt innehåll. Sist i kursplanerna beskrivs de kunskaper eleverna ska ha 

vid skolstadiets slut. Dessa benämns kunskapskrav. Eftersom studien berör ti-

diga skolår behandlas det centrala innehållet för årskurs 1–3 samt kunskaps-

kraven för årskurs 3 här. I teknikämnet saknas dock kunskapskrav för årskurs 

3, men det finns för årskurs 6 och 9.   

Matematik 

I syftestexten i kursplanen för matematikämnet beskrivs vad eleverna ska 

kunna i matematik (Lgr 11, ss. 54-55). Flera av dessa innefattar språkliga 

aspekter. Eleverna ska i undervisningen exempelvis lära sig att: ”formulera 

och lösa problem”, ”tolka vardagliga och matematiska situationer samt besk-

riva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer” (s. 54), 

”argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” (s. 54), samt ”ges 

möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och 

hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang” (s. 54). I kunskapskraven för årskurs 3 (Lgr 11, 

ss. 59-60) återfinns också beskrivningar som kräver språklig förmåga. Ele-

verna ”beskriver tillvägagångssätt” (s. 59), ”har grundläggande kunskaper om 

matematiska begrepp” (s. 59), ska ”ge exempel på hur några begrepp relaterar 

till varandra” (s. 59). Eleverna ska vidare kunna ”beskriva och samtala om 

tillvägagångssätt” (s. 60), ”avläsa tabeller och enkla diagram” (s. 60), ”föra 

och följa matematiska resonemang” (s. 60) samt ”utifrån instruktioner, kon-

struera enkla geometriska objekt” (s. 60). I Kommentarmaterialet till kurspla-

nen i matematik (Skolverket, 2017a) lyfts också kursplanens språkliga områ-

den fram. Det står att ”Begreppsförmåga har en central roll för elevernas för-
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ståelse i matematik” (s. 5). Den säger vidare att ”eleverna ska utveckla för-

måga att kommunicera i och om matematik” (s. 9) samt när de kommunicerar 

ska de ”utveckla ett alltmer precist matematiskt språk” (s. 9). 

 

Vid analys av kursplanen i matematik identifierar Boesen et al. (2014) och 

Juter 2014) sex matematiska förmågor. Dessa är 

 

• problemlösningsförmåga 

 

• metodförmåga (ibland benämnd procedurförmåga) 

 

• modelleringsförmåga 

 

• begreppslig förmåga 

 

• resonemangsförmåga  

 

• kommunikativ förmåga. 

 

De sex matematiska förmågorna (Boesen et al., 2014; Juter, 2014) utgör olika 

aspekter av matematiskt lärande som eleverna behöver utveckla för att nå 

kursplanens kunskapskrav. De förmågor som tydligast innefattar de språkliga 

aspekterna är den begreppsliga förmågan där eleverna ska beskriva matema-

tiska symboler och matematiska val, resonemangsförmågan där eleverna ska 

argumentera med stöd av matematisk härledning samt den kommunikativa 

förmågan där eleverna ska kunna avläsa och använda symboler, grafer, termer, 

ord, bilder och modeller.  

 

De matematiska förmågorna är inte att betrakta som fristående från varandra 

utan är olika aspekter av matematiskt lärande. Eleverna använder flera för-

mågor vid arbete inom samma matematiska innehållsområde och ofta även i 

en och samma uppgift. De sex förmågorna kan också stärka varandra, där ex-

empelvis god begreppslig förmåga och god resonemangsförmåga är viktig för 

problemlösningsförmågan och metod-/procedurförmågan. (Boesen et al., 

2014). 

 

Enligt kursplanen i matematik (Lgr 11, ss. 54-56), dess kommentarmaterial 

(Skolverket, 2017a) och de sex matematiska förmågorna (Boesen et al., 2014; 

Juter, 2014) framträder flera språkliga aspekter i matematikämnet. Att läsande 

är en del av undervisningen utifrån kunskapskraven framträder dock inte ex-

plicit. 
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Svenska 

I syftestexten i kursplanerna för svenskämnena (Lgr 11, ss. 257-258) står det 

att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (s. 

257) och eleverna ska lära sig att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften” (s. 258). I det centrala innehållet för årskurs 1–3 gäl-

lande läsande återfinns bland annat att eleverna ska ha ”lässtrategier för att 

förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll” (s. 258). I kunskapskravet gällande läsande för årskurs 1 står: 

 

 Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter 

 genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett 

 delvis fungerande sätt. Genom att kommentera och återge nå

 gon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar 

 eleven begynnande läsförståelse. (Lgr, 2011, s. 263).  

 

Kunskapskravet gäller även i de fall när eleverna lyssnat till uppläst text. De 

ska då ”föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och 

jämföra detta med egna erfarenheter” (Lgr 11, s. 263). I kunskapskraven gäl-

lande läsande för årskurs 3 står: 

 

 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att 

 använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom 

 att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 

 innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 

 läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om 

 tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till 

 egna erfarenheter. (Lgr 11, s. 263). 

 

Inom svenskämnet diskuteras sedan 1970-talet olika ämnesuppfattningar uti-

från innehåll i olika läroplaner/kursplaner, i svenskundervisning och utifrån 

läromedel i skolämnet svenska. De tre ämnesuppfattningarna innefattar olika 

starka betoningar på olika innehåll och olika arbetssätt i undervisningen (Li-

berg, 2019). Malmgren (1996) och Thavenius (1999) diskuterar svenskämnet 

som svenska som ett färdighetsämne där tekniska språkliga färdigheter som 

exempelvis stavning fokuseras, svenska som ett litteraturhistoriskt bildnings-

ämne där personlighetsutveckling via kulturarv fokuseras vilket till exempel 

innebär röster för en kanon med bestämd obligatorisk litteratur som eleverna 

förväntas läsa ryms samt svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne där 

utgångspunkten är elevernas förutsättningar och erfarenheter. Dessa tre är te-

oretiska ämnesuppfattningar. Enskilda lärare kan undervisa utifrån alla tre äm-

nesuppfattningarna. Under 2000-talet har forskare inom det svenskdidaktiska 

fältet också diskuterat demokrati utifrån såväl ämnesinnehåll inom svenskäm-

net som arbetsform. Molloy (2003) är en av dessa som ser demokratiska syften 
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och möjligheter i och med elevernas språkutveckling. Demokrati skulle där-

med kunna komma att ses som en fjärde ämnesuppfattning där muntlig och 

skriftlig förmåga i svenska är ett demokratiuppdrag. 

 

När det gäller texter som eleverna ska läsa och skriva säger kursplanen i 

svenska för årskurs 1–3 att eleverna ska möta berättande texter och sakprosa-

texter. De senare innefattar beskrivande, förklarande samt instruerande texter. 

Enligt Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2017b) ska 

olika typer av texter behandlas i svenskämnet men Skolverket uttrycker också 

att andra skolämnen har ansvar för texter: 

  

 Alla skolans ämnen har ansvar för att, inom ramen för ämnet, 

 studera de olika texter som används i undervisningen.  

 Svenskämnet har alltså inte ensamt ansvar för att eleverna kan 

 läsa facktexter som hör till andra ämnen. Däremot kan  

 eleverna ta med sig det de lär sig om sakprosatexter på  

 lektionerna i svenska till andra ämnen. På så sätt kan de  

 lättare läsa och förstå texter i exempelvis historia. (Skolverket 

 2017b, s.16) 

 

Enligt kursplanen i svenska (Lgr 11, ss. 257-259, 263) är läsande viktigt. Tex-

terna ska analyseras med hänsyftning till förståelse och tolkning. Eleverna ska 

även föra enkla resonemang och jämföra med egna erfarenheter. Utifrån kom-

mentarmaterialet bär svenskämnet ansvaret för berättande texter, men delar 

ansvaret med andra skolämnen vad det gäller läsande och skrivande av sak-

prosatexter.   

Teknik 

Eftersom teknik är ett relativt nytillkommet och till timfördelningen litet sko-

lämne i grundskolan ges här en något mer omfattade bakgrund till teknik som 

skolämne. 

 

Teknik blev ett eget obligatoriskt skolämne i grundskolan år 1994. Teknik 

fanns dock i läroplanen redan år 1980, men då som en del av de naturveten-

skapliga skolämnena (Skogh, 2001; Hartell, 2015; Björkholm et al. 2016). 

Skogh (2001) finner tre argument för teknik som skolämne i tidiga skolår uti-

från den debatt som föregick införandet av teknik som eget skolämne i tidiga 

skolår. Argumenten handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor där fo-

kus ligger på att alla ska kunna vara aktiva medborgare som använder teknik 

i olika situationer. Argumenten inbegriper även en önskan om ökad rekryte-

ring till naturvetenskapliga utbildningar på såväl gymnasienivå som till högre 

utbildning. Ett tredje argument för teknikämnet i tidiga skolår är viljan att 
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stärka de naturvetenskapliga skolämnena, inte minst via den praktiska under-

visningen som utredarna ser är lämplig inom teknikämnet. Teknikämnet har 

haft svårt att få en tydlig och kunskapsbärande plats i grundskolan och då inte 

minst i tidiga skolår. I Skolinspektionens rapport om teknikundervisning i 

grundskolan (2014) belyses flera svårigheter med teknikämnet och i teknik-

undervisningen. Det anses ha flera orsaker däribland brister i lärarnas utbild-

ning samt lokal-, material- och tidsbrist. Svårigheterna leder till att eleverna 

inte får de kunskaper som kursplanen föreskriver. Utifrån lektionsobservat-

ioner finner de att tekniklektionerna ofta innefattar att bygga och konstruera 

med syftet att hitta den rätta lösningen. Skolinspektionen diskuterar detta vara 

en sammanblandning med naturvetenskapen där man ”tar reda på hur saker 

och ting är” (s. 23) medan man i teknik ”ställer frågan om hur saker skulle 

kunna vara och hur vi skulle kunna åstadkomma det vi vill” (s. 23). Skolin-

spektionen ser att skolor behöver bli bättre på att förstå teknikämnets karaktär 

där ”ändamålsenlighet, lämplighet och effektivitet” (s. 23) är i fokus. Istället 

för att fokusera rätt lösning behöver lärare uppmuntra eleverna att ompröva 

sina lösningar i syfte att hitta flera lösningar på samma problem. Skolinspekt-

ionen ser också att den praktiska teknikundervisningen saknar koppling till 

teori och att lärarna inte tydliggör vad eleverna förväntas lära i undervis-

ningen. 

 

Enligt syftestexten i kursplanen i teknik (Lgr 11, s. 292) ska eleverna ges för-

utsättningar att utveckla sin förmåga inom följande fem områden:  

 

• Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsen-

lighet och funktion. 

 

• Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utar-

beta förslag till lösningar. 

 

• Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

 

• Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och 

miljö. 

 

• Att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken 

har förändrats över tid. 

 

I syftestexten i kursplanen i teknik (Lgr 11, s. 292) återfinns den språkliga 

aspekten ”förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp”. I 

det centrala innehållet för årskurs 1–3 (s. 293) sägs det att eleverna ska kunna 

”några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lös-

ningar”. Enligt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik (Skolverket, 2011) 

är målet att ”eleverna ska kunna samtala och delta i samhällsdebatten kring 
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tekniska lösningar av olika slag och då använda relevanta tekniska begrepp” 

(s. 8). Vidare säger de att många tekniska begrepp redan ingår i elevernas ord-

förråd, men att dessa kan definieras i undervisningen ”så att förståelsen för 

dem vidgas och fördjupas” (s. 8). De säger även att ”ord och begrepp hör i hög 

grad samman med att erövra ett tekniskt kunnande” (s. 14).  

 

Läroplanen föreskriver att teknikundervisningen ska innefatta ”dokumentat-

ion i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller” (Lgr 

2011, s. 293). Enligt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik (Skolverket, 

2011) innebär dokumentation ”ett slags sammanfattningar av vad man gjort. 

Den ger tillfälle att på olika sätt, språkligt och bildmässigt, summera och be-

skriva arbetet” (s. 16). I kommentarmaterialet lyfts även att lösningar (min 

tolkning tekniska lösningar) ”behöver ofta även presenteras skriftligt och 

muntligt” (s. 16). I senare skolår ska eleverna även skriva enklare rapporter. 

Enligt kommentarmaterialet hindrar det inte att elever i tidiga årskurser ”får 

bekanta sig med skriftlig dokumentation i form av enkla projektböcker eller 

väggdokumentation” (s. 16). Vidare säger kommentarmaterialet att eleverna 

ska ”tolka texter, ritningar och andra tekniska illustrationer i bruksanvisningar 

och manualer” (s. 16). 

 

Enligt kursplanen i teknik (Lgr 11, ss. 292-293) och Kommentarmaterial till 

kursplanen i teknik (Skolverket, 2011) framkommer språkliga aspekter i tek-

nikämnet. För teknikundervisning i de första skolåren tydliggörs det främst i 

det tredje innehållsområdet som behandlar teknikområdets begrepp och ut-

trycksformer. I Kommentarmaterialet lyfts den förmågan fram som viktig och 

nära sammanbunden med tekniskt kunnande. Att läsande är en del av under-

visningen utifrån kunskapskraven framträder inte explicit. 

 

Sammanfattningsvis nämns läsande direkt i kursplanen i svenska, men nämns 

inte i övriga två kursplaner. Däremot innefattar flera av kunskapskraven i ma-

tematik och teknik språkliga aspekter av vikt för läsande. I Kommentar-

material till kursplanen i svenska (Skolverket, 2017b) tydliggörs att läsande 

och skrivande ska förekomma i alla skolämnen och att sakprosatexter är ett 

delat ansvar mellan svenskämnet och övriga skolämnen. Det ansvaret är dock 

inte inskrivet i kursplanerna i matematik (Lgr 11, ss. 54-56) och teknik (Lgr 

11, ss. 292-293). Det återfinns heller inte i Kommentarmaterial till kursplanen 

i matematik (Skolverket, 2017a) eller i Kommentarmaterial till kursplanen i 

teknik (Skolverket, 2011). 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att belysa hur läsande konstrueras i 

olika skolämnen i årskurs 1. Med läsande avses här gemensamt läsande utöver 

den ofta förekommande individuella avkodningsträningen. Mer specifikt fo-

kuseras hur lärarna skapar förutsättningar för elevernas textförståelse via text-

samtal och läromedelstexter som används i olika skolämnen. Studien syftar 

vidare till att belysa läsande utifrån ett ämnesspråkligt perspektiv. 

 

I den första delstudien som benämns lektionsstudien analyseras tre lektions-

tillfällen i matematik, svenska och teknik i årskurs 1. Syftet med lektionsstu-

dien är att identifiera hur läsande konstrueras i textsamtal i tre olika skoläm-

nen. 

 

Frågeställningar i lektionsstudien: 

1) Vilken textanvändning inbjuds eleverna till genom lärarnas frågor i text-

samtalen? 

2) Vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp möter 

eleverna i textsamtalen? 

 

I den andra studien som benämns läromedelsstudien analyseras textavsnitt ur 

tio läromedelstexter med tillhörande skriftliga frågor i matematik, svenska och 

teknik i årskurs 1. Syftet med läromedelsstudien är att identifiera hur läsande 

konstrueras genom de frågor som elever möter i läromedelstexter. 

 

Frågeställningar i läromedelsstudien: 

1) Vilken textanvändning uppmuntrar frågorna i läromedelstexterna till? 

2) Vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp kan 

identifieras i läromedelstexterna? 

 

Resultatet från de båda delstudierna diskuteras med utgångspunkt i likheter 

och skillnader mellan de tre skolämnena. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande licentiatuppsats vilar på tre teoretiska fundament. Dessa är lite-

racy, receptionsteoretiskt perspektiv samt didaktiskt perspektiv. De tre utgör 

teoretiska utgångspunkter i studien, i valet av metoder samt tolkningsramar 

för studiens resultat. Resultaten kommer därmed att diskuteras i förhållande 

till de tre fundamenten. 

Literacy  

Literacy – mer än läsande och skrivande 

I uppsatsen betraktas literacy som bredare än enbart att kunna läsa och skriva 

en text. En bredare syn på literacy har sedan 1990-talet diskuteras utifrån ett 

situerat perspektiv där literacy ses i den sociala praktik där den förekommer; 

en praktik som är kulturellt beroende och som varierar efter sammanhanget 

(Luke & Freebody, 1999; Street, 2003). Literacyundervisning handlar därmed 

inte enbart om att utveckla färdigheter i läsande och skrivande. Det handlar 

istället om samhällets formande av den sociala praktiken och kulturella resur-

ser, att inlemma den uppväxande generationen i kulturella texthandlingar, om 

tillgång till digital kompetens och teknik samt tillträde till de miljöer och plat-

ser där dessa används. Undervisning och att skapa förutsättningar för lärande 

handlar därför om att ge eleverna möjligheter att hantera olika slags texter i 

olika miljöer. (Luke & Freebody, 1999; Street, 2003). Utifrån en bredare syn 

på literacy inryms i dag även andra semiotiska resurser i begreppet literacy än 

verbaltext. Det kan exempelvis även vara tal, gester, bilder, tecken och sym-

boler. I föreliggande studie ses begreppet text inbegripa såväl verbaltext som 

uppläst text av lärare respektive filmtext samt tecknade bilder i läromedel i 

anslutning till verbaltext. Danielsson och Selander (2014) samt Bezemer et al. 

(2016) benämner literacy där olika semiotiska resurser förekommer som mul-

timodal literacy. När det gäller till exempel bilder, teckningar, fotografier och 

diagram som förekommer tillsammans med verbaltext, benämns dessa multi-

modal text. I två studier i svensk kontext använder Fast (2007) respektive Da-

nielsson och Selander (2014) begreppet ett vidgat textbegrepp för att påvisa 

en bredare syn där flera semiotiska resurser inkluderas. Föreliggande studie 

kan ses representera en sådan syn på text. 
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I studien betraktas de aktiviteter som utförs i samband med text i klassrummet 

som litteracitetshändelser. Det motsvarar det engelska begreppet literacy 

events. Begreppet literacy events används av Heath (1982) för att beskriva alla 

tillfällen där läsande av skriven text sker. Hon studerar literacy events i famil-

jer vid läsande av sagor vid sänggåendet samt i skolan. Begreppet har sedan 

kommit att vidgas och omfatta även muntliga aktiviteter samt att alltmer be-

tona mötet och interaktionen mellan människor och olika texter (Heath, 1982; 

Street, 2003). Begreppet literacy events omtalas på olika sätt på svenska. Vu-

orenpää (2016) omtalar det som litteracitetshändelser, Jönsson och Godhe 

(2016) som literacyhändelser medan Westman (2009) samt Karlsson och 

Strand (2012) omtalar det som skrifthändelser när skrivande förekommer. 

Flera literacy events utgör literacy practices. De kan omtalas som litteraci-

tetspraktiker eller i kortformen praktiker. Liberg och Säljö (2017, s. 376) ser 

literacy practices som ”verksamheter där skriftspråk, läsande och skrivande är 

involverat på något sätt i ett meningsskapande”. I föreliggande studie används 

begreppet litteracitetshändelser med avsikten att beskriva litteraciteshändelser 

i samband med textläsande vid tre lektionstillfällen. Litteracitetshändelserna 

kommer sedan att diskuteras med avseende på likheter och skillnader mellan 

de tre undersökta skolämnena. Studien är dock för liten för att göra mer gene-

rella uttalanden om litteracitet i skolämnena utifrån begreppet litteraci-

tetspraktiker då det innebär mer långtgående observationer för att göra an-

språk på att tala om dem som praktiker. I studien undersöks bland annat samtal 

om text. Street (1998; 2003) menar att litteracitetspraktiker utgörs av situat-

ioner där man använder text och där deltagarnas interaktion och tolkningar av 

texten leder till förståelse av den. De olika deltagarna möter texten utifrån sina 

erfarenheter, vilket innebär att möten blir olika eftersom erfarenheterna skif-

tar. En konsekvens av ett sådant synsätt är att literacy ska studeras i den prak-

tik där text användas.  

Disciplinary literacy och emergent disciplinary literacy 

Studien har sin utgångspunkt i fältet disciplinary literacy. Inom fältet ser man 

literacy variera med olika akademiska ämnesfält. I studier identifieras och dis-

kuteras skillnader inom de olika akademiska fälten (Warburton, 2003; Shana-

han el al., 2011; Shanahan & Shanahan, 2012; Fang och Coatoam, 2013). Ut-

ifrån synen på literacy som differentierad i de olika akademiska fälten disku-

terar man vilka konsekvenser detta kan få för elever och undervisning i barn- 

och ungdomsskolan. Fang och Coatoam (2013, s. 628) sammanfattar fältets 

teoretiska utgångspunkter i fyra antaganden: a) skolämnena inom barn- och 

ungdomsskolan är konstruktioner utifrån de akademiska fälten b) skillnaderna 

finns inte bara i innehållet utan även i hur innehållet produceras, kommunice-

ras, värderas och återskapas c) praktiska moment som läsande och skrivande 

övas bäst i varje skolämne och d) kunskaper i ett skolämne innebär att eleverna 

både har kunskaper om ämnesinnehållet och för skolämnet specifika aspekter 
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av läsande, skrivande, talande, resonerande och hur man använder sig av kritik 

i ämnet. En konsekvens av ovanstående är att skolan behöver ge eleverna för-

utsättningar för att socialiseras in i respektive ämnesområde, något som kan 

ske genom utövande av ämnespraktiska och ämnesspråkliga aktiviteter i äm-

net. Föreliggande studie tar avstamp i dessa tankar och undersöker hur lärare 

via sina frågor och sin vokabulär samt via sina val av läromedelstexter med 

tillhörande frågor samt texternas vokabulär, skapar förutsättningar för ele-

verna. Eftersom tre skolämnen undersöks möjliggörs att diskutera förutsätt-

ningar utifrån ett jämförande ämnesspråkligt perspektiv. Utifrån ett synsätt där 

litteracitet innebär läsande, skrivande och samtalande i undervisning i skolan 

samt att dessa kan variera mellan olika skolämnen, benämns litteracitet i stu-

dien med begreppet skolämneslitteracitet. 

 

I föreliggande studie undersöks aspekter av skolämneslitteracitet i årskurs 1. 

Att genomföra sådana undersökningar redan i årskurs 1 innebär att flera av 

eleverna ännu inte har kommit så långt i sitt läsande. Literacy under försko-

leåren och under de första skolåren när den formella läs- och skrivundervis-

ningen nyligen påbörjats, benämns emergent literacy (Cox et al., 1997; Gerde 

et al., 2012). I sådana studier undersöks exempelvis muntliga aktiviteter, 

läsande och skolskrivande i de första skolåren. När studier utgår från ett äm-

nesspråkligt perspektiv (Juel at al., 2010; Björk & Folkeryd, 2021), benämns 

dessa via begreppet emergent disciplinary literacy. I sådana studier utforskas 

om och i så fall vilka drag av ämnesspråklighet som förekommer. Detta då 

kopplingen mellan olika skolämnen och de akademiska fälten ses starkare i 

senare skolår (Shanahan & Shanahan, 2008). Ansatsen i föreliggande studie 

är att diskutera skolämneslitteracitet utifrån drag vars ursprung härrör ur re-

spektive akademiska fält.  

Receptionsteoretiskt perspektiv 

Studien utgår även från ett receptionsteoretiskt perspektiv (Rosenblatt, 1993; 

McCormick, 1994; Rosenblatt, 1995; Langer, 2011). Utifrån en sådant per-

spektiv ses läsande som en mångfacetterad aktivitet. Texter läses på olika sätt 

beroende på läsarnas livserfarenheter och tidigare läsarerfarenheter. De indi-

viduella förutsättningarna ger därmed varierande läsande och förståelse av 

texten. Med ett receptionsteoretiskt perspektiv ställs läsarens möte med texten 

i fokus. Varje möte med texten är unikt då såväl varje läsares läsande varierar 

som samma läsares läsande kan variera. Det innebär att texterna i sig inte kan 

befinnas utgöra en konstant kategori, vilket ger möjligheter för såväl skriben-

ten som läsaren att inta olika skriv- respektive läsarpositioner i förhållande till 

varje text och tillfälle.  
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Langer (2011) diskuterar också läsande utifrån läsarens möte med text. Hon 

ser läsaren som bärare av individuella tankar, upplevelser, erfarenheter, käns-

lor och förmågor, något som har betydelse vid textmötet. Den vane läsaren 

kan röra sig genom texten genom att anknyta till sina tidigare erfarenheter av 

liknade text och textinnehåll, medan den ovane läsaren har svårt att röra sig 

genom texten då mycket är nytt. Langer ser att läsaren kan inta fem positioner 

vid läsande. Dessa fem positioner handlar om läsarens rörelser i och ut från 

texten. Langer beskriver följande fem positioner som hon benämner föreställ-

ningsvärldar (s. 21):  

 

• Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. 

• Att vara i och röra sig igenom en föreställningsvärld.  

• Att stiga ut och tänka över det man vet. 

• Att stiga ut och objektivera upplevelsen.   

• Att lämna och gå bortom en föreställningsvärld. 

 

Langer (2011) ser att den vane läsaren kan växla mellan dessa positioner under 

läsandet, medan den ovane läsaren har svårare att växla mellan positionerna. 

Den vane läsare har därmed fler ingångar till texten där förståelse kan byggas. 

I skolan sker många textmöten. Det är lärarens uppgift att skapa förutsätt-

ningar för textmöten där läsande sker. Genom att anpassa undervisningsmil-

jöerna skapar lärare förutsättningar för textmöten. Dessa uppstår när elevernas 

tankar aktivt interagerar med ämnesinnehållet i de olika skolämnena. Sådana 

textmöten kan börja i tidiga skolår för att vidareutvecklas med stigande skolår 

och sedan vidare vid högre studier. Det hjälper elever att ställa frågor och pro-

blematisera, vilket gynnar deras förståelse. Langer ser att målet med ämnes-

undervisningen i olika skolämnen är att eleverna ska bli analytiska och kritiska 

utifrån olika ämneskunskaper. De ska också kunna redogöra för sina argument 

efter att ha lyssnat till andras argument. Langer kallar det fritt översatt för att 

eleverna ska bli ”medlemmar i sällskapet för ämnesfältet” (s. 52).  

Textrörlighet  

Med avstamp i ett receptionsteoretiskt synsätt har textrörlighetsmodellen ut-

vecklats för att diskutera läsarnas förmåga att röra sig i och utanför den lästa 

texten (Folkeryd et al., 2006; Liberg et al., 2010; Liberg et al., 2012). Elever-

nas textrörlighet analyserade via samtal med dem i samband med läst text. De 

analyser som görs utifrån textrörlighetsmodellen genomfördes via samtal med 

läsarna/eleverna efter att de hade läst texten. Detta utifrån Langers tankar om 

elevens möte med text, textens betydelse för kunskapsutvecklingen i skolan 

samt med en intention att undersöka elevernas textmöten i ett funktionellt 

sammanhang. Genom att analysera textrörlighet fångades elevernas möte med 

text utifrån vad dessa väljer att belysa i textsamtalen samt i vilken grad text-

rörlighet sker. Analyserna synliggjorde läsarnas/elevernas olika läsarposit-
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ioner, vilka även kunde vara olika vid läsande av olika texter och i olika sko-

lämnen. Textrörlighetsmodellen används i föreliggande studies första delstu-

die (se vidare Material- och metodkapitlet). 

Läsprocesser 

I diskussionen om läsande diskuteras ofta hur man tolkar och förstår en text 

genom olika förståelseprocesser. Detta sätt att se på läsande grundas delvis i 

ett kognitivt perspektiv på läsförståelse. Kintsch (1988) menar att läsaren kon-

struerar en mental representation av textens innehåll för förståelse av den. 

Olika läsförståelsetest utgår från den kognitiva synen vid konstruktion av tes-

ten. Det sker via testens frågor som prövar olika typer av förståelseprocesser. 

Detta gäller till viss del läsförståelsetestet PIRLS1. PIRLS utgår dock även 

från det receptionsteoretiska perspektivet som Langer företräder. Det vill säga 

här utgår man även från en syn på läsande som en aktiv process där läsaren 

skapar mening utifrån sitt läsande (Mullis & Martin, 2017, s.14). PIRLS frågor 

utgår därmed från läsarens metakognitiva processer och strategier när denne 

utforskar och justerar sin förståelse av texten utifrån den kunskap och de erfa-

renheter denne har med sig in i förståelseprocessen (Mullis & Martin, 2021, 

ss. 12-14). I PIRLS struktureras frågorna utifrån fyra läsprocesser. I denna 

studies andra delstudie används och anpassas PIRLS läsprocesser som ett ana-

lysverktyg av skriftliga frågor i läromedelstext. 

Didaktiskt perspektiv 

Föreliggande studie är en didaktisk studie där undervisning undersöks. I 

fokus står hur lärarna skapar förutsättningar för textförståelse i 

undervisningen. Det kommer att diskuteras utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

Nedan presenteras didaktiska utgångspunkter och därefter följer resonemang 

om hur dessa utgör en del av studiens teoretiska ramverk.  

 

Inom didaktik används modellen av en triangel för att åskådliggöra lärande 

som relationer mellan tre delar. Triangeln benämns ofta som den didaktiska 

triangeln. De tre delarna utgörs av stoffet, läraren och eleven. Dessa tre kan 

fångas via frågor som i sammanhanget ofta benämns didaktiska frågor. Stoffet 

kan fångas med vad-frågan som i exempelvis ”Vad ska lektionen handla om?”. 

Läraren kan fångas med hur-frågan i exempelvis ”Hur ska undervisningen ge-

nomföras?”. Eleven kan fångas med vem-frågan i exempelvis ”Vem är ele-

ven?” (Hopmann, 2007; Almqvist el al, 2017).  

  

                               
1 PIRLS är en förkortning av Progress In Reading Literacy Study (PIRLS 2011; PIRLS 2016; 
Mullis & Martin, 2017; Mullis & Martin, 2021) vars syfte är att undersöka och jämföra tioåriga 
elevers läsförmåga internationellt. 
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Figur 1 Den didaktiska triangeln med den tre delarna – stoffet, läraren och eleven. 
Almqvist el al. (2017) 

I föreliggande studie fokuseras framförallt två av den didaktiska triangelns tre 

delar. Det är stoffet (vad-frågan) och läraren (hur-frågan). Fokus ligger såle-

des vid det innehåll och de förutsättningar för lärande som skapas. Elevernas 

lärande undersöks inte i studien utan vem-frågan adresseras endast indirekt 

genom att en viss årskurs diskuteras. 

 

Flera forskare (Schulman, 1986; Seel, 1999; Hopmann, 2007; Biesta 2009; 

Biesta, 2015; Wahlström, 2016; Almqvist et al., 2017) lyfter urvalet av stoff 

som en viktig process i lärarens didaktiska arbete. Almqvist et al. ser att lärare 

gör stoffurval, omformerar stoffet till undervisningsinnehåll och presenterar 

det för eleverna. För att kunna göra stoffurval ser Schulman (1986) att lärare 

behöver kunskap inom tre områden. Det är kunskap om ämnesinnehållet, kun-

skap om lärandet och kunskap om läroplanen. Wahlström (2016) lyfter fram 

lärarens tolkning av läroplanen. Läraren tolkar sitt undervisningsuppdrag, 

dess mål och innehåll. Utifrån tolkningarna utformar läraren undervisningen. 

I undervisningen levandegörs läroplanens text till undervisningsaktiviteter. 

Det är ett iscensättande av läroplanen, något hon illustrerar med att säga att 

lärarna ”skapar sin version av läroplanen” (s. 181).  

 

Utifrån ovanstående tankar om lärarens betydelse för uttolkning av läroplanen 

vid stoffurval och undervisningens genomförande, fokuserar föreliggande stu-

die på läraren. Det är läraren som skapar förutsättningar för lärande. Lärarna i 

studien skapar förutsättningar för textförståelse genom att göra olika didak-

tiska överväganden. Lärarna i studien väljer texter, väljer hur de ska organi-
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sera det gemensamma läsandet, väljer frågor till texterna och väljer hur litte-

racitetshändelser skapas. Som tidigare beskrivits fokuserar studien på de di-

daktiska vad- och hur-frågorna. Genom att undersöka läromedlens frågor till 

texten, blottläggs också de didaktiska valen; val som läraren gör när denne 

väljer att använda läromedlen i undervisningssyfte. Genom att rikta fokus på 

läraren och läromedlen kan studien besvara sitt syfte om att säga något om hur 

läsande konstrueras i undervisningen i årskurs 1. Dock kan studien som tidi-

gare nämnts inte ge svar på om lärande sker då det inte undersöks i studien. 

Studiens resultat kommer att diskuteras i förhållande till de didaktiska frå-

gorna vad samt om och hur lärarnas och läromedlens frågor till texten ger ele-

verna förutsättningar för textförståelse. Detta utifrån de perspektiv som be-

skrivits och utifrån den forskning som anförs i nästa del. 
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Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten redovisas forskningsresultat från studier som är av re-

levans för licentiatuppsatsen. Då föreliggande studie kan sägas vara placerad 

inom fältet Disciplinary literacy presenteras några internationella studier 

inom fältet. Det svenska begreppet skolämneslitteracitet används i uppsatsen 

för att belysa vad läsande innebär i olika skolämnen. I licentiatuppsatsen un-

dersöks skolämneslitteracitet i de tre skolämnena matematik, svenska och tek-

nik. I forskningsöversikten belyses även lärarfrågor i textsamtal. 

Skolämneslitteracitet  

Inom disciplinary literacy ser man att skolämnena i barn- och ungdomsskolan 

har sitt ursprung i respektive akademiska fält. Ursprunget har betydelse för 

såväl språket som innehållet då innehållet kommuniceras via språket. Olika 

ämnesspråk avspeglar sig i skolämnets texter och i muntliga samtal i skoläm-

net. En konsekvens av skolämnenas olika ämnesspråk är att eleverna förväntas 

behärska dessa och kunna växla mellan dem utifrån skoldagens schemamäss-

iga växlingar då eleverna rör sig mellan olika skolämnen. Inom disciplinary 

literacy diskuterar man hur ämnesspråk uttrycks samt vilka konsekvenser det 

kan ha för att till exempel läsa och skriva texter i olika skolämnen. En av de 

tongivande företrädarna för denna tradition är Timothy Shanahan som tillsam-

mans med olika forskare har diskuterat disciplinary literacy (Shanahan & Sha-

nahan, 2008; Shanahan el al., 2011; Shanahan & Shanahan, 2012; Shanahan 

& Shanahan, 2014). I en studie från år 2011 undersöks ämnesspecifikt läsande 

i kemi, historia och matematik, där forskare, lärarutbildare och lärare i senare 

skolår inom respektive ämnesfält får läsa och tala om text och läsande inom 

sitt fält. Resultaten visar att de använder olika lästekniker beroende på vilket 

ämnesfält det handlar om. Forskarna finner skillnader vad det gäller förhåll-

ningssätt till källor, användning av kontexten vid läsande, hur man använder 

textens argumentation, bruket av närläsande och återläsande, skillnader i kri-

tisk hållning till texten samt användning av textens struktur, uppbyggnad och 

grafer vid läsande. Inom kemi växlar expertläsarna mellan att läsa diagram, 

tabeller, formler med verbaltext. De söker efter när texten skrevs och försöker 

identifiera innehåll i texten. Detta för att placera innehållet i ett tidsförlopp där 

textens information kan vara äldre respektive nyare än den tidigare informat-
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ion som läsarna har. De gör också urval ur texten efter eget intresse. Expert-

läsarna i historia läser på delvis andra sätt. För dem är det viktigt att inför 

läsandet identifiera författaren, perspektiven och källorna. De läser texten 

noga och förhåller sig till texten som om det vore en tolkning. De använder 

textens struktur för att undersöka förhållandet mellan berättande och argu-

ment. Expertläsarna inom matematik uppvisar också ett delvis annat läsande. 

Dessa betonar vikten av att läsa texten noga med avsikt att förstå den. De an-

vänder textens struktur för att orientera sig i texten och för att förstå den. De 

fokuserar särskilt på ny information. Inför läsandet är det inte väsentligt att 

intressera sig för vem som författat texten utifrån förståelsen av den. Utifrån 

studiens resultat diskuteras disciplinary literacy och konsekvenser i barn och- 

ungdomsskolans undervisning då olika skolämnen har koppling till olika aka-

demiska ämnesfält. Man menar att elever behöver undervisning i såväl skol-

ämnets språk som innehåll och att en sådan undervisning med fördel kan ske 

i respektive skolämne. Det är därmed inte enbart skolämnen som traditionellt 

uppfattas som språkämnen som har ansvar för språkundervisningen. Ämnes-

språket lärs ut där ämnesinnehållet finns (Fang & Coatoam, 2013; Shanahan 

& Shanahan, 2014). 

 

Det finns olika uppfattningar om när undervisning i ämnesspecifikt läsande 

och skrivande bör starta. Moje (2008) och Fraggella-Luby et al. (2012) har 

uppfattningen att man bör vänta med ämnesspecifik läs- och skrivundervis-

ning till senare skolår. De anser att elever först bör ha stabilare ämneskun-

skaper och att undervisningen i tidiga skolår bör inriktas mot att öva generiska 

läs- och skrivstrategier. Dessa är till skillnad från de ämnesspecifika läs- och 

skrivstrategierna inte riktade mot läsande i något enskilt skolämne utan är 

istället riktade mot läsande och skrivande i flera skolämnen. Det kan till ex-

empel handla om att förutsäga vad texten kommer att handla om, att göra in-

ferenser, att tänka högt för att räta ut händelseförlopp och att visualisera tex-

tens innehåll för textförståelse. Fraggella-Luby et al. varnar för att ersätta ge-

neriska läs- och skrivstrategier med ämnesspecifika strategier då de ser de 

förstnämnda strategierna som viktiga att behärska väl inte minst när svaga lä-

sare förväntas läsa mer utmanande texter under senare skolår. De betonar även 

vikten av generiska läs- och skrivstrategier då de betonar undervisning med 

ämnesövergripande angreppssätt, där texter från olika skolämnen läses, dis-

kuteras och dekonstrueras vid samma lektionstillfälle. Hellner (2010) för fram 

ytterligare ett argument för att vänta med ämnesspecifik undervisning till se-

nare skolår då han anser att lärare i grundskolan inte har den kompetens som 

krävs för att undervisa i ämnesspecifikt läsande och skrivande. 

 

De forskare som vill se undervisning i ämnesspecifikt läsande och skrivande 

i tidiga skolår diskuterar detta utifrån texternas beskaffenhet vad det gäller 

språk, struktur och syfte samt vilka krav det ställer på läsarna. De finner att 
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texter för barn och unga elever innehåller ämnesspecifika drag, vilket indike-

rar att unga läsare har behov av ämnesspecifika läs- och skrivstrategier. Man 

för även fram att elever kan lära sig såväl generiska som ämnesspecifika läs- 

och skrivstrategier vid samma ålder. Langer (2011) finner också att texter för 

barn i förskoleåren uppvisar ämnesspecifika drag. Detsamma ser Shanahan 

och Shanahan (2014) då de finner ämnesspecifika drag i läromedelstexter i 

skolans mellanår. Utifrån detta anser de att elever behöver ämnesspecifik 

undervisning för att lära sig skillnaden mellan informerande texter och berät-

tande texter. Via analys av elevtexter i årskurs 2 och 3 finner Björk och Fol-

keryd (2021) drag av ämnesspråklighet. Dragen synliggörs i en del elevers 

bruk av innehållstematisering, bruket av första- och andradeltagare samt per-

spektivtagande i texterna. Dessa drag kan ses som ”frön” mot ämnesspecifikt 

skrivande, något lärare därmed kan behöva undervisa i utifrån ovan nämnda 

diskussioner. Cox et al. (1997) ser att barn i förskoleåldern kan växla mellan 

ett mer vardagligt språk och ett mer formellt språkbruk vid textsamtal. Någon 

som liknar det Håland och Hoel (2016) visar i en norsk studie där elever vid 6 

års ålder använder ett ämnesspecifikt språkbruk i textsamtal i undervisningen. 

När det gäller generiska läs- och skrivstrategier i förhållande till ämnesspeci-

fika sådana anser Juel et al. (2010) att elever kan lära dem parallellt och påpe-

kar att de ämnesspecifika strategierna behövs för en tidig läsförståelse. Detta 

är något som även Fang (2012) och Håland (2016) ser i sina respektive studier. 

Ytterligare ett skäl till att påbörja undervisning i ämnesspecifikt läsande och 

skrivande ser Juel et al. (2010) i förändringar runt texterna och i bruket av 

dem. De finner att eleverna redan i tidig ålder är användare av internet och där 

möter olika slags texter som inte är granskade på det sätt som exempelvis tex-

ter i en uppslagsbok är. Eleverna i tidiga skolår behöver därmed strategier för 

att läsa och värdera dessa.  

Skolämneslitteracitet inom matematik 

I följande avsnitt lyfts forskning som berör matematik och skolämneslittera-

citet fram utifrån några olika aspekter i skolundervisningen. Detta då ett lekt-

ionstillfälle och fyra läromedelsavsnitt i matematik undersöks i studien. 

 

Det finns ett flertal studier som undersöker och diskuterar matematikunder-

visningen med avseende på skolämneslitteracitet. I en finsk studie i årskurs 4 

visar Vilenius-Tuohimaa et al. (2008) att de elever som uppvisar begränsad 

läsförmåga även uppvisar svårigheter i matematik. Den begränsade läsför-

mågan gäller såväl ordavkodning som läsförståelse. Den funna korrelationen 

mellan matematik och läsförmåga gäller begreppsliga svårigheter. De mate-

matiska begrepp som testades var bland andra ”jämföra”, ”växla” samt ”kom-

binera”. I en svensk studie i årskurs 5 följer och intervjuar Egelström (2019) 
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lärare som undervisar i både matematik och historia. Hon ser likheter och 

skillnader i läsande mellan de båda skolämnena. I såväl matematik som histo-

ria lyfter lärarna fram elevernas läsförmåga och deras förmåga till noggrant 

läsande som relevanta för elevernas kunskapsutveckling i respektive sko-

lämne. De skillnader som framträder i hennes studie är hur man läser texter 

och mängden text man läser i de båda skolämnena. I matematik läser man i 

mindre omfattning gemensamt och man läser kortare texten än i historieämnet. 

Egelström ser vidare att lärarna i matematik betonar vikten av att eleverna ska 

förstå matematiska begrepp samtidigt som de strävar mot att ge eleverna var-

dagliga matematiska kunskaper. En av slutsatserna hon drar är att språk och 

literacy är viktiga redskap i matematik. Med utgångspunkt i synen på språk 

som tätt sammanknutet med det matematiska tänkandet visar Bergqvist och 

Österholm (2014) att rätt benämning är viktig inom matematiken, då språket 

preciserar processer och relationer och därmed får avgörande betydelse för 

förståelsen. De exemplifierar detta med likhetstecknet som vid benämningen 

blir uttrycker en matematisk process, men vid benämningen är uttrycker en 

matematisk relation. O’Halloran (2000) lyfter fram matematikens skriftspråk 

som en tänkbar svårighet för elever. Hon ser tre semiotiska resurser i matema-

tikens skriftspråk. Dessa är matematiska symboler, visuella figurer och ver-

baltext. Hon ser att var och en av dessa har sin egen grammatik som kan utgöra 

svårigheter för eleverna. Exempelvis kan en symbol innehålla mycket inform-

ation och är därmed ofta den semiotiska resurs som eleverna har svårast att 

språkligt hantera i matematik. I sin studie av forskare och lärares läsande av 

matematisk text finner Shanahan et al. (2011) liknande bruk av text. De ser att 

forskarna och lärarna använder skriftspråket i matematik som en resurs för att 

realisera olika matematiska innehåll och de ser att språkets struktur är viktig 

för att skriva fram problem och lösningar. Den matematiska texten är inte text 

som ska tolkas utan syftet är att förstå texten och därmed det matematiska 

innehållet.  

 

Flera nationella och internationella studier har fokuserat på relationen mellan 

användningen av det matematiska respektive det vardagliga språket i matema-

tik. Herbel-Eisenmann (2007) påtalar risker med elevers användning av var-

daglig diskurs i matematik. Hon ser att elever använder vardagligt språk i 

gruppvisa elevsamtal i matematikundervisningen och att eleverna då befinner 

sig längre från lärarens undervisning, där det ämnesspecifika språkbruket an-

vänds i större omfattning. Detta kan leda till svårigheter när de senare möter 

ämnesspecifikt språk i dessa innehållsområden. I en spansk studie ser 

Straehler-Pohl et al. (2014) skillnader i elevernas bruk av ämnesspecifikt ma-

tematiskt språk i början av årskurs 7. Eleverna kommer från olika skolor som 

ses ha olika socioekonomiska förutsättningar och möts i nybildade skolklas-

ser. Forskargruppen ser en korrelation mellan elevernas ämnesspecifika ma-

tematiska språk och deras betyg i matematik. De pekar på risken att lärarens 
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förväntningar på enskilda elever som i större omfattning använder den var-

dagliga matematiska diskursen kan vara lägre och att det kan påverka bedöm-

ningen av elevernas förmåga i matematik. Ribeck (2015) ser i sina studier av 

språk i läromedel för senare skolår att det ämnesspecifika matematiska språket 

förekommer parallellt med det vardagliga matematiska språket. Hon ser också 

att dessa diskurser används omväxlande. Egelström (2019) observerar att lä-

rarna använder vardagligt språk och vardagliga begrepp i muntlig undervis-

ning för att förklara fenomen i matematik men att dessa inte relateras till äm-

nesspecifika begrepp eller ämnesspecifika resonemang. Den vardagliga dis-

kursen är vanligen förekommande i undervisning av innehållsområden som 

lärarna betraktar som elevnära. Det gäller innehållsområdena ekonomi, sta-

tistik och tid. Egelström påtalar att eleverna kan behöva stödjas i att även ut-

trycka sig ämnesspecifikt inom dessa innehållsområden. Även Bergvall 

(2016) ser variation inom och mellan olika innehållsområden i matematik gäl-

lande ämnesspecifik och vardaglig diskurs. I en studie av 2011 års internat-

ionella TIMSS-test för årskurs 4 och 8 ser hon att det förekommer en mer 

vardaglig diskurs vid statistikuppgifter än vid uppgifter i algebra. Hon drar 

slutsatsen att matematikundervisningen inte bara behöver inbegripa språklig 

undervisning utan även kalibrera den språkliga undervisningen beroende av 

de språkliga förutsättningar som råder inom varje innehållsområde i matema-

tik. 

 

I en metastudie om språk inom matematik identifierar och kategoriserar Ös-

terholm och Bergqvist (2013) möjliga språkliga svårigheter för elever i läro-

medelstext i matematik. De finner fyra kategorier, varav den första är kompakt 

text, till exempel bruket av nominaliseringar där verb görs om till substantiv-

form (till exempel ”beräkna” blir ”beräkningen”). Den andra kategorin är tex-

ternas komplexitet med långa ord och meningar. Den tredje kategorin för svå-

righeter med läromedelstext utgörs av relationer som antingen är logiska eller 

temporala. Den fjärde kategorin utgörs av opersonliga texter, där varken för-

fattaren eller läsaren finns i texten eller bjuds in i texten. Vid analys av läro-

medelstexter för årskurs 4 och 7 samt gymnasiets år 1 utifrån de fyra identifi-

erade svårigheterna, visar resultatet dock inte någon större förekomst av dessa. 

Vid jämförelse med läromedelstexter i historia finner de att läromedelstex-

terna i matematik snarare framstår som lättare att läsa för elever. I dessa finns 

exempelvis färre nominaliseringar i matematikämnets läromedelstexter än i 

historieämnets. Österholm och Bergqvist påtalar behovet av fler jämförande 

studier vad det gäller elevers svårigheter med läromedelstexter i matematik. I 

en kvantitativ studie av språk i läromedelstexter för senare skolår och gymna-

siet gällande matematik samt de natur- och samhällsvetenskapliga skoläm-

nena undersöker Ribeck (2015) vokabulär och nominalfraser i texterna. Hen-

nes resultat vad det gäller matematiktexterna är motsägelsefulla. Resultatet 

tyder på att språket är komplext trots tecken på enkelhet. Ribeck diskuterar 
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matematikens användning av såväl ord och begrepp ur den vardagliga domä-

nen som ord och begrepp ur den ämnesspecifika domänen. Hon gör ett anta-

gande om att de vardagliga orden och begreppen påverkar resultatet på ett så-

dant sätt att svårigheter i vokabulär inte framträder tydligt i den här typen av 

studie.  

Skolämneslitteracitet inom svenska 

Föreliggande studie är riktad mot läsande och undersöker läsande vid såväl 

lektionstillfällen som i läromedelstexter. I följande avsnitt behandlas gemen-

samt läsande och textsamtal. 

 

I en artikel om högläsande belyser Serafini och Moses (2014) vikten av lära-

rens högläsande i tidiga skolår av såväl berättande text som faktabaserad text. 

De ser möjligheter med högläsande utifrån såväl texturval som textsamtal. Via 

lärarens högläsande möter unga eleverna mer utvecklade och komplexa texter 

än de texter eleverna själva kan läsa. Texterna kan öppna nya världar som 

stimulerar deras nyfikenhet och fantasi, texterna kan ge en rik språklig känsla 

som stöder deras läsutveckling och texterna kan fungera som modelltexter in-

för deras skrivande. Serafini och Moses argumenterar för att läraren i textsam-

talen har möjlighet att engagera eleverna i diskussioner om till exempel män-

niskors olika villkor, vilket kan öka elevernas förståelse och tolerans för den 

andre. Lärarna upplever dock litteraturvalet inför högläsning som tudelat. De 

ser dels behov av texturval av mer komplexa texter som utmanar eleverna att 

granska texten till exempel utifrån devisen läsa som en författare, där man 

utforskar författarens avsikter med och uppbyggnader av texten, dels vill lä-

rarna ge eleverna lättare modelltexter. En tudelad bild av högläsande i årskurs 

1 märks även i en norsk studie av Håland et al. (2021) samt i en svensk studie 

av Skoog (2012). Båda dessa studier visar att lärarna förlägger högläsningen 

till tider på skoldagen som är mycket begränsade. I studien av Håland el al. 

högläser lärarna oftast samtidigt som eleverna äter sin lunchmatsäck och i 

Skoogs studie högläser lärarna vid stunden strax före rast då eleverna äter 

frukt. Detta för med sig att syftena med högläsning snarare blir att roa och att 

lugna eleverna, något som får betydelse för såväl texturvalet som textsamta-

len. De norska lärarna väljer oftast högläsningslitteratur av berättande karaktär 

som de redan högläst i tidigare undervisning och som de därmed väl känner 

igen. De är mindre öppna för nyare litteratur. De svenska lärarna väljer oftast 

berättande litteratur men det förekommer även att faktabaserad litteratur hög-

läses. Litteraturvalet görs till viss del utifrån längd då lärarna vill läsa klart 

den vid samma tillfälle som läsandet påbörjades. Forskarna efterlyser planerat 

högläsande som inte är starkt tidsbegränsat. 

 



 29 

När det gäller textsamtal ser Håland et al. (2021) att dessa uteblir helt eller är 

begränsade till kortare konkreta textnära kommentarer. Det handlar ofta om 

ordförklaringar eller klargörande av berättelsens handlingsförlopp. Skoog 

(2012) observerar dock en lärare som öppnar samtalen. Denne gör det genom 

att inbjuda eleverna till vidare tankar utifrån frågan: ”Vad tror du?” Både 

Skoog och Håland et al. vill se textsamtal av hög kvalitet där texten kopplas 

till elevernas erfarenheter och tankar samt till andra texter, och att textkritiska 

samtal kommer till stånd. I en svensk studie i förskoleklass och årskurs 1, där 

Jönsson (2007) forskar kring sin egen undervisning, kopplar hon flertalet ak-

tiviteter till texten. Temat är ”att börja skolan”. Här högläser läraren flera tex-

ter utifrån innehållstemat, man skriver gemensamma texter, man dramatiserar 

texter, eleverna gör besök hos skolpersonal i olika verksamheter och eleverna 

skriver och illustrerar läsloggar till texterna. I klassen samtalar man kring tex-

terna inför och efter läsandet. Textsamtal sker även kring elevernas skrivna 

texter. Jönssons analys visar att eleverna vid högläsningstillfällena bygger en 

struktur för sin egen läsförståelse. De förutsäger, ställer frågor, klargör och 

summerar texten utan att explicit ha övat läsförståelsestrategier utanför text-

samtalen. Jönsson finner att eleverna här istället övar läsförståelse i ett funkt-

ionellt sammanhang. Vid senare observationstillfällen ser Jönsson att eleverna 

även rör sig alltmer utifrån texten då de associerar texten till egna erfarenheter 

och till andra texter. Jönssons resultat visar att de textaktiviteter klassen gör 

fungerar som stödstrukturer för eleverna och de innebär erbjudanden om me-

ningsskapande som gagnar elevernas textförståelse. I ytterligare en svensk stu-

die i årskurs 1 ser Aminoff (2021) att de frågor läraren ställer inför och vid 

textsamtal är frågor ”på raden” samt ”mellan raderna” (s. 131). Det senare 

innebär att eleverna samordnar textinnehåll från olika ställen i texten (s. 133). 

I textsamtalen sammanfattar läraren och eleverna textinnehåll, klargör ord och 

uttryck, förutsäger handlingen samt gör inferenser. Ord förklaras efter att lä-

raren har stannat upp i texten där de förekommer. Varje högläsningstillfälle 

ramas in av att man börjar tillfället med att förutsäga handlingens innehåll 

inför läsandet respektive avslutar tillfället med att förutsäga handlingens inne-

håll inför nästkommande högläsningstillfälle.  

 

I en studie där olika former av läsundervisning jämförs, finner Walldén (2019) 

att läsundervisning med textsamtal utifrån generella läsförståelsestrategier i 

årskurs 1 i mindre grad riktar eleverna in i texten. Undervisningen leder sna-

rare bort från texten där annat hamnar i fokus. Detta i jämförelse med när 

samma klass arbetar med genrepedagogik. I det senare fallet är texten i fokus 

under större delen av tiden och det explicita arbetet med textstruktur ger ele-

verna möjlighet att se texten utifrån, vilket leder till att elevernas uppmärk-

samhet riktas mot textens innehåll. Walldén diskuterar detta utifrån ett ämnes-

specifikt perspektiv och för fram att läraren i det sistnämnda fallet bidrar till 

abstraktion av texten och kan leda textsamtalen mot utforskande av ämnes-

språkliga ord och begrepp. Läraren gör det muntligt men även med stöd av 
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digitala och visuella resurser. Walldén lyfter således behovet av ämnesspeci-

fikt angreppssätt av texter i undervisningen. Han betonar även vikten av att 

det bör finnas ämnesspecifika texter i undervisningen. Detta då han i årskurs 6 

ser att texter som förväntas vara lättare att läsa också är mindre ämnesspeci-

fika, något som leder till att eleverna inte får tillräckligt med information för 

att besvara frågor till texterna. I en amerikansk studie om textsamtal i årskurs 2 

analyserar Juel et al. (2010) textsamtal där man läser och samtalar utifrån såväl 

berättande texter som faktatexter. Läraren understödjer läsandet och samtalen 

utifrån läsförberedande samtal om textens struktur. Vid textsamtalen om be-

rättande texter talar man om författarens miljö- och personskildringar. Läraren 

riktar elevernas uppmärksamhet mot att visualisera den beskrivna miljön samt 

att tala om de känslor som beskrivs i texterna. Vid läsande av naturvetenskap-

lig text förbereder läraren läsandet genom att identifiera den som naturveten-

skaplig. Läraren talar sedan om att texten är skriven av en zoolog, att den är 

objektiv och därför inte kommer att innehålla känslomässiga beskrivningar. 

Via sitt sätt att förbereda läsandet riktar läraren elevernas uppmärksamhet mot 

texternas struktur.  

 

I en svensk studie observerar Aminoff (2021) återkommande parläsande i års-

kurs 1 där eleverna instrueras att förutsäga textens innehåll, läsa texten till-

sammans och efter läsandet diskutera svåra ord och textens handling. Inför 

parläsandet modellerar lärare genom att tala om hur eleverna ska göra och ge 

exempel på tankar som går bortanför textens innehåll. I instruktionen säger 

läraren att eleverna ”ska ta ut det allra viktigaste ur boken” (s. 145), denne 

visar eleverna att de ska anknyta textens innehåll till sina erfarenheter genom 

att själv ge exempel på det. Utifrån att knyta texten till sina egna erfarenheter 

säger läraren att ”man får tro vad man vill” (s. 145). Aminoff ser tendenser till 

att formen för läsandet ställs i förgrunden på bekostnad av förståelse av text-

innehållet. King et al. (1998) lyfter fram två faktorer för framgångsrika par-

samtal. Det är hur eleverna formulerar frågor till varandra och besvarar dessa 

samt huruvida den enskilda eleven har möjlighet att övervaka sin inlärning i 

samband med parsamtalen. I en metastudie av parsamtal finner Roscoe och 

Chi (2007) potential i arbetsformen. Dock behöver samtalen syfta till att ele-

verna ska utveckla innehållet, inte enbart upprepa innehållet, vilket framstår 

som vanligt. För att eleverna ska kunna utveckla innehållet i parsamtalen ser 

forskarna att eleverna aktivt behöver öva på att arbeta i par och där utöva sam-

tal.  

 

I en studie av konkret, abstrakt och generaliserande språkbruk i läromedels-

texter utforskar Edling (2004; 2006) texter i svenska, naturvetenskapliga samt 

samhällsvetenskapliga skolämnen för årskurs 5, 8 samt gymnasiets år 2. Hon 

finner att de berättande texterna i svenska är de mest konkreta och personliga. 

De har ett vardagligt innehåll och språk, graden av abstraktion är låg och de 

innehåller konkreta substantiv. Edling ser att graden av abstraktion ökar med 
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skolåren och drar slutsatsen att elever tidigt under skolgången bör komma i 

kontakt med det abstrakta generella språkbruket. Detta för att ges mer tid att 

använda ett sådant språkbruk innan texterna blir alltför svåra med stigande 

skolår. Om inte texterna erbjuder mer avancerat språkbruk ser Edling att lära-

ren via textaktiviteter kan stärka elevernas språkbruk vid textmöten. 

Skolämneslitteracitet inom teknik  

Nedan belyses undervisning i teknik i relation till språkliga aspekter i tek-

nikämnet. Genomgången är något kortare än i matematik och svenska då tek-

nikämnet är relativt nytillkommet som skolämne i grundskolan och därmed 

ännu inte utforskat på liknande sätt som äldre skolämnen.  

 

Flera studier belyser teknikämnets innehåll utifrån dess syften och dess prak-

tiska natur. I en studie av lärare som undervisar i teknik i årskurs 7–9 finner 

Bjurulf (2008) lärarnas förståelse av teknik som skolämne avgörande för vilka 

möjligheter dessa erbjuder eleverna i undervisningen. Lärarna uppvisar fem 

olika syften med teknikämnet. Dessa är att träna hantverksskicklighet, att för-

bereda eleverna för framtida karriärer som ingenjörer, att tillämpa naturveten-

skap, att stärka flickors självförtroende samt att intressera eleverna för fram-

tida tekniker och uppfinnare. Även teknikbegreppet behandlas i teknikunder-

visningen. 

 

I de lektioner Bjurulf (2008) observerar förekommer praktiska inslag. Dessa 

kan dock vara mycket olika och bearbetas på olika sätt. Bjurulf diskuterar där-

för teknikundervisningen utifrån praktiska möjligheter och vad dessa för med 

sig i form av teoretiska möjligheter. Hon ser att undervisningen saknar ”real-

ism” (s. 168) då eleverna inte får konstruera riktiga produkter utan använda 

papp- och pysselmaterial, något som leder till att lärarna inte fokuserar pro-

dukternas användbarhet och dess konsekvenser. Hon varnar för avsaknad av 

reflektion i teknikämnet. Det vill säga att teknik blir ett ”göra-ämne” (s. 168) 

utan den reflektion som kursplanen föreskriver. I en studie om teknikunder-

visningen i årskurs 1–3 belyser även Björkholm et al. (2016) frånvaron av 

samtal om föremåls användbarhet. Hon vill se att lärarna riktar elevernas upp-

märksamhet mot konstruktionens betydelse för att realisera föremåls funktion. 

Bjurulf och Kilbrink (2008), Kilbrink (2013a) samt Kilbrink (2013b) belyser 

vikten av en sammanhållen teknikundervisning med holistiska undervisnings-

sammanhang. De ser att de praktiska och teoretiska innehållen är nödvändiga 

och tätt sammanvävda utifrån kursplanen. De kombinerar sina olika studier av 

teknikundervisningen och ser de praktiska uppgifterna i olika grader vara av-

skilda från teori i teknikundervisning. Med praktiska uppgifter menar de kon-
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kret görande som att konstruera, bygga eller montera och med teoretisk under-

visning avser de att läsa, skriva, reflektera eller diskutera. Bjurulf och Kilbrink 

finner fem varianter i teknikundervisningen som rör sig mellan att se teori och 

praktik som en helhet till att se dem som helt avskilda. Den vanligast före-

kommande varianten är att teori och praktik behandlas åtskilda eller på 

varandra följande. I de sistnämnda finns exempel på teori som behandlar annat 

än det praktiska innehållet i lektionen. De finner att skriftliga uppgifter är van-

ligt förekommande i teknikundervisningen och att dessa behandlar historiska 

översikter om föremål, uppfinnare och var i världen uppfinningen uppfanns. 

De menar att detta innehåll inte är egentlig teknik och ser att eleverna även 

behöver reflektera över tekniskt innehåll. 

 

Bjurulf (2008) finner att lärare använder olika former av text i undervisningen. 

Eleverna läser läromedelstexter, arbetsbeskrivningar och ritningar. Vid 

läsande av ritningarna ingår från mellanåren även att avläsa symboler. Dock 

ser hon att eleverna inte själva får göra ritningar. Hon ser också lärare använda 

muntligt berättande i teknik och att syftet med berättandet är att väcka intresse 

för teknik. Hon betonar vikten av att eleverna i teknik ska beskriva, förklara 

och diskutera i anslutning till teknikpraktiska uppgifter (Bjurulf, 2011). Kil-

brink och Bjurulf (2012) analyserar hur kunskaper mellan lärare, handledare 

och elever överförs i teknisk gymnasial utbildning. De benämner detta trans-

fer och identifierar fyra teman av transfer. Bland dessa fyra framkommer 

några språkliga förmågor som muntligt berättande, läsa om innehållet i text-

boken för att sedan praktisera kunskapen eller överföra den till ritningar samt 

att reflektera utifrån tidigare kunskaper.  

Lärares frågor till text 

I licentiatuppsatsens första delstudie undersöks lärarnas frågor i textsamtal. I 

följande avsnitt presenteras forskningsresultat som behandlar det.  

 

Forskningsgenomgången tydliggör att lärarfrågor huvudsakligen kan delas 

upp i textbundna frågor respektive mer reflekterande frågor. Hur vanliga dessa 

är varierar bland annat med elevernas ålder. I en amerikansk studie finner 

Guszak (1969) sex kategorier av muntliga lärarfrågor till text i årskurs 2, 4 

samt 6. I två av kategorierna orienterade läraren eleverna mot att hitta rätt svar 

i texten. Det gäller att hitta svaret som uttryckligen står i texten respektive att 

hitta svaret i texten med smärre sammanläggning av fakta ur texten. I två andra 

kategorier handlar det om att göra någon form av överföring exempelvis byta 

ut ord ur texten, rita en bild till den eller att gissa vad som kommer att ske i 

framtiden utanför texten. Ytterligare två kategorier fokuserar på elevernas 

läsande av texten, där dessa förväntas förklara och utvärdera texten. Lärarfrå-

gorna orienterar eleverna mot att läsa inferenser, uttrycka vad de tycker om 
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texten eller bedöma texten utifrån sina uppfattningar. Det kan exempelvis ske 

utifrån frågan: ”Hur skulle du gjort om…?” Den vanligaste lärarfrågan i de 

undersökta årskurserna är frågor där eleverna behöver lägga samman viss in-

formation i texten för att besvara frågan. I årskurs 2 är den frågetypen mycket 

vanlig. Guszak anser att det beror på att undervisning i årskurs 2 har målet att 

lära att läsa, vilket får till följd att texterna ännu inte är så innehållsrika att de 

kan diskuteras utifrån alla de sex kategorierna. I årskurs 2 är det också vanli-

gare att lärarens frågor besvaras med ett kortare elevsvar utan diskussion i 

klassen. Diskussion förekommer därmed i större omfattning i årskurs 4 och 6. 

Bruket av att läraren ställer frågor till text som eleverna förväntas besvara utan 

att läraren initierar en diskussion kring texten, är dock något som förekommer 

i mer moderna studier och i fler årskurser. I en amerikansk studie av förskol-

lärarens frågor och förskolebarnens svar gällande ett naturvetenskapligt inne-

håll, finner Lee och Kinzie (2011) att förskollärarna oftast ställer slutna frågor 

där barnen förväntas ge kortfattade svar. Detta bruk av frågor är vanligast i 

samband med högläst text, men förekommer även när man genomför experi-

ment. De slutna frågorna är ofta riktade mot igenkänning och mot att återge 

fakta. När förskollärarna istället ställer öppna frågor ger barnen längre svar 

med en varierande vokabulär och mer komplex meningsstruktur samt ett mer 

reflekterande innehåll. När barnen har svårt att besvara en öppen fråga så över-

går förskolläraren till att istället ställa slutna frågor. Forskarna ser dock sällan 

det omvända, det vill säga att förskollärarna övergår från slutna frågor till att 

ställa öppna frågor. De öppna frågorna förekommer oftast när förskollärarna 

uppmuntrar till att göra förutsägelser och diskutera orsakssamband. Lee och 

Kinzie belyser vikten av öppna frågor och mer utbyggda svar. De anser att 

reflektion är viktigt inte minst för barn från missgynnade miljöer, där de vill 

se reflekterande frågor som utmanar. De exemplifierar reflekterande frågor 

med den öppna frågan: ”Hur vet du det?” För att utveckla förskollärarnas frå-

gor mot öppna och reflekterande frågor behöver de ges möjlighet att öva. I en 

annan amerikansk studie visar Degener och Berne (2016) ett likande resultat 

och resonemang. De ser att lärare i tidiga skolår hellre riktar elevernas fokus 

mot ordigenkänning och förståelse på meningsnivå än att ställa frågor som 

uppmuntrar eleverna till reflektion. Degener och Berne rekommenderar därför 

att lärarna byter karaktär på sina frågor, vilket till exempel kan ske genom att 

lärarna ställer öppna frågor, där eleverna uppmanas att fortsätta tänka över 

frågan om de tvekar inför att besvara den. De påpekar att det kan vara lättare 

att ställa reflekterande frågor om elevgruppen är mindre. Ett alternativ till det 

kan vara att växla mellan helgruppssamtal och mindre gruppsamtal. I en norsk 

studie av lärarfrågor i årskurs 8 finner Magnusson (2021) att lärare mestadels 

ställer frågor som är textbundna. Bland dessa är frågor riktade mot tolkning 

av texten samt frågor riktade mot innehåll och form vanligast. Lärarfrågor rik-

tade mot att hitta information i texten förekommer endast sparsamt. En tred-

jedel av lärarfrågorna utgörs av textrelaterade frågor. I studien inbegriper det 

frågor riktade mot att bygga kontext samt mot elevernas egna erfarenheter, 
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ordförståelse, ämneskunskaper, olika slags strategier och metatänkande. Mag-

nusson observerar att lärarna växlar mellan textbundna frågor och textrelate-

rade frågor riktade mot utveckling av inferens- och reflektionsläsande. Sådant 

bruk av lärarfrågor ser hon inte i tidigare forskning. Hon tolkar lärarnas syfte 

som att eleverna ska öva textförståelse, vilket läraren understödjer via väx-

lingarna. Magnusson noterar att det ställs få frågor riktade mot utvärdering 

och kritisk granskning av texten. 
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Material och metod 

I detta kapitel presenteras studiens material samt de analysingångar som an-

vänds för att analysera materialen.  

 

Studien inleddes med en analys av tre lektionstillfällen. Under analysen av 

lärarnas muntliga frågor uppstod behovet av att utvidga materialet till att även 

omfatta skriftliga frågor. Detta då skriftliga frågor är vanliga i undervisningen 

och skulle kunna ge en annan bild av vad läsande används till än den som 

framkommer utifrån de muntliga textsamtalen. Studien omfattar därför två 

delstudier. Den första delstudien benämns Lektionsstudien. Den andra delstu-

dien benämns Läromedelsstudien 

 

Inledningsvis ges en presentation av materialet i lektionsstudien och därefter 

presenteras materialet i läromedelsstudien. Efter det presenteras studiens tre 

analysingångar och slutligen de etiska principer som följts. 

Material i lektionsstudien 

Materialet i den första delstudien består av tre filminspelade lektionstillfällen. 

Filminspelningarna utfördes i samarbete med en annan forskare utifrån ett öp-

pet syfte om att undersöka språket i undervisningen. I fokus stod lärarna och 

hur dessa skapar förutsättningar för alla elevers deltagande utifrån språkliga 

aspekter. Eleverna var inte i fokus för filminspelningarna, men kan delvis ses 

representerade i licentiatuppsatsen, då de frågor lärarna ställde i textsamtalen 

var riktade till dem. Lärarna upprepade och omformulerade ibland frågorna 

efter elevernas verbala och kroppsliga respons.  

Urval och tillträde 

För att få tillträde till skolan bad vi rektorn om tillstånd att fråga lärarna om vi 

kunde få delta i och spela in lektioner. Informationen till rektorn gavs muntligt 

och denne gav sitt medgivande. Därefter tillfrågades skolans lärare muntligt 

vid ett möte i lärarkollegiet. Fyra lärare tackade ja till att medverka. Rektorn 

och de fyra lärarna gav därefter sina skriftliga medgivanden. Urvalet av skolan 

och lärarna var ett bekvämlighetsurval utifrån kontakter och tillgänglighet 

(Bryman, 2011, s. 194–196).  
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Vårdnadshavarna informerades skriftligt om de kommande filminspelning-

arna via lärarnas så kallade ”veckobrev”. Eleverna informerades muntligt da-

gen innan filminspelningarna startade samt vid starten av varje inspelnings-

tillfälle (se vidare under Etiska principer). 

 

Skolan där filminspelningarna gjordes är en innerstadsskola i mellersta Sve-

rige med en relativt blandad elevsammansättning. 

Filminspelningarna 

Inspelningarna gjordes under två dagar i årskurs 1 i januari år 2017. Forskarna 

påverkade inte schemat och därmed inte vilka lektioner, vilka av de fyra lä-

rarna eller vilka skolämnen som spelades in. Lärarna följde gällande 

skolschema utan hänsyn till pågående inspelning. Dock gjordes undantag gäl-

lande en elevs deltagande (se vidare under Etiska principer). 

 

Vid filminspelningen användes två kameror. Den ena kameran stod på stativ 

längst ner i klassrummet och var riktad mot läraren när denne befann sig längst 

fram i klassrummet med whiteboardtavlan bakom sig, alternativt mot läraren 

när eleverna satt i en cirkel. Den andra kameran stod på stativ till vänster om 

läraren, längst fram i klassrummet riktad mot sidan av läraren. Den fångade 

lärarens rörelser i klassrummet. Kamerorna spelade även in ljud, vilket var en 

förutsättning för att kunna analysera lärarnas muntliga tal. Filminspelningarna 

överfördes sedan även till enbart ljudupptagning, vilket gör att det finns såväl 

filminspelning med ljud som ljudupptagning utan filmbilder. Det är värdefullt 

vid analyserna då ljudet är svagt och filmbilderna fångade lärarens gester, eller 

tvärtom att filmbilderna är svaga och så röriga så det är tydligare att enbart 

lyssna till ljudupptagningen. 

Observatörsrollen 

Jag fanns med vid alla lektionstillfällen som filminspelades. Jag informerade 

eleverna om att lektionen spelades in, fanns där för att svara på eventuella 

frågor om inspelningen samt övervakade kamerorna. I övrigt intog jag en pas-

siv roll placerad längst bak i klassrummen för att väcka så lite uppmärksamhet 

som möjligt. Fältanteckningar fördes inte då filminspelningen ansågs täcka 

behovet av material. Min tanke var att som Lalander (2011, s. 98) säger ”an-

teckna i huvudet”, vilket jag också gjorde. Dessa observationer skrev jag ner 

efter dagens slut. I samband med analyserna kan jag konstatera att fältanteck-

ningar eventuellt hade kunnat besvara en del av de frågor som senare uppstod. 

Detta gäller exempelvis sekvenser när läraren rör sig i klassrummens utkanter 

och där ljudet samtidigt är svagt. Även om dessa tillfällen är korta och få, så 

fångas de inte på filminspelningarna.  

 

Lärarna kan ha påverkats av filminspelningarna och min närvaro – det är svårt 

att undvika. Lalander (2011, s. 90) diskuterar detta som en ”forskareffekt” där 
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forskaren påverkar människors beteenden. Han menar att forskarens förmåga 

att samspela minskar den effekten. Jag har svårt att värdera min förmåga att 

samspela vid inspelningssituationerna, men bedömer att min vana av liknande 

klassrumsmiljöer är en fördel vid inspelningstillfällena. Dock kan samma 

vana vara en nackdel vid analysen. Jag har fortlöpande arbetat med att distan-

sera mig från materialet för att inte tolka det via igenkänning. Lärarna kan 

även ha påverkats av vetskapen om syftet att undersöka språk i undervis-

ningen. Om så är fallet kan det förmodas att lärarna såg till att ge ett gott in-

tryck genom att ge god undervisning och genomföra lektioner där lärarna var 

muntligt aktiva i motsats till att genomföra lektioner där lärarna är tysta och 

eleverna arbetar enskilt. I föreliggande studie är dock muntligt aktiva lärare 

en förutsättning, eftersom fokus ligger på textsamtalet. Studiens inriktning på 

att jämföra ämneslitteracitet förelåg inte vid inspelningstillfällena, vilket där-

med inte påverkat lärarna. I studien gör jag inte anspråk på att uttala mig ge-

nerellt om undervisning eller textsamtal. 

Urvalet ur de filminspelade lektionerna 

Det var åtta lektionstillfällen som filminspelades. Dessa lektionstillfällen om-

fattade olika skolämnen. När syftet med licentiatuppsatsen specificerats till att 

gälla hur läsande konstrueras i textsamtal, gjordes ett urval av materialet uti-

från de lektionstillfällen där gemensamt läsande av text och textsamtal i olika 

skolämnen förkom. Materialet i studien kom därför att omfatta tre lektionstill-

fällen – ett i matematik, ett i svenska samt ett i teknik. Vid övriga fem inspe-

lade lektionstillfällen lästes och bearbetades inte text gemensamt och dessa 

var därmed inte aktuella i föreliggande studie. 

Lektionerna 

I schemat var varje lektion 60 minuter. Efter att förflyttningar, uppstarter och 

avslutningar som inte behandlar det didaktiska ämnesinnehållet var frånräk-

nade, omfattar lektionerna det antal minuter som anges i tabell 1. Antalet ele-

ver varierade då matematiklektionen spelades in i en klass, medan svensklekt-

ionen och tekniklektionen spelades in i tvärgrupper med elever från tre paral-

lellklasser.  

Tabell 1. Översikt över de filminspelade lektionerna med avseende på tid, antalet elever och 

huvudsakligt innehåll. 

Skolämne 
Analyserad lektion i 

minuter 

Antal deltagande 

elever 

Huvudsakligt inne-

håll 

Matematik 48 24 Problemlösning 

    
Svenska 38 20 Boksamtal 

    
Teknik 41 16 Teknisk lösning:  

tandborsten 
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Det var två undervisande lärare vid dessa tre lektionstillfällen. Det var samma 

lärare som undervisade i svenska och i teknik. De båda lärarna var legitime-

rade lärare för respektive skolämne/-en i årskursen och de hade mer än 15 års 

undervisningserfarenhet.  

Matematiklektionen 

Vid matematiktillfället läses två texter bestående av så kallade matematiska 

problem (okänd källa). Dessa projicerades på klassrummets whiteboard. Man 

läser och arbetar först med det första matematiska problemet för att längre in 

i lektionen läsa och arbeta med det andra. Att arbeta med problemlösning är 

nytt för eleverna här och undervisningen riktas mot tillvägagångssätt vid ma-

tematisk problemlösning. Läraren gör därför jämförelser med liknande tillvä-

gagångssätt med något som benämns som ”mattesagor”. Dessa är korta berät-

telser som eleverna skapar utifrån matematiska beräkningar. Den matematiska 

utsagan 5-2 = 3 kan till exempel bildligt och matematiskt illustreras med 5 

fåglar som sitter på en gren. Plötsligt blir 2 fåglar rädda och flyger iväg. Frågan 

ställs då: hur många fåglar sitter nu på grenen? Arbetet med det första mate-

matiska problemet sker i helgrupp, medan arbetet med det andra matematiska 

problemet sker delvis i par. Vid lektionstillfället sitter eleverna två och två i 

framåtriktade skolbänkar.   

Svensklektionen 

Vid svensktillfället högläser läraren de tre första kapitlen ur boken SVJ – Stora 

vänliga jätten av Roald Dahl (2010). Boken ska fungera som gruppens hög-

läsningsbok under den närmsta tiden och den filminspelade lektionen är där-

med den första i en serie av flera högläsningstillfällen med boken. Boken 

handlar om vänskapen mellan den föräldralösa Sophie och den stora vänliga 

jätten. De träffas en natt när jätten blåser in drömpulver i barnens sovrum, så 

också i Sophies sovrum på barnhemmet där hon bor. Handlingen utvecklar sig 

längre fram till ett äventyr där paret utför en svår och äventyrlig uppgift till-

sammans. Under lektionen sitter eleverna och läraren på stolar som är place-

rande i en cirkel i klassrummet. Läraren introducerar boken och högläser se-

dan ur den. Läraren ställer frågor att tänka på inför läsandet av varje kapitel. 

Efter läsandet samtalar elevparen och det övergår lite senare till samtal i hel-

grupp.  

Tekniklektionen 

Vid tekniktillfället ser man filmen Mitt liv som grej: tandborsten från Utbild-

ningsradion (UR-skola) och läraren visar en plansch med bilder på tandborstar 

ur historien (okänd källa). I filmtexten berättar en berättarröst om tandborstens 

historia. Innehållet handlar om att man historiskt inte alltid har rengjort sina 

tänder och att man senare började använda pinnar för rengöring. Därefter över-

går berättaren till att tala om tandborsten som vi känner den. Berättelsen av-

slutas med eltandborsten. I filmen förekommer även några kortare dialoger 
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mellan ett barn och berättarrösten respektive ett barn och en förälder. Barnen 

ställer frågor till berättarrösten som svarar. I filmen försöker ett barn smita 

ifrån tandborstningen och konsekvenser av detta tas upp. Efter filmvisningen 

samtalar man i helgrupp. En del av samtalet förs utifrån bilderna på planschen. 

Lektionen är en del av ett pågående tema i teknik utifrån tekniska lösningar. 

Tidigare har andra tekniska lösningar behandlats. Textsamtalen sker mesta-

dels i helgrupp, men även via samtal i elevpar. Lektionen avslutas med en 

praktisk skapande uppgift. Eleverna sitter placerade två och två framåtriktade.  

Textbegreppet  

Det textbegrepp som används i föreliggande studie kan betraktas som ett vid-

gat textbegrepp (se Teoretiska utgångspunkter ovan). I studien ses text inne-

fatta olika slags skriven verbaltext, men även exempelvis bilder, symboler och 

uppläst text. Då eleverna i årskurs 1 är i början av sin läs- och skrivutveckling 

är olika former av uppläst text och bilder vanliga i undervisningen. Det kan 

innefatta såväl lärarens högläsande som inspelad text med eller utan filmbilder 

till. Därmed definieras i uppsatsen de två så kallade matematiska problemen, 

de skriftliga matematiska lösningarna skrivna på whiteboardtavlan, den skön-

litterära upplästa texten, bildillustrationer, filmens upplästa text och dialoger 

samt bildplanschen som text.  

Material i läromedelsstudien 

För att bredda undersökningen av lärarens muntliga frågor och vokabulär, un-

dersöktes även skriftlig text med tillhörande frågor avsedda för undervisning. 

Detta då skriftliga frågor kan formuleras på andra sätt än muntliga. Det skulle 

exempelvis kunna ge ett annat resultat gällande frågorna i något av de tre sko-

lämnena. Därmed analyserades även läromedelstexter med tillhörande frågor. 

Hur dessa läromedelstexter används i undervisningen undersöks dock inte i 

studien. Det kan innebära att man brukar läsa texterna gemensamt i undervis-

ning, men det kan också innebära att elever brukar läsa texterna enskilt. Uti-

från texternas komplexitet och elevernas ålder kan dock antas att någon form 

av gemensamt läsande sker av delar av texterna och/eller för enskilda elever 

eller mindre elevgrupper. 

Urval av läromedel 

För att säkerställa att undersökningen skulle fungera rekommenderar genom-

föra en pilotundersökning, något som rekommenderades av bland andra Bry-

man (2011) samt Boréus (2011). I pilotstudien utprövades fyra analysingångar 

till text på tre läromedel. Nedan redovisas de läromedel som användes i pilot-

studien. (En beskrivning av analysingångarna följer längre fram i kapitlet). 
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Urval av läromedel gjordes därmed såväl inför pilotstudien som inför den hu-

vudsakliga läromedelsstudien. Urvalen av läromedel baserades på tre kriterier. 

Det första kriteriet var att läromedlen skulle omfatta samma innehållsområden 

och vara riktade mot samma årskurs som i lektionsstudien. Det innebar att 

innehållsområdena skulle behandla matematisk problemlösning, läsförståelse 

respektive tekniska lösningar i årskurs 1. Det andra kriteriet var att läromedlen 

skulle vara skrivna utifrån den senaste läroplanen/kursplanerna Lgr 11. Det 

tredje kriteriet var aktuellt först inför den huvudsakliga läromedelsstudien. 

Det innebar att läromedlen skulle vara från flera läromedelsförlag då dessa 

kan inrikta sina läromedel mot en viss innehållslig modell eller struktur, vilket 

skulle kunna påverka resultatet.  

 

Läromedelsurvalen gick till på olika sätt i de tre skolämnena. I matematik 

kontaktades läromedelsförlagen skriftligt och några av dem valde att berätta 

vilka läromedel som var deras mest sålda i matematik för årskurs 1. Dock ville 

inte läromedelsförlagen uppge försäljningssiffror så urvalen av läromedel i 

matematik kunde inte relateras till hur spridda och därmed använda dessa var 

i undervisningen. I svenska fanns flertalet läromedel riktade mot läsförståelse 

hos varje läromedelsförlag. I teknik fanns vid tidpunkten för läromedelsurva-

let två läromedel för årskurs 1. Läromedlen i svenska och i teknik kunde heller 

inte relateras till spridning. 

Läromedel i pilotstudien 

Utifrån de två första kriterierna lottades ett läromedel per skolämne till att ut-

göra läromedel i pilotstudien. I matematikämnet analyserades texter i läro-

medlet Prima 1B (Brorsson, 2019, s. 104–107, 114–115). I svenska analyse-

rades texten En bra bok i läromedlet Läsförståelse grön (Solem & Hydén, 

2011, s. 4–5) och i teknik analyserades texterna i läromedlet Boken om teknik 

1–3 (Persson 2015, s. 22–25; Persson 2017, s. 14–17). Dessa tre läromedel 

kom sedan också att användas i den huvudsakliga läromedelsstudien.  

Läromedel inom matematikämnet 

Inför läromedelsstudien lottades ytterligare tre läromedel i matematik fram. 

Det innebar att det sammantaget var fyra läromedel som analyserades. I ett av 

matematikläromedlen fanns problemlösning samlad i ett kapitel medan övriga 

tre hade problemlösningsavsnitten uppdelade i olika delar i boken. I läromed-

let Singma 1B (Har, 2015) fanns både lärobok och övningsbok. Enligt lärar-

handledningen förväntades eleverna arbeta i parallellt i dessa. Därför analys-

eras text ur båda böckerna. Övriga tre läromedel hade en huvudlärobok i ma-

tematik. Till de fyra läromedlen fanns extra material i form av småböcker, 

läxböcker, datorövningar och dylikt. Dessa analyserades inte i denna studie.  
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Tabell 2. Läromedel som analyseras inom matematikämnet. 

Lärome-

del/text 
Sidor Antal ord Utgivningsår Författare Förlag 

Singma Läro-
bok 1B samt 
Övningsbok 
1B / Problem-
lösning 

Lärobok  

s. 47–49 

Övningsbok 
s. 38–39,  

68–69 335 2015 

Dr Yeap Ben 
Har svensk 
bearb.  

Pia Agardh 
Josefin Reiler 

Natur & Kul-
tur 

 

Koll på mate-
matik 1B/ 
Problemlös-
ning 

Lärobok s. 
126–139 259 2015 

Hanna Alm-
ström  

Pernilla Ten-
gvall 

Sanoma Ut-
bildning 

 

Matte Direkt 
Trumf 1B/ 
Trumfen pro-
blemlösning 

 

Prima 1B/ 
Problemlös-
ning 

 

 

Lärobok 

s. 37, 69, 101,  

133, 165 

 

 

Lärobok 

s. 104–107, 
114–115 

 

 

152 

 

 

 

 

217 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

Karin Berg-
wik 

Pernilla Falck 

 

 

Åsa Brorsson 

 

Sanoma Ut-
bildning 

 

 

 

Gleerups 

 

 
Läromedlet Matte Direkt Trumf 1B (Bergwik & Falck, 2019) hade tre varian-

ter av matematikläromedel i samma upplaga. Variationen innebar att en del av 

frågorna var utbytta utifrån varierande svårighetsgrader – lättare, medelsvåra 

och mer utmanande frågor. De frågor som analyserades i studien var dock 

desamma i alla tre läromedelsvarianterna. 

Läromedel inom svenskämnet 

Även i svenska lottades ytterligare tre läromedel fram som tillsammans med 

pilotstudiens läromedel utgjorde fyra till antalet. Enligt respektive lärarhand-

ledning riktade sig de fyra läromedlen i svenska mot årskurs 1 och övade läs-

förståelse. I läromedlen fanns flera texter med skriftliga frågor till varje text. 

Texterna var mestadels berättande texter men några sakprosatexter förekom 

liksom någon enstaka instruerande text. I läromedlen lottades sedan en text 

per läromedel ut för analys. Kriterierna för detta var att texterna skulle vara av 

berättande karaktär och att texterna ska spegla olika svårighetsgrader. Enligt 

lärarhandledningarna var texterna ordnade i stigande svårighetsgrad. Den ord-

ningen gällde i såväl samma lärobok som mellan läroböckerna i läromedels-

serien. Därför lottades en text som fanns först i ett läromedel fram för att ingå 

i studien, två texter som fanns något längre in läromedlet respektive i lärome-

delsserien samt en text som fanns i slutet av ett läromedel. Detta gjorde att de 

utvalda texterna är olika långa och därmed har varierande antal ord per text. 

Texten Kasta skräp i läromedlet Hitta svaret B (Bengtsson, 2019) började som 

en berättande text för att sedan byta genre till sakprosatext. I analysen ingick 
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enbart den berättande delen av texten. Till de fyra texterna fanns frågor. I två 

av läromedlen var frågorna placerade efter textens slut och i två av dem var-

vades frågor och text. I texten Kasta skräp förekom flervalsfrågor, vilket inte 

var fallet i övriga läromedel. 

 

Tabell 3. Läromedel som analyseras inom svenskämnet. 

Lärome-

del/text 
Sidor Antal ord Utgivningsår Författare Förlag 

Läsförståelse 
grön/ En bra 
bok s. 4–5 84 2011 

Hanne Solem 
Görel Hydén 

Studentlitte-
ratur/Adastra 

      

Fixa läs-
ningen Ar-
betsbok 1/ 
Lovis har en 
hemlighet 

 

Hitta svaret 
B/ del av 
Kasta skräp 

 

Träna läsför-
ståelse Första 
boken/ Fågel-
ungen del 2 

s. 2–7 

 

 

 

 

s. 6–11 

 

 

 

s. 46–47 

 

 

 

378 

 

 

 

 

268 

 

 

 

227 

2014 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2014 

Maria Söder-
gren 

 

 

 

Torsten 
Bengtsson 

 

 

Mikael Ek-
ström 

 

Liber 

 

 

 

 

Gleerup 

 

 

 

Sanoma 

 

Läromedel inom teknikämnet 

I teknik fanns två läromedelsserier på marknaden vid tidpunkten för urvalet, 

vilka båda kom att utgöra läromedelsurvalet. Båda läromedlen var så kallade 

stadiematerial, vilket innebar att de var riktade till årskurs 1–3 utan specifice-

rade rekommendationer för varje årskurs. I den analyserade lektionen var in-

nehållsområdet tekniska lösningar. Detta är ett begrepp som återfanns i ett 

kapitel med samma namn i Boken om teknik 1–3 (Persson, 2015). Urvalet gjor-

des därför av de fyra första sidorna ur det kapitlet. Däremot använde inte Tek-

nik-boken 1 (Sjöberg, 2013) begreppet i sin indelning av innehållsområden. 

Motsvarande innehåll fanns, men det var fördelat på olika sidor i olika kapitel. 

Urvalet utgjordes därför av fyra sidor som innehållsmässigt speglade området 

tekniska lösningar. Det återfanns under rubrikerna tekniska föremål, sortera 

teknik i grupper samt de enkla maskinerna. Frågor till de valda texterna fanns 

såväl i och bredvid texterna som i tillhörande arbetsböcker. I det analyserade 

materialen ingick därför både grundböcker och arbetsböcker. I Boken om tek-

nik 1–3 (Persson, 2015) är två av sidorna skrivna i serieform. 
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Tabell 4. Läromedel som analyseras inom teknikämnet. 

Lärome-

del/text 
Sidor Antal ord Utgivningsår Författare Förlag 

Boken om 
teknik 1–3 
grundbok 
samt arbets-
bok/ 4 sidor 
ur Tekniska 
lösningar 

 

Teknik-boken 
1 grundbok 
samt arbets-
bok/ Tek-
niska föremål 

Sortera teknik 
i grupper 

De enkla ma-
skinerna 

 

Grundbok s. 
22–25 

Arbetsbok 

 s. 14–17 

 

 

 

 

 

 

Grundbok  

s. 4–5, 54–55 

Arbetsbok  

s. 4–5, 29 

629 

 

 

 

 

 

 

 

618 

Grundboken 
2015 

Arbetsboken 
2017 

 

 

 

Grundboken 
2013 

Arbetsboken 
2014 

Hans Persson 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Sjö-
berg 

Liber 

 

 

 

 

 

 

 

Natur & Kul-
tur 

Analys av material 

I delstudie 1, där materialet utgörs av tre lektionstillfällen där text läses ge-

mensamt och textsamtal sker, transkriberades ljudupptagningarna av lärarnas 

tal i Word-format. Det gjordes med fokus på innehåll, vilket innebar att pau-

seringar, tvekan och de betoningar lärarna gör utelämnades. Vid transkribe-

ringen utelämnades även det innehåll som berörde annat än det didaktiska 

lektionsinnehållet exempelvis lektionernas uppstarter med frågor om toalett-

besök, vem som skulle sitta på vilken plats och var pennor finns. Lärarnas 

personnamn och de elevnamn som lärarna nämnde byttes ut till fingerade per-

sonnamn. Transkriberingarna gjordes efter att alla lektioner spelats in. Lekt-

ionstranskriberingarna lades in i Excel där materialet kodades. 

 

I delstudie 2, där materialet utgörs av tio läromedelsavsnitt, skrevs texterna 

med frågor in i Excel där materialet kodades. 

Analysingångar  

För att besvara delstudiernas fyra frågeställningar om vilken textanvändning 

eleverna inbjuds till genom lärarnas frågor i textsamtalen respektive vilken 

textanvändning frågorna i läromedelstexterna uppmuntrar till samt vilka var-

dagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp eleverna möter i 

textsamtalen respektive kan identifieras i läromedelstexterna, används föl-

jande tre analysingångar: 
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• analys av textrörlighet 

• analys av vokabulär 

• analys av läsfunktioner. 

 

Textrörlighetsmodellen 

För att fånga vilken textanvändning lärarna inbjuder eleverna till i lektions-

studien, analyseras lärarnas muntliga frågor i textsamtalen. Som inspiration 

och utgångspunkt för analysen används textrörlighetsmodellen. Den tillkom 

för att diskutera elevernas/läsarnas förmåga att röra sig i och utanför den lästa 

texten. I studierna samtalade forskarna med eleverna efter textläsandet och 

kunde därmed fånga deras textrörlighet (se Folkeryd et al., 2006; Liberg et al., 

2010; Liberg et al., 2012). I föreliggande studie är det istället lärarnas frågor 

som analyseras, vilket innebar att textrörlighetsmodellen behövde anpassas. 

Anpassning av textrörlighetsmodellen gjordes med inspiration av två tidigare 

studier som också anpassat den ursprungliga textrörlighetsmodellen (Hal-

lesson; 2015; Visén, 2015). I föreliggande studie analyseras lärarnas frågor 

utifrån deras potential att inbjuda eleverna till att röra sig i och ut från text. 

Efter omarbetning är lärarfrågorna uppdelade i dimensioner i de två kategori-

erna textbaserad textrörlighet och associativ textrörlighet.  

Textbaserad textrörlighet 

De textbaserade lärarfrågorna innebär lärarfrågor som inbjuder eleverna till 

att röra sig i texten utifrån den information som ges där. Det innebär explicit 

uttalad information men även information som nås via inferensläsande av tex-

ten. I tabell 5 presenteras studiens tillämpning av analysverktyget för textba-

serad textrörlighet.  

Tabell 5. Omarbetad textrörlighetsmodell för lärarfrågor av textbaserad karaktär. 
Gjord med inspiration från Liberg et al. (2012, s. 67). 

Dimension/lärarfråga  

1 
Lärarfrågor som inbjuder eleverna till att svara utifrån någon huvud-
punkt i texten. 

2 Lärarfrågor som inbjuder eleverna till att sammanfatta texten. 

3 Lärarfrågor som inbjuder eleverna till att definiera ord. 

4 Lärarfrågor som inbjuder eleverna till att återberätta. 

5 Lärarfrågor som inbjuder eleverna till att fylla ut tomrum i texten.  

6 
Lärarfrågor som inbjuder eleverna till att generalisera eller abstra-
hera utifrån huvudpunkter i texten. 

7 Lärarfrågor som inbjuder eleverna till att ifrågasätta eller motivera. 
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Associativ textrörlighet 

De associativa lärarfrågorna rör sig ut från texten, vilket innebär att frågorna 

inbjuder eleverna till association till egna erfarenheter, andra kunskaper, andra 

texter eller till metakognitivt tänkande utöver det som finns explicit uttalat i 

texten. Liberg et al. (2012) liknar detta vid att läsaren står med ett ben i texten 

och ett ben ut från texten. I tabell 6 presenteras studiens tillämpning av ana-

lysverktyget för associativ textrörlighet.  

 

Tabell 6. Omarbetad textrörlighetsmodell för lärarfrågor av associativ karaktär. 
Gjord med inspiration från Liberg et al. (2012, s. 69). 

Dimension/lärarfråga  

8 

Lärarfrågor som inbjuder eleverna till association till personliga erfa-
renheter eller vardagskunskap. 

 

9 

Lärarfrågor som inbjuder eleverna till association till skolkunskap el-
ler till andra texter. 

 

10 
Lärarfrågor som inbjuder eleverna till metakognitivt tänkande utifrån 
texten. 

 

 

Gränsdragning vid analys av lärarnas frågor 

Analysen är riktad mot lärarnas frågor utifrån deras potential till textbaserad 

respektive associativ textrörlighet. Elevernas svar på frågorna analyseras inte. 

Lärarfrågor som berör annat än lektionsinnehållet togs därför bort. Det gällde 

till exempel en lärarfråga om huruvida texten syntes tillräckligt väl. Vid analys 

togs även lärarfrågor gällande beräkningar i matematik bort. Ett exempel på 

en sådan fråga var: ”Tre plus en är lika med?” Den typen av frågor behöver 

analyseras utifrån andra frågeställningar och med andra analysverktyg, vilket 

ligger utanför ramen för föreliggande studie. I analysen analyseras unika lä-

rarfrågor. Det innebär att lärarfrågor som upprepades togs bort. 

Vokabulär 

Utifrån Lindbergs (2007) diskussion om vokabulärens betydelse för texters 

läsbarhet som en viktig del av elevers läsförståelse, analyseras vokabulär i li-

centiatuppsatsen. Det görs för att fånga vilka vardagliga, skolspråkliga samt 

ämnesspråkliga ord och begrepp som förekommer i lärarens muntliga voka-

bulär respektive i läromedelstexterna. I studien hämtas inspiration från Lind-

bergs kategorisering av ord och begrepp. Hennes fyra kategorier beskrivs ne-

dan (Lindberg, 2007, s. 95).  
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1: Ämnesneutrala ord – allmänspråkliga och frekventa ord  

Kategorin består dels av vanliga förekommande ord som ”och” och ”men”, 

dels av ord och begrepp som hör hemma i vardagen. Exempel på sådana ord 

är ”barn”, ”skola” och ”mamma”. 

 

2: Ämnesneutrala ord – allmänna ofta abstrakta, skriftspråksaktiga ord eller 

academic words.  

I kategorin förekommer abstrakta ord och begrepp ur en akademisk diskurs 

som till exempel ”förutsäga” och ”syfta till”. Dessa ord och begrepp förekom-

mer inte i något specifikt ämnesområde utan kan förekomma i fler skolämnen.  

 

3: Ämnesspecifika ord – allmänspråkliga snedfördelade ord ofta förknippade 

med ett visst ämne. 

Orden och begreppen i kategorin är inte specifikt knutna till ett akademiskt 

område/skolämne utan kan förekomma inom flera områden/skolämnen. Ex-

empel på ett sådant ord är ”karta”.  

 

4: Ämnesspecifika ord – facktermer förknippade med en specifik teknisk bety-

delse ofta unik för ett ämne.  

Kategorin består av facktermer med en specifik tillhörighet inom ett om-

råde/skolämne. Det gäller till exempel ordet ”addition” som starkt förknippas 

med matematik.  

 

I föreliggande studie anpassades Lindbergs fyra kategorier till tre. Detta då 

Lindbergs tredje kategori Ämnesspecifika ord – allmänspråkliga snedförde-

lade ord ofta förknippade med visst ämne är öppen för många olika ord och 

begrepp. I sammanhanget gällande muntligt tal och skrivna texter för barn som 

är 7–8 år hör dessa snarare hemma i Lindbergs första kategori Ämnesneutrala 

ord – allmänspråkliga och frekventa ord istället. Efter anpassningen kom ana-

lysverktyget att bestå av tre kategorier som benämns enligt följande: 

 

1: Vardagliga ord och begrepp 

Kategorin motsvarar Lindbergs första kategori Ämnesneutrala ord – allmän-

språkliga och frekventa ord. Dock analyseras inte vanligt förekommande ord 

som ”och”, ”han” och ”men”. I kategorin vardagliga ord och begrepp ingår 

även Lindbergs tredje kategori Ämnesspecifika ord – allmänspråkliga sned-

fördelade ord ofta förknippade med visst ämne efter anpassningen. 

 

2: Skolspråkliga ord och begrepp 

Motsvarar Lindbergs andra kategori Ämnesneutrala ord – allmänna ofta ab-

strakta, skriftspråksaktiga ord eller academic words. 
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3: Ämnesspecifika ord och begrepp 

Motsvarar Lindbergs Ämnesspecifika ord – facktermer förknippade med en 

specifik teknisk betydelse ofta unik för ett ämne. 

 

Vid analyserna av vokabulär i lektionsstudien görs även en analys av de ord 

och begrepp som lärarna explicit väljer att belysa i textsamtalen. I analyserna 

förs även resonemang kring viss vokabulär som läraren inte väljer att explicit 

belysa i textsamtalen trots att dessa utgör ord och begrepp i texten som kan 

vara bärande för elevernas förståelse. Vid analys av vokabulär i läromedels-

texterna analyseras såväl brödtext och bildtexter som vokabulär i frågorna. 

Gränsdragning vid analys av vokabulär 

Vid analyserna av vokabulär behövde vissa gränsdragningar göras. Ana-

lyserna gjordes utifrån de kontexter där orden och begreppen förekommer i 

sitt sammanhang. Det vill säga i ett undervisningssammanhang i skolämnena 

matematik, svenska respektive teknik. I beaktande av sammanhanget utgör 

även elevernas förhållandevis ringa ålder (7–8 år) en faktor. Den är relevant 

vid analys av vokabulär där kategoriseringen utgörs av vardagliga, skolspråk-

liga samt ämnesspråkliga ord och begrepp. Ett sådant exempel är ord och be-

grepp som anger tid. För unga elever är ”för länge sedan” och ”historien” be-

grepp som är abstrakta och skolspråkliga utan att för den skull vara det i alla 

sammanhang och för elever i olika åldrar. Ytterligare gränsdragning är när 

orden och begreppen är vardagliga men i situationen används i ett ämnesspe-

cifikt sammanhang. Ett exempel är ordet ”pinne” i tekniklektionen. I filmtex-

ten sägs det att man förr använde pinnar för att borsta tänderna. Är ”pinne” 

därmed ett ämnesspecifikt ord i tekniklektionen? Eller är det ett vardagligt ord 

för den som är 7–8 år? Vid lektionstillfället lyfts även dess vardagliga inne-

börd och användning fram i filmtexten, eftersom dessa unga elever förmodas 

vara bekanta med pinnar. Ordet ”pinne” kategoriseras därmed till kategorin 

vardagliga ord och begrepp. En fråga som ligger nära ovanstående gränsdrag-

ningsproblematik utgör ämnesspecifika ord och begrepp inom svenskämnet. I 

studien ses dessa dels vara sådana som har en stark tillhörighet till skolämnet, 

exempelvis ”författare” och ”rubriken”, dels ord och begrepp som förekom-

mer i berättelserna. Dessa finns såväl i lektionsstudien som i texterna i svensk-

läromedlen. Exempel på sådana ord och begrepp är ”månstråle” och ”jätte” 

som förekommer i sagor. Dessa har i analyserna kategoriserats som ämnes-

specifika ord och begrepp. Vid analyserna av vokabulär utelämnas även räk-

neord bestående av antal, siffror och ordningstal. Dessa förekommer i alla 

skolämnen i såväl textsamtalen som i läromedelstexterna, men främst inom 

matematikämnet. Att kategorisera även dessa riskerar att ge en skev bild av 

vokabulär vid jämförelse av muntlig vokabulär vid tre lektionstillfällena och 

skriftlig vokabulär i skolämnestexterna.  
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Läsfunktioner  

För att besvara frågeställningen om vilken textanvändning frågorna uppmunt-

rar till samt besvara delstudiens syfte att identifiera hur läsande konstrueras 

genom de tio läromedelstexterna, utprovades några analysingångar. I en pilot-

studie där tre läromedel ingick, det vill säga ett läromedel per skolämne, ut-

forskades fyra analysingångar. (Läromedlen beskrivs i materialdelen). 

Pilotstudien 

För att säkerställa undersökningen utprovades analysingångar i en pilotstudie 

(Bryman, 2011; Boréus, 2011). Boréus diskuterar vikten av att göra en pilot-

studie inför textanalysen, då den innebär tolkningar utan några ”entydiga läs-

ningar” (s. 148). I pilotstudien utprövades de fyra analysingångarna med syftet 

att få ”forskningsfrågor, materialval och analystekniker att hänga ihop”. 

(s. 149). Analysingångarna som utprövades skulle användas till analys av 

läromedelstexter skrivna för elever i årskurs 1, vilket de förmodades inte ha 

använts till tidigare. (Vilka läromedelstexter som ingick i pilotstudien redovi-

sas i stycket Läromedel i pilotstudien.) De utprovade analysingångarna var 

som följer: textrörlighetsmodellen (Folkeryd et al., 2006; Liberg et al., 2010; 

Liberg et al., 2012), analys av vokabulär (Lindberg 2007), multimodalanalys 

(Danielsson et al., 2014) samt analys av frågor utifrån PIRLS fyra läsproces-

ser (PIRLS 2016; Mullis & Martin, 2017). Textrörlighetsmodellen liksom 

analys av vokabulär används i föreliggande studie och är därför beskrivna 

ovan. Dock används textrörlighetsmodellen enbart vid analys av lärarens 

muntliga frågor i delstudie 1. Multimodalanalys används inte i studien då an-

talet bilder, rubriker med mera som undersöks varierar mycket mellan olika 

läromedel. Det skulle kunna riskera ett snedvridet resultat. PIRLS läsprocesser 

kom att används i delstudie 2 men efter anpassning. De beskrivs i ursprunglig 

form nedan: 

PIRLS fyra förståelseprocesser 

1: Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information  

Eleverna ska hitta information som uttalas i texten. Det kan till exempel 

handla om att identifiera huvudpersonen, hitta enskilda ord eller fraser eller 

att hitta förklaringar och att återge dessa. (PIRLS 2016; Mullis & Martin, 

2017) 

 

2: Dra enkla slutsatser 

Eleverna ska hitta information i texten och koppla samman den med annan 

information i texten. Kopplingen mellan dem framgår inte i texten, men är 

ändå relativt överskådlig. Det kan till exempel handla om generaliseringar. 

(PIRLS 2016; Mullis & Martin, 2017) 
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3: Tolka och integrera idéer och information   

Eleverna ska koppla samman information i texten utifrån exempelvis jämfö-

relse. Dessa kopplingar görs utan explicit stöd i texten. Det kan handla om att 

först koppla texten till sina egna erfarenheter eller till andra kunskaper för att 

sedan dra mer avancerade slutsatser eller att se textens övergripande tema. 

(PIRLS 2016; Mullis & Martin, 2017) 

 

4: Granska och värdera innehåll, språk och textelement  

Eleverna ska granska texten med en kritisk blick, vilket kräver vissa kunskaper 

om genre, textstruktur och språk. Det kan innebära att utvärdera eller bedöma 

information i texten eller att diskutera utifrån författarens perspektiv. (PIRLS 

2016; Mullis & Martin, 2017) 

 

Anpassningar utifrån pilotstudien 

Textrörlighetsanalysen och analys enligt PIRLS läsprocesser visade sig inte 

ge en heltäckande bild av de frågor som förekom. Detta förmodades ha tre 

orsaker. För det första utvecklades textrörlighetsmodellen ursprungligen för 

muntliga samtal och här undersöktes skriftliga frågor. De skriftliga frågorna 

hade en delvis annan struktur. För det andra analyserades här frågor som fö-

rekom i andra skolämnen än vad textrörlighetsmodellen tidigare använts till. 

Några av frågorna i matematik och teknik hade andra uppgiftsstrukturer. I tek-

nik fanns till exempel uppgifter där eleverna uppmuntras använda sitt läsande 

för att göra uppgifter av mer praktisk karaktär. För det tredje var eleverna i 

pilotstudien något yngre än eleverna i tidigare studier av textrörlighet respek-

tive yngre än de elever där PIRLS läsprocesser används, vilket också kan på-

verka fråge- och uppgiftsstrukturen. I pilotstudien tydliggjordes behovet av ett 

analysverktyg för skriftliga frågor, vilket PIRLS läsprocesser lämpade sig väl 

för. Dock framkom behov av att anpassa PIRLS läsprocesser, vilket gjordes. 

Efter anpassningen benämns dessa funktioner för läsande eller läsfunktioner. 

Anpassningen beskrivs nedan. 

Funktioner för läsande 

Vid anpassningen sammanförs PIRLS läsprocess nr 2 dra enkla slutsatser med 

nr 3 tolka och integrera idéer och information till en (1) funktion för läsande. 

Den benämns att använda texten samt göra vissa tolkningar. I nästa steg kom-

pletteras analysverktyget med tre funktioner för läsande. De handlar om att 

använda delar av texten till att förutsäga textens innehåll, att använda texten 

och lägga till information samt att använda texten till att utföra uppgifter. Ef-

ter anpassningen innehåller analysverktyget sex funktioner för läsande. Nedan 

visar tabell 7 vilka funktioner för läsande som inspirerats av respektive PIRLS 

läsprocess.  
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Tabell 7. Översikt över de sex funktionerna för läsande i förhållande till PIRLS fyra 
läsprocesser. 

Funktioner 
för läsande/ 
PIRLS läs-
processer 

Använda 
delar av 
texten till 
att förut-
säga tex-
tens inne-
håll 

Använda 
texten till 
att identifi-
era inform-
ation 

Använda 
texten samt 
lägga till 
information 

Använda 
texten samt 
göra vissa 
tolkningar 

Använda 

texten till 

att granska 

och värdera 

den 

 

Använda 
texten till 
att utföra 
uppgifter 

Uppmärk-
samma och 
återge ex-
plicit ut-
tryckt in-
formation     X     

       

Dra enkla 
slutsatser        X   

 

Tolka och 
integrera 
idéer och 
information 

 

Granska 
och värdera 
innehåll, 
språk och 
textelement   

 

 

   

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

    X 

 

 

Nedan beskrivs de sex funktionerna för läsande som utgör läromedelsstudiens 

analysverktyg. I fokus finns den textanvändning som eleverna uppmuntras att 

använda texten till utifrån respektive fråga och uppgift i läromedelstexterna.  

 

1: Använda delar av texten till att förutsäga textens innehåll 

Dessa frågor uppmuntrar läsande utifrån delar av textens innehåll och utifrån 

att förutsäga kommande innehåll. Exempel på sådana delar av textens innehåll 

är textens titel, baksidestext, bilder eller textavsnitt. I läsfunktionen ingår även 

frågor som uppmuntrar till att argumentera för den gjorda förutsägelsen. Läs-

funktionen motsvarar inte någon av PIRLS läsprocesser.  

 

2: Använda texten för att identifiera information 

Dessa frågor uppmuntrar till läsande där eleverna ska identifiera information 

som finns i texten. Eleverna kan även uppmuntras till att exempelvis skriva 

ner informationen som svar på en skriftlig fråga, att beräkna summan av två 

termer som finns uttalade i texten eller att avläsa ordningsföljd i bild. Ana-

lysen omfattar huruvida informationen uttrycks explicit i texten eller inte. Läs-

funktionen återspeglar till stor del PIRLS läsprocess uppmärksamma och 
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återge explicit uttryckt information. Dock med tillägget att det ska fungera 

även vid beräkning av given information i matematik. 

 

3: Använda texten samt lägga till information  

Dessa frågor uppmuntrar till läsande utifrån information som finns i texten, 

men som även kompletteras med information som inte finns i texten. Den 

kompletterade informationen kan beröra elevernas erfarenheter eller andra 

kunskaper. Så är fallet när textens handling utspelar sig på återvinningscen-

tralen och eleverna uppmuntras skriva och rita något som de hittat och som 

någon annan har tappat eller slängt. Ett annat exempel på att lägga till inform-

ation är att lägga till hur många ben olika djur har. Läsfunktionen motsvarar 

inte någon av PIRLS läsprocesser. 

 

4: Använda texten samt göra vissa tolkningar  

Dessa frågor uppmuntrar eleverna till att använda informationen i texten samt 

att göra vissa tolkningar. Det kan exempelvis gälla frågor där information från 

två ställen i texten behöver sammanföras. Det berör även frågor där eleverna 

behöver tolka begreppshierarki2 Det behövs till exempel när texten berättar 

hur många ”stenkulor” respektive ”glaskulor” det finns men frågan är utifrån 

antalet ”kulor”. Eleverna behöver därmed tolka ”kulor” som överordnat ”sten-

kulor” och ”glaskulor”. Denna läsfunktion är en sammanslagning av två av 

PIRLS läsprocesser. Dessa är dra enkla slutsatser samt tolka och integrera 

idéer och information. 

 

5: Använda texten till att granska och värdera den 

Vid dessa frågor uppmuntras eleverna att granska och värdera texten i sin hel-

het. Det kan till exempel vara att sätta ut lämpliga rubriker till stycken i texten 

och att ordna styckena i lämplig ordning. Det kan även innebära att använda 

texten i sin helhet för att till exempel analysera hur ett matematiskt mönster 

upprepar sig. Denna läsfunktion återspeglar PIRLS läsprocess granska och 

värdera innehåll, språk och textelement. 

 

6: Använda texten till att utföra uppgifter  

I dessa frågor uppmuntras eleverna att utföra uppgifter som utgår från texter-

nas innehåll. Uppgifterna kan till exempel vara att rita, bygga, göra collage 

eller utforska föremåls funktioner. I kategorin ingår att uppgiften i sig utgör 

en viss bearbetning av texten, vilket kan tangera andra läsfunktioner. Ett ex-

empel på det är när texten visar olika tekniska mekanismer och eleverna upp-

muntras att prova vilken mekanism som några föremål använder. Eleverna 

behöver tolka mekanismerna i texten så att de utifrån sin tolkning kan prova 

                               
2 Se Dahllöf (1999, s. 63) delar in ord och begrepp efter begreppshierarki där skruvmejsel är en 
hyponym till verktyg. 
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dessa i praktisk handling. Läsfunktionen motsvarar inte någon av PIRLS läs-

processer då dessa har utvecklats för användning i ett skriftligt lästest. 

Gränsdragning vid analys av funktioner för läsande 

I samband med analyserna uppstod behov av avgränsningar. Det uppstår vid 

retoriska frågor som inte är avsedda för eleverna att besvara. Det vill säga 

frågan förekommer i läromedelstexten och besvaras också där av en allvetande 

berättare. Dessa frågor analyseras inte. En annan gränsdragning behöver göras 

kring frågor där eleverna uppmuntras att rita. Dessa uppmaningar sker på olika 

sätt och utifrån olika syften. Analysen utgår från hur texten används. Om ele-

verna uppmuntras rita som svar på en fråga om att identifiera information i 

texten, är läsfunktionen att använda texten för att identifiera information. Om 

eleverna uppmuntras rita för att exempelvis konstruera en skiss utifrån textin-

nehållet är läsfunktionen att använda texten för att utföra uppgifter. Att rita 

betraktas därmed inte alltid vara en uppgift som ska utföras. 

Ytterligare behov av avgränsning gäller uppmaningar där eleverna inte för-

väntas använda texten. Exempel på en sådan uppgift finns i texten Lovis har 

en hemlighet (Fixa läsningen Arbetsbok 1, s. 3) där eleverna uppmanas att 

”Berätta något du vet om katter”. Den typen av frågor ingår inte i analysen. 

Utöver dessa gränsdragningar sker en gränsdragning av det matematiska in-

nehållet och det tekniska innehållet. Dessa är inte föremål för analys i förelig-

gande studie. 

Etiska principer  

Vid tidpunkten för filminspelningarna av lektionstillfällen gällde 2011-års 

riktlinjer gällande god forskningssed från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2011; Bryman, 2011, ss. 131-145). Dessa innehöll fyra etiska principer: in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet. Nedan beskrivs hur dessa iakttogs. 

 

För att iaktta informationskravet och samtyckeskravet inhämtades muntliga 

och skriftliga tillstånd från rektorn samt från samtliga berörda lärare inför 

filminspelningarna. Lärarna informerades om att deltagandet var frivilligt och 

att de när helst kunde avbryta filminspelningarna eller sin medverkan efter 

inspelningstillfällena. Då forskningsfrågorna inte bedömdes vara känsliga och 

dessutom fokuserar på lärarens undervisning, inte på eleverna, ansågs inte 

etikprövning eller skriftliga tillstånd från vårdnadshavare behövas (Veten-

skapsrådet, 2017 s. 30). Dock informerades vårdnadshavarna och eleverna. 

Detta gjordes via de berörda klassernas så kallade ”veckobrev”. Vårdnadsha-

varna informerades om att filminspelningar skulle ske, vilka dagar det skulle 
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ske, att syftet var att undersöka språkets roll i undervisningen och att materi-

alet kommer att användas i forskning men inte spridas. De gavs även kontakt-

möjligheter via mail och telefon, där de kunde nå mig som forskare vid even-

tuella frågor. Ingen av vårdnadshavarna hörde av sig eller nekade till att barnet 

filminspelades under lektionstillfällena, men i ett fall bedömde lärarna att en 

enskild elevs medverkan skulle kunna upplevas negativt av eleven. Lärarna 

gjorde därför en alternativ gruppindelning inför en berörd lektion och undvek 

därmed att eleven medverkade. Alla elever informerades muntligt dagen före 

filminspelningarna och även i början av varje lektionstillfälle. I vissa fall spe-

lades två lektioner in vid samma tillfälle och då gavs informationen i början 

av det dubbla lektionspasset. Det var såväl läraren som jag som forskare som 

informerade om att det fanns filmkameror i klassrummet och att dessa spelade 

in ljud och bild. Vidare berättade jag att det var jag och den andre forskaren 

som skulle ha tillgång till inspelningarna, men att de inte skulle visas för fler. 

Eleverna gavs möjlighet att ställa frågor. De uppmanades sedan att fokusera 

på lektionen istället för kamerorna, vilket de gjorde. I ett fall frågade en elev 

under pågående lektion vad det var som stod där varpå läraren kort svarade att 

det var en kamera. Eleven sade sig då komma ihåg det och lektionen fortsatte. 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 27) 

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet iakttas på följande sätt. Elevernas 

tal hörs på inspelningarna, mestadels när enskilda elever svarar på frågor. Det 

de säger återges dock inte i studien eftersom vårdnadshavarna inte tillfrågats 

om det. De elevnamn som förekommer i lärarens tal är i studien utbytta och 

därmed fingerade. Filminspelningarna förvaras oåtkomliga för fler än de två 

forskarna och transkriberingarna förvaras åtkomligt enbart för mig. De an-

vänds inte till annat än forskning. Forskarna iakttar krav på sekretess angående 

i vilken skola filminspelningarna gjordes, vilka lärare som deltog samt vilka 

elever som syns i filminspelningarna.  
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Resultat av lektionsstudien 

Licentiatuppsatsens syfte är att belysa hur läsande konstrueras i olika skoläm-

nen i årskurs 1. Syftet med lektionsstudien (delstudie 1) är att identifiera hur 

läsande konstrueras i textsamtal i tre olika skolämnen. I lektionsstudien ana-

lyseras tre transkriberade lektionstillfällen i matematik, svenska och teknik i 

årskurs 1 utifrån lärarnas muntliga tal.  

 

Den första frågeställningen behandlar vilken textanvändning eleverna inbjuds 

till genom lärarnas frågor i textsamtalen. Den andra frågeställningen behand-

lar vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp som 

eleverna möter i textsamtalen.  

 

Presentationen sker skolämnesvis och börjar med matematiklektionen, däref-

ter svensklektionen och avslutningsvis tekniklektionen. Varje presentation in-

leds med en beskrivning av lektionstillfället för att sätta in resultaten i ett sam-

manhang. Presentationen fortsätter med resultaten utifrån analysen av textan-

vändningen som presenteras under rubriken Lärarens frågor. Slutligen pre-

senteras resultaten av vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord 

och begrepp eleverna möter i textsamtalen under rubriken Vokabulär. 

 

Resultaten från delstudien kommer att diskuteras utifrån likheter och skillna-

der vad gäller skolämneslitteracitet vid de tre lektionstillfällena. 

Matematiklektionen 

Beskrivning av lektionstillfället 

Nedan följer en beskrivning av vad man läser vid lektionstillfället, vad läraren 

säger om läsande och hur litteracitetshändelser ser ut i klassrummet. Littera-

citetshändelser är gemensam högläsning, textsamtal i helgrupp och i par, att 

rita samt att skriva på mattespråk. 

 

Läraren inleder lektionen med att säga att man i dag ska arbeta med problem-

lösning. Läraren säger vidare att det är ett nytt innehållsområde för eleverna 
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och jämför sedan problemlösning med räknesagor3; något som eleverna tidi-

gare har arbetat med och som läraren säger kan ha flera olika svar. Läraren 

exponerar sedan den första texten till det första matematiska problemet via 

projektorn till klassrummets whiteboard. Läraren är mån om att alla ska se 

texten tydligt och frågar om så är fallet. 

 

Texten läses via gemensam högläsning, där läraren ber en elev att läsa texten 

högt och läser därefter själv texten högt två gånger.  

 

Efter textläsandet vidtar textsamtal i helgrupp. Läraren inleder detta med att 

tala om vikten av att läsa texten noga. Läraren säger: 

 

Ex. 1  För det viktigaste när man ska lösa ett problem eller räknesaga 

 så är det att man först och främst läsa, eller hur? Det brukar jag 

 säga läs en gång, läs två gånger, kanske till och med tre gånger 

 måste man läsa. (…) 

  

Läraren fortsätter sin instruktion med att säga hur eleverna ska läsa texten och 

lyfter fram syftet med läsandet. 

 

Ex. 2 Sen måste man titta. Vad är det vi vet? Vad säger de till oss? 

 Vad ger de oss för ledtrådar? Och det är den här … vad får vi 

 veta så att vi kan räkna ut svaret. (…)  

 

Efter ett tag sammanfattar läraren vad man hittills kommit fram till för att se-

dan fortsätta textsamtalet. Ytterligare en stund in i samtalet ber läraren ele-

verna om en matematisk beräkning (2+5=7) som läraren sedan skriver på 

klassrummets whiteboard. Läraren säger att denne har skrivit på mattespråk 

(se vidare under rubriken Vokabulär). Läraren fortsätter den gemensamma be-

räkningen med att rita två bilar, två vuxna och fem barn, vilka ska illustrera 

det matematiska problemet där eleverna ska fördela personerna i bilarna. Lä-

raren riktar återigen elevernas uppmärksamhet mot texten och dess ledtrådar, 

men denna gång mot att all information i texten inte utgör viktiga ledtrådar. 

Läraren säger: 

 

Ex. 3 Vi får veta att de ska åka till badhuset, men det är inte riktigt 

 en ledtråd. Det är inte riktigt det de frågar efter, nej.  

 

 

                               
3 Räknesagor är berättelser eleverna berättar muntligt, ritar till och sedan formulerar matema-
tiskt. Exempelvis: tre fåglar sitter på en gren, en flyger iväg, hur många fåglar finns kvar? 3-
1=2.3 
 



 56 

Läraren återkommer till vikten av läsande. Läraren säger: 

 

Ex. 4 Men kom ihåg nu vad som är viktigt. Det är viktigt att läsa  

 ordentligt så jag skriver en sån här så att ni ett, läs ordentligt.

  

 

Arbetet med den andra texten (det andra matematiska problemet) inleds med 

att en elev högläser texten. Efter högläsningen får eleverna papper och pennor. 

Läraren säger att eleverna ska rita, skriva och prata och att det ska ske i form 

av pararbete. Läraren betonar arbetsgången som viktig och hänvisar eleverna 

till att börja identifiera ledtrådarna i texten och skriva ner vad de vet.  

 

Ex. 5 Innan ni börjar rita och skriva så är det bra om man pratar med 

 varandra också och tittar på vilka ledtrådar har vi. Vad är det vi 

 vet och då kan ni skriva det på ert papper. 

 

Läraren påminner också om att återvända till texten och frågeformuleringen 

där. Efter pararbetet återvänder man till helgruppssamtal. Där ska varje elev-

par redogöra för sin beräkning och sin lösning. Paret behöver ha ett (1) ge-

mensamt svar som båda eleverna i elevparet är införstådda med. Läraren för-

delar frågorna till båda elever i varje par. Var och en av dessa behöver därför 

kunna besvara frågorna och redogöra för hur de gemensamt har tänkt och be-

räknat.  

 

Sammanfattningsvis ses läraren lyfta fram vikten av läsande vid flera tillfällen 

under lektionen. Läraren belyser vikten av att läsa noga, hur eleverna ska läsa 

texterna och vad syftet med läsandet är. Det sker i helgruppssamtalen. Inför 

parsamtalen ger läraren instruktioner om hur eleverna förväntas läsa texten i 

par. Instruktionerna liknar de som givits i helgrupp, men i par förväntas ele-

verna också tala med varandra om olika lösningar för att sedan enas om en (1) 

lösning. Lösningarna redovisas i helgrupp. Litteracitetshändelser är riktade 

mot att lära arbetsgången vid problemlösning som i förlängningen syftar till 

att komma fram till rätt matematiska lösning. 

Lärarens frågor 

För att undersöka vilken textanvändning eleverna inbjuds till i matematiklekt-

ionen, analyseras lärarens frågor. Detta görs utifrån den anpassade textrörlig-

hetsmodellen. Resultatet visar att läraren ställer 41 unika frågor utifrån tex-

terna i textsamtalen. Frågorna ställs under i princip hela lektionstillfället med 

undantag för den stund då eleverna arbetar i par. Nedan följer redovisningen 

av hur många lärarfrågor som inbjuder eleverna till textbaserat läsande respek-

tive hur många frågor som inbjuder eleverna till associativt läsande. Frågornas 

potential för elevernas textrörlighet diskuteras i diskussionskapitlet. 
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Textbaserad textrörlighet 

Den textbaserade textrörligheten innebär lärarfrågor som inbjuder till läsande 

utifrån information som finns i texten. Läraren ställer 18 textbaserade frågor 

under matematiklektionen. I tabell 8 redovisas fördelningen av dessa per de 

sju textbaserade dimensionerna. Resultatet visar att lärarfrågorna inbjuder till 

läsande i tre av dimensionerna. Den vanligast förekommande frågan är den 

där läraren inbjuder eleverna till att svara utifrån någon huvudpunkt i texten. 

Tabell 8. Fördelningen av de 18 lärarfrågorna under matematiklektionen uppdelade 
i de sju textbaserad dimensionerna. 

Lärar-

frågor 
som in-

bjuder 
eleverna 
till att  

1 svara 

utifrån 

någon 
huvud-
punkt i 

texten. 

 

2 sam-

manfatta 
texten. 

3 defini-

era ord. 

4 återbe-

rätta. 

5 fylla ut 

tomrum i 
texten. 

 

6 genera-

lisera el-
ler ab-
strahera 

utifrån 
huvud-
punkter i 

texten. 

 

7 ifråga-

sätta el-

ler moti-
vera. 

 11 2 2 0 0 3 0 

        

 

Exempel på en lärarfråga som inbjuder eleverna till att svara utifrån någon 

huvudpunkt i texten (dimension 1) är: 

 

Ex. 6 Hur många barn får vi veta att det finns? 

 

Ytterligare ett exempel på en textbaserad fråga där eleverna inbjuds att svara 

utifrån en huvudpunkt i texten (dimension 1) är följande fråga där läraren sä-

ger: 

  

Ex. 7 Vi vet att vi har, att det är fem barn. Det är en jättebra ledtråd. 

 Fem barn har vi totalt. Det vet vi. Vad får vi veta mer? Ines? 

 

Läraren inbjuder också eleverna till att aktualisera den matematiska frågan 

som står i texten. Det utgör också textbaserat läsande i dimension 1. Här följer 

två exempel på lärarfrågor där läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot 

den skriftliga frågan: 

 

Ex. 8 Vad är … det är sant, men vad är frågan? Frida? 

 

 

Ex. 9 Att man måste titta ordentligt på frågan. Vilken fråga har vi? 
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Som tidigare beskrivits betonar läraren vikten av att läsa texten noga och att 

söka ledtrådar i den inför beräkningen. Dock säger läraren att texten även in-

nehåller ledtrådar som inte är viktiga. En sådan distinktion av textens innehåll 

är en inbjudan till läsande genom att generalisera eller abstrahera utifrån hu-

vudpunkter i texten (dimension 6). I exempel 10 frågar läraren efter viktiga 

ledtrådar i förhållande till information som inte utgör ledtrådar: 

 

Ex. 10 Har du något annat som vi får veta, som är en viktig ledtråd? 

 

Det förekommer att läraren inbjuder till läsande via öppna frågor, vilket är 

fallet i exempel 11 där frågan förekommer i ovan beskrivna samtalsavsnitt om 

olika ledtrådars vikt. Läraren frågar: 

 

Ex. 11  Vad tänkte du, Petra? 

 

Även denna fråga inbjuder till läsande genom att generalisera eller abstrahera 

utifrån huvudpunkter i texten (dimension 6). 

 

Utöver ovanstående exempel inbjuder läraren i matematik till läsande genom 

att definiera tre ord och begrepp, varav två via frågor till eleverna. Lärarfrågor 

utifrån definition är textbaserade (dimension 3). Dessa diskuteras vidare under 

rubriken Vokabulär. 

Associativ textrörlighet 

Den associativa textrörligheten innebär lärarfrågor som inbjuder till läsande 

utifrån information eller resonemang utanför texten. Läraren ställer 23 asso-

ciativa frågor under matematiklektionen. Dessa återfinns i de tre associativa 

dimensionerna. Vanligast förekommande är de lärarfrågor som inbjuder till 

association till skolkunskaper eller till andra texter. I tabell 9 redovisas fördel-

ningen av dessa uppdelade i de tre associativa dimensionerna.  

Tabell 9. Fördelningen av de 23 associativa lärarfrågorna under matematiklekt-
ionen uppdelade i de tre associativa dimensionerna. 

Lärarfrågor som in-

bjuder eleverna till 

8 association till 

personliga erfaren-
heter eller vardags-

kunskap. 

9 association till 

skolkunskap eller 
till andra texter. 

10 metakognitivt 

tänkande utifrån 
texten. 

 7 15 1 

 

 

I textsamtalen inbjuder läraren eleverna till att tillföra annan information än 

den som står i texten. Exempel på det är när man i textsamtalet ska fördela två 

vuxna och fem barn i två bilar. För att besvara frågan behöver eleverna an-

vända personlig erfarenhet eller vardagskunskap (dimension 8). Läraren frå-

gar: 
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Ex. 12 Jag tror att det är vanliga bilar. Så en vanlig bil. Hur många får 

 plats i en vanlig bil? Det är ganska viktigt att veta, faktiskt. 

 

I textsamtalet diskuteras olika lösningar på det första matematiska problemet 

som nämns ovan. Eleverna ger olika förslag. Läraren frågar: 

 

Ex. 13 Så du tycker att man ska ha fem barn i en bil och två vuxna i 

 en annan bil. Hur kommer den här bilen framåt då? 

 

I frågan i exempel 13 hamnar textsamtalet i frågor om behörigheten att köra 

bil, om körkort och om åldern för att få övningsköra. Dessa lärarfrågor inbju-

der eleverna till att svara utifrån association till skolkunskap eller till andra 

texter (dimension 9). Två lärarfrågor inbjuder: 

 

Ex. 14 Varför har ni en vuxen i varje bil? Varför måste man ha en 

 vuxen i varje bil, Jonathan? 

 

Ex. 15 För hur gamla måste man vara för att ta körkort, Flora? 

 

På liknande sätt hamnar textsamtalet vid det andra matematiska problemet, 

som handlar om att kombinera djur så att summan av djurens ben blir 14, i hur 

många ben olika djur har. Två exempel på sådana lärarfrågor är: 

 

Ex. 16 Precis och då räknade du … Hur många ben har dina spindlar? 

 

 

Ex. 17 Vet ni hur en gorilla ser ut? Går de bara på två ben? 

 

I samtalen om bilarnas storlek, behörighet att köra bilarna samt hur många ben 

olika djur har, är den informationen nödvändig för beräkningen. Eleverna be-

höver kategorisera bilar utifrån storlek, barn och vuxna utifrån antal och ålder 

samt djur utifrån antalet ben inför beräkningen. Eleverna behöver associera 

till personlig erfarenhet och vardagskunskap när det gäller bilstorlek, vad ett 

barn respektive en vuxen är samt ålder för körkort. De behöver relatera till 

annan skolkunskap samt andra texter för att besvara frågorna om antalet ben. 

De inbjuds därmed till att tänka utanför texten, vilket gör att textrörligheten är 

associativ. Läraren riktar frågorna mot att få fram nödvändig information. Ett 

undantag är informationen angående åldern för övningskörning som inte utgör 

någon nödvändig information för beräkningen.   

 

Frågorna har olika karaktär beroende av var i textsamtalen de ställs. Efter text-

läsandet är frågorna mer riktade direkt mot innehållet i texterna. Ytterligare 

lite längre in i lektionen vidgas frågorna till att omfatta information utöver vad 

som finns i texterna. Efter det återvänder man till texterna för att läsa dem igen 
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och texternas respektive frågeställning läses upprepande. Lärarens frågor rik-

tar sig sedan mot matematiska beräkningar.   

 

Sammanfattningsvis ses läraren bjuda in eleverna till att läsa texterna såväl 

textbaserat som associativt. Frågorna är främst riktade mot att besvara frågor 

utifrån någon huvudpunkt i texten respektive mot annan skolkunskap och 

andra texter. De associativa frågorna används för att tillföra texterna specifik 

information utöver den information som finns i texterna. Utifrån frågornas ka-

raktär framstår det som om läraren bjuder in eleverna till att använda texten 

för att läsa vad som står i den och sedan komplettera med det som inte står i 

texten. Den information som inte står i texten behövs för att kunna beräkna 

det matematiska svaret.  

Vokabulär 

För att undersöka vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och 

begrepp som eleverna möter vid matematiktillfället, analyseras vilka ord och 

begrepp som läraren använder i respektive kategori. Kategorin vardagliga ord 

och begrepp är den vanligast förekommande. De ämnesspecifika orden och 

begreppen är de som läraren upprepar flest gånger. I genomsnitt upprepas 

varje ämnesspecifikt ord och begrepp nästan åtta gånger. 

 

Tabell 10. Antalet ord och begrepp som läraren använder vid matematiktillfället, 
kategoriserade efter typ och förekomst. 

Antal ord och be-

grepp/kategori 
Vardagliga ord och 

begrepp 

Skolspråkliga ord 

och begrepp 

Ämnesspecifika ord 

och begrepp 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal före-
komster 

 

Genomsnittlig 

användning per ord 
och begrepp 

 

112 

 

 

 

457 

 

 

 

3,7 

9 

 

 

 

25 

 

 

 

2,8 

15       

 

 

 

118      

 

 

 

7,9 

 

 

I tabell 11 nedan ges några exempel på ord och begrepp ur varje kategori. 
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Tabell 11. Exempel på ord och begrepp som läraren använder vid matematiktill-
fället, kategoriserade efter vardagliga, skolspråkliga samt ämnesspråkliga ord och 
begrepp. 

Vardagliga ord och begrepp 

bil, barn, vuxna, ben, vet/veta, tänka, rita, 
skriva, läsa, fråga/frågan, berätta, penna 

 

komma fram till, är tillsammans, få ihop 

 

Skolspråkliga ord och begrepp 

samarbete, överens, tanken med, skulle krä-
vas, först och främst 

 

Ämnesspecifika ord och begrepp 
problemlösning, mattespråk, plus, addition, 
räknesaga, räkna, matte 

  

 

Bland de vardagliga orden och begreppen förekommer ord och begrepp som 

fungerar som alternativa uttryckssätt till de ämnesspecifika. Läraren använder 

exempelvis det vardagliga uttrycket ”få ihop” som ett uttryck för det ämnes-

specifika uttrycket ”addera” samt de vardagliga uttrycken ”kommit fram till” 

och ”tillsammans” för det ämnesspecifika uttrycket ”summan”. Läraren an-

vänder dessa benämningar parallellt. Det vill säga först benämner läraren det 

med ett ämnesspecifikt uttryck för att strax därefter benämna samma sak med 

ett vardagligt uttryck eller samma förfarande men i omvänd ordning. Detta 

innebär att läraren växlar mellan att använda ämnesspecifika ord och begrepp 

och vardagliga. De skolspråkliga orden och begreppen som förekommer hand-

lar främst om att förklara och förtydliga hur arbetsprocessen ser ut. Läraren 

instruerar eleverna i att ”samarbeta”, att (komma) ”överens” och att ”först och 

främst” rikta sitt arbete mot ett visst moment. 

 

Analysen av de ord och begrepp som läraren explicit belyser vid lektionstill-

fället visar att läraren explicit lyfter fram tre ord och begrepp under matema-

tiklektionen. Dessa är ”problemlösning”, ”samarbeta” och ”mattespråk”. I 

textsamtalen använder läraren begreppet ”problemlösning” flera gånger. Dock 

utan att det förekommer i texten. Läraren bjuder inte in eleverna till definition 

av begreppet utan gör det själv i början av lektionstillfället: 

 

Ex. 18 Problemlösning är ungefär som räknesaga … (…). 

 

Läraren definierar begreppet ”problemlösning” med stöd av begreppet ”räk-

nesaga”. Läraren säger att man tidigare arbetat med räknesagor och menar 

därmed förmodligen att eleverna känner igen räknesagor. De två andra be-

greppen definieras via lärarens inbjudan då läraren bjuder in en elev per be-

grepp till definition. Läraren frågar: 
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Ex. 19 Vad betyder samarbeta? Vad menar jag med samarbeta? 

 

Begreppet ”samarbeta” förekommer inte i texten utan det är läraren som an-

vänder det i sin instruktion om arbetets form under delar av lektionstillfället. 

När det gäller begreppet ”mattespråk” så återfinns det i texterna. När en elev 

svarat med en definition, säger läraren: 

 

Ex. 20 När man använder subtraktion och addition och siffror fram

 för allt. Då har man gjort det på mattespråk.  

 

Läraren definierar här det ämnesspecifika begreppet ”mattespråk” med hjälp 

av de tre ämnesspecifika begreppen ”subtraktion”, ”addition” och ”siffror”. 

Det innebär att eleverna behöver förståelse av dessa för att få stöd i definit-

ionen av begreppet ”mattespråk”. Dessa tre definieras dock inte vid lektions-

tillfället. Något längre in i lektionen skriver läraren på klassrummets 

whiteboard. Det är en additionsuppställning utifrån elevernas beräkning av det 

första matematiska problemet. När läraren skriver additionen säger denne att 

den har skrivit på ”mattespråk”. Begreppet är sedan återigen aktuellt inför ele-

vernas pararbete då det står i texten att de ska skriva på ”mattespråk”. Läraren 

läser en fras ur texten och frågar: 

 

Ex. 21 Rita och skriv på mattespråk. Vad är mattespråk för någonting, 

 Flora? 

 

När läraren sedan följer upp elevernas parvisa beräkningar, använder denne 

begreppet ”mattespråk” vid flera tillfällen. 

 

Vid lektionstillfället förekommer även flera ord och begrepp som inte definie-

ras. Exempel på dessa är ”lika med”, ”addition”, ”subtraktion”, ”ledtråd” och 

”lösning”. Den senare förekommer såväl i sin grundform som i sammansätt-

ningarna ”matematisk lösning” och ”problemlösning” – det sistnämnda defi-

nierats enligt ovan. Ordet ”lösning” används i andra sammanhang och i andra 

skolämnen än matematik och därmed i ytterligare andra sammansättningar än 

dessa två. Det används till exempel under tekniklektionen i denna studie (se 

under rubriken Vokabulär i tekniklektionen). Under matematiklektionen an-

vänder läraren även andra ord och begrepp i sina instruktioner utan att defini-

era dem. Exempelvis används två skolspråkliga ord som är homonymer. Det 

vill säga ord som stavas och låter lika, men som har flera betydelser. Orden är 

”volym” och ”nivå”. Läraren använder dessa ord i sin instruktion runt sam-

talsvolymen respektive ljudnivån vid pararbete i lektionen. Ordet ”volym” kan 

även ange rumslig storlek och ordet ”nivå” kan även ange höjd som i 

”höjdnivå” eller ”vattennivå”.  
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Sammanfattningsvis ses läraren växla mellan att använda vardagliga ord och 

begrepp respektive ämnesspecifika ord och begrepp för samma innehåll. Detta 

framstår som ett sätt att ge eleverna förståelse för de ämnesspecifika orden 

och begreppen. Läraren använder återkommande upprepning av de ämnesspe-

cifika orden och begreppen samt definition, vilka kan vara ytterligare två sätt 

att ge förståelse för de ämnesspecifika orden och begreppen. Utifrån ovanstå-

ende framstår användningen av vokabulär under matematiklektionen vara en 

viktig aspekt vid lektionstillfället. 

Svensklektionen  

Beskrivning av svensklektionen 

Nedan beskrivs vad man läser vid lektionstillfället, vad läraren säger om 

läsande och hur litteracitetshändelser ser ut i klassrummet. Litteracitetshän-

delser är gemensam högläsning, textsamtal i helgrupp och i par. 

 

Lektionen inleds med att läraren håller upp boken SVJ – Stora vänliga jätten 

av Roald Dahl med dess framsida riktad mot eleverna och säger: 

 

Ex. 22 I dag är det så här att vi ska börja med en ny bok. Vi har ju läst 

 Trulle och lite annat fram till nu, men vi ska läsa en bok som  

 ser ut så här. 

 

Läraren förbereder sedan läsandet av texten via samtal om författaren och 

andra verk denne har skrivit. Läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot 

bokens framsida samt mot den film som är baserad på boken, då filmen vid 

tillfället är aktuell på de lokala biograferna. Flera elever säger att de har läst 

boken SVJ – Stora vänliga jätten och/eller har sett filmen som är baserad på 

boken. Läraren säger att de (min tolkning: lärarkollegiet) vet att flera elever 

har sett filmen nyligen. Läraren motiverar inte bokvalet, men gör en distinkt-

ion mellan boktext och filmhandling utifrån boktexten. Läraren säger: 

 

Ex. 23 Men om man har läst en bok och tittat på en film så är det 

 ganska olika, det behöver inte vara precis likadant.  

 

Läsandet genomförs som gemensam högläsning. Inför varje kapitel ställer lä-

raren en fråga till eleverna att fundera över under högläsningen. När läraren 

slutar läsa, upprepar denne frågan och uppmanar eleverna att samtala parvis.  

 

Ex. 24 Nu får man fundera med den som jag parade ihop dig med. 
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Inför ett av parsamtalen säger läraren efter att ha upprepat frågan, att eleverna 

kan få gissa. 

 

Ex. 25 Ni får gissa lite. 

 

Efter en stund avbryter läraren parsamtalen och textsamtalen fortsätter i hel-

grupp. Där ber läraren ett elevpar i taget att besvara frågan. Dessa förväntas 

dock inte redogöra för ett gemensamt svar utan eleverna tilltalas var och en 

för sig och kan därmed ge olika svar. Läraren visar vid flera tillfällen öppenhet 

inför olika elevsvar. Läraren säger exempelvis:  

 

Ex. 26  Mm, det skulle det kunna va. 

 

I helgrupp belyser också läraren texten utifrån eventuella oklarheter. Läraren 

initierar samtal där man tillsammans definierar tre begrepp som finns i texten. 

Dessa diskuteras vidare under rubriken Vokabulär. 

 

Sammanfattningsvis förekommer det litteracitetshändelser där högläsandet 

förbereds och texten högläses samt textsamtal där texten bearbetas i såväl par 

som helgrupp. Samtalens fokus är textförståelse. I parsamtalen får eleverna 

samtala om texten utifrån frågor. I helgruppssamtalen lyfts sedan enskilda ele-

vers tolkning av texten fram. Dessutom använder läraren helgruppssamtalen 

till samtal om tre begrepp som finns i texten. Utifrån ovanstående kan man 

anta att läraren vill se en gemensam tolkning av vissa delar av texten medan 

det står eleverna fritt att tolka andra delar av texten.  

Lärarens frågor 

Resultatet visar att läraren ställer 28 unika frågor utifrån texterna i textsamta-

len. Dessa ställs inför läsandet av boken samt inför läsandet av varje kapitel 

då läraren inbjuder eleverna till att besvara frågor av mer övergripande karak-

tär. Det sker under läsandet då läraren stannar upp för att till exempel definiera 

ett ord eller ett begrepp i texten. Det sker också i form av följdfrågor då elever 

besvarat frågan. De senare inbjuder till exempel eleverna till att redogöra för 

hur de tänkte för att komma fram till det svar de givit. Nedan följer redovis-

ningen av hur många lärarfrågor som inbjuder eleverna till textbaserat läsande 

respektive hur många som inbjuder eleverna till associativt läsande. Frågornas 

potential för elevernas textrörlighet diskuteras i diskussionskapitlet. 

Textbaserad textrörlighet  

Läraren ställer 14 unika textbaserade frågor under svensklektionen. Som visas 

i tabell 12 förekommer fem av sju textbaserade dimensioner i lärarens frågor 

under svensklektionen. De flesta förekommer inom dimension 1 där lärarfrå-

gorna inbjuder eleverna till läsande utifrån någon huvudpunkt i texten.  
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Tabell 12. Fördelningen av de 14 textbaserade lärarfrågorna i svensklektionen upp-
delade i de sju textbaserade dimensionerna. 

Lärar-

frågor 
som in-
bjuder 

eleverna 
till att 

1 svara 

utifrån 

någon 
huvud-
punkt i 

texten. 

 

2 sam-

manfatta 
texten. 

3 defini-

era ord. 

4 återbe-

rätta. 

5 fylla ut 

tomrum i 
texten. 

6 genera-

lisera el-
ler ab-
strahera 

utifrån 
huvud-
punkter i 

texten. 

 

7 ifråga-

sätta el-
ler moti-

vera. 

 5 0 4 0 2 1 2 

        

 

Exempel på lärarfrågor utifrån dimension 1 återfinns i textsamtalen när man 

inför textläsandet gemensamt tittar på bokomslagets framsida och läraren frå-

gar: 

 

Ex. 27 Vad ser man på den här bilden på framsidan? 

 

I exempel 28 inbjuds eleverna till att beskriva vad som syns på bilden. Det 

utgör ett textbaserat läsande enligt dimension 1. Strax därefter inbjuder läraren 

enskilda elever till att säga vad just de ser. 

 

Ex. 28 Åke, vad såg du på bilden? 

 

Den här lärarfrågan är också textbaserad utifrån någon huvudpunkt i texten 

(dimension 1), men med den personliga formuleringen med du-tilltal inbjuder 

läraren eleverna till att kunna ge olika svar.  

 

Läraren inbjuder även eleverna till att besvara frågorna genom att fylla ut tom-

rum i texten (dimension 5). 

 

Ex. 29 Var tror du att den kommer ifrån? 

 

Frågan behandlar jätten som man här via texten har viss kunskap om. Eleverna 

kan här utifrån det de vet om jätten fylla ut texten. 

 

Två av lärarfrågorna inbjuder eleverna till att ifrågasätta eller att motivera (di-

mension 7): 

 

Ex. 30 På vilket sätt? 
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Ex. 31 Hur vet du det då? 

 

För att besvara frågorna behöver eleverna i exempel 31 motivera genom att 

beskriva hur månstrålen väcker Sophie och i exempel 32 motivera sitt redan 

givna svar om detaljer ur bilden på bokens framsida. 

 

Utöver ovanstående exempel inbjuder läraren i svenska till läsande utifrån att 

definiera tre ord och begrepp. Det sker via fyra frågor. Den typen av frågor är 

textbaserade (dimension 3). Dessa diskuteras vidare under rubriken Vokabu-

lär. 

Associativ textrörlighet 

Läraren ställer 14 unika frågor av associativ karaktär under svensklektionen. 

I tabell 13 synliggörs att lärarfrågorna förekommer i två av tre associativa di-

mensioner. Vanligast förekommande är dimension 9 där lärarfrågorna inbju-

der till association till skolkunskap och till andra texter.  

 

Tabell 13. Fördelningen av de 14 associativa lärarfrågorna i svensklektionen upp-
delade i de tre associativa dimensionerna. 

Lärarfrågor som in-

bjuder eleverna till 

8 association till 

personliga erfaren-
heter eller vardags-
kunskap 

9 association till 

skolkunskap eller 

till andra texter. 

10 metakognitivt 

tänkande utifrån 

texten. 

 5 9 0 

 

Associativa lärarfrågor utifrån andra texter (dimension 9) förekommer i början 

av lektionstillfället då man talar om författaren Roald Dahl och andra texter 

som han har skrivit. Ett exempel från den delen av samtalet är: 

 

Ex. 32 Är det någon som vet något annan bok som Roald Dahl har skri

 vit?  

 

Genom att tala om flera texter av samma författare som också är berättelser av 

sagokaraktär, öppnar läraren för igenkänning av texten utifrån dess genre. 

 

Ex. 33 … och vad kunde det vara som jätten blåste in till Goocheybar

 nen? Ni får gissa lite. 

 

Läraren ställer även frågor som förutsäger handlingen. Exempel på en sådan 

fråga är: 
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Ex. 34 Vart tror ni jätten tänkte ta Sophie? 

 

Exempel 33 är även ett exempel på en lärarfråga som formulerats med ”gissa” 

liksom exempel 34 är exempel på lärarfråga som formulerats med ”tror”. Ge-

nom att inbjuda eleverna via frågor som är formulerade med ”gissa” respek-

tive ”tror”, öppnar läraren för personliga tolkningar av texten. Läraren inbju-

der ibland också till reflektion genom att upprepa frågor så att fler elever sva-

rar på samma fråga samt till fördjupning av elevernas svar genom att ställa 

följdfrågor. Två exempel på följdfrågor är:  

  

Ex. 35 Vad tänkte du då?  

 

 

Ex. 36 Hur vet du det då? 

 

I exempel 35 och 36 finns även ett personligt du-tilltal i frågan. Det är ytterli-

gare ett sätt varpå läraren bjuder in till personlig tolkning. I det senare exemp-

let behöver eleven även motivera sitt svar.  

 

Sammanfattningsvis ses läraren bjuda in eleverna till att läsa texten utifrån 

såväl textbaserade som associativa frågor i textsamtalen. De textbaserade frå-

gorna som förekommer är främst frågor där eleverna förväntas besvara frågan 

utifrån den information som finns i texten samt frågor som definierar ord och 

begrepp i texten. De associativa frågorna inbjuder till att associera till annan 

skolkunskap eller andra texter samt till personlig erfarenhet. Läraren inbjuder 

också till läsande utifrån associativ textrörlighet via frågeformuleringar med 

verbet ”tror”, via upprepning av frågan, via följdfrågor samt via du-tilltal. Ut-

ifrån ovanstående framkommer det att eleverna förväntas använda texten till 

tolkning utifrån sitt läsande. 

Vokabulär 

Analysen visar vidare att kategorin vardagliga ord och begrepp är den vanlig-

ast förekommande. Läraren upprepar ord och begrepp ur den vardagliga kate-

gorin liksom ur den ämnesspecifika kategorin i något större omfattning än i 

den skolspråkliga kategorin. I tabell 14 nedan visas resultatet. 
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Tabell 14. Antalet ord och begrepp som läraren använder i svensklektionen katego-
riserade efter typ och förekomst. 

Antal ord och be-

grepp/kategori 
Vardagliga ord och 

begrepp 

Skolspråkliga ord 

och begrepp 

Ämnesspecifika ord 

och begrepp 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal före-
komster 

 

Genomsnittlig 

användning per ord 
och begrepp 

 

80 

 

 

 

 

202 

 

 

2,5 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

1,3 

12        

 

 

 

 

29        

 

 

2,4 

 

I tabell 15 nedan ges några exempel på ord och begrepp ur varje kategori. 

 

Tabell 15. Exempel på ord och begrepp som läraren använder vid lektionstillfället, 
kategoriserade efter vardagliga, skolspråkliga samt ämnesspråkliga ord och be-
grepp. 

Vardagliga ord och begrepp 

dröm, huvudet, sova, tror/trodde, 
tänka/tänkte, undra, prata, räcka upp handen 

 

Skolspråkliga ord och begrepp 
återvänder till, i så fall 

 

Ämnesspecifika ord och begrepp 
författare, framsida, kapitel, månstråle,  
gigantisk, jätten 

  

 

I kategorin ämnesspecifika ord och begrepp förekommer dels för svenskämnet 

specifika ord och begrepp som till exempel ”författare”, dels ämnesspecifika 

ord och begrepp som förekommer i berättelser för barn. Det är till exempel 

”jätten” och ”månstråle”. Dessa ord och begrepp förekommer i texten och lä-

raren använder dem i textsamtalen. De skolspråkliga ord och begrepp som lä-

raren använder uttrycker såväl samtalsprocessen som ”nu återvänder vi 

till …” som uttryck som är en del av frågan i exempelvis ”vad betyder …”. 

 

Under lektionen belyser läraren tre ord och begrepp ur texten med avseende 

på deras innebörd. Den tre orden är ”sovsal”, ”månstråle” och ”jättelik”. Efter 

att läraren har läst första kapitlet, frågar denne om betydelsen av ”sovsal”.  

Läraren säger:  

 

  



 69 

Ex. 37 Det är ju så här att Sophie ligger ju där i sängen och hon får ju 

 inte gå upp. Och så är hon alldeles … Hon ligger ju i en sovsal. 

 Vad tror ni att hon är då? Och hon fick inte gå upp ens om hon 

 är jättekissnödig … 

I samtalet som följer ställer läraren en följdfråga med tonfallet av att bjuda in 

eleverna till fortsatt diskussion.  

 

Ex. 38 Att hon är på en skola, sån som man sover över på liksom? 
 

Läraren bjuder sedan in en elev i taget att besvara frågan. Denne gör det ge-

nom att säga deras förnamn. Efter att flera elever har fått frågan, formulerar 

läraren nästa fråga som också är en fråga om definition. Den behandlar be-

greppet ”månstråle” och läraren frågar: 

 

Ex. 39 Det var en månstråle som kom in i hennes rum och vad är en 

 månstråle? 

 
I samtalet som följer inbjuder läraren eleverna till att härleda begreppets inne-

börd utifrån månstrålens ursprung. Läraren inbjuder strax efter det till fortsatt 

samtal utifrån frågan: 

 

Ex. 40 Men vad gör månstrålen med Sophie? 
 

Med frågan i exempel 40 bjuder läraren in eleverna till att använda texten för 

att fylla ut tomrummet (dimension 5 vid textrörlighetsanalysen ovan). Ele-

verna kan här inferensläsa och därmed komma fram till att det är månstrålen 

som väcker Sofie. Det står inte uttryckt i texten, men det står att Sophie ”vak-

nar”. Textsamtalet som ett tillfälle för definitioner av ord och begrepp fortsät-

ter sedan då läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot likheten mellan be-

greppet ”månstråle” och begreppet ”solstråle”. Det kan förmodas att läraren 

gör det utifrån antagandet att eleverna känner igen det sistnämnda begreppet. 

Att definiera ord och begrepp via närliggande andra ord och begrepp utgör 

ytterligare ett sätt att definiera. 

 

I nästa kapitel förekommer begreppet ”jättelik” då texten behandlar jättar. Lä-

raren stannar upp i högläsningen och bjuder in eleverna till att definiera be-

greppet: 

 

Ex. 41 Är det nån som vet vad jättelik betyder?  
 

I diskussionen som följer framstår ”jättelik” ha två betydelser. Läraren försö-

ker särskilja ”jättelik” från att betyda till utseendet ”mycket lik” från innebör-

den ”mycket stor”. Läraren säger: 
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Ex. 42 Att de är jättelika. Ja, precis. Som att man skulle ha en tvilling. 

 Du tänkte så. Man skulle kunna tro det, men det är faktiskt inte 

 så. Om nåt är jättelikt så är det något annat. 

 
Diskussionen fortsätter och läraren sammanfattar efter ett tag:  

 

Ex. 43 Jättestor. För är den jättelikt så är den lik en jätte, alltså  

 jättestor. 

 

Läraren ger därmed begreppet ”jättelik” innebörden att handla om jättens stor-

lek. 

 

I textsamtalen använder läraren även några ord och begrepp som kan vara 

svåra för eleverna, men utan att definiera dem. Dessa ord och begrepp är något 

ålderdomliga och i vissa fall närmast något poetiska. De förekommer även i 

texten. Exempel på ett sådant ord är ”barnhem”. Läraren använder ”barnhem” 

vid definitionen av ”sovsal” men definierar det inte. Ytterligare exempel på 

sådana ord och begrepp är ”fe” och ”jättarnas dal”.  

 

Sammanfattningsvis ses läraren främst använda vardagliga ord och begrepp i 

textsamtalen, vilket kan ses som ett sätt att underlätta textförståelsen. I texten 

förekommer dock flera ord och begrepp som skulle kunna vara främmande för 

eleverna. Läraren bjuder in till definition av tre begrepp. Vid definitionerna av 

dessa bjuds fler elever in. Läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot att an-

vända kontexten, härleda via liknande ord och begrepp samt i ett fall att göra 

en distinktion mot ett begrepp av närliggande betydelse. Utifrån diskussion-

erna i textsamtalen där de tre orden och begreppen definieras, kan man dra 

slutsatsen att vokabuläret är en viktig aspekt för textförståelsen under svensk-

lektionen. 

Tekniklektionen  

Beskrivning av tekniklektionen 

Nedan beskrivs vad man läser vid lektionstillfället, vad läraren säger om 

läsande och hur litteracitetshändelser ser ut i klassrummet. Litteracitetshän-

delser är gemensam film, textsamtal i helgrupp och i par, textsamtal utifrån 

bilder på en plansch samt skapande. 

 

Läraren inleder lektionen med att berätta för klassen att de ska arbeta med 

tekniska lösningar och att man ska se en film om en sådan (se bilaga).  
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Ex. 44 … ni har vi faktiskt prata om tekniska lösningar jättemycket. 

 Vi har ju faktiskt skrivit om plåstret. Vi … i dag ska vi skriva 

 om en annan sak. Men vi ska första se en film om en sån. 

 
Läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot innehållet och de litteracitets-

händelser man tidigare gjort i lektionsserien. Detta för att eleverna ska upp-

märksamma det pågående temat ”tekniska lösningar” och gissa vilken dagens 

tekniska lösning och tillika filminnehåll är. Inför filmvisningen ger läraren 

eleverna en uppgift: 

 

Ex. 45 Ni ska fundera på hur tandborstarna har sett ut och kanske hur 

 de kommer att se ut i framtiden. 
 

Efter filmen samtalar man om filmens innehåll i helgrupp. En bit in i samtalet 

visar läraren en plansch med tandborstar från olika tidsepoker och samtalet 

övergår till att handla om dessa. Läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot 

tandborstarnas utseende: 

 

Ex. 46  Och sedan så uppfann man de här med skaft. Ser du? Då var de 

 väldigt tjusiga här är till och med en som har bokstav … 

 

Läraren riktar också elevernas uppmärksamhet mot tandborstarnas funktion: 

 

Ex. 47 Nu är det så faktiskt så här att, ni såg ju att tandborsten har för

 ändrats från att man använde en pinne till den här. Så är det ju 

 lite grann olika. Man har gjort den bättre och bättre.  

 

Helgruppssamtalet mynnar ut i parvisa elevsamtal. Läraren säger:  

 

Ex. 48 Nu ska ni, om en liten stund, med den ni sitter bredvid fundera 

 tillsammans vad ni saknar på er tandborste.  

 

Efter parsamtalen får respektive elevpar redogöra för vad de kommit fram till 

inför hela gruppen. Läraren vänder sig till båda eleverna i paret. I de fall där 

enbart den ena eleven talar, frågar läraren den andre om de tänker lika. När 

alla har redogjort för sina förslag i helgrupp följer ytterligare en litteracitets-

händelse kopplad till texten. Eleverna ska skapa en egen tandborste. Läraren 

formulerar uppgiften muntligt och skriver rubriken på klassrummets 

whiteboard: 

 

Ex. 49 Om hundra år tror jag att tandborsten ser ut så här … eller om 

 hundra år tror jag att … Och så berätta man kanske att det är en 

 massa speciella knappar på den eller så … och sedan ritar man 

 en bild. 
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Till sitt förfogande för skapande har eleverna färgade papper, glitter, pipren-

sare, färgpennor, saxar och klister. Eleverna ska skapa varsin tandborste. Lä-

raren uppmanar eleverna att berätta om och visa sin tandborste för parkamra-

ten som sitter bredvid under skapandet.  

 

Sammanfattningsvis använder läraren filmtexten och bilderna på planschen i 

inledningen av lektionstillfället. Textsamtal sker i såväl helgrupp som i form 

av parsamtal. I textsamtalen modellerar läraren innehållet för att sedan rikta 

parsamtalen mot teknisk innovation. De tankar och förslag som framkommer 

i parsamtalen redovisas i helgrupp där varje elev kan presentera sin lösning. I 

slutet av lektionstillfället skapar eleverna framtida tandborstar med nya tek-

niska funktioner. De litteracitetshändelser som förekommer under lektionen 

riktas mot textförståelse och mot att stödja elevernas innovativa tänkande 

kring tekniska lösningar. 

Lärarens frågor  

Resultatet visar att läraren ställer 14 unika frågor utifrån texterna i textsamta-

len. Frågorna ställs under större delen av lektionstillfället dock inte när ele-

verna arbetar i par. Nedan följer redovisningen av hur många lärarfrågor som 

inbjuder eleverna till textbaserat läsande respektive hur många som inbjuder 

eleverna till associativt läsande. Frågornas potential för elevernas textrörlighet 

diskuteras i diskussionskapitlet. 

Textbaserad textrörlighet  

Den textbaserade textrörligheten innebär lärarfrågor som inbjuder till läsande 

utifrån information som finns i texten. Läraren ställer 4 textbaserade frågor 

under tekniklektionen. I tabellen visas att tekniklektionens textbaserade lärar-

frågor nästan enbart förekommer i dimension 1 där eleverna inbjuds att svara 

utifrån någon huvudpunkt i texten. I tabell 16 redovisas fördelningen. 

Tabell 16. Fördelningen av de 4 textbaserade lärarfrågorna under tekniklektionen 
uppdelade i de sju textbaserade dimensionerna. 

Lärar-

frågor 
som in-

bjuder 
eleverna 
till att 

1 svara 

utifrån 

någon 
huvud-
punkt i 

texten. 

2 sam-

manfatta 
texten. 

3 defini-

era ord. 

4 återbe-

rätta. 

5 fylla ut 

tomrum i 
texten. 

 

6 genera-

lisera el-
ler ab-
strahera 

utifrån 
huvud-
punkter i 

texten. 

7 ifråga-

sätta el-

ler moti-
vera. 

 3 0 0 0 0 0 1 
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Nedan följer två exempel på lärarfrågor utifrån någon av huvudpunkterna i 

texten (dimension 1). Läraren frågar: 

 

Ex. 50 Nu såg ni ju på den här filmen att det fanns en massa olika sorts 

 tandborstar … och att den hade sett lite olika ut genom  

 historien. För länge sedan … vad använde man för länge  

 sedan? Vad sa de?  

 

 

Ex. 51 Är det någon som kommer ihåg varför … va hade de bättre  

 tänder förr än vad de hade i dag? Är det nån som kommer ihåg? 

 De var ju så att de inte hade så dåliga tänder för tusen år sen till 

 exempel. Vad var det som hände sen … som gjorde att de fick 

 sämre tänder?  

 

I båda fallen finns den efterfrågade informationen i filmtexterna. Läraren hän-

visar också tydligt till dessa texter då denne i exempel 50 säger: ”Vad sa de?” 

och i exempel 51 säger: ”Är det nån som kommer ihåg?” Båda frågorna upp-

muntrar därmed till läsande utifrån någon huvudpunkt i texten (dimension 1).  

 

Under tekniklektionen förekommer en lärarfråga som inbjuder till läsande där 

ifrågasättande eller motivering förväntas (dimension 7). Läraren frågar: 

 

Ex. 52 Och varför skulle man ha en eltandborste? 

 

Information om eltandborsten ges i filmtexten, men frågan i exempel 52 bes-

varas inte. Läraren inbjuder här till inferensläsande som också ska motiveras.  

Associativ textrörlighet 

Läraren inbjuder eleverna till 10 frågor av associativ karaktär i tekniklekt-

ionen. Dessa visas nedan i tabell 17. Mest förekommande är dimension 8 där 

lärarfrågorna inbjuder eleverna till association utifrån personlig erfarenhet el-

ler vardagskunskap.  

Tabell 17. Fördelningen av de 10 associativa lärarfrågorna under tekniklektionen 
uppdelade i de tre associativa dimensionerna. 

Lärarfrågor som in-

bjuder eleverna till 

8 association till 

personliga erfaren-
heter eller vardags-

kunskap. 

9 association till 

skolkunskap eller 
till andra texter. 

10 metakognitivt 

tänkande utifrån 
texten. 

 

 

5 4 1 

 



 74 

Som tidigare visats i exempel 45, 47, 48 och 49 riktar läraren elevernas upp-

märksamhet mot tandborstens nutida funktioner såväl som tandborstens even-

tuella framtida funktioner. Det innebär att lärarens frågor inbjuder eleverna att 

delvis lämna texten för att tänka teknisk innovativt. Texten används i dessa 

fall som en inledning för vidare tankar, samtal och görande. Nedan följer ett 

exempel på fråga riktad mot innovativt tekniskt tänkande. Läraren frågar: 

 

Ex. 53 Vad ni saknar som ni skulle vilja ha? Om det är liksom en 

 funktion som ni vill saknar? 

 

I exempel 53 inbjuds eleverna till att associera till personlig erfarenhet och 

vardagskunskap (dimension 8). Ytterligare exempel på lärarfrågorna som in-

bjuder till association utifrån personliga erfarenheter eller vardagskunskap 

finns i exempel 54. Läraren frågar:  

 

Ex. 54 Fast det finns nåt som man ibland kan använda tandborsten som 

 hemma? När man har använt den klart och de är utslitna och 

 så där kan man använda de till … är det någon som har en idé?  

 

När det gäller lärarfrågorna som inbjuder till skolkunskap eller till andra texter 

(dimension 9) härrör de från lektionens inledning då man talar om vad man 

läst och samtalat om under tidigare lektion. Läraren säger: 

 

Ex. 55 Om du tänker på det vi pratade om innan var det ju liksom olika 

 saker som till exempel … en sa Tora var en sån sak, en penna 

 var en sån sak? 

  

I exempel 55 syftar läraren på tekniska lösningar som är det tema tekniklekt-

ionerna har under den undersökta perioden. Vid lektionstillfället förekommer 

en associativ fråga som bjuder in till metakognitivt tänkande utifrån texten 

(dimension 10). Läraren frågar: 

 

Ex. 56 Varför skulle vi titta på Mitt liv som grej, då?... 

 

För att besvara frågan behöver eleverna se samband mellan olika filminnehåll 

som har behandlats där och dra en slutsatser utifrån sambandet. 

 

 

Sammanfattningsvis ses läraren ställa få frågor under tekniklektionen. Orsa-

ken till det framstår vara att läraren snarare inbjuder till läsande där uppgifter 

genomförs. Av de frågor läraren inbjuder till är flertalet frågor av associativ 

karaktär. Läraren inbjuder även till tre textbaserade frågor. Utifrån analysen 
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av lärarens frågor framstår det som om läraren inbjuder eleverna till att an-

vända texten för att associera från texten i syfte att tänka innovativa tankar om 

tandborstens tekniska funktion. 

 

Vokabulär 

Resultatet visar att kategorin vardagliga ord och begrepp är den vanligaste. 

Läraren upprepar de ämnesspecifika orden och begreppen oftare än ord och 

begrepp ur andra kategorier. De ämnesspecifika orden och begreppen uppre-

pas mer än fyra gånger. I tabell 18 nedan visas resultatet. 

 

Tabell 18. Antalet ord och begrepp som läraren använder under tekniklektionen, ka-
tegoriserade efter typ och förekomst. 

Antal ord och be-

grepp/kategori 
Vardagliga ord och 

begrepp 

Skolspråkliga ord 

och begrepp 

Ämnesspecifika ord 

och begrepp 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal före-
komster 

 

 

Genomsnittlig 

användning per ord 
och begrepp 

 

68 

 

 

 

 

149 

 

 

2,5 

8 

 

 

 

 

11 

 

 

1,4 

12       

 

 

 

 

51       

 

 

4,3 

 

I tabell 19 nedan ges några exempel på ord och begrepp ur varje kategori. 

 

Tabell 19. Exempel på ord och begrepp som läraren använder vid lektionstillfället i 
teknik, kategoriserade efter vardagliga, skolspråkliga samt ämnesspråkliga ord och 
begrepp. 

Vardagliga ord och begrepp 

använda, skriva, sak, pinnar, godis, tand-
kräm, film 

 

Skolspråkliga ord och begrepp 

förhoppningsvis, definitivt inte, historien, 
framtiden 

 

Ämnesspecifika ord och begrepp 
teknisk lösning, eltandborste, ladda, uppfun-
nits, batteri, automatisk 
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De vardagliga och de ämnesspecifika orden och begreppen uttrycker ibland 

samma eller ett snarliknande innehåll. Läraren växlar mellan att använda or-

den och begreppen ur respektive kategori. Det gäller exempelvis ord och be-

grepp för tekniska föremål liksom ord och begrepp som uttrycker tekniska 

funktioner. Läraren använder det vardagliga ”grej”, ”sak” och ”snurra” om-

växlande med de ämnesspecifika ”teknisk lösning”, ”fungerar” och ”automa-

tisk”. Som tidigare beskrivits riktar läraren elevernas uppmärksamhet mot 

tandborstens estetik för att sedan tala om dess funktion. Läraren använder vid 

dessa tillfällen ord och begrepp ur den vardagliga kategorin. Exempel på dessa 

är ”tjusig”, ”form” och ”likadana”. De skolspråkliga orden och begreppen som 

läraren använder uttrycker förtydliganden som exempelvis begreppet ”defini-

tivt inte”, men också tidsperspektiv som till exempel ”historien” och ”framti-

den”. 

 

I tekniklektionen definierar läraren ett ord och det är ”skaft”. Ordet förekom-

mer i filmtexten och när läraren sedan använder det, frågar en elev vad ordet 

betyder. Läraren definierar ordet genom att peka på bilden på planschen och 

säger: 

 

Ex. 57 Och sedan så uppfann man de här med skaft. Ser du? Då var de 

 väldigt tjusiga här är till och med en som har bokstav och då 

 hade man nog samma ganska länge. Nu byter man ju  

 tandborstar rätt så ofta. Då bytte man inte ut den så väldigt ofta. 

 

Trots att läraren använder fler ämnesspecifika ord och begrepp i textsamtalen 

och trots att de är centrala i lektionen, tar inte läraren initiativ till att definiera 

dessa. Ett centralt begrepp är ”funktion” då eleverna uppmuntras tänka, önska 

och senare skapa tandborstens framtida funktion. Läraren använder begreppet 

flertalet gånger vid lektionstillfället, men definierar som nämnts det inte. Lä-

raren riktar istället elevernas uppmärksamhet mot tandborstars utseende4 och 

går sedan över till samtal om tandborstars funktion. Läraren jämför historiska 

tandborstar med dagens tandborstar. Att hänvisa till tandborstens utseende 

som en möjlig övergång till tandborstens funktion, sker exempelvis i exem-

pel 45 där läraren säger ”hur tandborstar sett ut och kanske hur de kommer att 

se ut”, i exempel 48 där läraren säger ”vad ni saknar på er tandborste” och i 

exempel 49 ”en massa speciella knappar på den”. 

 

När det gäller begreppet ”lösning” som tidigare belysts i samband med mate-

matiklektionen där läraren frekvent använder begreppen ”problemlösning” 

och ”lösning” använder läraren i teknik begreppet ”teknisk lösning”. I teknik-

lektionen är ”teknisk lösning” ett huvudsakligt innehåll och läraren upprepar 

                               
4 Jakobsson (2008) utforskar hur elever i tidiga skolår närmar sig naturvetenskap via estetik och 
konst. 
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begreppet vid flera tillfällen under lektionens gång. I likhet med begreppet 

under matematiklektionen definieras aldrig begreppet under tekniklektionen. 

Eftersom begrepp som innehåller ”lösning” som enskilt ord eller i samman-

sättningar med andra ord används i samma elevgrupper under samma vecka 

och utifrån olika innebörder och olika ämnesområden, skulle begreppet kunna 

behöva definieras.  

 

Sammanfattningsvis ses läraren växla mellan vardaglig och ämnesspecifik vo-

kabulär. Ord och begrepp ur båda kategorierna upprepas, men de ämnesspeci-

fika i större omfattning. Detta framstår som ett sätt att ge eleverna förståelse 

för de ämnesspecifika orden och begreppen. Läraren riktar elevernas upp-

märksamhet mot tandborstarnas/eltandborstarnas estetik. Via beskrivande ord 

och bilder riktar läraren elevernas uppmärksamhet mot tandborstarnas möjliga 

funktioner. Utifrån ovanstående framstår vokabulär vara en viktig aspekt un-

der tekniklektionen. Dock använder läraren inte definition av ord och begrepp. 

Sammanfattning av lektionsstudien  

Lektionsstudiens syfte är att identifiera hur läsande konstrueras i textsamtal i 

tre olika skolämnen. Det görs i matematik, svenska och teknik. Den första 

frågeställningen behandlar vilken textanvändning eleverna inbjuds till genom 

lärarnas frågor. Den andra frågeställningen behandlar vilka vardagliga, skol-

språkliga och ämnesspecifika ord och begrepp eleverna möter i textsamtalen. 

Utifrån lärarens frågor och vokabulär i textsamtalen kan slutsatser dras om hur 

läsandet konstrueras i textsamtalen. 

Resultatsammanställning 

Utifrån studiens syfte sammanställs resultaten i lektionsstudien. Detta görs ut-

ifrån dess två analysingångar och för varje skolämne. Även en sammanställ-

ning av lektionernas beskrivning görs. I tabell 20 visas resultatsammanställ-

ningen.  
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Tabell 20. Översiktlig sammanställning av resultaten i lektionsstudien. 

Lektionstill-
fällen 

Matematiklekt-
ionen 

Svensklektionen Tekniklektionen 

Lektionens be-
skrivning 
 

Litteracitetshändel-
ser där texten läses 
upprepade gånger 
samt för att beräkna. 

Litteracitetshändel-
ser som bearbetar 
textinnehållet.  

Litteracitetshändel-
ser där eleverna 
ska tänka, tala och 
praktiskt göra tek-
niska innovationer. 

Lärarens frågor Texten används för 
att identifiera vilken 
information som är 
nödvändig samt vil-
ken information som 
behöver tillföras in-
för beräkning av rätt 
svar. 

Texten används för 
förståelse. Det sker 
genom tolkning av 
texten. Läraren rik-
tar delar av texten 
mot gemensam för-
ståelse och andra 
delar mot individu-
ell förståelse. 

Texten används 
främst som ut-
gångspunkt för ele-
vernas associativa 
tänkande kring tek-
niska lösningar. 

Vokabulär Läraren använder 
främst en vardaglig 
vokabulär, men även 
en ämnesspecifik. 
Denne använder tre 
sätt för att underlätta 
elevernas förståelse 
av ämnesspecifika 
ord och begrepp. Det 
är att växla mellan 
vardagliga och äm-
nesspecifika ord och 
begrepp samt att de-
finiera och upprepa 
ämnesspecifika be-
grepp. Eleverna 
bjuds till viss mån in 
till definition. 
 

Läraren använder 
främst en vardaglig 
vokabulär, men 
några ord och be-
grepp definieras. 
Det sker via kon-
texten, via snarlik-
nande ords bety-
delse samt via di-
stinktion av snar-
liknande ord och 
begrepp. Definit-
ionerna görs i sam-
tal där läraren bju-
der in flera elever 
till definition.  

Läraren använder 
främst en vardaglig 
vokabulär, men 
även en ämnesspe-
cifik. Denne använ-
der tre sätt för att 
underlätta elever-
nas förståelse av 
ämnesspecifika ord 
och begrepp. Det är 
att växla mellan 
vardagliga och äm-
nesspecifika ord 
och begrepp, att 
upprepa de ämnes-
specifika samt att 
definiera via bild. 
Läraren bjuder inte 
in eleverna till defi-
nition. 

I fokus för läsan-
det 

Att läsa för att räkna 
ut rätt svar. 

Att läsa för att 
tolka. 

Att läsa för fakta 
och innovation. 

 

Likheter och ämnesspecifika skillnader 

Studien syftar även till att belysa läsande utifrån ett ämnesspråkligt perspektiv. 

Därför sammanställs även de likheter och ämnesspecifika skillnader som 

framkommit i lektionsstudien. 
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I beskrivningarna och analyserna av de tre lektionstillfällena framkommer lik-

heter och skillnader gällande läsande mellan de tre skolämnena. I beskrivning-

arna framkommer att texter, läsande och textsamtal har en central plats vid de 

tre lektionstillfällena. När det gäller läsande av gemensamma texter under 

lektionerna är det ett förväntat resultat, då urvalet av lektionstillfällen gjordes 

med utgångspunkt i att gemensamt läsande förekom. Det förekommer dock 

fler likheter än denna gällande texternas centrala plats. Vid de tre tillfällena 

ägnas hela lektionen åt läsande och textarbete och vid lektionerna förekommer 

såväl helgruppssamtal som parsamtal. Likheter förekommer också gällande 

textbaserat läsande där lärarna bjuder in eleverna till att identifiera informat-

ion i texterna. Till de skillnader som framkommer hör syftet med läsandet och 

hur detta avspeglar sig i litteracitetshändelserna. 

Att läsa för att räkna ut rätt svar 

Läraren i matematik instruerar eleverna i att läsa texten noga och flera gånger 

samt att återvända till texten för att läsa frågan åter igen. Detta i syfte att verk-

ligen besvara rätt frågeställning för att beräkna rätt. Parsamtalen i matematik 

syftar till att eleverna ska komma överens om en lösning. I matematik efter-

frågar de associativa lärarfrågorna främst information från andra texter. Detta 

i syfte att lägga till exakt den information som behövs inför beräkningen. 

Läsandet vid matematiktillfället handlar därmed om att läsa för att räkna ut 

rätt svar. Shanhan et al. (2011) visar att detta även gäller när expertläsare läser 

texter i matematik. Läraren i matematik växlar mellan vardagliga och ämnes-

specifika ord och begrepp (Egelström, 2019). Detta förekommer inte i 

svenska, men i viss utsträckning i teknik. Det är även vanligt att läraren i ma-

tematik upprepar ord och begrepp. Läraren upprepar den vardagliga vokabu-

lären, men i ännu högre grad den ämnesspecifika. Vid matematiktillfälle defi-

nieras några ord och begrepp. Dock ges inte definitioner samma tidsutrymme 

som vid svensktillfället där man stannar upp vid definition och diskuterar olika 

tillvägagångssätt att söka definition av okända ord och begrepp. I matematik 

definieras begreppet kort och man går sedan vidare i textsamtalet. Definition 

av ord och begrepp framstår dock vara viktig utifrån språkets nära koppling 

till matematiskt tänkande (Bergqvist & Österholm, 2014). 

Att läsa för att tolka 

I svenska är läraren öppen för elevernas olika tolkningar av texten. Det sker 

när läraren bjuder in eleverna via associativa frågor riktade mot tolkning av 

texten utifrån egna erfarenheter liksom lärarens du-tilltal och talet om att ele-

verna kan ”tro” och får ”gissa”. Liknande resultat visas i studier av Guszak 

(1969), Skoog (2012) samt Aminoff (2021). Läraren riktar även en del av frå-

gorna och delar av helgruppssamtalen mot en gemensam tolkning av texten. 

Den gemensamma tolkningen berör några huvudsakliga händelser i hand-

lingen. Läraren gör detta genom att ställa textbaserade frågor däribland frågor 
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riktade mot explicita definitioner av några ord och begrepp. I svenska tar de-

finitioner en större tidsmässig plats då fler elever bjuds in och man härleder 

ord och begrepp via liknande ord samt gör distinktioner. Det framstår som om 

definitioner av ord och begrepp är en viktig del av läsandet i svenska. Läraren 

inbjuder även eleverna via associativa frågor riktade mot författaren och den-

nes andra verk. Att påbörja läsandet med samtal om författaren, visar även 

Juel et al. (2010). Det framstår vara ett sätt att förbereda elevernas möte med 

texten. De associativa frågorna är även riktade mot att tolka huvudpersonernas 

handlingar. Sammantaget framstår läsandet vid svensktillfället handla om att 

läsa för att tolka. Detta visar även Jönsson (2007) där eleverna i textsamtalen 

bygger en struktur för sin egen läsförståelse.  

Att läsa för fakta och innovation 

I teknik riktar läraren eleverna mot att tänka ut från texten via associativa frå-

gor. Frågorna är riktade mot elevernas personliga erfarenheter och vardags-

kunskap respektive skolkunskap och andra texter. Läraren uppmuntrar ele-

verna till att använda sina idéer och tänka innovativt. I parsamtalen framstår 

syftet vara att eleverna ska inspirera varandra till innovativa tankar, men även 

få återkoppling på sina idéer. Detta för att sedan skapa ”framtidens tandbors-

tar”. Läraren riktar även elevernas uppmärksamhet mot en viss gemensam 

tolkning av texten. Det sker via några enstaka textnära frågor utifrån filmtex-

ten och bilder på en plansch. När det gäller lärarens vokabulär framkommer 

det att denne använder ämnesspecifika ord och begrepp som kan utgöra svå-

righeter för eleverna men som inte explicit definieras vid lektionstillfället. Det 

samma gäller även de skolspråkliga orden och begreppen, vilka inte används 

i samma utsträckning vid matematik- eller svensktillfällena. Läraren tar dock 

initiativ till tre sätt att underlätta förståelsen av ord och begrepp. Denne an-

vänder växelbruk mellan vardagliga och ämnesspecifika ord och begrepp samt 

upprepning av ämnesspecifika ord och begrepp. Även vid matematiktillfället 

använder läraren växelvis bruk samt upprepning. Detta sker i större omfatt-

ning i matematik än vid tekniktillfället. Vid tekniktillfället använder läraren 

ett tredje sätt att underlätta förståelsen av ord och begrepp, vilket sker genom 

att använda bilder. I jämförelse med matematiktillfället framstår det som om 

definitionen vid tekniktillfället inte är lika central som vid matematiktillfället. 

Detta strider mot Skolverkets (2011) rekommendation i Kommentarmaterial 

till kursplanen i teknik, där man lyfter fram vikten av ord och begrepp då dessa 

i ”hög grad” (s. 14) ses höra samman med tekniskt kunnande. Även om man i 

kommentarmaterialet konstaterar att många ord och begrepp redan ingår i ele-

vernas ordförråd menar man att förståelsen av begreppen ändå behöver vidgas 

och fördjupas i undervisningen. I analysen framkommer att definition av ord 

och begrepp handlar om sätt att skapa förutsättningar för elevernas lärande. 

Sammantaget framstår läsandet vid tekniktillfället handla om att läsa för fakta 

och innovation. Gällande de praktiska inslagen vid tekniktillfället visar Skogh 

(2001) att praktiska inslag var ett av argumenten för teknikämnets införande 
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under tidiga skolår. Bjurulf och Kilbrink (2008) samt Bjurulf (2011) efterlyser 

holistiska sammanhang där eleverna får öva att muntligt beskriva, förklara och 

diskutera teorier och begrepp i anslutning till teknikpraktiska uppgifter. Vid 

detta lektionstillfälle förekommer praktiska uppgifter tillsammans med teori 

utifrån filmtexten och lärarens berättande då denne använder bilder på en 

plansch. Teorin vid lektionstillfället behandlar dels tandborstens tekniska 

funktion, dels dess historik. 
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Resultat av läromedelsstudien 

Licentiatuppsatsens syfte är att undersöka hur läsande konstrueras i några 

olika skolämnen i årskurs 1. Syftet med läromedelsstudien (delstudie 2) är att 

identifiera hur läsande konstrueras genom de frågor som elever möter i läro-

medelstexter. I läromedelsstudien analyseras textavsnitt ur tio läromedel med 

tillhörande skriftliga frågor i matematik, svenska och teknik i årskurs 1.  

 

Den första frågeställningen behandlar vilken textanvändning frågorna i läro-

medelstexterna uppmuntrar till. Den andra frågeställningen behandlar vilka 

vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp som kan iden-

tifieras i läromedelstexterna.  

 

Resultaten presenteras skolämnesvis: först matematikämnet, sedan svenskäm-

net och avslutningsvis teknikämnet. Varje ämnespresentation inleds med av-

snitten om Frågorna och fortsätter sedan med presentationerna av Vokabulär. 

 

Resultaten från läromedelsstudien kommer att diskuteras med utgångspunkt i 

likheter och skillnader mellan de tre skolämnena. 

 

 

Matematiktexterna 

Frågorna i matematik 

För att undersöka vilken textanvändning eleverna uppmuntras använda via 

frågor i matematiktexterna, analyseras dessa. I de fyra matematiktexterna fö-

rekommer 58 frågor. Analysen görs utifrån sex läsfunktioner. Resultatet visar 

att frågorna i matematiktexterna återfinns i fyra av läsfunktionerna. Dessa fyra 

är att använda texten för att identifiera information, använda texten samt lägga 

till information, använda texten samt göra vissa tolkningar samt använda tex-

ten till att granska och värdera. Den mest förekommande läsfunktionen är den 

där eleverna uppmuntras att använda texten samt göra vissa tolkningar. Den 

förekommer i 42 frågor. Resultatet presenteras i tabell 21 nedan. 
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Tabell 21. Funktioner för läsande i matematikläromedel. 

Funkt-

ioner för 

läsande/te
xt ur läro-
medel 

Använda 

delar av 
texten till 

att förut-
säga tex-
tens inne-

håll 

Använda 

texten för 

att identi-
fiera in-
formation 

Använda 

texten 

samt lägga 
till inform-
ation 

Använda 

texten 

samt göra 
vissa tolk-
ningar 

Använda 

texten till 
att 
granska 

och vär-
dera den 

Använda 

texten till 
att utföra 

uppgifter  

Singma 
Övnings-
bok samt 
Arbetsbok 
1B 

 0 10 0 5 1 0 

       

Koll på 
matematik 
1B 

 0 0 1 16 0 0 

       

Matte Di-
rekt Trumf 
1B 

 0 3 0 11 0 0 

       

Prima 1B 

 

Summa: 

0 

 

0 

0 

 

13 

0 

 

1 

10 

 

42 

1 

 

2 

0 

 

0 

 

En vanligt förekommande uppgiftsformulering i de analyserade matematik-

texterna är tre satser som följer på varandra. I den första satsen får eleverna 

veta hur mycket av något som finns, i andra satsen händer något som gör att 

innehållet minskar eller ökar eller så uppstår en annan omständighet. I den 

tredje satsen formuleras frågan som kan handla om hur mycket som finns efter 

händelsen, hur mycket någon har eller hur mycket som finns av något. Här 

följer ett exempel på en uppgift av den uppgiftskaraktären: 

 

Ex. 58 En apa har 7 bananer. 

 Apan får 12 bananer till. 

 Hur många bananer har apan nu?  

 (Singma övningsbok 1B, 2015, s.38) 

I exempel 58 uppmuntras eleverna att använda texten för att identifiera in-

formation. Förutom verbaltexten finns en bild som visar bananerna. Därmed 

krävs det inte mer information utöver den som finns i texten (inklusive bilden).  
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Resultatet visar att den vanligast förekommande läsfunktionen är den där ele-

verna använder texten samt gör vissa tolkningar. Exempel 59 nedan är ett ex-

empel på det: 

 

Ex. 59 Det är 11 basketbollar. 

 Det är 9 fotbollar. 

 Hur många bollar är det sammanlagt? 

 (Singma övningsbok 1B, 2015, s. 39) 

I exempel 59 uppmuntras eleverna till viss tolkning då de behöver tolka be-

greppen ”basketbollar”, ”fotbollar” respektive ”bollar” utifrån begreppshie-

rarki5. Begreppen ”basketbollar” och ”fotbollar” är hyponymer till ”bollar”. 

Frågor där eleverna behöver tolka begreppslig hierarki är återkommande i ma-

tematiktexterna. Dessa behandlar till exempel färger, geometriska former, 

kaksorter och frukter. Nedan följer ytterligare ett exempel på en fråga enligt 

läsfunktionen att använda texten samt göra vissa tolkningar. I exempel 60 upp-

muntras eleverna att tolka en geometrisk bild där de ska avläsa antalet ”triang-

lar”:  

Ex. 60 Hur många trianglar finns det på bilden? 

 Ringa in svaret. 

 (Matte Direkt Trumf, 2019, s.101) 

 

   

  

 

 

 

         4  6   8  10 

 

För att besvara frågan behöver eleverna veta hur en triangel ser ut och se att 

det i figuren finns fyra mindre tringlar som tillsammans utgör två större tri-

anglarna. Eleverna behöver tolka figuren.  

 

 I en av de 58 frågorna uppmuntras eleverna använda texten samt lägga till 

mer information. Uppgiften handlar om djur, där eleverna förväntas föreslå 

vilka djur som kan ingå så att summan av deras ben blir 16:  

 

Ex. 61 Jag ser sexton ben. 

 Jag ser djur. 

 Vilka djur kan bilden visa? 

 (Koll på matematik 1B, 2015 s.126) 

                               
5 Se Dahllöf (1999, s. 63) om begreppshierarkier och begreppslig underordning. 
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I exempel 61 uppmuntras eleverna att föreslå djur, men behöver lägga till in-

formation om hur många ben de föreslagna djuren har för att kunna addera 

benen och nå fram till att de är 16 stycken eller ompröva. Frågan i exempel 16 

liknar den andra matematiska texten som finns i lektionsstudien. 

Vid två av uppgifterna i matematiktexterna uppmuntras eleverna använda tex-

ten till att granska och värdera den. I en av dessa, den tredje delfrågan i exem-

pel 62 nedan, uppmuntras eleverna att granska och värdera information utifrån 

uppgiftens första och andra delfrågor. Visst stöd i detta finns i bilder till texten.  

 

Ex. 62  Hur många häftstift behövs till tre teckningar på rad? Visa din 

 lösning. 

 Hur många häftstift behövs till fem teckningar på rad? Visa din 

 lösning. 

 Försök hitta en regel för hur många häftstift som behövs och 

 förklara den med egna ord.  

 (Prima 1B, 2019, s. 105) 

Sammanfattningsvis ses den vanligast förekommande funktionen för läsande 

i matematik vara den där eleverna uppmuntras använda texterna samt göra 

vissa tolkningar. Läsfunktionen återfinns i olika frågekonstruktioner där frå-

gor uppmuntrar eleverna att tolka enskilda begrepp, geometriska figurer, bil-

der eller begreppshierarki med hyponymer (ex. 59) i texterna. Den näst van-

ligaste läsfunktionen är att använda texten för att identifiera information. Uti-

från detta ser vi att texterna i matematik används till textnära läsande med eller 

utan viss tolkning. När tolkningar förekommer innefattar dessa mestadels nå-

gon form av språklig tolkning eller tolkning av bild. 

Vokabulär i matematiktexterna 

För att undersöka vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och 

begrepp som kan identifieras i de fyra matematiktexterna, analyseras texternas 

vokabulär. De vardagliga är vanligast förekommande. De skolspråkliga orden 

och begreppen liksom de ämnesspecifika orden och begreppen är mindre fö-

rekommande. De ämnesspecifika upprepas något mer än övriga, men skillna-

derna är mycket små. 
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Tabell 22. Redovisning av antalet vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord 
och begrepp i matematiktexterna per typ och förekomst i respektive text. 

Antal ord och be-

grepp/läromedel/kate-

gori 

Vardagliga ord 

och begrepp 
Skolspråkliga ord 

och begrepp 
Ämnesspecifika ord 

och begrepp 

Singma Övningsbok samt 
Arbetsbok 1B  

 

Antalet ord och begrepp, 
antal typer 

 

Antalet ord och begrepp, 
antal förekomster 

 

 

 

48 

 

 

 

152 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Koll på matematik 1B 

 

Antalet ord och begrepp, 
antal typer 

 

Antalet ord och begrepp, 
antal förekomster 

 

 

 

 

51 

 

 

82 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

15 

 Matte Direkt Trumf 1B 

 

Antalet ord och begrepp, 
antal typer 

 

Antalet ord och begrepp, 
antal förekomster 

 

 

 

 

36 

 

 

59 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

16 

Prima 1B 

 

Antalet ord och begrepp, 
antal typer 

 

Antalet ord och begrepp, 
antal förekomster 

 

 

 

35 

 

 

63 

 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

 

5 

 

 

16 

Antalet ord och begrepp 
efter typ i de fyra lärome-
delstexterna 

 

170 

 

18 

 

20     

 

Antalet ord och begrepp 
efter förekomst i de fyra 
läromedelstexterna  

 

356 

 

32 

 

52     

Genomsnittlig använd-
ning av varje  

ord och begrepp 

 

2,1 

 

1,8 

 

2,6 
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I tabell 23 nedan ges några exempel på ord och begrepp ur varje kategori. 

 

Tabell 23. Exempel på ord och begrepp som identifieras i matematiktexterna, kate-
goriserade efter vardagliga, skolspråkliga samt ämnesspråkliga ord och begrepp. 

Vardagliga ord och begrepp 

Kanoter, hus, kakor, år, färgpenslar, äter, sät-
ter upp 

 

Skolspråkliga ord och begrepp 
Ringa in, ge förslag, förklara med egna ord 

 

Ämnesspecifika ord och begrepp 

 

Matematikkompisar, lösningar, summan, tri-
anglar, hälften 

 

  

 

Bland den stora förekomsten av ord och begrepp inom den vardagliga katego-

rin återfinns några undergrupper. En av dessa undergrupper består av vardag-

liga ord och begrepp som i matematiktexterna utgör kategorier för beräkning. 

Eleverna uppmuntras beräkna antalet ”kanoter”, ”pärlor” eller ”marshmal-

lows”. Här förekommer till exempel också den tidigare nämnda vardagliga 

kategorin ”bollar” med sina underkategorier ”basketbollar” och ”fotbollar”. 

Ytterligare en underkategori i kategorin vardagliga ord och begrepp är be-

grepp som bär visst matematiskt innehåll. I läromedelstexterna uttrycks ibland 

addition eller summan med begrepp som ”tillsammans”, ”blir det” respektive 

”(hur många) behöver”. De skolspråkliga orden och begreppen består av in-

struerande ord i frågorna. 

 

Sammanfattningsvis ses de identifierade ämnesspecifika orden och begreppen 

i matematiktexterna förekomma parallellt med några av de identifierade var-

dagliga orden och begreppen. Dessa ord och begrepp skildrar matematiskt in-

nehåll och matematisk process. Det framstår som ett sätt att uppmuntra ele-

verna att förstå de ämnesspecifika.  

Svensktexterna  

Frågorna i svenska 

I de fyra svensktexterna förekommer 34 frågor. Analys görs utifrån sex läs-

funktioner. Resultatet visar att frågorna återfinns i fyra av läsfunktionerna. 

Dessa fyra är: använda texten för att identifiera information, använda texten 

samt lägga till information, använda texten samt göra vissa tolkningar samt att 

använda texten till att förutsäga textens innehåll. Den mest förekommande 
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läsfunktionen är den där eleverna uppmuntras använda texten för att identifi-

era information. Den förekommer i 15 frågor. Resultatet presenteras i tabell 

24 nedan. 

 

Tabell 24. Funktioner för läsande i svenskläromedel. 

Funkt-

ioner för 
läsande/te

xt ur läro-
medel 

Använda 

delar av 
texten till 
att förut-

säga tex-
tens inne-
håll 

Använda 

texten för 
att identi-

fiera in-
formation 

Använda 

texten 
samt lägga 

till inform-
ation 

Använda 

texten 
samt göra 

vissa tolk-
ningar 

Använda 

texten till 

att 
granska 
och vär-

dera den 

Använda 

texten till 
att utföra 
uppgifter  

Läsförstå-
else grön 1 8 0 3 0 0 

 

Fixa läs-
ningen Ar-
betsbok 1 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

       

 

Hitta svaret 
B 0 4 1 1 0 0 

       

Träna läs-
förståelse 
Första 
boken 0 3 1 2 0 0 

       

Summa: 11 15 2 6 0 0 

 

Nedan ges tre exempel på frågor där eleverna uppmuntras använda texten för 

att identifiera information. Dessa är: 

 

Ex. 63 Var är Ola?  

 (Läsförståelse grön, 2011, s. 4) 

 

Ex. 64 Vem hade öppnat klassrumsdörren?  

 (Träna läsförståelse Första boken, 2014, s. 47) 

 

 

Ex. 65 När ska de bygga lådbilen? 

 (Hitta svaret B, 2019, s. 10) 

 

Gällande exempel 63 finns den efterfrågade informationen i en bild, medan de 

efterfrågade informationerna i exempel 64 och 65 återfinns i verbaltexten.  
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Det förekommer elva frågor där eleverna uppmuntras använda delar av texten 

till att förutsäga textens kommande handling. I fyra av dessa uppmuntras ele-

verna också ge argument för sin förutsägelse. Frågorna riktade mot förutsä-

gelse finns huvudsakligen i läromedlet Fixa läsningen Arbetsbok 1 (Söder-

gren, 2019). I läromedlet uttalas explicit att man övar förutsägelse som en 

form för läsförståelseträning. Nedan följer tre exempel på den läsfunktionen: 

 

Ex. 66 Jag tror att texten kommer att handla om. 

  (Fixa läsningen Arbetsbok 1, 2019, s. 2) 

 
 

Ex. 67 Vad tror du att Elsa tänker fråga sin mamma och pappa? 

 (Fixa läsningen Arbetsbok 1, 2019, s. 6) 

 
 

Ex. 68 Jag tror så därför att 

 (Fixa läsningen Arbetsbok 1, 2019, s. 2, 3, 4 och 6) 
 

I de tre exemplen ovan uppmuntras eleverna förutsäga kommande innehåll 

genom att skriva ner vad de ”tror”. I exempel 68 uppmuntras de även att ge 

argument till varför de tror som de tror. 

 

Att använda texten samt göra vissa tolkningar är den tredje vanligaste läs-

funktionen. Här följer två exempel på det: 

 

Ex. 69 Varför såg Micke inte glad ut? 

 (Träna läsförståelse Första boken, 2014, s. 47) 

 

 

Ex. 70 Vad menas med: Han älskar att läsa? 

 (Läsförståelse grön, 2011, s. 5) 

 

I exempel 69 och 70 uppmuntras eleverna att tolka mänskliga känslor. I ex-

empel 69 uppmuntras eleverna att använda texten till inferensläsande och i 

exempel 70 använda bilden för att utläsa att huvudpersonen älskar fotboll uti-

från de fotbollssaker som finns i dennes rum. Att huvudpersonen älskar att 

läsa tydliggörs i bilden som visar en fotboll på bokens framsida. 

 

I två av frågorna uppmuntras eleverna att använda texten samt lägga till in-

formation. Dessa två är enligt följande: 

 

Ex. 71 Lia och Tilde rörde inte fågelungen. Varför inte det? 

 (Träna läsförståelse Första boken, 2014, s. 47) 

 



 90 

Ex. 72 Har du hittat en sak som någon har tappar eller slängt? Skriv 

 och rita. (Hitta svaret B, 2019, s. 9) 

 

I exempel 71 förväntas eleverna förstå varför man inte ska röra en död fågel, 

för det framgår nämligen inte av texten. Det står endast att barnen inte vill 

vidröra fågeln. I exempel 72 förväntas eleverna berätta utifrån egen erfaren-

het, vilket också innebär att lägga till information. 

 

Sammanfattningsvis ses den vanligast förekommande läsfunktionen i svenska 

vara den där eleverna uppmuntras använda texterna för att identifiera inform-

ation. Ett av läromedlen har flera frågor där eleverna uppmuntras förutsäga 

kommande textinnehåll genom att besvara frågor med vad de ”tror” kommer 

att hända. I några av de sistnämnda frågorna uppmuntras de även ange ett ar-

gument för varför de ”tror” som de gör. När viss tolkning av texterna upp-

muntras sker det huvudsakligen utifrån att förstå människors känslor samt 

människors och djurs handlingar. Utifrån detta verkar texterna i svenska hu-

vudsakligen användas till textnära läsande. När texterna används till annat än 

att identifiera information uppmuntrar frågorna till reflektion utifrån egna er-

farenheter. 

 

Vokabulär i svensktexterna 

Analysen visar att kategorin vardagliga ord och begrepp är den vanligast fö-

rekommande. De skolspråkliga och de ämnesspecifika orden och begreppen 

förekommer i liten omfattning och då vanligen vid ett tillfälle per ord och be-

grepp. Orden och begreppen i de tre kategorierna upprepas inte i någon nämn-

värd omfattning. 

 

Tabell 25. Redovisning av antalet vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord 
och begrepp i svensktexterna per typ och förekomst i respektive text. 

Antal ord och be-

grepp/läromedel/ka-

tegori 

Vardagliga ord och 

begrepp 
Skolspråkliga ord 

och begrepp 
Ämnesspecifika ord 

och begrepp 

Läsförståelse grön 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal före-
komster 

 

 

 

17 

 

 

 

41 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Fixa läsningen Ar-
betsbok 1 
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Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal före-
komster 

 

 

72 

 

 

 

139 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

3 

Hitta svaret B 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal före-
komster 

 

 

 

61 

 

 

 

110 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Träna läsförståelse 
Första boken 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal före-
komster 

 

 

 

 

42 

 

 

 

67 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Antalet ord och be-
grepp efter typ i de 
fyra läromedelstex-
terna 

 

192 

 

10 

 

6 

Antalet ord och be-
grepp efter förekomst 
i de fyra läromedels-
texterna. 

 

357 

 

15 

 

7    

Genomsnittlig an-
vändning av varje ord  

eller begrepp 

 

1,8 

 

1,5 

 

1,2 

 

 

I tabell 26 nedan ges några exempel på ord och begrepp i varje kategori. 

Tabell 26. Exempel på ord och begrepp som identifieras i svensktexterna, kategori-
serade efter vardagliga, skolspråkliga samt ämnesspråkliga ord och begrepp. 

Vardagliga ord och begrepp 
Mamma, pojke, skola, sover, skrattar, fågel, 
läsa, tro, hämta, barnvagn 

Skolspråkliga ord och begrepp Behålla, menas med 

Ämnesspecifika ord och begrepp Rubrik, texten 
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De vardagliga orden och begreppen i texterna dominerar och texterna handlar 

om barns vardag. Det är barn, djur och föräldrar som är huvudpersoner och 

dessa gör vardagliga aktiviteter som att läsa, sköta om katter och åka till åter-

vinningsstationen. De få ämnesspecifika ord och begrepp som förekommer 

återfinns i texternas instruktioner och i frågor som ställs kring texten. De äm-

nesspecifika orden och begreppen är ”text”, ”ord” och ”rubrik”. De skolspråk-

liga orden och begreppen består främst av instruerande ord i frågornas och 

uppgifternas formuleringar. 

 

Sammanfattningsvis är den vardagliga vokabulären vanligt förekommande i 

svensktexterna, medan de ämnesspecifika orden och begreppen är få och an-

vänds sparsamt. Den vardagliga vokabulären kan identifieras ha sitt ursprung 

i det vardagliga textinnehållet. Utifrån ovanstående kan antas att texterna är 

tänka att användas till textnära läsande där läsförståelse ses vara att identifiera 

information. Texternas vokabulär är vardaglig och därmed igenkänningsbar 

så att den inte står i vägen för läsförståelse. Förförståelse inför läsande är också 

ett sätt att stödja förståelse. 

Tekniktexterna  

Frågorna i teknik 

I de två tekniktexterna förekommer 47 frågor. Analysen görs utifrån sex läs-

funktioner. Resultatet visar att frågorna i tekniktexterna återfinns i fyra av läs-

funktionerna. Dessa fyra är: använda texten för att identifiera information, an-

vända texten samt lägga till information, använda texten samt göra vissa tolk-

ningar samt använda texten till att utföra uppgifter. Den mest förekommande 

läsfunktionen är den där eleverna uppmuntras använda texten samt göra vissa 

tolkningar. Den förekommer i 18 frågor. Resultatet presenteras i tabell 27 ne-

dan. 
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Tabell 27. Funktioner för läsande i teknikläromedel. 

Funktioner för 

läsande/text ur 
läromedel 

Använda 

delar av 
texten till 

att förut-
säga tex-
tens inne-

håll 

Använda 

texten för att 
identifiera 

information 

Använda 

texten samt 
lägga till in-

formation 

 

Använda 

texten samt 
göra vissa 

tolkningar 

Använda 

texten till 
att 
granska 

och vär-
dera den 

Använda 

texten till 
att utföra 

uppgifter  

Boken om teknik 
grundboken samt 
arbetsboken 1–3 

 0 8 0 

 

5 0 8 

        

PULS Teknik-
boken grundbok 
samt arbetsbok 0 1 5 

 

13 0 7 

 

Summa: 

 

0 

 

9 

 

5 

  

18 

 

0 

 

15 

 

Nedan följer två exempel på frågor ur teknikläromedlen, där eleverna upp-

muntras använda texten samt göra vissa tolkningar.  

 

Ex. 73 Sortera teknik i grupper. Hur tycker du att sakerna hör ihop?  

 (PULS Teknik-boken arbetsboken, 2014, s. 4) 

 

Ex. 74 Varför är öglorna av plast och resten av saxen av metall? 

 (Boken om teknik grundboken, 2015, s. 25) 

 

I exempel 73 och 74 uppmuntras eleverna tolka föremålens funktion, material 

och form. Texterna (inklusive bilderna) behöver tolkas för att besvara frå-

gorna. 

 

Den näst vanligaste läsfunktionen är att använda texten till att utföra uppgifter. 

Två exempel på det är: 

 

Ex. 75 Rita en bild eller skiss som det också heter på något som du 

 tycker skulle passa på lekplatsen. Vilka enkla mekanismer an

 vänder du i din konstruktion? Bygg en liten modell också. En 

 modell är en mini-version som visar hur din idé skulle se ut på 

 riktigt. (Boken om teknik grundboken, 2015, s. 23) 

 

 

Eleverna uppmuntras i exempel 75 att använda texten och utföra uppgifterna 

rita, skissa och bygga. Läsfunktionen i exemplet berör texten samt utförandet 

av uppgifter på ett sådant sätt att texten omsätts i praktiken. Detsamma gäller 

även i exempel 76 nedan. 
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Ex. 76 Rita något bredvid färgbilderna som hör ihop med varje 

  mekanism. Det kan vara saker där mekanismen används. 

 (Boken om teknik arbetsboken, 2017, s. 14) 

 

I exempel 75 och 76 behöver eleverna göra vissa tolkningar av texten för att 

kunna omsätta den i praktiken. Texterna berättar om mekanismer, men ele-

verna behöver generalisera texternas exempel så att de kan ge fler förslag. 

 

Den tredje mest använda läsfunktionen är att använda texten för att identifiera 

information. Nedan följer två exempel:  

 

Ex. 77 När det inte fanns knivar och saxar vad använde man då? 

 (Boken om teknik arbetsboken, 2017, s. 16) 

 

Ex. 78 Vilka enkla maskiner finns på sidorna 54–55? 

 (PULS Teknik-boken arbetsboken, 2014, s. 29) 

 

I exempel 77 och 78 finns informationen i texterna.  

  

 

Sammanfattningsvis är den mest förekommande läsfunktionen i tekniktex-

terna att använda texten samt göra vissa tolkningar. Den näst vanligast läs-

funktionerna är att använda texten till att utföra uppgifter. Dessa läsfunktioner 

är närliggande i tekniklektionen. I fler frågor uppmuntras eleverna att reflek-

tera över olika tekniska föremåls funktion och användning. Dessa beskrivs 

vanligen inte i texterna. Eleverna behöver därmed tolka texterna (inklusive 

bilderna) utifrån funktion och användning. Viss tolkning uppmuntras ofta i 

kombination med att eleverna uppmuntras göra uppgifter i praktiken. Utifrån 

detta kan man dra slutsatsen att tekniktexterna används som utgångspunkt för 

vidare teknisk tolkning och vidare praktiskt utförande.  

Vokabulär i tekniktexterna 

Analysen visar att ord och begrepp inom den vardagliga kategorin är vanligast 

förekommande. De ämnesspecifika orden och begreppen är de som upprepas 

mest då varje ord och begrepp förekommer närapå tre gånger. 
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Tabell 28. Redovisning av antalet vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord 
och begrepp i tekniktexterna per typ och förekomst i respektive text. 

Antal ord och be-

grepp/läromedel/ka-
tegori 

Vardagliga ord och 

begrepp 
Skolspråkliga ord 

och begrepp 
Ämnesspecifika ord 

och begrepp 

Boken om teknik 
Grundboken samt Ar-
betsboken 1–3 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal förekoms-
ter 

 

54 

 

 

 

85 

12 

 

 

 

13 

24 

 

 

 

67 

PULS Teknik-boken 
grundbok samt Ar-
betsbok 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal typer 

 

Antalet ord och be-
grepp, antal förekoms-
ter 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

135 

 

 

 

 

14 

 

 

 

24 

 

 

 

 

12 

 

 

 

36 

Antalet ord och be-
grepp efter typ i de två 
läromedelstexterna 

158 26 36      

Antalet ord och be-
grepp efter förekomst 
i de två läromedels-
texterna. 220 37 103     

    

Genomsnittlig an-
vändning av varje ord  

eller begrepp 

 

1,4 

 

 

1,4 

 

 

2,9 

 

    

 

 

I tabell 29 nedan ges några exempel på ord och begrepp ur varje kategori. 

Tabell 29. Exempel på ord och begrepp som identifieras i tekniktexterna, kategorise-
rade efter vardagliga, skolspråkliga samt ämnesspråkliga ord och begrepp.  

Vardagliga ord och begrepp Hus, kudde, sover, cyklar, elvisp, hjul 

Skolspråkliga ord och begrepp 
Ta reda på varför, tänka på olika sätt, krono-
logisk ordning, än i dag 

Ämnesspecifika ord och begrepp 
Lutande plan, hävstång, enkel mekanism, 
tekniken, kilformade, tekniska hjälpmedel, 
krafter 
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Bland de ämnesspecifika orden och begreppen återfinns som förväntat fler 

tekniska ord och begrepp. Noterbart är dock att det även bland de vardagliga 

orden och begreppen förkommer ord och begrepp med tekniskt innehåll re-

spektive verb innehållande tekniskt görande. Det är vanligt förekommande 

substantiv som ”hammare”, ”hjul” och ”elvisp” och det är verb som ”använ-

der”, ”fungerar” och ”bygga”. I läromedelstexterna förekommer begreppet 

”saker” frekvent. Detta är ett vardagligt begrepp som i de sammanhang det 

förekommer kan betyda allt från ”verktyg” till ”kudde”. Även de skolspråkliga 

orden och begreppen innehåller till exempel verb som är aktiva i ett tekniskt 

skeende. Exempel på det är ”ta reda på” och ”tänka på olika sätt” när det gäller 

teknik. Bland de skolspråkliga orden och begreppen förekommer även tidsbe-

grepp som ”kronologisk ordning” och ”än i dag”. 

 

Sammanfattningsvis ses läromedelstexterna i teknik vara ordrika. Vokabulä-

ren i tekniktexterna används för att beskriva och utföra praktisk teknik samt 

för att belysa ämnesspecifika ord och begrepp inom teknikområdet för ele-

verna. Texterna växlar mellan ord och begrepp ur de tre kategorierna. För att 

förstå teknisk funktion behöver orden och begreppen även förstås språkligt. 

Sammanfattning av läromedelsstudien 

Läromedelsstudiens syfte är att identifiera hur läsande konstrueras genom de 

frågor som eleverna möter i läromedelstexter. Dessa texter finns i matematik, 

svenska och teknik. Den första frågeställningen behandlar vilken textanvänd-

ning läromedelsfrågorna uppmuntrar till. Den andra frågeställningen behand-

lar vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp som 

kan identifieras i läromedelstexterna. Utifrån frågorna samt texternas vokabu-

lär kan slutsatser dras om textanvändningen av läromedelstexterna.  

Resultatsammanställning 

Utifrån studiens syfte sammanställs resultaten i läromedelsstudien. Detta görs 

utifrån dess två analysingångar i varje skolämne. Resultatsammanställningen 

visas i tabell 30 nedan.  
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Tabell 30. Översiktlig sammanställning av resultat per analysingång och per sko-
lämne i läromedelsstudien. 

Lektionstill-

fällen/analysin-
gångar 

Matematiktexterna Svensktexterna Tekniktexterna 

Frågor  

Texten används för 
beräkning. Eleverna 
behöver göra vissa 
tolkningar inför be-
räkningen. Detta gäl-
ler begrepp, geomet-
riska figurer, bilder 
och begreppshierar-
kier. 

Texten används för 
att identifiera inform-
ation. En av texterna 
används för att förut-
säga kommande inne-
håll. Eleverna upp-
manas säga vad de 
”tror” ska hända. 

Texten används som 
utgångspunkt för att 
göra vissa tolkningar 
och utföra praktiska 
uppgifter. Dessa är 
riktade mot teknisk 
funktion och använd-
ning. 

Vokabulär 

Vardaglig vokabulär 
är vanlig. Visst mate-
matiskt innehåll ut-
trycks vardagligt och 
ämnesspecifikt. 

Främst vardaglig vo-
kabulär. 

Vardaglig och äm-
nesspecifik vokabulär 
som uttrycker teknik 
och tekniskt görande. 
Även skolspråkliga 
ord och begrepp ut-
trycker tekniskt gö-
rande.  

I fokus i texten Text för att beräkna. Text för att tolka. 
Text för att lära, 
tänka och göra tek-
nik. 

 

Likheter och ämnesspecifika skillnader 

Studien syftar även till att belysa läsande utifrån ett ämnesspråkligt perspektiv. 

Därför sammanställs även de likheter och ämnesspecifika skillnader som har 

framkommit i läromedelsstudien. 

 

Via analyserna av frågor och vokabulär i läromedelstexterna framträder lik-

heter och skillnader mellan de tre skolämnena. En likhet är att det förekommer 

delvis samma läsfunktioner samt en dominans av vardaglig vokabulär i de tre 

skolämnena. Den senare var dock förväntad då vardaglig vokabulär är den 

som används mest (Lindberg, 2007). De skillnader som förekommer är fler 

och återfinns i den delvis skiftande fördelningen av läsfunktioner, i använd-

ningen av vissa läsfunktioner samt i olika syften med läsandet. 

Text för att beräkna 

I matematiktexterna uppmuntras eleverna till läsandet utifrån tre läsfunkt-

ioner. Det är att identifiera information samt tolka texten, att använda texten 

för att identifiera information samt, gällande två frågor, att granska och vär-

dera texten. Den sistnämnda läsfunktionen förekommer inte i svenska och tek-

nik. Syftet med frågorna i läromedlen framstår vara att uppmuntra till beräk-

ning. I matematiktexterna förekommer fler skolspråkliga och ämnesspråkliga 



 98 

ord och begrepp än i svensktexterna. De skolspråkliga förekommer i instrukt-

ionerna medan de ämnesspecifika förekommer i såväl instruktioner som i frå-

gor. Det ämnesspecifika innehållet uttrycks även med vardagliga uttryck då 

dessa används parallellt i matematiktexterna. Detta är något som Ribeck 

(2015) visar även förekomma i läromedelstexter i senare skolår. Exempel från 

läromedelstext i föreliggande studie är det vardagliga begreppet ”tillsam-

mans” som finns i texterna parallellt med det ämnesspecifika begreppet ”sum-

man”. I matematiktexterna upprepas de ämnesspecifika orden och begreppen 

något oftare än övriga. Det framstår som om texten i matematik används som 

text för att beräkna. Här finns vissa likheter med Shanahan et al. (2011) som 

konstaterar att expertläsare läser texter i matematik för att beräkna. Det som 

skiljer resultaten är tolkning av matematiktext. Shanahan et al. menar att ma-

tematiktexter inte är avsedda för tolkning. I föreliggande studie används text i 

matematik för läsande där vissa tolkning görs. Den tolkning eleverna upp-

muntras göra handlar dock inte om texttolkning i sin helhet. De uppmuntras 

att tolka begrepp, begreppshierarkier6, bilder och figurer. O’Halloran (2000) 

lyfter fram matematikens skriftspråk utifrån svårigheter för elever att förutom 

verbaltext även tolka symboler och figurer då mycket information ryms i 

samma symbol. I läromedelstexterna framstår vokabulär, bilder och figurer 

bära mycket information och det är denna som eleverna behöver tolka. 

Text för att tolka 

I svensktexterna uppmuntras eleverna att identifiera information som finns i 

texterna. Denna funktion för läsande förekommer i alla tre skolämnena, men 

fungerar i svenska uppmuntra en inledande förståelse av texten. Detta då tex-

ten sedan används för att göra vissa tolkningar. I svensktexterna uppmuntras 

eleverna tolka mänskliga känslor och avsikter liksom människors och djurs 

handlingar. Ett liknande resultat visar Juel et al. (2012) där lärare i årskurs 2 

riktar läsandet mot miljö- och personskildringar. Ett sådant sätt att tolka texten 

skiljer sig från läsande av matematik- och tekniktexterna. Det framstår som 

om text i svenska används som text för att tolka. I en av svensktexterna an-

vänds delar av texten till att förutsäga textens innehåll. Att läsande förbereds 

visas av såväl Jönsson (2007), Juel et al. (2010) som Amicoff (2021). Den 

läsfunktionen förekommer dock inte i matematik och teknik. I svensktexterna 

förekommer få skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp. Det är 

också ovanligt att ord och begrepp upprepas. De få upprepningar som görs är 

vardagliga. Detta överensstämmer med Edling (2004; 2006) som ser att läro-

medelstexter i svenska för elever i mellanåren och senare skolår är konkreta 

och personliga. De har ett vardagligt innehåll och språket är vardagligt. Edling 

varnar dock för avsaknad av läromedelstexter med specialiserat språk. Hon 

anser att elever tidigt behöver möta sådant språkbruk för att kunna läsa alltmer 

specialiserade texter med stigande skolålder. Även Walldén (2019) efterlyser 

                               
6 Se Dahllöf (1999, s. 63) om begreppshierarkier och begreppslig underordning. 
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läromedelstexter med ämnesspecifikt språkbruk efter att han ser texter i års-

kurs 6 som inte ger tillräckligt med information för att besvara frågorna. I fö-

religgande studie är läromedelstexterna riktade mot unga elever, vilket kan 

innebära att samma läromedelsserie riktad mot äldre elever kan ha ett mer 

avancerat språkbruk.  

Text för att lära, tänka och göra teknik 

I tekniktexterna liksom matematik- och svensktexterna används texten för att 

identifiera information. Detta har dock andra syften än i matematik och 

svenska. I teknik används texten som en faktabakgrund innan eleverna ska 

utföra praktiska uppgifter. Läsfunktionen att använda texten samt göra vissa 

tolkningar innebär i tekniktexterna att man tolkar olika föremåls funktion och 

användbarhet. Utifrån funktionerna för läsande framkommer ytterligare skill-

nader. Läsfunktionen att använda texten till att utföra uppgifter är vanlig i tek-

nik, men den förekommer inte i matematik och svenska. Gällande tekniktex-

terna förekommer en betydligt högre andel ämnesspecifika ord och begrepp 

än i matematik- och svensktexterna. Dessa ämnesspecifika ord upprepas också 

oftare än andra ord och begrepp i teknik liksom orden och begreppen i mate-

matik- och svensktexterna. De skolspråkliga orden och begreppen utgör även 

en större andel av orden och begreppen i tekniktexterna. De förekommer i 

instruktioner och när texterna beskriver teknik. Den parallella användningen 

av vardagliga ord och begrepp omväxlande med ämnesspecifika ord och be-

grepp som förekommer i matematiktexterna, förekommer till viss del även i 

tekniktexterna. I teknik växlar texten mellan exempelvis ord som ”saker” och 

”föremål”. Det framstår som om texter inom teknik används som text för att 

lära, tänka och göra teknik. Dessa är processer som Bjurulfs (2008), Bjurulf 

och Kilbrinks (2008), Kilbrinks (2013a; 2013b) och Björkholms et al. (2016) 

diskuterar som centrala i teknikämnet. De diskuterar dock inte text specifikt. 

De vill se en holistisk teknikundervisning som kopplar samman teknikämnets 

praktiska innehåll med det teoretiska innehållet. Denna önskan borde därmed 

innefatta läromedelstext då dessa utgör teori i teknik (Bjurulf, 2008; Kil-

brink & Bjurulf, 2012). Att ord och begrepp framstår som en viktig del av 

tekniktexterna överensstämmer med Kommentarmaterial till kursplanen i tek-

nik (Skolverket, 2011), där vikten av ord och begrepp påtalas utifrån dess nära 

samband med tekniskt kunnande. 
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Diskussion 

Licentiatuppsatsens syfte är att belysa hur läsande konstrueras i olika skoläm-

nen i årskurs 1. I studien fokuseras hur lärarna skapar förutsättningar för ele-

vernas textförståelse via textsamtal och läromedelstexter som används i olika 

skolämnen. För att undersöka detta analyseras vilken textanvändning lärarna 

inbjuder eleverna till i textsamtalen samt vilka vardagliga, skolspråkliga och 

ämnesspecifika ord och begrepp eleverna möter i textsamtalen. Vidare under-

söks vilken textanvändning frågorna i läromedelstexterna uppmuntrar till samt 

vilka vardagliga, skolspråkliga och ämnesspecifika ord och begrepp som kan 

identifieras i läromedelstexterna. Resultaten har presenterats och samman-

ställts i tidigare kapitel och utgår ifrån likheter och skillnader i skolämneslitte-

racitet i de tre skolämnena. Ämnesspecifika drag framträder vid så väl lekt-

ionstillfällena som i läromedelstexterna. I detta kapitel möts de två delstudi-

erna och de diskuteras utifrån läsande med fokus på hur lärarna skapar förut-

sättningar för elevernas möte med texterna. Det vill säga didaktiska 

implikationer diskuteras. 

Läsa för att räkna ut rätt svar och text för att beräkna 

I såväl lektionsstudien som i läromedelsstudien i matematik framkommer 

läsande som centralt och viktigt. Vid lektionstillfället instruerar läraren ele-

verna att läsa texten och frågeställningen noga. Läraren upprepar detta vid 

flera tillfällen. I läromedelstexterna uttalas inte vikten av ett noggrant läsande 

explicit, men det är en konsekvens av de skriftliga frågor som förekommer. 

Eleverna behöver kunna läsa texterna noga för att svara på frågorna. Expert-

läsare i matematik läser texterna noga och flera gånger då den matematiska 

texten är en realisering av matematiskt innehåll, där matematiska problem och 

lösningar skrivs fram utifrån beräkning som syfte (Shanahan et al., 2011). Vid 

textsamtalen i matematik instruerar läraren eleverna att i par finna ett tillväga-

gångssätt och en lösning. Läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot 

läsande utifrån det matematiska innehållet med avsikten att finna ett svar trots 

att problemfrågeställningen här kan ha flera olika svar. Utifrån förutsättning-

arna innebär det att eleverna måste diskutera, argumentera och motivera sin 

lösning för parkamraten. Läraren skapar därmed möjligheter för eleverna att 

bli engagerade i texten. Detta sker utifrån en matematisk ansats. I textsamtalen 

ges eleverna möjlighet att använda läsandet på det sätt som görs inom mate-

matikämnet. Läraren skapar möjlighet för dem att bli det som Langer kallar 
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”medlemmar i sällskapet för ämnesfältet” (min översättning) (Langer, 2011, 

s. 52). Skolämneslitteracitet i matematik innebär här läsande med flera äm-

nesspecifika drag. 

 

Herbel-Eisenmann (2007) problematiserar elevaktiva samtal i matematik och 

menar att dessa sällan innefattar ämnesspecifik vokabulär. Detta då ämnes-

specifik vokabulär är en viktig del av matematiken (Österholm & Bergqvist, 

2013; Skolverket, 2017a). Vid lektionstillfället liksom i läromedelstexterna 

förekommer det att läraren respektive texten växlar mellan att använda var-

dagliga och ämnesspecifika ord och begrepp för samma fenomen (Ribeck, 

2015; Egelström, 2019). Det framstår som att växlingarna är ett sätt att defi-

niera ord och begrepp och att läraren via undervisningen och via läromedels-

texterna skapar förutsättningar för eleverna att möta ämnesspecifika ord och 

begrepp i matematik. Vid elevsamtal är eleverna längre bort från lärarens äm-

nesspecifika vokabulär, vilket kan innebära att de istället använder en vardag-

lig vokabulär (Herbel-Eisenmann, 2007). Elever behöver bli delaktiga i mate-

matikens ämnesspecifika vokabulär för att inte få problem längre fram i skol-

gången (Herbel-Eisenmann, 2007; Straehler-Pohl et al., 2014). Det innebär att 

läraren behöver säkerställa att eleverna har tillgång till den ämnesspecifika 

vokabulären. Läraren behöver skapa sammanhang där eleverna använder den 

aktivt. Textsamtalen i helgrupp där läraren är närvarande kan vara ett sådant 

sammanhang. 

 

När det gäller frågor till matematiktext visar lektionsstudien och läromedels-

studien delvis olika resultat. Vid lektionstillfället bjuder läraren in eleverna till 

association utifrån texten. Detta då man söker information som inte finns i 

texten men som behövs inför beräkning. I läromedelsstudien sker detta i liten 

omfattning. Där är det frågor som riktar sig mot att använda texten samt göra 

visa tolkningar som dominerar. Den tolkning som främst uppmuntras i mate-

matiktexter innefattar betydelsehierarki7 där flera begrepp behöver förstås i 

förhållande till varandra. Delstudiernas olika resultat kan ses utifrån lärarens 

större möjligheter att rikta eleverna mot läsande ut från texterna. Hur läsandet 

av läromedelstexten sker har inte undersökts, men läraren behöver även skapa 

förutsättningar för eleverna till textförståelse vid läsande av läromedelstex-

terna. Om eleverna inte förstår begreppen och betydelsehierarkin blir det 

omöjlig för dem att besvara textens frågor. Läraren behöver möjliggöra ele-

vernas möten med dessa begrepp och explicit levandegöra betydelsehierarkin. 

                               
7 Se Dahllöf (1999, s. 63) om begreppshierarkier och begreppslig underordning. 
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Läsa för att tolka och text för att tolka 

I båda studierna framstår läsande i svenska handla om att tolka texten. Det 

innehåll som tolkas är mänskliga känslor, avsikter och handlingar. I lektions-

studien innefattar det även sagofiguren jätte och i läromedelsstudien innefattar 

det även djur vars handlingar tolkas. I lektionsstudien tolkas texten även uti-

från definition av några begrepp. Det sker när läraren ställer textbundna frågor 

riktade mot definition som bjuder in eleverna till samtal om begreppen. Gäl-

lande innehållstolkning bjuder läraren in eleverna via associativa frågor rik-

tade mot personlig erfarenhet. Läraren bjuder även in eleverna till personlig 

tolkning via sin vokabulär där verb som ”tror” och ”gissar” förekommer kom-

binerat med du-tilltal (Skoog, 2012; Aminoff, 2021). Även i läromedelstex-

terna uppmuntras eleverna att tolka texten utifrån sin erfarenhet. Det sker via 

frågor som förutsäger händelseförlopp. Dessa är formulerade på liknande sätt 

som vid lektionstillfället. Det vill säga med samma verb, du-tilltal, men ibland 

även med pronomenet ”jag”. Lärarens och läromedelstexterna visar här ele-

verna att fler tolkningar kan finnas och att dessa kan vara personliga. Läraren 

skapar därmed förutsättningar för läsande utifrån varje elevs möte med texten. 

I lektionsstudien tolkas texten i textsamtal. Liksom vid matematik- och tek-

niktillfällena genomförs dessa i så väl helgrupp som i par. Parsamtalen funge-

rar även i svenska som en form av kondenserat textsamtal där alla elever ges 

möjlighet att samtala aktivt. Textsamtalen förväntas inte mynna ut i en gemen-

sam uppfattning om texten och dess innehåll. I textsamtalen närmar sig ele-

verna texten via svenskämnets tolkande läsande. Eleverna ges förutsättningar 

att ”bli medlemmar” i svenskämnets ämnesfält (Langer, 2011, s. 52). För att 

möjliggöra det behöver lärare bjuda in eleverna till textmöten via frågor som 

är öppna, reflekterande och kritiska (Guszak, 1969; Lee & Kinzie, 2011; 

Skoog, 2012; Degener & Berne, 2016; Håland et al., 2021; Magnusson, 2021). 

Lärarens frågor behöver vara öppna, reflekterande och kritiska (Lee & Kinzie, 

2011; Skoog, 2012; Degener & Berne, 2016; Håland et al, 2021; Magnusson, 

2021). För att reflekterande textsamtal ska vara möjliga måste dock textsamtal 

vara en del av undervisningen, vilket inte alltid är fallet (Skoog, 2012; Håland 

et al., 2021).   

 

En svårighet som kan uppträda i textsamtal där elever utgår från sitt läsande 

är huruvida de är öppna för att möta andra elevers tankar utifrån deras läsande. 

Här är förmodligen den samtalsvana, lyhörda och välutbildade läraren en för-

utsättning för reflektion. Läraren behöver skapa möjligheter för eleverna att 

samtala, lyssna och utveckla läsandet tillsammans i textsamtalen. Elevernas 

förutsättningar för reflekterande textsamtal i dialog kan antas öka om de tidigt 

får möjlighet att delta i textsamtal. Som visats i den föreliggande studien fö-

rekommer textsamtal i årskurs 1, vilket är tidigt i skolgången, men textsamtal 

förekommer även i lägre åldrar (Cox et al., 1997; Lee & Kinzie, 2011). Om 

elever från tidig skolålder inte bjuds in till reflekterande textsamtal där olika 
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tolkningar av texter diskuteras, kan detta leda till att elever istället intar pola-

riserade positioner vid textsamtal i senare skolår. Sådana positioner kan uppstå 

när det saknas engagemang för att lyssna och utbyta tankar utifrån andras 

läsande. Kursplanen i svenska innefattar att tolka läst text. I årskurs 3 står det 

att eleverna ska ”förstå och tolka texter” (Lgr 11, s. 258) samt ”föra enkla 

resonemang” (s. 263). Det innebär att eleverna tidigt ska ges förutsättningar 

för tolkning och reflektion i läsandet. 

 

Läsa för fakta och innovation samt text för att lära, tänka och 

göra teknik 

I teknik används läsande innan man utför praktiska handlingar av teknisk na-

tur. Såväl texten vid lektionstillfället som läromedelstexterna ger en samstäm-

mig bild av syftet med läsande i teknik. I båda studiernas texter och i textsam-

talen förbereds praktiskt görande. Att läsandet i teknik syftar till att utföra 

praktiska uppgifterna har även visats i andra studier (Kilbrink & Bjurulf, 

2012).  I textsamtalen skapar läraren förutsättningar genom att lyfta fram tex-

ternas tekniska innehåll och fördjupa detta. Läraren använder bilder, berättar, 

inbjuder till frågor riktade mot tekniskt innehåll, uppmuntrar eleverna att be-

rätta om idéer gällande teknisk funktion samt ge uppgifter riktade mot inno-

vativ teknik. Vid textsamtalen i teknik ges eleverna möjlighet att diskutera 

teknik (Bjurulf, 2011). I parsamtalen kan eleverna förklara egna tankar och 

diskutera sina idéer samt ta del av kamratens tankar och idéer. I helgrupp får 

de sedan förklara idéerna för hela gruppen och läraren ger eleverna viss åter-

koppling. Till skillnad från matematiklektionen efterfrågar läraren i teknik inte 

ett svar. Lärarens frågor och uppgifter handlar inte om att finna rätt svar, vilket 

ofta är fallet (Skolinspektionen, 2014). Vid lektionstillfället uppmanar istället 

läraren eleverna att diskutera olika förslag och lösningar. I textsamtalet an-

vänds teknikämnets läsande där eleverna möter teknikämnets ämnesspecifika 

innehåll och vokabulär. Tekniska lösningar diskuteras utifrån en innovativ an-

sats med en ämnesspecifik teknisk vokabulär. (Kursplanen i teknik, Lgr 11; 

Bjurulf, 2008; Bjurulf & Kilbrink, 2008; Kilbrink, 2013; Björkholm, 2015). 

När sedan textsamtalet övergår till nästa litteracitetshändelse som handlar om 

att skapa en framtida tandborste utövas teknikämnets praktiska del. Att disku-

tera tekniska lösningars funktion och användbarhet samt att utföra teknikprak-

tiska uppgifter är teknikämnets två delområden. Teori och praktik är samman-

länkade i teknik (Bjurulf, 2008; Bjurulf & Kilbrink, 2008; Kilbrink, 2013; 

Björkholm, 2015). I läromedelstexterna söker texten dialog med eleverna. Det 

framgår exempelvis via förekomsten av serieform i ett av läromedlen Boken 

om teknik 1–3 (Persson, 2015), men även i användandet av du-tilltal. Lärome-

delstexternas frågor uppmuntrar till reflektion om funktion och användbarhet. 

Det framstår som om frågorna har potential för associativt tänkande utanför 
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texten. Läromedelstexterna skapar därmed förutsättningar för tekniskt gö-

rande och tänkande. 

 

Lärare i senare skolår betonar visst innehåll på bekostnad av annat innehåll 

(Bjurulf, 2008). Utifrån bristerna i teknikämnet när det gäller lärarnas utbild-

ning i teknik (Skolinspektionen, 2014), kan det innebära att lärare känner osä-

kerhet inför kursplanens tekniska innehåll. Beskrivningar om vad som inne-

fattar teknik samt motiveringar till teknik som skolämne, återfinns såväl i 

forskningsgenomgången som i textsamtalen och läromedelstexterna i förelig-

gande studie. Lärarnas osäkerhet om och i teknik kan leda till relativt stora 

variationer i undervisningen, då varje lärare tolkar syftet med teknikämnet på 

sitt sätt (Bjurulf, 2008). Här framstår det som om skolans huvudmän behöver 

skapa förutsättningar för lärarna att undervisa i teknik, så att dessa kan skapa 

förutsättningar för eleverna att lära sig teknik.  

 

Den tekniska vokabulären är en viktig del av tekniken, vilket framkommer i 

Kommentarmaterialet till kursplanen i teknik (Skolverket, 2011) och framstår 

vara viktig i läsandet. Den ämnesspecifika vokabulären återfinns i lärarens tal 

och i texterna, men varken läraren eller texterna definierar ord och begrepp. 

Det kan tänkas skapa en uppfattning där man ser vokabulär som något man 

praktiskt utför i teknik. Läraren och texterna skapar i så fall förutsättningar 

genom att verbalt använda en ämnesspecifik vokabulär och sedan iscensätta 

den. Det som också framträder är att även den skolspråkliga vokabulären an-

vänds mer frekvent. Det skulle dock kunna bero på att läromedelstexterna i 

teknik är riktade mot årskurs 1–3, vilket inte är fallet med de undersökta läro-

medelstexterna i matematik och svenska som är för årskurs 1. 

Slutdiskussion 

I båda delstudierna framkommer det att skolämneslitteracitet ser olika ut i 

olika skolämnen redan i årskurs 1. Läsande i dessa skolämnen innebär olika 

sätt att läsa, att tala om texten och olika litteracitetshändelser. Även när litte-

racitetshändelser som textsamtal förekommer i alla tre skolämnena ser dessa 

olika ut då syftet med läsandet är olika. Resultaten av de två delstudierna visar 

drag av ämnesspecifikt läsande. Ämnesspecifika skillnader finns i skolämne-

nas uppbyggnad (Shanahan et al., 2011; Shanahan & Shanahan, 2012; Fang 

& Coatoam, 2013). I kursplanerna och kommentarmaterialen belyses exem-

pelvis matematikämnets och teknikämnets ämnesspecifika vokabulär (Lgr 11; 

Skolverket 2011; Skolverket, 2017a). Lärare gör val som iscensätter kurspla-

nerna (Almqvist et al., 2017; Wahlström, 2016). Det innefattar bland annat val 

av text, frågor till text, undervisningsmetoder och läromedel. När lärarna utgår 

från kursplanerna gestaltas kursplanernas ämnesspecifika drag i undervis-

ningen. Dock är skolämneslitteracitet mer än ord och begrepp och ämnesspe-

cifika drag mer än ämnesspecifika ord och begrepp. 
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Textsamtalen framstår ha potential att vara en mötesplats för läsande. Lärarna 

behöver dock skapa förutsättningar för reflekterande textmöten, vilket kan ske 

via lärarens frågor (Guszak, 1969; Lee & Kinzie, 2011; Degener & Berne, 

2016; Magnusson, 2021). Parsamtal förfaller vara en viktig del av textsamta-

len. De fungerar här som en form av kondenserat textsamtal där alla elever 

ges möjlighet att vara aktiva vid samma tidpunkt, även de elever som inte vill 

eller vågar tala i helgrupp (Degener & Berne, 2016). Lärarna behöver också 

skapa förutsättningar för eleverna att arbeta i par. Eleverna behöver öva att 

utveckla innehållet inte enbart upprepa det (Roscoe & Chi, 2007). De behöver 

även öva att formulera egna frågor till varandra, besvara dessa och kunna 

övervaka sin utveckling över tid (King et al., 1998). Att eleverna är aktiva i 

sitt läsande är viktigt då det i forskningsgenomgången också framkommer be-

hov av kritiskt läsande utifrån samhällsutvecklingen där fler och mer kom-

plexa texter läses (Liberg, 2007; Serafini & Moses, 2014; Magnusson, 2021). 

Slutsats  

En konsekvens av att läsande i årskurs 1 uppvisar ämnesspecifika drag är att 

eleverna tidigt behöver lära sig att läsa i ämnet. Eleverna behöver stödjas in i 

skolämneslitteracitet i varje skolämne. Det innebär att lärarna behöver skapa 

förutsättningar för elevernas läsande i olika skolämnen. Langer (2011, s. 21) 

menar att lärare kan skapa möjligheter för elever att bygga föreställningsvärl-

dar i läsandet. I föreliggande studie utgör de tre textsamtalen mötesplatser för 

ämnesspecifikt läsande, vilka kan ses som olika sätt att skapa möjligheter för 

eleverna att bygga sådana föreställningsvärldar. I dessa kan eleverna träda in, 

orientera sig, stiga ur och reflektera och objektifiera samt gå bortom föreställ-

ningsvärlden. Läromedelstexternas frågor skapar också möjligheter att bygga 

föreställningsvärldar genom det stöd som frågorna ger eleverna att möta tex-

terna. Lärare behöver dock utöver frågorna, skapa möjligheter för förståelse 

av läromedelstexter. Eleverna kan inte lämnas ensamma med exempelvis be-

greppshierarkier i matematik, känslosamt innehåll i svenska eller text med fler 

skolspråkliga och ämnesspråkliga ord och begrepp i teknik. 

Slutord 

Licentiatuppsatsens ger några kunskapsbidrag. Ett av dem är att fördjupa kun-

skapen om läsandet i årskurs 1 utöver den tidiga avkodningsträningen. Vidare 

påvisas skillnader i skolämneslitteracitet redan i årskurs 1. Att dessa skillnader 

framträder tydligt är ett kunskapsbidrag till ämnesfältet. Utifrån vad som 

framkommer om undervisning har bidraget även potential att vara ett kun-

skapsbidrag för skolan och för lärarutbildningen.  

 

De tre anpassade analysverktygen som används i delstudierna kan också ses 

tillföra didaktiska studier möjliga verktyg. Dessa har utvecklats för analys av 

undervisning av elever som är 7-8 år. Elevernas låga ålder kräver anpassade 
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verktyg. Att använda utprövade verktyg kan innebära svårigheter då dessa ofta 

är utprovade för undervisning av äldre elever. Undervisningen i de första skol-

åren är en mycket komplex situation (Weiland, 2019). Materialet måste där-

med ses utifrån fler aspekter och analysen behöver göras med extra omsorg 

och noggrannhet. Det innebär exempelvis att ständigt ifrågasätta metoder och 

resultat. Att använda två analysverktyg för analys av frågor är en sådan nog-

grann kalibrering. I pilotstudien utprövades textrörlighetsmodellen även för 

analys av frågor i läromedelstext. De skriftliga frågorna är av en annan karak-

tär och därför svåra att analysera utifrån exempelvis associativ textrörlighet 

där vardagskunskap och kunskap från andra texter åtskiljs vid analys. Det an-

passade analysverktyget för frågor i läromedelstext fångar de skriftliga frå-

gorna tydligare. Förmodligen orsakas detta av elevernas låga ålder då dessa 

förväntas besvara läromedelsfrågorna skriftligt, vilket begränsar deras pot-

ential. Om samma analysverktyg använts hade exempelvis jämförelser varit 

lättare att göra och redovisa. 

 

En naturlig fortsättning utifrån föreliggande studie är att utforska även ele-

verna. Hur eleverna svarar lärarna, om och hur de använder skolspråkliga- och 

ämnesspecifika ord och begrepp, hur de diskuterar ämnesinnehållet vid par-

samtal, hur de besvarar läromedelstexternas frågor, vad och hur de dokumen-

terar i teknik, är exempel på forskningsområden som kan ge vidare kunskaps-

bidrag. 
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Bilagor 

 

Texter samt frågor ur den tio läromedelsavsnitten som analyseras i 

läromedelsstudien 

 

Texterna ur matematikläromedlen 

 

Singma lärobok 1B av Y. B. Har (2015) sidorna 47-49. 

 

Vi utforskar 

Det är 8 blommor i vasen. 

Jag håller i 2 blommor. 

Hur många blommor är det totalt? 

 

Vi lär 

Det är 8 blommor i vasen. 

Det är 2 blommor i Lovisas hand. 

8+2=10 

Det är 10 blommor totalt. 

 

Varför adderar vi? 

 

 

Vi övar 

1 Hur många blommor har Fatima? 

3 blommor är mina. (säger ett annat barn som är tecknad) 

Resten av blommorna är mina. (säger en tecknad Fatima) 

Fatima har   blommor. 

 

 

2 Anna har 13 stenkulor och 9 glaskulor. 

Hur många kulor har hon sammanlagt? 

Anna har   kulor sammanlagt. 

 

 

3 Av Annas 13 stenkulor är 5 röda och resten är blå. 

Hur många är blå? 

 

Det är   blå kulor. 
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4 Gustav ger bort 8 kakor. Hur många har han kvar? (tecknad bild på 

alla kakor) 

Gustav har   kakor kvar. 

 

 

5 Samir har 14 klistermärken. 

Han ger bort 6 klistermärken. 

Hur många har han kvar? 

Samir har   klistermärken kvar? 

 

 

Om Samir istället får 6 klistermärken, 

hur många har han då? 

Då har Samir   klistermärken. 

 

 

Singma övningsbok 1 B av Y. B. Har (2015) sidorna 79-82. 

 

Det är 8 runda knappar. 

Det är 5 kvadratiska knappar. 

Hur många knappar är det sammanlagt? 

Det är   knappar sammanlagt. 

 

 

En apa har 7 bananer. 

Apan får 12 bananer till. 

Hur många bananer har apan nu? 

Apan har   bananer nu. 

 

Det är 11 basketbollar. 

Det är 9 fotbollar. 

Hur många bollar är det sammanlagt? 

Det är   bollar sammanlagt. 

 

Det är 15 pärlor på tråden. 

8 av pärlorna är svarta och resten är vita. 

Hur många vita pärlor är det på tråden? 

Det är   vita pärlor på tråden. 
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Det är 5 kanoter. 

I varje kanot sitter 3 barn. 

Hur många barn är det sammanlagt? 

Det är   barn sammanlagt. 

 

Det är 3 hus. 

Varje hus har 6 fönster. 

Hur många fönster är det sammanlagt? 

Det är   fönster sammanlagt. 

 

Det är 4 barn. 

Varje barn har 9 kulor. 

Hur många kulor är det sammanlagt? 

Det är    kulor sammanlagt. 

 

David har en pinne med 5 marshmallows. 

Elsa har dubbelt så många. 

 

Hur många marshmallows har Elsa? 

Elsa har    marshmallows. 

 

 

Koll på matematik 1B av Almström, Hanna & Tengvall, Pernilla 

(2015) sidorna 126-139. 

 

Problemlösning- rita, pröva. 

Jag ser sexton ben. 

Jag ser djur. 

Vilka djur kan bilden visa? 

Jag visar min lösning 

 

Läs. Visa din lösning 

Halsbandet har 14 pärlor. 

Hur många är blå? 

 

En röd bil står i kö. 

Det står 1 bil före. 

Det står 5 bilar efter. 

Hur många bilar står i kön? 

 

Alla ska hälsa på varandra. Hur många hälsningar blir det? 
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Jag visar min lösning. 

 

Läs. Visa din lösning. 

Det finns 18 kort. 

Alla ska ha lika många. 

Hur ska de göra? 

 

Det finns 15 frukter. 

Det är dubbelt så många  

äpplen som bananer. 

Hur många är äpplen? 

Hur många är bananer? 

 

Läs. Visa din lösning. 

En glass har 3 kulor, rosa, gul och grön. 

På hur många olika sätt kan kulorna sitta? 

 

Ett spöke har en lillasyster. 

De är 10 år tillsammans. 

Hur många år kan de vara? 

 

Tage har bakat kakor. Kim äter upp hälften. 

När Ella kommer är det bara 4 kvar. 

Hur många kakor hade Tage bakat? 

 

Hur mycket kostar bananen? (avläs i bild och räkna ut) 

 

Det finns 14 hjul. 

Vilka fordon kan det vara? 

Visa två olika lösningar. 

Min 1:a lösning 

Min 2:a lösning 

 

Det ska vara en gul och en blå kula i varje ask. 

Lägg kulorna på olika sätt. 

 

Fortsätt mönstret. Rita den 3:e figuren. 

 

Du handlar för 10 kronor. 

Vad kan du köpa? 

Visa två olika lösningar. 
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Min 1:a lösning 

Min 2:a lösning 

 

Fortsätt mönstret. Rita den 4:e och 5:e figuren. 

 

Summan i varje rad är 15. 

Det ska vara ett tal i varje ruta. 

Skriv talen som fattas. 

 

Fortsätt mönstret. Rita den 3:e och 4: figuren. 

 

MatteDirekt Trumf 1B av Bergwik, Karin & Falck, Pernilla (2019) si-

dorna 37, 69, 101, 133, 165. 

 

Måla tågvagnarna på olika sätt. 

Det finns en gul, en blå och en rosa vagn i varje tåg. 

Måla olika förslag. 

Hur många tåg fick en gul vagn först? Svar   tåg. 

 

Följ koden. Vilket godis får Giga? Rita. 

 

Välj en godis. Skriv koden för Gigas väg dit. 

 

Låt en kompis följa din kod och rita godisen. 

 

Hur många trianglar finns det på bilden? 

Ringa in svaret. 

Pröva dig fram. 

 

Måla med färgpennor! 

 

Hur många rektanglar finns det på bilden? 

Svar  rektanglar 

 

Tillsammans har mattekompisarna 18 cirklar. 

Milli har färre än 10 cirklar. 

Mega har dubbelt så många som Giga. 

Pröva dig fram. 

Det finns flera lösningar. 

 

Lägg talen på äpplena. Varje rad ska ha samma summa. Skriv talen. 



 121 

Ni behöver: 

Talen 1 till 7 skrivna på kapsyler eller lappar. 

Det finns flera lösningar 

 

Hur många ödlor väger ungefär lika mycket som apan? (avläses och 

beräknas utifrån bild) 

Visa din lösning. 

 

Hur mycket väger djuren? 

Vågarna väger jämnt. (avläses och beräknas utifrån bild) 

 

 

Prima 1B av Brorsson, Åsa (2019) sidorna 104-107, 114-115. 

 

Det är dubbelt så många bananer som äpplen på fatet. 

Rita fler förslag på hur många frukter det kan vara av varje sort. 

 

För att sätta upp två teckningar behövs tre häftstift. 

Hur många häftstift behövs till tre teckningar på rad? 

Visa på lösning. 

 

Hur många häftstift behövs till fem teckningar på rad? 

Visa din lösning. 

 

Försök hitta en regel för hur många häftstift som behövs och  

förklara den med egna ord. 

 

Den blå hinken rymmer 2 liter. 

Den röda hinken rymmer 10 liter. 

Hur många blå hinkar behövs för att fylla den röda hinken? 

Visa din lösning. 

 

Polly Milton och Nima hälsa på varandra. 

Hur många handskakningar blir det om alla hälsar på varandra en 

gång? 

 

Hur många handskakningar blir det om det är fem barn som hälsar på 

varandra? 

 

Det skiljer två år mellan Milton och hans kusin. 

Milton är 8 år. 
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Hur gammal är hans kusin? 

Ge två olika förslag. 

 

Visa din lösning. 

Alva köper klubbor och kolor för 16 kr. 

Hur många av varje kan hon köpa? 

 

Polly fyller två av burkarna med vatten. 

Hur mycket vatten är det? 

Visa alla möjliga lösningar. 

 

Visa din lösning. 

Du har ett mått som rymmer 5 dl och ett mått som rymmer 3 dl. 

Hur kan du göra för att få exakt 4 dl i kannan? 

 

Texterna ur svenskläromedlen  

 

En bra bok av Solem & Hydén (2011) i Läsförståelse: för lågstadiet.  

Grön, sidorna 4-5. 

 

Titta på bilden. Läs rubriken. 

Vad tror du texten handlar om? 

 

Ola kan läsa! 

Han älskar att läsa. 

Han läser en stor bok. 

- En bra bok! säger Ola. 

 

Tass vill också ha en bok.  

En stor bok! 

-En bra bok! säger Tass. 

 

A Dra streck till rätt ord. 

 

1 Ola är en         hund 

2 Tass är en        bok 

3 Ola kan           blå 

4 Ola läser en     pojke 

5 Boken är         läsa 
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B Svara på frågorna. 

 

Var är Ola? 

Vad läser han om? 

Vad menas med: Han älska att läsa? 

Vad gör Tass? 

Varför tycker Tass att boken är bra, tror du? 

Varför tycker Ola att boken är bra, tror du? 

 

Lovis har en hemlighet av Södergren (2014) i Fixa läsningen: läsför-

ståelse. Arbetsbok. 1 sidorna 2-7. 

 

Läs rubriken. Titta på bilden. 

Vad tror du att texten kommer att handla om? 

 

Jag tror att texten kommer att handla om 

Jag tror så därför att 

Läs texten 

Dilba och Basir är syskon.  

De har en katt som heter Lovis.  

-Vad har Lovis ätit? frågar Dilba. 

Lovis mage är rund som en boll.  

 

Mamma skrattar.  

-Jag tror att Lovis har en hemlighet säger hon.  

 

Vad tror du att Lovis har för hemlighet? 

Jag tror att 

Jag tror så för att 

Berätta något du vet om katter. 

 

Läsa vidare 

-Jag tror att Lovis ska få ungar säger mamma.  

Dilba och Basir blir glada.  

Dagarna går och Lovis mage blir rundare. 

En dag är Lovis borta. 

 

Basir och Dilba leter och letar.  

-Lovis har nog lagt sig där det är mörkt, säger mamma.  

Katter gör så när de ska få ungar.  
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Då hörs ett pip. 

 

Vad tror du att Lovis är? 

Jag tror att 

Jag tror så därför att 

 

Läs vidare 

Pipet kommer från ett skåp. 

Basir öppnar skåpet. Där ligger Lovis. 

-Vi lägger henne i en låda, säger mamma.  

-Titta, säger Dilba, det rör sig i Lovis mage.  

Basir lutar sig över Lovis för att titta närmare på henne.  

 

Lovis har ont i magen. Hon vill bita i något. 

 

Vad tror du att Lovis kommer att bita i? 

Jag tror att 

Vad tror du händer sedan? 

 

Läs vidare 

-Aj, skriker Basir. Lovis bet mig i näsan.  

Mamma och Dilba skrattar. 

 

Efter en stund har Lovis fått tre katt- 

ungar. Då kommer Elsa.  

Hon är Dilba och Basirs kompis.  

 

-Åh, vad söta kattungar, säger Elsa.  

-Vi ska få behålla en var, säger Dilba.  

Det har mamma lovat.  

-Men, vem ska ha den tredje kattungen? undrar Elsa.  

-Det vet vi inte, säger Basir.  

 

Elsa går mot dörren.  

-Jag måste hem och fråga mamma och 

 pappa en sak, säger hon. 

 

Vad tror du att Elsa tänker fråga sin mamma och pappa? 

Jag tror att 

Jag tror så därför att 
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Läs vidare 

Snart är Elsa tillbaka.  

Hon är glad.  

-Mamma och pappa sa ja! ropar hon.  

Vad sa de ja till? undrar Basir.  

Att jag får en kattunge, svarar Elsa.  

Om ni vill det förstås… 

- Det vill vi! ropar Dilba och Basir.  

De kramas och är så glada.  

 

I lådan sover Lovis och kattungarna.  

Nu vet alla vad Lovis hade för hemlighet.  

 

Efter tolv veckor får Elsa hämta hem sin kattunge. Rita hur att du tror 

Elsas kattunge ser ut då. 

 

Den berättande delen av texten Kasta skräp av Bengtsson (2019) i 

Hitta svaret: läsförståelse B, sidorna 6-11. 

  

I dag ska Alba och Aron kasta skräp  

med mamma. Hela bilen är full.  

 

-Det här ska till glas, säger Alba.  

-Det här ska till plast, säger Aron.  

-Vad bra att ni hjälper till, säger mamma. 

 

1 Vad gör Alba och Aron i dag? 

A De är på bio. 

B De går till skolan. 

C De kastar skräp. 

 

Aron frågar: 

 

-Var ska batterierna vara? 

-De ska vara där, svarar mamma.  

 

Hon pekar på ett litet hus.  

Sen säger hon: 

 

- Batterierna ska till farligt avfall.  
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2 Var ska Aron lägga batterierna? 

-där det står metall 

-där det står papper 

-där det står farligt avfall 

 

Alba ser deras gamla barnvagn.  

Hon säger: 

  

-Ska du kasta vår barnvagn? 

-Den är gammal och sönder, säger mamma.  

-Vi vill ha den, säger Aron.  

 

3 Vad vill Aron? 

A Han vill ha en barnstol. 

B Han vill ja en barnvagn. 

C Han vill ha ett batteri. 

 

Mamma undrar: 

-Vad ska ni med vår gamla barnvagn till? 

- Den har fyra stora hjul, säger Aron.  

 

Mamma förstår inte.  

 

-Vi ska bygga en lådbil, säger Alba.  

-Barnvagnen får åka hem igen, säger Aron.  

 

4 Vad tänker Alba och Aron göra med barnvagnen? 

A De tänker sälja den 

B De tänker ge bort den 

C De tänker bygga en lådbil 

 

Har du hittat en sak som någon har  

tappat eller slängt? Skriv och rita 

 

-Vi bygger lådbilen i dag, säger Alba.  

-Sen åker vi i full fart.  

-Det låter farligt, säger mamma. 

 

 Då skrattar Alba och Aron.  

 

-Det ska bli kul. 
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5 När ska de bygga lådbilen? 

A De ska bygga den i morgon. 

B De ska bygga den en annan dag. 

C De ska bygga den i dag. 

 

 

Fågelungen del 2 av Ekström (2014) i Fixa läsningen: läsförståelse. 

Arbetsbok. 1, sidorna 46-47. 

 

Micke hade precis öppnat dörren. Tilde ställde sig framför honom. 

-Varför går du inte in? sa Micke.  

-Lia och jag behöver en skokartong, sa Tilde.  

En skokartong? Vad ska ni med den till? frågade Micke förvånat.  

Tilde tänkte inte ljuga. Hon berättade om fågelungen och vad  

djursjukhuset hade sagt. Micke såg inte glad ut.  

-Jag vet inte om ni får göra det, 

-Varför inte? sa Tilde.  

Naturen måste ha sin gång, sa Micke. 

-Vad menas med det? Ska vi låta den dö? 

Micke skruvade på sig. 

Nej, men…  

-Vi har en skokartong i klassrummet som vi har räknehäften i. Den  

lånar jag.  

Micke visste inte vad hans skulle säga. Han stod bara och tittade när  

Tilde hämtade skokartongen och sprang ut.  

 

Lia satt och sjöng för fågelungen när Tilde kom springande.  

-Nu kan vi ta hem fågelungen, sa Tilde.  

De la kartongen på sidan och puttade in fågelungen utan att röra den. 

Precis när de reste sig upp blev fågelungen piggare och började röra 

på  

sig. De gav till ett litet pip och flög plötsligt i väg.  

-Vad bra, sa Tilde.  

Jo, men jag hade nästan sett fram emot att få ett husdjur, sa Lia. 

 

Kolla texten! 

Vem hade öppnat klassrumsdörren? 

Vad fanns i skokartongen i klassrummet? 

Vad gjorde fågelungen när de fått in den i kartongen? 
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Tänk efter… 

Varför såg Micke inte glad ut? 

Fick Tilde ta skokartongen från klassrummet? 

 

Vad tror du? 

Lia och Tilde rörde inte fågelungen. Varför inte det? 

 

 

Boken om teknik 1-3 grundbok av Persson (2015), sidorna 22-25. 

 

På lekplatsen 

Inom tekniken använder man något som kallas för enkla 

mekanismer. Det är inte så krångligt som det låter. 

Du känner igen dem allihop. 

 

De enkla mekanismerna finns överallt omkring dig. 

De är fem stycken och löser olika problem och behov. 

 

Ett viktigt behov är ju att få leka…så naturligtvis 

hittar du alla fem på en lekplats. 

 

5 bildtexter: 

Gungbrädan är en hävstång. 

Rutschkanan är ett lutande plan. 

Spaden går lätt att trycka ned i sanden för den är formad som en kil. 

Karusellen är ett hjul som snurrar. 

De flesta saker du leker med på lekplatsen sitter ihop med skruvar. 

 

Att göra 6 Min egen idé till lekplatsen 

Rita en bild eller skiss som det också heter på något som du tycker 

skulle passa på lekplatsen. 

Vilka enkla mekanismer använder du i din konstruktion? 

Bygg en liten modell också. En modell är en mini-version 

som visa hur din ide skulle se ut på riktigt. 

 

Mysteriet med saxen (i serieformat) 

Världens äldsta teknik: 

Att skära sticka eller hugga med sylvassa stenar har människor gjort i 

alla tider. 

 

-Älskling! Stenarna börjar bli hopplöst slöa nu… 



 129 

-Inga problem. Har precis varit hos Torben. Han hjälpte mig att hugga 

till en ny sylvass en. 

 

-Vi kan faktiskt bli grymt vassa. Bara man vet hur man skall hugga till 

oss. Men ok lite sköra är vi allt. 

 

I Birgers smedja rådde det febril aktivitet. Han hade fått en stor be-

ställning från kungen. Dottern Irma får lov att hjälpa till. 

 

-Pust stön 

-Nu du Irma ska vi allt vissa kungen vem som har de vassaste svärden 

i lådan. Såja veva på bara. 

 

Kilformade knivar: 

Snart lärde vi oss att använda metaller. Knivarna och de andra kilfor-

made verktygen kunde då göras vassare och mer hållbara. 

 

Två knivar i kors sen var saxen född. 

De äldsta saxarna som man har hittat användes för att klippa ull av få-

ren. Sådana saxar finns än i dag. Kanske var det någon som la två kni-

var i kors och märkte hur lätt det var att kapa. Sen var det klippt. 

 

Den här typen av saxar har inga öglor. Man klämmer med hela han-

den. 

 

I den lilla bergsbyn Bidu norr om Jerusalem är det åter dags för det år-

liga får discot. 

Alla vill göra sig fina. Men allt är inte som vanligt… 

-Mähäääh! Vad hände? Ny frisyr eller? 

-Det är Achmed. Han har skaffat nån ny pryl som kallas sax. Han är 

helvild därinne. 

 

Hur funkar en sax? 

Våra saxar sitter ihop med en skruv. Det ställe där de sitter ihop kallas 

för led. Öglorna sitter en bit ut från leden. När man stoppar fingrarna i 

öglorna och klämmer till fungerar saxen som en hävstång. 

 

Varför en hävstång? 

Jo, med hjälp av en hävstång kan man spara kraft. 

Knivig fråga: Varför är öglorna av plats och resten av saxen av me-

tall? 
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Varför så många olika saxar? (bild) 

Har du tänkt på hur många olika typer av saxar det finns? 

Vad använder man de här saxarna till? 

 

Gör ditt eget teknikcollage: 

Du behöver: en sax, tidningar med bilder, lim ett stort papper.  

 

Klipp små bilder ur tidningen. Bilderna ska visa exempel på teknik. 

Klistra ihop bilderna till en ny bild. 

Du kan se exempel på sidan 62. 

 

Med collage menas att man klipper och klistrar ihop en ny bild av 

många små bilder. 

”Här var det muttrar och skruvar. Det kallar jag teknik.” 

”Hallå där Glöm inte att limma.” 

 

Boken om teknik 1-3 Arbetsbok av Persson (2017), sidorna 14-16. 

 

1 På lekplatsen finns många enkla mekanismer men vilken är vilken? 

Sätt rätt ord under bilderna. Välj bland orden i rutan. 

 

2 Rita något bredvid färgbilderna som hör ihop med varje mekanism. 

Det kan vara saker där mekanismen används. 

 

3 Vilken av mekanismerna är det här? 

Använd orden från förra sidan igen.  

 

4 Rita något där man använder hjul. 

 

1 När det inte fanns knivar och saxar vad använde man då? 

Skriv svaret i pratbubblan. 

 

2 Vilket material var det som gjorde att man kunde göra bättre knivar 

som gick att slipa? 

Skriv svaret i pratbubblan. 

 

3 Skriv vad saxens delar heter. 
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Teknik-boken Grundbok av Sjöberg (2013), sidorna 4-5, 54-55. 

 

Tekniska föremål 

I den här boken får du läsa om hur saker  

fungerar och används. Det kallas för teknik.  

Teknik finns i stora saker som hus och tåg. 

Det finns också i små saker som knappar och 

gem. Teknik finns faktiskt nästan överallt.  

   Det är spännande och roligt att undersöka 

hur teknik fingerar. Du kan till exempel 

ta reda på varför glödlampor lyser. 

   Du kan också göra egen teknik som en  

vindsnurra eller ett elektriskt frågespel. Eller 

vill du uppfinna något som inte redan finns? 

 

 

En av sakerna i rutorna hör inte ihop med de andra. Vilken 

tycker du ska bort?  

Varför då? Man kan 

tänka på olika sätt. 

 

Sortera teknik i grupper 

Teknik och saker kan höra ihop på olika sätt. 

Väckarklockan och kudden hör ihop för man  

har dem när man sover. Men kudden kan också 

höra ihop med en dunjacka eftersom båda är 

fyllda med dun. Vi kan sortera på olika sätt. 

 

Kan du lista ut hur sakerna i bubblorna hör ihop? (bilder) 

 

Kronologisk ordning 

Ett annat sätt att ordna saker på är i kronologisk 

ordning. Det betyder att man lägger den äldsta  

saken först och den nyaste sist. De andra sakerna 

lägger man i rätt ordning mellan den äldsta 

och den nyaste saken.  

 

Ordna de här sakerna i kronologisk ordning. Börja med den äldsta. 

(bilder) 
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De enkla maskinerna 

De enkla maskinerna är namnet på en grupp 

saker som gör om små krafter till stora. 

   Hävstången är en av de enkla maskinerna. 

Den är ett av de viktigaste tekniska hjälpmedel 

som finns. Den är också mycket vanligt. 

   En hävstång kan se ut på många sätt. Vi ska  

titta på tre. Sedan kan du säkert hitta många 

hävstänger själv. 

 

Vilken ska bort? (bilder) 

 

Hävstången  

Bildtext: 

 

Dörrhandtaget 

När du öppnar dörren  

måste du vrida på en  

stång som går in i låset.  

Handtaget gör att det  

blir mycket lättare. 

 

Bildtext: 

 

Klippa naglarna 

Alla nagelklippare har ett  

långt handtag som man trycker på när man  

klipper naglarna. Försök att klämma  

ihop nagelklipparen utan att 

använda hävstången. Det är 

ganska svårt. 

 

Bildtext: 

 

Kapa grenar 

De långa skaften på  

grensaxen gör att det blir lättare att klippa. 

Ju tjockare grenar man vill klippa desto  

viktigare är de långa skaften. 
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Flera enkla maskiner 

Här ser du några fler sätt att göra  

en liten kraft till en stor kraft. 

 

Det lutande planet 

Det är jobbigt att cykla uppför en backe. Det kallas  

för motlut. Ju brantare motlut desto tyngre blir det.  

 

Det är lättare att flytta upp saker om man använder  

ett svagt sluttande motlut. Det kan till exempel vara en ramp. 

Motlutet brukar kallas det lutande planet. 

 

Att försöka lyfta rullstolen rakt upp skulle vara jättesvårt.  

Men det går bra att köra den uppför rampen. 

 

Vilken ska bort? (bild) 

 

Skruven 

När du vill att saker ska sitta ihop  

hårt kan du använda en skuv. 

På en cykel är hjulen och sadeln fastskruvade.  

Det gör att de inte lossnar. 

 

Kilen 

När man hamrar in en  

spik vill man inte att hammarhuvudet ska  

lossna. Tänk om det tunga hammarhuvudet skulle  

fara iväg? Därför slår man in en kil i skaftets  

kortände. Då blir skaftet  

litet tjockare så att hammarhuvudet  

fastnar ordentligt.  

 

 

Bildtext: 

Kilen liknar ett litet lutande plan. 
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Teknik-boken Arbetsbok 1 av Sjöberg (2014), sidorna 4-5, 29. 

 

Rita och skriv någon sak som är vass, stark, mjuk, genomskinlig. 

Saker kan ha olika egenskaper. De kan till exempel vara starka, vassa 

eller mjuka. Hur tycker du att sakerna hör ihop? Skriv. 

 

Hur tycker du att de här sakerna hör ihop? Skriv 

*Penna och krita 

*Tv och dator 

*Lampa och elvisp 

 

Välj rätt verktyg. Dra streck. 

hammare sy i en knapp 

nål göra ren toaletten 

borste slå i en spik 

tång nypa av en järntråd 

 

 

Om du inte har rätt verktyg skriv förslag på vad kan du använda istäl-

let: 

*Du vill skära bröd men har ingen brödkniv. 

*Du fryser om halsen men har tappat bort din halsduk. 

*Du vill fästa ihop två papper med har inget klister. 

 

 

Vilka enkla maskiner finns på sidorna 54-55? 

 

Vilken enkel maskin tror du används mest? 

 

Här är några saker som använder enkla maskiner. Kryssa för rätt ma-

skin! 

 

  Hävstång   kil   lutande plan   skruv 

Kapsylöppnare 

Spade 

Trappa 

Yxa 

Öppnare på läskburk 
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