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Sammanfattning 

I den här uppsatsen diskuteras lärarens motiv till läromedelsval i svenska, läromedlens 

innehåll samt vad läraren fokuserar på när det kommer till läsning. De frågeställningar vi 

utgick ifrån var vad lärarna har för motiv till läromedelsval när det kommer till läsutveckling, 

hur innehållet ser ut i läromedlen utifrån fyra aspekter som behandlar läsning och vilken 

aspekt som dominerar i lärarnas svenskundervisning enligt dem själva. Svaren på våra 

frågeställningar fick vi reda på genom att intervjua två lärare i mellanåren och analysera 

läromedel som används i deras undervisning. Det undersökta materialet består av två 

lärarintervjuer samt analyser av de två läromedel som användes av dessa lärare. Vi 

analyserade de två intervjuerna samt de två läromedlen utifrån fyra olika aspekter som 

behandlar skriftspråkliga förmågor för läsande. Resultatet på vår studie visar att aspekten 

läsförståelse är det som dominerar i både lärarnas svenskundervisning och läromedlen. När 

det kommer till motiven till läromedelsvalen så innefattar det många faktorer som exempelvis 

skolans budget, elevernas intresse och tidigare erfarenheter. 

 

 

 

Nyckelord: Didaktik, mellanstadiet, läromedel, intervju, textanalys, lärarperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
 .......................................................................................................................................................... 1 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 2 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 6 

3. Litteraturöversikt .................................................................................................................... 9 

3.1 Tidigare forskning .................................................................................................................... 9 

3.2 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................... 14 

4. Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 16 

5. Metod ................................................................................................................................... 17 

5.1 Etiska aspekter ...................................................................................................................... 17 

5.2 Val av metod ......................................................................................................................... 17 

5.3 Metodbeskrivning ................................................................................................................. 18 

5.4 Genomförande ...................................................................................................................... 19 

5.5 Metodreflektion .................................................................................................................... 19 

6. Resultat ................................................................................................................................ 20 

6.1 Intervju med lärare X ............................................................................................................. 20 

6.2 Intervju med lärare Y ............................................................................................................. 23 

7. Analys ................................................................................................................................... 25 

7.1 Analys av intervju med lärare X ............................................................................................. 25 

7.2 Analys av intervju med lärare Y ........................................................................................ 26 

7.3 Läromedel ............................................................................................................................. 27 

7.4 Analys av läromedel (Zoom Svenska) .................................................................................... 28 

7.5 Analys av läromedel (Läsförståelse A) ................................................................................... 33 

8. Diskussion ............................................................................................................................. 36 

9. Konklusion ............................................................................................................................ 39 

Referenslista ................................................................................................................................... 40 

Bilagor ............................................................................................................................................. 42 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning  

Fick du öva mycket på läsförståelse under din skolgång? Utifrån våra erfarenheter har vi inget 

minne av att vi fick så mycket undervisning i läsförståelse. Det var mycket läsning såsom 

bänkbok, parläsning och högläsning men inte fokus på förståelse av det man läste. Det här har 

väckt vårt intresse för ämnet då det i dagens läroplaner står uttryckligen hur viktigt det är att 

kunna läsa och förstå det man har läst genom att analysera textens innehåll men även förstå 

syftet med den (Lgr11). De läromedel som användes i ämnet svenska under vår skolgång 

kändes inte intressant och motiverande. Det här ledde oss in på att vilja undersöka vad som 

styr lärares val av läromedel samt analysera läromedlen genom att titta på hur de olika 

uppgifterna behandlar läsning. 

 

Vi vill tacka de lärare som ställde upp på intervju men även vår handledare Åsa af Geijerstam 

som har gett oss goda råd.  
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2. Bakgrund 

Vi har valt att undersöka två läroböcker i svenska som behandlar läs – och skrivutveckling för 

mellanåren samt undersöka lärarnas motiv till valet av dessa läroböcker i sin undervisning. Vi 

har intervjuat en lärare var som arbetar i mellanåren och analyserat varsitt läromedel. 

Anledningen till att vi vill fokusera på mellanåren är på grund av att de flesta tidigare 

undersökningar av läromedel har gjorts på de yngre åldrarna. Flera avsnitt i 

syftesbeskrivningen för ämnet svenska berör läsning. Till att börja med anges det att eleven 

ska:  

 

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (s.222) 

 

Enligt Lgr11 ska undervisningen i ämnet svenska vidare:  

 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper  i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt tal – och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka 

sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift (s.222). 

 

Under det centrala innehållet årskurs 4 – 6 står det: 

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt urskilja texters budskap, både de uttalade 

och sådan som står mellan raderna (224) 

 

Under berättande texter och sakprosatexter står följande: 

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 

tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt dialoger. 

 

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, 

arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag (225). 

 

I Kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6 står det att: 

 

genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse (s.228) 
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Syftet med att läsa i skolan är oftast för att träna upp sin läsförståelse. När man läser så är det 

fokus på den skrivna texten. Det läggs inte så mycket tid på att exempelvis läsa av och förstå 

bilder. Att samtala om det lästa är inte heller i fokus (Liberg m.fl., kommande).  

Enligt den internationella studien PIRLS (2011) så behövs läsandet för att kunna delta i 

skolans alla ämnen, utveckla kunskaper och kritiskt granska kunskapernas relevans och grund. 

En av skolans viktigaste uppgifter är att följa upp och stödja elevers utveckling. Elevernas 

läsutveckling i årskurs 4 följs upp av bland annat PIRLS som är en studie som fokuserar på 

läsutveckling. Studien PIRLS genomförs var femte år och den senaste studien gjordes 2011. 

Studien innebär att eleverna genomför ett läsprov som jämförs mellan olika länders resultat. 

Resultaten används inte som uppföljning av elevernas läsutveckling utan är endast till för att 

se hur eleverna ligger till i sin läsutveckling. Lärare, rektorer, föräldrar och elever svarar på 

enkäter som ger information om undervisning i läsning, förutsättningar i skolan och elevernas 

sociala bakgrund och hemförhållande. Detta görs för att kunna jämföra och se någon koppling 

mellan resultatet och deras tidigare erfarenheter när det kommer till läsning. De tre senaste 

undersökningarna visar på att läsförmågan hos starka och mycket starka läsare har sjunkit för 

varje undersökning. Men de flesta når den allra lägsta läsnivån (Liberg, af Geijerstam, 2012).  

 

Av relevans för vår undersökning är även att diskutera resultaten i ljuset av de olika 

ämneskonceptioner som diskuteras för svenskämnet. Malmgren (1996) menar att många 

lärare blandar de olika sätten. Beroende på vad läraren har för ställningstagande till 

svenskämnet så blir det oftast att den strävar till någon av de olika ämneskonceptionerna. Det 

första sättet att se på svenskundervisningen är svenska som ett färdighetsämne. Tanken med 

det här sättet att undervisa är att eleven ska lära sig och behärska språkliga regler genom att 

återupprepa olika moment. Övningarna är programmerade och eleverna lär sig att språket är 

uppbyggt efter vissa mönster. Svenska ses här som ett språkämne och är därför nödvändigt i 

elevernas vardag. Det andra sättet att se på svenskundervisningen är att den ses som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Tanken med det här sättet är att eleverna ska ta sig an 

kulturarvet genom att läsa klassiker såsom verk av Strindberg, Fröding och Moberg. Syftet 

med den här undervisningen är att dessa böcker ska ha en effekt på elevernas 

personlighetsutveckling samt att de ska få en gemensam kulturell upplevelse av Sveriges 

viktigaste författare. Språket och litteraturen ses här som två delar där grammatik och 

språkhistoria ses som något självständigt. Det tredje sättet att se på svenskundervisningen är 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Det här sättet skiljer sig från de två tidigare 

sätten genom att man här utgår ifrån elevernas erfarenheter och förutsättningar. Innehållet i 
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undervisningen ligger i fokus och bestäms beroende på vad som behöver tränas. Eleverna ska 

utveckla sin sociala förståelse när det kommer till mänskliga problem. I och med detta så blir 

litteraturen en stor del av undervisningen då man kan hitta mänskliga erfarenheter i 

litteraturen. Då elevernas intresse och nyfikenhet för omvärlden ligger i fokus så blir 

undervisningen mindre läromedelsstyrd.  
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning av relevans för vår undersökning. Avsnittet 

innehåller forskning om tidigare läromedelsanalyser, rapporter från PIRLS, hur man kan 

undervisa i läsförståelse, tankar kring läromedelsval och olika perspektiv på läsning.  

3.1 Tidigare forskning 

Läromedelsanalys 

En undersökning som har fokuserat på att studera och analysera två läromedel i svenska för 

årskurs 4 har gjorts av Westman (2013) där fokus ligger på läs - och skrivinlärning. De två 

läromedlen är Praktisk svenska 1 av Gleerups förlag och Bums. Svenska år 4 av Liber 

läromedel. Praktisk svenska 1 följer läroplanen från 1994 medan Bums. Svenska år 4 följer 

läroplanen från 2011. Analysen bestod av att titta på hur olika skrivuppgifter presenterades i 

de olika läromedlen. I och med detta så analyserades vilka typer av skrivuppgifter som fanns 

och hur de olika skrivuppgifterna presenterades. Det som analyserades i läromedlen var de 

uppgifter som behandlar skrivande och på vilket sätt övningarna är uppbyggda samt vad som 

övas.  

Praktisk svenska 1 fokuserar på processtanken när det handlar om att skriva. Läromedlet 

använder sig av olika texttyper men medvetenheten om att den är genrebaserad finns inte och 

på så sätt lägger man inte tyngdpunkt på att skriva texter utan mer att samla in material för 

framtida skrivande. Exempelvis så används ordet berätta i övningar mer som en synonym till 

ordet skriva istället för att få förståelse för de språkliga dragen för en berättande text. Bums. 

Svenska år 4 fokuserar på det genrebaserade skrivandet. Eleverna förväntas kunna skriva en 

berättelse och det finns inte instruktioner på hur en sådan text är uppbyggd.  Här används 

också ordet berättelse som en synonym till att skriva. Men andra genrebaserade texter såsom 

faktatexter har en tydlig förklarande struktur på hur man skriver en sådan med fokus på 

språkliga drag och textens uppbyggnad. 

 

Reichenberg (2008) säger att det är viktigt att texter som elever möter dagligen är läsbara och 

intressanta för att kunna väcka deras intresse för läsning och skrivning. Fram till år 1992 

granskades läromedlen för skolan innan de gavs ut just för att se om dessa uppfyllde vissa 

språkliga och fackdidaktiska kriterier. Det här upphörde och i dagens läge får läraren själv 

granska och fatta beslut om vad den behöver i sin undervisning.  
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Rapportresultat 

PIRLS undersökning år 2006 visar på att starka och mycket starka läsare har sjunkit i antal i 

årskurs 4 (Westman, 2013). En studie av PIRLS (2012) i årskurs 4 visar även den ett 

sjunkande resultat när det kommer till läsförståelse. 

Textuppgifterna i PIRLS är uppbyggda utav så kallade fyra olika läsprocesser. Den första 

processen är ett intratextuellt läsande som innebär att eleven får läsa mer noggrant för att hitta 

svaren i texten, återge information och dra enkla slutsatser. De resterande processerna är ett 

intertextuellt läsande där man kopplar textens innehåll till egna erfarenheter, läser mellan 

raderna och kritiskt granskar och argumenterar (Liberg m.fl., kommande). 

 

En annan studie av PIRLS från 2001 har undersökt hur lärare arbetar med läsundervisning. 

Resultatet visar att svenska lärare ägnar mindre tid åt att lära eleverna diskutera och analysera 

texter de läst och att det kan handla om allt från att ”läsa mellan raderna” och textrörlighet 

som innebär att kunna förutse vad som kommer hända längre fram i texten. I jämförelse med 

Sverige tränas det här mer flitigt i andra länder (Reichenberg, 2008). 

 

Att undervisa i läsförståelse 

Läsförståelse har diskuterats av Westlund (2009) och hon påpekar att elevtexter måste vara 

utmanande för att eleven ska kunna utveckla sin läsförståelse. Det räcker inte med att eleven 

kan svara på enkla frågor kring en text, de måste även kunna analysera innehållet. Läsandet är 

komplext och vad eleven har för tidigare erfarenheter och motivation till läsandet avgör det 

hur snabbt han/hon utvecklar sin läsförståelse.  

För att utveckla läsförståelse krävs ett aktivt deltagande som innebär att eleverna får tänka 

och resonera kring sin förståelse för texten. Eleverna idag får oftast inte använda det här sättet 

att tänka utan deras läsförståelse kontrolleras genom att de får svara på frågor både skriftligt 

och muntligt.   

 

Att välja ett läromedel 

Då läraren själv måste välja läromedel kan det vara bra att veta vad det är man kan utgå ifrån 

när man väljer bland de olika läromedlen. Här ger Reichenberg (2008) förslag på vad man kan 

tänka på: 

 Hur ser bokens framsida ut? 

 Fångar förordet läsaren? 

 Genomsyras boken av författarens ”röst”? 
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 Har texten murbruk? 

 Kan alla elever känna igen sig i texterna? 

 Hur samspelar text och bild? 

 Innehåller texterna svåra ord och begrepp? 

 Hur ser meningsbyggnaden ut? 

Hur bokens framsida ser ut handlar om det första intrycket man får när man ser en bok. Om 

man själv får ett positivt intryck kommer eleverna förmodligen också att få det. Om förordet 

fångar läsaren tyder det oftast på att boken är bra. Det räcker oftast med att läsa just förordet 

för att få reda på om boken är något att ha. 

 Att en bok genomsyras av en författarröst innebär att texten är uppbyggd på ett sätt där 

läsaren känner att det är någon som berättar texten för en. Exempelvis på texter som har 

författarröst är Astrid Lindgrens böcker. Elever finner ofta sådana texter som intressanta och 

enkla att förstå.  

Ord såsom ”alltså”, ”därför att”, ”eftersom” är så kallade murbruk. Finns det för lite 

murbruk i en text så finner läsaren det oftast svårare att förstå texten än om den hade 

innehållit mycket murbruk. När det visar sig vara för lite murbruk i texten leder det till att 

läsaren inte förstår sambandet och den tappar oftast bort sig och man får börja om på nytt. 

När man väljer en text ska personen välja den med omsorg. En fråga man kan ställa sig är 

om alla elever kan känna igen sig texten, liksom vad har de för kunskaper och tidigare 

erfarenheter.  

Att text och bild samspelar med varandra är viktigt för att underlätta inlärningen och 

förståelsen av en text. En svag läsare däremot måste oftast ha vägledning i texten, alltså en 

slags anvisning om att se på bilden för att få en djupare förståelse (Reichenberg, 2008). 

Språket i sig har en viktig funktion när det kommer till om texten är lätt eller svårläst. Här 

kan man titta på om texten innehåller svåra ord och begrepp samt hur meningsuppbyggnaden 

är. Hur meningsuppbyggnaden ser ut är att tänka noga på när man väljer ut läromedel då det 

inte är talspråk som används i texten och i och med detta blir det automatiskt svårare då 

eleven möter på talspråk dagligen. För långa meningar är också klurigt då man måste komma 

ihåg vad det var man läste i början utav meningen vilket inte alltid är så lätt för de svaga 

läsarna. 
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Olika perspektiv på läsande och läsförståelse 

Läsförståelse och läsförmågan kan betraktas ur olika teoretiska synvinklar. Ur den första 

synvinkeln är avkodning och läsförståelse centralt vilket handlar om hur man knäcker 

skriftkoden och sen hur man läser av en text samt hur man gör för att förstå innehållet. Ur den 

andra synvinkeln riktas intresset mer mot i vilka sammanhang individen använder sig av 

texter och på vilket sätt de läser, så kallade läspraktiker (Liberg m.fl., kommande). 

 

Ett meningsskapande kan man göra på en rad olika sätt. Meningsskapandet i läsandet handlar 

om att bygga upp mentala föreställningsvärldar där läsaren till en början endast tittar på 

textytan och går då inte djupare in i texten genom att studera detaljer. Ett annat sätt är att man 

ser textens djup och därmed funderar över textens motiv och samband. Det tredje sättet att se 

på en text är att man kliver ut ur texten och relaterar och jämför med erfarenheter av tidigare 

texter man har läst. I och med dessa tre sätt att läsa så rör man sig i texten på olika vis. Det 

ena sättet man kan röra sig på i en text är inom texten, intratextuellt eller där man rör sig 

mellan olika texter, intertextuellt. Intratextuellt läsande innebär att läsaren finner detaljer i 

texten, kan sammanfatta ett innehåll, förstå budskapet i texten och dra slutsatser av den lästa 

texten. Intertextuellt läsande innebär att läsaren ser olika samband och kan dra slutsatser av 

texten, jämför olika textinnehåll, tolka metaforer, knyta an till tidigare erfarenheter och 

associera till upplevelser och andra slags texter (Liberg m.fl., kommande). 

 

Synen på läsandet kan grupperas i två huvudtyper av perspektiv. I det första perspektivet ses 

läsande som de två aspekterna avkodning och läsförståelse. Här står individen i centrum och 

hur de uppträder kring läsning beror på dess neurologiska och biologiska förutsättningar till 

språkliga förmågor, även läsarens attityder, motivation och föreställningar om läsande. I det 

andra perspektivet ligger fokus mer på hur läsande och texter är situerade i olika sammanhang 

och vilka möjligheter sammanhangen ger för läsande samt utveckling av läsande. Det lyfts 

fram fyra aspekter av skriftspråkliga förmågor och för läsande innebär det:  

 

1. Avkodning- att kunna läsa av direkt. Består av olika delförmågor som innebär att 

läsaren är fonologisk medveten. Man vet då hur bokstäverna motsvaras av ljud och 

kan ljuda ihop bokstäverna till ord. Avkodning innebär även att kunna knäcka koden 

för andra modaliteter som att förstå textens layout samt att kunna läsa av olika typer av 

illustrationer som bilder, tabeller och diagram.  
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2. Läsförståelse – skapa förståelse för innehållet i en text på ytan och på djupet. Läsaren 

utgår från de erfarenheter och kunskaper den har sen tidigare från andra texter och 

sammanhang. I skönlitteratur kan läsaren mer röra sig fritt och knyta an till personliga 

reflektioner och erfarenheter. Läser man däremot faktatexter eller sakprosa krävs det 

att det som behandlas hålls i fokus. Hur en läsare förstår ett textinnehåll kan ses på tre 

olika sätt. Ett sätt är att man rör sig på textytan och förstår enskilda detaljer och förstår 

hur de är relaterade. Ett annat sätt förstår man djupet av texten och funderar över 

relationer och känslor i textens handling. Vid det tredje sättet kan läsaren jämföra 

texten med tidigare erfarenheter. En läsare kan röra sig i en text på olika sätt och det 

ena är återberättande av texten och med det menas att man bygger en förförståelse för 

ett visst innehåll, sammanfattar, drar slutsatser och ställer frågor till en text. Det andra 

sättet man kan röra sig i en text är att ha ett analystänkande och med det menas att 

man knyter an till egna erfarenheter, motiverar och förklarar sin förståelse för det man 

läst, associerar och jämför med olika texter samt generaliserar och drar slutsatser och 

ser olika typer av samband.  

 

3. Läsandets syfte och sammanhang – kunna använda sig av textinnehållet på olika sätt 

genom att kunna diskutera hur det man läser påverkar en och hur man kan förstå en 

text på olika sätt.  Förståelsen av texter kan se olika ut beroende på syfte och i vilket 

sammanhang de ska användas. Man ser hur olika texter är uppbyggda till sin form, sitt 

innehåll samt vilka syften de uppnår. 

 

4. Kritiskt förhållningssätt – att kritiskt kunna granska texter. Ett kritiskt förhållningssätt 

rör textens innehåll, funktion och form och vilket sammanhang den ingår i. Läsaren 

undersöker och analyserar vilka värderingar och normer texterna vilar på och kan göra 

jämförelser med andra texter.  

Analysen visar att de fyra aspekterna finns i kursplanerna för svenska och svenska som 

andraspråk för alla årskurser (Liberg, af Geijerstam, 2012).  

 

De fyra aspekterna har vi valt att knyta an till i vår studie.  
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet fungerar som bakgrund till vår studie. Inom det 

sociokulturella perspektivet menar man att människor lär sig saker hela tiden i olika sociala 

sammanhang och man fokuserar då på vad man lär sig och inte om man lär sig. Begreppen 

redskap eller verktyg är centralt i det sociokulturella perspektivet för att de har en speciell 

betydelse. De här begreppen innefattar språkliga och fysiska resurser som vi människor har 

tillgång till och som vi använder oss av för att förstå vår omgivning samt hur vi agerar i den. 

Människan är en biologisk varelse som har en begränsad förmåga att göra flera saker 

samtidigt, komma ihåg många saker på en och samma gång och genomföra resonemang som 

är logiska. Ett exempel på detta är att om man får tio föremål framför sig så är chansen väldigt 

liten att man kommer ihåg alla tio. Människans hjärna har inte förändrats och utvecklats på 

något sätt så länge vi har funnits men andra förändringar har skett genom att vi nu använder 

oss av olika resurser exempelvis miniräknare som används som ett hjälpmedel för att kunna 

räkna ut avancerade tal. Resurser uppkommer och förs vidare via kommunikation. De 

resurser, alltså redskap som används och ingår i en viss kultur är både intellektuella och 

praktiska. Det intellektuella innefattar det språkliga verktyget medan det praktiska innefattar 

fysiska föremål. Intellektuella kunskaper och materiella resurser har ett samband när det 

kommer till utveckling av redskap. Alla föremål som finns runtomkring oss i vardagen är 

skapat av människan och dess kultur.  

Mediering är ett centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv. Begreppet innebär att 

människor och de kulturella redskap som finns samverkar med så kallade artefakter som 

människan använder sig av för att förstå och tolka världen som den är. Artefakter är fysiska 

redskap som människan har tillverkat och använder sig av dagligen. Det kan exempelvis vara 

olika verktyg för teknologi såsom en linjal. Mediering innebär att en människas tänkande och 

föreställningar om omvärlden påverkas av den kultur vi lever i. De olika resurserna som finns 

används för att kunna lösa problem och klara av sociala praktiker då detta annars vore 

omöjligt. Människans handlingar utgörs av både intellektuella och manuella verksamheter 

(Säljö, 2000). 

Proximala utvecklingszonen är ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Vygotskij menar här att elever kan befinna sig i två olika utvecklingsnivåer när 

det kommer till deras utveckling och sociala omgivning. Den första nivån innefattar och 

representerar det som barnet redan kan inom en viss aktivitet. Den andra nivån innefattar det 

barnet kan utföra med hjälp av en annan persons hjälp (Hoel, 2001).  
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Den proximala utvecklingszonen innebär att avståndet mellan den aktuella problemlösningsnivån för en 

person som samarbetar ensam och problemlösningens möjliga utvecklingsnivå när personen samarbetar med 

en vuxen eller med kamrater som är duktigare (Vygotskij 1978 s.86). 

 

En uppgift som en person ska utföra ska ligga på hans eller hennes nivå så att det inte blir för 

lätt men den får heller inte vara för svår så att personen inte klarar uppgiften. Däremot kan 

den vara uppbyggd så att personen får en utmaning och på så sätt utvecklar nya kunskaper. Då 

denna utveckling sker i den proximala utvecklingszonen tar sig personen an kunskaper via 

kulturella hjälpmedel såsom förklaringar eller liknande. När personen i fråga sedan kan 

bemästra det där själv befinner den sig inte längre i utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen kan delas upp på två olika sätt. Det första är att en person utvecklas genom 

direkt undervisning av en mer kompetent person. Det andra sättet är att utvecklingen sker 

indirekt via exempelvis att man läser böcker och på så sätt lär sig att läsa (Hoel, 2001). 

 

Det som ligger inom den närmaste utvecklingszonen idag kommer att vara den aktuella utvecklingsnivån 

imorgon. Det personen idag kan utföra med hjälp av andra kan den utföra själv imorgon (Vygotskij, 1978  

s.87). 

 

De teoretiska utgångspunkterna diskuteras vidare i diskussionsdelen. 
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4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka innehållet gällande läsande i olika läromedel samt hur 

lärare talar om sin användning av läromedel i relation till läsutveckling. 

 

Frågeställning: 

 Vad har lärarna för motiv till läromedelsval när det kommer till läsutveckling? 

 Hur ser innehållet i läromedlen ut utifrån de fyra aspekterna avkodning, läsförståelse, 

läsandets syfte och sammanhang och kritiskt förhållningssätt? 

 Vilken aspekt dominerar i lärarnas svenskundervisning enligt lärarna själva? 
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5. Metod 

5.1 Etiska aspekter 

Det finns ett antal grundläggande regler som bestämmer hur vi ska handla och gå till väga 

inom forskningsetiken. Då vi i vårt fall ska intervjua två pedagoger som är lärare i mellanåren 

är det viktigt att tänka på vissa saker. Enligt Danielsson (2013) så måste vi för det första ange 

vårt syfte med studien. Det är också viktigt att påpeka att personen när som helst kan få dra 

sig ur undersökningen. 

När en studie är genomförd måste man se till att obehöriga inte kan ta del av det material som 

man har använt. Insamlat data om en individ får då endast användas som forskningsmaterial 

och inte för andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2013).   

 

För att tillgodose dessa etiska aspekter har vi valt att informera den intervjuade i förväg om 

vad som gäller vid intervjutillfället. Vi har valt att spela in intervjuerna och förvara dem på en 

säker plats vilket gör att ingen obehörig kan ha tillgång till materialet.  

 

5.2 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av intervju och textanalys som metod. En intervju är bra när man 

vill komma åt exempelvis tankar, reflektioner och värderingar. Det finns en stor möjlighet att 

ställa följdfrågor till den intervjuades svar vilket man inte kan med andra metoder. Vi kommer 

att använda oss av en respondentintervju där intervjupersonens tankar ligger i fokus, detta just 

för att ta reda på hur någon uppfattar ett visst fenomen.  

 

Kvantitativ innehållsanalys är enligt Esaiasson (2012) ett verktyg som är väl användbart då 

man vill få svar på frågor om hur ofta olika typer av innehållsliga kategorier förekommer i ett 

material. Det kan vara hur frekvent eller hur ofta olika kategorier förekommer eller hur stort 

utrymme som vissa kategorier får.  

För att analysera läromedlen har vi valt att göra en kvalitativ textanalys som går ut på att ta 

fram väsentligt innehåll genom att noggrant läsa textens delar och helhet samt göra en 

kvantitativ innehållsanalys där vi tittar på hur ofta en aspekt förekommer. Frågor som 

besvaras av den kvalitativa textanalysen handlar om att systematisera och granska innehållet i 

texterna. När det handlar om att systematisera så ska man klargöra tankestrukturen, ordna 
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logiskt och klassificera. Tankestrukturen handlar om att man lyfta fram det innehåll som är 

väsentligt.  

 

5.3 Metodbeskrivning 

Intervjuerna genomförs i form av en respondentintervju där intervjupersonens tankar och 

värderingar ligger i fokus. I vår studie ligger tankar mer i fokus än personens värderingar.  Vi 

använder oss av en frågeundersökning där man ställer ett antal frågor till intervjupersonen 

(Esaiasson, 2012).  

 

En intervju kan vara strukturerad på olika sätt. Danielsson (2013) talar om att den antingen 

kan vara en ostrukturerad öppen intervju eller en strukturerad intervju. Vi har valt att använda 

en halvstrukturerad intervju där intervjuformen har en viss struktur men kan vara 

anpassningsbar. En halvstrukturerad intervju bygger upp intervjun utifrån olika huvudteman 

och underteman. I vår intervju använde vi oss av fyra huvudteman där tema 1 består av 

bakgrundsfrågor, tema 2 syn på svenskämnet, tema 3 lärarens val av läromedel och tema 4 

läroböckernas uppgifter.  För mer detaljerad information se bilaga 1.   

Vi valde dessa olika teman och underteman eftersom de belyser vårat syfte och våra 

frågeställningar. Tema 1 innefattar bakgrundsfrågor för att mjukstarta intervjun. Här får vi 

reda på lärarens utbildning samt hur länge hon varit aktiv inom yrket. Tema 2 innefattar synen 

på svenskämnet där underteman är lärarens uppfattning om svenkundersvisningen samt 

elevernas påverkan på svenskundervisningen. Tema 3 innefattar lärarens val av läromedel 

med underteman som läromedelstyp och skolans inköp av läromedel. Här ser vi motiven till 

lärarnas val och hur stor påverkan skolan har kring dessa val. Tema 4 innefattar läroböckernas 

uppgifter med ett undertema om hur eleverna arbetar med läromedlens uppgifter. 

 

Att tänka på vid en intervju är att undvika ja- och nej- frågor. Det är bra att ha korta frågor 

som leder till långa svar och enkla frågor så att intervjupersonen förstår vad intervjuaren är 

ute efter samt undvika ”varför” frågor (Danielsson, 2013). Frågorna ska vara begripliga för 

intervjupersonen och man bör avstå från svåra ord och inte ställa för komplicerade frågor. Det 

underlättar att ta en fråga i taget så att intervjupersonen hinner tänka och svara i lugn och ro 

(Esaiasson, 2012).  
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I vår studie använde vi oss sedan av fyra analytiska ingångar för att analysera intervjuerna och 

läromedlen. De analytiska ingångarna är avkodning, läsförståelse, läsandets sammanhang och 

syfte och kritiskt förhållningssätt. Dessa är hämtade från (Liberg, Geijerstam, 2012) och 

beskrivs närmare i avsnitt 3.1 ovan. 

5.4 Genomförande 

Vi började med att ta kontakt med två lärare som arbetar i mellanåren och hade därefter 

intervju med varsin lärare om vad de använder för läromedel i sin svenskundervisning och hur 

de arbetar med den. Johanna intervjuade Lärare X där intervjun tog ca 40 minuter och Ida 

intervjuade Lärare Y i ca 30 minuter. Intervjuerna spelades in och genomfördes genom en 

respondentintervju där vi utgick från vår intervjuguide med olika huvudteman. Därefter 

analyserades intervjuerna utifrån de fyra olika aspekterna: avkodning, läsförståelse, läsandets 

syfte och sammanhang och kritiskt förhållningssätt.  

 

Vid läromedelsanalysen utgick vi också från de fyra aspekterna. Vi tittade på alla uppgifterna 

som fanns i de båda läromedlen och tolkade vilken uppgift som passade in på vilken aspekt.  

5.5 Metodreflektion 

De båda metoderna gick bra och det var lätt att finna en tid för intervjuerna. 

Läromedelsanalysen var mer krävande och den tog längre tid än beräknat. Vi anser att dessa 

metoder gjorde så att vi fick fram det resultat som vi ville få fram utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Innan analyserna genomfördes stod vi och valde mellan två olika modeller av 

analysverktyg. Den vi valde var de fyra aspekterna av Liberg, af Geijerstam (2012). Den 

andra modellen var Ivanic (2004) som beskriver olika diskurser för skrivning. Då vi 

fokuserade på läsning fick vi utesluta Ivanic då de olika diskurserna just fokuserar på 

skrivning och inte läsning.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas intervjuernas innehåll i relation till frågeställningen om vad lärarna 

har för motiv till läromedelsval när det kommer till läsutveckling. Här redovisas också de två 

läromedlen som har analyserats. 

Den ena intervjupersonen (Lärare X) arbetar för närvarande i en årskurs 5-6:a och den 

andra personen (Lärare Y) arbetar i en årskurs 4:a. 

6.1 Intervju med lärare X  

Den första intervjun, där vi kallar intervjupersonen för Lärare X arbetar i en blandad klass, 

årskurs 5-6.  

 

Lärare X har med sig från tidigare minnen av sin skoltid vissa saker som hon aldrig tvingar 

sina elever till och det är att de inte behöver läsa högt för klassen. Här får eleverna själva välja 

om de vill läsa genom att räcka upp handen. Detta gör hon inte eftersom då tror hon att eleven 

endast fokuserar och sitter och räknar framåt i texten om när det är dennes tur att läsa och på 

så sätt hör den inte den resterande texten. Hennes svenskundervisning och andra ämnen 

överlag bygger mycket på det positiva, alltså positiv förstärkning. För att visa eleverna detta 

har hon exempelvis använt sig av att lägga pärlor i en burk när det har varit bra och även när 

de har arbetat bra. En annan sak som hon anser att eleverna gärna får göra under 

svenskundervisningen är att skriva sagor och här går hon inte och rättar med röda pennan utan 

kanske markerar med blyertspenna och de får sedan sudda och ändra i texten. I och med att de 

också mer och mer använder datorn i undervisningen och när eleverna väl skriver sagorna på 

dator så ser hon att de lättare ser sina egna fel som de gör och att de på så vis rättar sig själva.  

 

Att eleverna får läsa böcker är en väldigt viktig del i hennes undervisning. Hon berättar att när 

eleverna var yngre så läste hon högt för eleverna minst 45 minuter om dagen medan i nuläget 

så högläser en annan lärare för eleverna en gång i veckan och temat är för närvarande 

”fantasyböcker”. Det handlar just nu mycket om läsförståelse, att de ska förstå vad de läser, 

att kunna läsa mellan raderna. När eleverna sedan läser med varandra, eller snarare för 

varandra så läser de oftast två och två. Det här anser hon är bättre då hon märker på eleverna 

att de kan koncentrera sig bättre på texten när de arbetar två och två än när de är fler än tre då 
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eleverna oftast fokuserar på annat, det blir så säga en annan slags dialog mellan eleverna. 

Bänkbok har alla elever och den här används varje morgon då de läser cirka 15 minuter. Den 

används även när de har tid över, exempelvis om en elev har gjort klart en uppgift så kan den 

ta till bänkboken. Hon bryr sig inte så mycket om vad eleverna läser, bara de läser och finner 

det intressant.  

 

Eleverna i hennes klass läser för de yngre barnen och det är då för dem som går i årskurs 1. 

Där ser hon att de tycker att det är roligt för både de större och mindre barnen. Det här gör 

eleverna cirka en gång varannan vecka och då läser de oftast sagoböcker. Det här ser hon som 

en bra träning för både den som läser och för den som lyssnar.  

Lärare X pratar gärna med sina elever om hur viktigt det svenska språket är. De diskuterar 

sådant som hör till elevens vardag såsom vad förkortningar i sms innebär och betyder etcetera. 

Hon anser att ämnet svenska kommer in i alla andra ämnen såsom historia, religion, geografi, 

matematik och så vidare. Här läser man också texter och det går inte att komma undan det 

svenska språket. De får så att säga svenska varje dag även då det inte finns med på schemat. 

 

Det läraren X har för mål när det kommer till läs – och skrivutveckling är att eleverna själva 

ska känna att det fixar det som de håller på med. Målet utgår alltid från Lgr11 där eleven ska 

klara av betyget E då det är det lägsta de ska kunna. Eleverna ska tycka att det är roligt att läsa 

och skriva och inte känna sig omotiverade. Det här tror hon att har lyckats med.  

 

Lärare X säger att det som står i Lgr11 är det eleverna ska uppnå, allt ifrån kunskapskravet till 

de centrala innehåll som finns. De ska exempelvis kunna läsa en notis i en tidning och förstå 

dess innebörd.  

 

Det som lärare X utgår ifrån när hon väljer ett läromedel är läroplaner och kursplaner för 

ämnet svenska. Hon tittar vad som står i det centrala innehållet och sen letar hon efter det hon 

vill ha. Exempelvis om eleverna ska arbeta med lässtrategier, då letar hon efter uppgifter som 

handlar om just det. Hela klassen arbetar alltid med samma slags uppgifter just för att hon 

själv ska kunna arbeta tillsammans med dem. Kort sagt, Lgr11 styr hennes undervisning, inte 

läromedlen. Hon tittar på vad eleverna måste träna mer på och lägger upp sin undervisning 

efter det.  

Enligt lärare X finns det de läromedel som är bättre och sämre. Läromedel som exempelvis 

innehåller veckans uppgifter där man ska stava etcetera passar inte riktigt henne. Hon anser att 
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man lär sig att stava genom att skriva och läsa texter. Man behöver inte så säga nöta hur olika 

ord stavas för att eleven ska lära sig det. De uppgifter som finns i de olika läromedlen gör hon 

oftast varianter på och följer inte de instruktioner som finns i böckerna. Detta gör hon för att 

annars anser hon att det är läromedlet som styr och inte Lgr11. Hon tror att fylleriövningar 

inte alltid är det bästa.  

 

Beroende på vilken årskurs eleverna går i så har de ämnet svenska ett visst antal timmar i 

veckan och i hennes klass har de fyra pass med svenska i veckan. Hon kan inte ge svar på hur 

ofta hon använder läromedel för svenska då hon anser att svenska finns i alla ämnen och att 

allt beror på vilken grupp man har. Hon menar att om hon har en grupp som har svårt att 

skriva så hittar hon lösningar och tillfällen där eleverna får träna på just det. Beroende på 

elevernas kunskapsnivå så anpassar hon undervisningen och hittar olika alternativ på vad de 

behöver. Det är de olika förmågorna som eleverna ska uppnå och kunna som styr valet av 

läromedlen. Hon använder inte läromedlen slaviskt, att eleverna arbetar med uppgift efter 

uppgift utan plockar ut lite här och var från olika läromedel beroende på syftet med 

undervisningen.  

 

Varje år köper skolan i fråga in ett läromedel som heter Zoom. De här böckerna består av 

övningsböcker som är anpassade till de olika årskurserna. Hon arbetar dock inte mycket med 

den där boken utan gör som sagt varianter på de uppgifter som finns i boken. Hon tar hellre 

bra material från exempelvis nätet som eleverna kan arbeta med istället. De som bestämmer 

skolans inköp av läromedel är lärarna själva. Pengarna på skolan sätter dock stopp på hur 

mycket de kan köpa in. Skolan får material från olika förlag och lärarna får granska och titta 

på vad de vill köpa in till sin undervisning. Zoom- böckerna är det som har tilltalat just nu. 

Det som har motiverat till valet av Zoom Svenska som läromedel är att de ansåg att boken tar 

upp saker och ting på ett bra sätt och att den såg rolig ut. Det är viktigt att uppgifterna inte är 

tråkiga att genomföra utan hitta det som tilltalar eleverna.  

 

Som sista ord säger hon att läsförståelse inte kommer av sig självt utan det är något som 

eleverna måste träna på för att bli bättre. Det är viktigt att eleverna får en förståelse för det de 

läser och vara kritisk till det de möter och läser dagligen. Att eleverna ska kunna se vad som 

är verifierbart, alltså vad för fakta som går att använda.   
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6.2 Intervju med lärare Y  

I den andra intervjun kallar intervjupersonen för Lärare Y. Hon arbetar i en årskurs 4:a.  

 

Lärare Y ser sin svenskundervisning som mycket varierande. Just nu arbetar hon med olika 

texttyper som återberättande, berättande, skrivande, instruerande, förklarande och 

argumenterande. De går igenom vad som är typiskt för respektive texttyp. Hon poängterar hur 

noga det är med att lägga upp undervisningen i svenska efter kursplaner och läroplaner. Hon 

poängterar också hur viktigt det är att följa upp elevernas utveckling och se till att alla elever 

uppnår målen. 15 minuter varje morgon ägnar eleverna till att läsa i sina bänkböcker. 

Bänkböckerna är elevernas egna val och Lärare Y betonar hur viktigt det är att låta eleverna få 

ta eget ansvar och välja böcker utefter deras eget intresse och det som de tycker är kul och 

intressant. Varje elev skriver en bokrecension om böckerna de har läst.  

 

Lärare Y arbetar med olika läromedel och material i sin svenskundervisning men det är 

framförallt läroboken Läsförståelse A hon använder för att träna läsförståelse. Boken består av 

olika lästexter med frågor till. Läsförståelse är schemalagt vid ett lektionstillfälle på 20 

minuter i veckan. På den lektionen utgår hon för det mesta från Läsförståelse A. Hon brukar 

variera med att ta in andra läsförståelse texter som exempelvis när de har temaveckor. Då 

handlar texterna om det aktuella temat. Hon ger exempel på när eleverna hade tema om 

hållbar utveckling, den veckan handlade läsförståelsetexten sopsortering. Lärare Y tycker det 

är roligare att ta in material och texter som är aktuellt eller det eleverna tycker är intressant. 

De arbetar mycket tillsammans med Läsförståelse A med fokus på att lära ut läsförståelse 

och inte bara läsa texten och svara på frågorna utan även titta på bilderna. Arbetsprocessen 

med boken brukar variera men för det mesta börjar de med att titta på bilden/bilderna till 

texten för att få en förförståelse. De tittar på rubriken och funderar kring vad texten ska handla 

om. Därefter läses texten högt antingen av läraren eller av elever. Sedan får en eller flera 

elever sammanfatta texten. Några av frågorna till texten diskuteras i helklass och det förs en 

diskussion. Funderingar och tankar kring texten diskuteras vilket Lärare Y ägnar mycket tid 

till det.  Därefter får eleverna på egen hand svara skriftligt på frågorna till texten och svaren 

ska skrivas med fullständiga meningar.  

 

Vid inköp och val av läromedel diskuteras det arbetslagsvis samt tillsammans med läraren i 

svenska som andraspåk.  Lärare Y säger att det som framförallt styr inköpen av läromedel är 

ekonomi samt lärares intresse. Hon anser att läromedlet måste vara tilltalande för eleverna och 
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se kul ut. Det får gärna vara mycket bilder och varierande uppgifter och man bör titta på hur 

lättlästa texterna är. Läsförståelse A har funnits på skolan under en längre tid och har använts 

av Lärare Y i tidigare klasser. Hon anser att texterna i den är varierande och ger bra exempel 

på olika texttyper. Frågorna i boken är på olika nivåer och kan individanpassas. Lärare Y:s val 

påverkas även av elevernas inställning. Om hon märker att eleverna inte uppskattar läromedlet 

är det inte värt att fortsätta använda det i undervisningen.  Dock tycker hon inte boken känns 

så modern då den inte utgår från Lgr 11.  
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7. Analys 

De två intervjuerna och de två läromedlen har analyserats efter aspekterna avkodning, 

läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang och kritiskt förhållningssätt. Här besvaras 

frågeställningarna om hur innehållet i de två läromedlen ser ut utifrån de fyra aspekterna som 

presenteras i avsnitt 3.1 samt vilken aspekt som dominerar i lärarnas svenskundervisning. 

7.1 Analys av intervju med lärare X  

Det som lärare X framhåller i sin intervju är framförallt sådant som ryms under aspekten 

läsförståelse. Den här aspekten är viktigt för henne och hon anser att läsförståelse bör tränas i 

alla ämnen och inte bara på svensklektionerna. I och med att hon anser den här aspekten som 

viktigt har hon inte lagt krut på att bestämma vad eleven ska läsa för slags böcker utan bara de 

finner det intressant att läsa så kommer läsförståelsen att utvidgas.  

 

Eleverna har hittat glädjen i att läsa. Jag har ju också varit så att jag inte bryr mig om vad de läser bara de 

läser. Så vill man läsa om andra världskriget så får man lov att göra det. 

 

Avkodning nämner Lärare X ingenting om, detta gör hon förmodligen inte eftersom eleverna 

redan kan avkoda inom området läs- och skriv då de går i årskurs 5 och 6. Avkodning handlar 

dock inte bara om att kunna avkoda en text utan även att kunna tolka bilder, grafer etcetera 

men det är ingenting som Lärare X nämner att eleverna får göra.  

 

Aspekter som gäller läsandets funktion och sammanhang diskuteras i viss grad av Lärare X. 

Där eleverna ska läsa två och två, alltså parläsning så gör hon detta i ett sammanhang där 

eleverna även diskuterar texterna med varandra. Här kan det vara allt ifrån faktatexter till 

vanlig skönlitteratur. Här menar hon att eleverna förhoppningsvis utvecklar ny förståelse för 

texten genom att samtala och diskutera kring den och kan då få in egna erfarenheter.  

 

Nu läser eleverna oftast två och två. Jag tycker det är bättre än tre eller fyra för att jag märker att de har en 

bättre dialog med varandra än när de exempel är fyra stycken för då är det alltid någon som kryper undan så att 

säga. 

 

När det kommer till aspekten att utveckla ett kritiskt perspektiv av så menar Lärare X att det 

är viktigt att lära eleverna att tänka på ett kritiskt sätt när man läser och söker efter källor i 

böcker och på nätet. Om eleverna exempelvis ska skriva en faktatext så måste de veta vad och 

vilka material som går att använda till deras egna texter och att det är verifierbart. Här är det 



26 
 

alltså källkritik som fokuseras och inte kritisk granskning av själva texten såsom hur den är 

uppbyggd, alltså själva formen och inte heller på textens funktion. Det här står med i Lgr11 

under centrala innehållet för informationssökning och källkritik (Lgr11 s. 225).  

 

Just det här om vad som finns under ytan i texter och vad det står för är viktigt. 

 

Det som lärare X framförhåller i sin intervju när det kommer till läs – och skrivutveckling är 

framförallt att det eleverna arbetar med ska vara roligt för dem. Hon utgår alltid utifrån Lgr11 

men materialet som hon tar fram ska vara tilltalande och ge en lust att lära. 

7.2 Analys av intervju med lärare Y  

Det som lärare Y framhåller i sin intervju kopplat till aspekten avkodning är när hon talar om 

att eleverna innan de börjar läsa får diskutera och fundera kring modaliteter som texternas 

bilder och rubriker. De får berätta vad de ser på bilderna och utifrån dessa gissa vad texten 

kommer att handla om. Lärare Y märker att de elever som har svårt att hänga med i läsningen 

får en bättre förståelse om man tidigare har talat om bilderna.  

 

Vi tittar på bilderna för att få en förförståelse. Rubriken säger en sak och bilden säger någonting och så. 

 

Aspekten läsförståelse pratar lärare Y mycket om och det är den som enligt henne själv 

dominerar i hennes svenskundervisning. Eleverna brukar diskutera texter utifrån sina tidigare 

erfarenheter och koppla till vad de känner igen från tidigare texter de läst. Lärare Y påpekar 

hur viktigt det är att även lära ut läsförståelse och visa på att man kan röra sig i texten på olika 

sätt. Eleverna får öva på att återberätta texter samt diskutera frågor som kommer upp i relation 

till dessa. Lärare Y låter eleverna öva mycket på att kunna återberätta och tänka analytiskt, 

inte bara i svenskan utan även i andra ämnen. Hon är noga med att eleverna också kan 

motivera sin förståelse 

 

Det är viktigt det här att eleverna kopplar till sina egna erfarenheter för att öka sin förståelse. 

 

Det som ryms under aspekten läsandets syfte och sammanhang är då Lärare Y berättar om hur 

de arbetar med genreskrivning. De läser och skriver om olika texttyper och får en förståelse 

för olika texters form, funktion och syfte. För tillfället går de igenom hur en argumenterande 

text ser ut.  

Det är ju även bra om man vet syftet med sitt skrivande och kan känna igen vad som skiljer olika texter åt 
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Kritiskt förhållningssätt är en aspekt som Lärare Y inte tar upp eller nämner vid intervjun.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i intervjun att avkodning, läsförståelse och läsandets 

syfte och sammanhang är de aspekter som förekommer mest i Lärare Y:s svenskundervisning. 

Det som ligger mest i fokus just nu är läsförståelse och läsandets syfte och sammanhang.  

 

Aspekten läsförståelse dominerar i båda lärarnas svenskundervisning. Avkodning nämns inte 

av Lärare X medan Lärare Y lägger stor vikt vid att diskutera och förstå bilder. Aspekten 

läsandets syfte och sammanhang talar båda lärarna om och den har en stor del i 

undervisningen. Lärare Y nämner ingenting om aspekten kritiskt förhållningssätt medan 

Lärare X poängterar hur viktigt det är att låta eleverna få tänka kritiskt vid läsning.  

7.3 Läromedel 

Läromedlen som har analyserats är: 

- Zoom Svenska för årskurs 5 eller 6 (Jill Andersson, Birgitta Falk, Bodil af Petersens). 

Stockholm, Sanoma Utbildning AB. 

- Läsförståelse A (Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Sviden). Adastra 

Läromedel AB.  

 

Zoom Svenska är en övningsbok för årskurs 5 eller 6 och innehåller 18 kapitel varav de alla 

innehåller varierande och olika uppgifter så till exempel grammatik, ordkunskap och 

läsförståelse. Zoom Svenska har utöver övningsboken som eleverna arbetar med även en 

lärarhandledning, grundbok och kopieringsunderlag för att träna grammatik, ordkunskap och 

stavning.  

De olika kapitlen fokuserar på olika så säga förmågor. Enligt boken så tränar eleverna på att: 

 Utveckla ord, begrepp och berättarteknik 

 Fördjupa läsförståelseförmågan 

 Planera och skriva olika typer av texter 

 Lyssna för olika ändamål och syften 

 Tolka och framställa bilder 

 Tänka, tycka, berätta, värdera, argumentera och fantisera 

 Leka med ord och uttryck 

 Träna källkritik och informationssökning 
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 Öka sin språkliga medvetenhet 

 

Läsförståelse A ingår i en serie av läsförståelseböcker och den här riktar sig främst till årskurs 

4. Boken består av 22 texter med varierande texttyper. Svaren på frågorna skrivs inte i boken 

utan det krävs att man har en skrivbok till. Det finns även en lärarhandbok som ger facit på 

frågorna samt förslag på olika arbetssätt.  

De olika texttyperna man får möta är: recept, dikt, berättelse, fabel, text i bild, pjäs, 

innehållsförteckning, information, baksidestexter, beskrivning, brev, rapport, biografi och 

protokoll. 

 

7.4 Analys av läromedel (Zoom Svenska) 

Det som har undersökts i de två läromedlen är i hur stor omfattning de fyra olika aspekterna 

avkodning, läsförståelse, läsandets sammanhang och syfte samt kritiskt förhållningssätt finns 

med i boken.  

 

Det ena läromedlet som analyserades var Zoom Svenska, en övningsbok för årskurs 6. Det 

finns totalt 147 uppgifter i övningsboken Zoom Svenska. Utav de fyra aspekterna som 

nämndes ovan så är det aspekten läsförståelse som dominerar. Uppgifterna som finns består 

till mesta del av att man ska läsa en text och sedan besvara frågor som man kan hitta på ytan 

av texten genom att ”läsa på raderna”. Uppgifter där man skulle läsa mellan raderna består 

också av frågor utifrån en läst text men här var frågorna uppbyggda så att läsaren skulle svara 

på så sätt att det framgick vad han eller hon själv trodde varför vissa saker sker eller skedde i 

texten. Av de totalt 147 uppgifterna i boken så är det 41 som behandlar aspekten läsförståelse, 

varav sju av dem handlar om att läsa mellan raderna.  

 

Nedanför ges exempel på en uppgift (s.44) som behandlar aspekten läsförståels där eleven ska 

läsa en text och sedan besvara på frågor där svaren kan hittas direkt i texten. 
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Aspekten avkodning är den aspekt som det finns mest av efter läsförståelse. Här handlar 

uppgifterna om alltifrån att lyssna på en inspelad text och tolka olika humör genom att höra på 

röster samt förstå sig på kalligrafi. De flesta uppgifterna handlar just om att förstå sig på olika 

symboler, så kallad skönskrivningskonst i form av hieroglyfer, kinesiska symboler, 

punktskrift etcetera. De olika symbolerna användes till att skriva sitt eget namn, skriva av, 

skriva in en egen påhittad text på en runsten och besvara olika frågor med de olika 

symbolerna. Boken behandlar 18 uppgifter av aspekten avkodning.  

 

Nedanför ges exempel (s.4) på en uppgift som behandlar aspekten avkodning där eleven ska 

lyssna till en röst och därefter tolka rösten och lyssna till vad rösten är på för humör.  

 

 

Ibland tar boken upp uppgifter som behandlar aspekten sammanhang och syfte. Uppgifterna 

berörde sådant som kan kopplas till elevens vardag och samhället men även genreskrivning 

där man visar att olika texter är uppbyggda på olika sätt. Just i den här boken handlar det om 

att skriva en egen novell, en egen skröna men även argumenterade texter såsom egna åsikter 

och ståndpunkter etcetera. Den här aspekten berör 15 uppgifter. 

 

Nedanför ges ett exempel på en uppgift (s.47) som rör aspekten läsandets sammanhang och 

syfte där eleven ska beskriva vad de olika smilegubbarna betyder 
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Endast fyra uppgifter i boken kan kopplas till aspekten kritiskt förhållningssätt. Uppgifterna 

handlar dels om att titta på olika påståenden och därefter tänka vilket eller vilka som låter 

mest trovärdiga. Det handlar också om att rangordna påståenden som verkar mest trovärdiga, 

titta på sex olika påståenden och hitta efter de som stämmer via olika källor och även lyssna 

på en berättelse om Norge och skriva ner det som verkar mest trovärdigt.  

 

Nedanför ges ett exempel på en uppgift (s.21) som behandlar aspekten kritiskt förhållningssätt 

där eleven ska läsa två påståenden och titta på vilken som verkar mest trovärdig samt varför.   
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Det finns även flera uppgifter som innehåller två aspekter samtidigt och här är det oftast 

avkodning och läsförståelse det handlar om. I dessa uppgifter handlar det om att läsa av 

kalligrafi och samtidigt svara på frågor med de olika symbolerna. Här tränas även 

läsförståelse då man först måste avkoda symbolen och samtidigt förstå att den symbolen står 

för en viss bokstav eller ett visst tecken.  
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7.5 Analys av läromedel (Läsförståelse A) 

Det andra läromedlet som analyserats var Läsförståelse A. Boken består av 22 texter där man 

får möta olika texttyper. Textmängden i de olika texterna är varierande. En del texttyper 

förekommer mer än en gång. Varje uppslag är ett kapitel där själva texten står på den vänstra 

sidan och frågorna på den högra. Det står tydligt vad det är för typ av text och under varje 

rubrik finns en funderar- fråga. Till varje text finns en färgglad bild illustrerad och som 

förtydligar textens innehåll.   

Frågorna till varje text är uppdelade i tre rutor med varierande svårighetsgrad. Det finns 

runt 15 frågor till varje text. Frågorna i de gröna rutorna handlar om vad som står i texten. 

Svaren på frågorna står tydligt i texten och är lätta att hitta. Frågorna i de gula rutorna handlar 

om vad texten har att säga. Svaren står inte lika tydligt som i de gröna rutorna utan man får 

mer försöka dra egna slutsatser utifrån de ledtrådar som finns i texten. Frågorna i de röda 

rutorna handlar om att fundera över texten. Här ska man själva dra slutsatser och använda sin 

egen erfarenhet. Man får läsa ”mellan raderna”. Frågorna handlar även om textens budskap 

och syfte.  

 

Aspekten avkodning förekommer inte i så hög grad. Det finns runt fem frågor i hela boken 

som behandlar avkodning men då tillsammans med aspekten läsförståelse.   

Nedan visas exempel på där läsförståelse och avkodning hänger ihop. Frågan till texten är 

tagen från den gula frågerutan. (s.14-15 i Läsförståelse A) 
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Här ska eleven skriva en mening som passar till bilden. Texten under bilden ger tips på vad 

eleven kan skriva. Detta betyder då att avkodning och läsförståelse samspelar. Om aspekten 

avkodning skulle stå på egna ben hade man till exempel inte haft någon text till bilden utan då 

själv fått fundera på vad bilden ska illustrera.  

 

Aspekten läsförståelse är den som dominerar i hela boken. Som nämnts tidigare är frågorna 

på olika nivåer. Nedan visas exempel (s.37): 

 

I den gröna rutan skapas förståelse för innehållet på ytan. Svaren hittas lätt i texten och man 

behöver inte ha någon djupare förståelse för att kunna besvara frågorna.  
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Frågorna i den gula och röda rutan kräver att eleven har fått en större förståelse av texten. I 

den gula rutan finns svaren i texten men inte lika tydligt som svaren på frågorna i den gröna 

rutan. I den röda rutan krävs ett mer analytiskt tänkande där eleven ska kunna motivera sina 

svar och koppla de till sina egna erfarenheter och förklara vad det är han/hon har läst.   

 

Läsförståelse A visar på många olika texttyper vilket kan kopplas till aspekten läsandets syfte 

och sammanhang . Den förklarar dock inte hur de olika texterna är uppbyggda med språkliga 

drag, form eller innehåll. Det finns en fråga i boken där man ska beskriva hur man vet att 

berättelsen är en dikt och en fråga där man ska skriva en faktatext. Boken varken förklarar 

eller ger instruktioner kring hur sådana texter ser ut.  

 

Boken behandlar inte direkt aspekten kritiskt förhållningssätt då ingen av frågorna är 

formulerad på ett kritiskt sätt.  

 

Aspekten avkodning förekommer i Zoom Svenska då eleverna ska förstå olika typer av 

symboler. Läsförståelse A tar endast upp den här aspekten tillsammans med läsförståelse. Den 

aspekt som dominerar i de båda läromedlen är läsförståelse. Här får eleverna öva på att läsa 

mellan raderna och koppla till egna erfarenheter. Båda böckerna tar upp aspekten läsandets 

syfte och sammanhang där eleverna kommer i kontakt med olika texttyper. Zoom Svenska tar 

upp fyra frågor som kan kopplas till aspekten kritiskt förhållningssätt, uppgifterna handlar om 

olika påståenden. I Läsförståelse A finns inga kritiska frågor.  
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8. Diskussion 

Vid läromedelsval uttrycker de båda lärarna att materialet ska vara tilltalande för eleverna för 

att väcka intresse hos dem. Båda talar om att skolans ekonomi har en stor betydelse för vad 

som kan köpas in. Lärare X anser att uppgifter som elever ska arbeta med ska vara något de 

kan relatera till och hon tittar oftast inte på uppgifternas svårighetsgrad. Det som främst styr 

hennes val av läromedel är vad som står i läroplanen. Lärare Y väljer läromedel utifrån om 

läromedlet har mycket bilder och uppgifterna som finns ska vara varierande. Hon tittar även 

på hur lättläst läromedlet är just för att kunna individanpassa. Hon anser liksom lärare X att 

valet ska utgå från elevernas intresse. De båda lärarnas tankar kan kopplas till det 

Reichenberg (2008) skriver om läromedelsval. Båda nämner att eleverna ska känna igen sig i 

texterna och att text och bild ska samspela. Som nämns tidigare tittar lärare Y på hur 

meningsuppbyggnaden ser ut och även om bokens framsida väcker intresse.  

Av våra egna erfarenheter så har vi alltid trott att läromedlet ofta styr undervisningen mer 

än vad som står i skolans styrdokument. De intervjuade lärarna säger här tvärtom och det var 

det svar vi inte hade förväntat oss. Då Lgr11 är en relativt ny läroplan så blev vi förvånade 

över hur pass insatta lärarna är i den nya läroplanen. Det här anser vi vara positivt och det är 

bra att de är då all undervisning ska bygga på den så att alla elever når de mål som krävs. 

Läromedlet Läsförståelse A utgår inte utifrån Lgr11 vilket Lärare Y är medveten om men hon 

väljer ändå att ta med den i sin undervisning. Det här gör hon för att eleverna tycker att den är 

rolig. Om man nu utgår från elevernas intresse vid läromedelsval så är det inte säkert att just 

det läromedlet innehåller det som Lgr11 kräver och på så vis kanske inte eleverna utvecklar 

de mål som krävs.  

  

Vid analys av de två läromedlen när det kommer till aspekten avkodning så innehåller Zoom 

Svenska fler uppgifter kopplat till den aspekten än vad Läsförståelse A gör. Zoom Svenska 

innehåller mer konkreta uppgifter där man får analysera bilder och symboler medan i 

Läsförståelse A står avkodning inte på egna ben utan är mer kopplad till läsförståelse vilket 

även uppgifter i Zoom Svenska behandlar.  

Läsförståelse är den aspekt som dominerar i de två läromedlen. Uppgifterna i läromedlen 

skiljer sig mycket från varandra. I läromedlet Läsförståelse A är uppgifterna uppbyggda på tre 

olika sätt. Till varje läst text så finns det tre olika frågekategorier med olika svårighetsgrad 

medan i läromedlet Zoom Svenska är de flesta uppgifterna på samma svårighetsgrad. De båda 
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böckernas textmängd varierar. Dock så har Zoom Svenska uppgifter där texten är inspelad på 

skiva och inte finns utskriven i läromedlet. Den stora skillnaden mellan de två läromedlen är 

att uppgifterna i Läsförståelse A handlar om att tänka mer på djupet kring texten utifrån egna 

erfarenheter samt kunna motivera sina svar. Uppgifterna i Zoom Svenska fokuserar inte alls så 

mycket på dessa typer av uppgifter utan frågorna kring texten finns tydligt utskrivet.  

Det finns inga direkta likheter i uppgifterna kring aspekten läsandets syfte och 

sammanhang i de två läromedlen. Zoom Svenska behandlar den här aspekten mer än vad 

Läsförståelse A gör. I Zoom Svenska fokuserar man på genreskrivning och här visar man på 

hur de olika texterna är uppbyggda när det kommer till dess form och struktur. I Läsförståelse 

A kommer man i kontakt med olika typer av texter men den förklarar inte hur olika texttyper 

ser ut.  

Läsförståelse A behandlar inte aspekten kritiskt förhållningssätt då ingen fråga handlar om 

att kritiskt kunna granska texternas innehåll, form eller funktion. Zoom Svenska däremot har 

några uppgifter kring detta och här handlar det om att titta på vad som är mest trovärdigt för 

vissa påståenden.  

Om vi jämför våra läromedelsanalyser med Westmans (2013) analys av läromedel så kan 

man se att det är stor variation mellan olika läromedel när det kommer till innehållet. Det 

skiljer sig är exempelvis antalet uppgifter och vad boken fokuserar på.  

 

Vid analys av lärarnas svenskundervisning så ser vi stor skillnad på aspekten avkodning. 

Lärare X talar inte alls kring den aspekten vilket Lärare Y gör. Som Liberg (kommande) 

menar läggs det inte så mycket tid på att lära sig läsa av och förstå bilder men vid detta lägger 

lärare Y stort fokus. I läromedlet Läsförståelse A talar hon alltid med eleverna om textens 

bilder. Varför lärarna har olika uppfattning om avkodning tror vi kan bero på att det i Lgr11 

inte står uttryckligen om den aspekten.  

Läsförståelse är också den aspekt som är mest tillämpad av de båda lärarna i deras 

svenskundervisning. Liberg (kommande) påstår just att det inte är så vanligt att diskutera det 

man har läst och för att utveckla en god läsförståelse behöver man enligt Westlund (2013) tala 

kring texten och det är ovanligt att eleverna får tänka på det här sättet kring en text. De 

tillfällen där eleverna inte diskuterar kring en bok är då de har läst färdigt sin egen bänkbok. 

Lärare X uttrycker att läsförståelse finns i alla ämnen och inte bara i svenska. Med det menar 

hon att om en elev exempelvis läser en text i historia så möter den även här på det svenska 

språket. Lärare Y lägger mycket tid på att låta eleverna få tala kring texter för att få en djupare 

förståelse.  
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Då både lärarna och läromedlen fokuserar på aspekten läsförståelse och som Malmgren 

(1996) beskriver så är deras synsätt på svenskundervisningen svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne där man tillgodoser elevernas erfarenheter och intresse. Såsom 

Reichenberg (2008) säger så tillgodoser båda lärarna det eleverna läser ska vara intressant för 

att väcka intresse. Vi tolkar de på det här sättet då lärare X påpekar i sin intervju att hon inte 

bestämmer över vad eleverna ska läsa utan mer vad de finner intressant och Lärare Y låter 

sina elever välja bänkbok själva.  

Genreskrivning och parläsning är det som fokuseras i lärarnas svenskundervisning under 

aspekten läsandets syfte och sammanhang. Genom parläsning och diskussion kring en text så 

utvecklar man enligt Westlund (2009) sin läsförståelse. Genreskrivning är ett sätt att se olika 

texters uppbyggnad när det kommer till form, innehåll och syfte.  

Lärare X är den enda som tar upp aspekten kritiskt förhållningssätt då eleverna tränar på att 

jämföra olika källor och se på vad som är väsentligt. I Lgr11 finns den här aspekten med 

under det centrala innehållet för årskurs 4 – 6 (Lgr11). Lärare Y nämner ingenting om den här 

aspekten vilket vi uppfattar som underligt då hon faktiskt uttrycker att det är viktigt att utgå 

ifrån läroplanen i sin undervisning  

 

Det sociokulturella perspektivet innebär att man lär sig saker i olika sammanhang och fokus 

ligger på vad man lär sig. De intervjuade lärarna varierar sin undervisning när det kommer till 

läsning och på så sätt får eleverna lära sig i olika sammanhang. I lärarnas svenskundervisning 

förekommer den proximala utvecklingszonen. Utvecklingszonen består av två nivåer där den 

första nivån handlar om vad barnet redan kan och den andra nivån vad barnet kan utföra med 

hjälp av någon annan. Tittar på man på de olika aspekterna kan avkodning ses på första nivån 

medan läsandets syfte och sammanhang samt kritiskt förhållningssätt kan ses på andra nivån.     

Den proximala utvecklingszonen påminner mycket om det Malmgren (1996) tar upp om 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskts ämne där man utgår från elevernas förutsättningar 

och erfarenheter. Undervisningens innehåll bestäms beroende på vad eleverna behöver träna 

på.  

 

 

 

 

 



39 
 

9. Konklusion 

Det vi har kommit fram till utifrån den här studien är att läromedelsvalet är viktigt i en lärares 

arbete. Man måste alltid ha en tanke kring valet och samtidigt veta vad som står i läroplanen. 

Vi samtycker med de intervjuade lärarna i studien att man ska ta hänsyn till elevers intresse 

för att fånga deras nyfikenhet.  

 

Fortsatta undersökningar av den här undersökningen skulle kunna vara att man fokuserar 

utifrån ett elevperspektiv och tittar på vad de har för inställning till de läromedel som används 

samt hur de ser på svenskundervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tema 1 Bakgrundsfrågor 

- Vad har du för lärarutbildning? 

- Hur länge har du varit lärare? 

- Hur länge har du varit lärare på den här skolan? 

 

Tema 2 Syn på svenskämnet 

Undertema 1: Lärarens uppfattning om svenskundervisning.  

- Hur ser du på din svenskundervisning? 

- Vad tycker du är viktigast med läs - och skrivutveckling, vad har du för mål? 

Undertema 2: Elevernas påverkan av svenskundervisningen 

- Hur flexibel är du i valet av läroböcker när det handlar om elevgrupper?  

 

Tema 3 Lärarens val av läromedel 

Undertema 1: läromedelstyp  

- Vad utgår du ifrån när du väljer ett läromedel för läs- och skrivutveckling? 

- Vad är motivet till ditt val? 

- I hur stor utsträckning används läromedlen? Varje dag? Hur många gånger i veckan? 

- Påverkas ditt val av läromedel utifrån elevernas inställningar?  

 

Undertema 2: skolans inköp av läromedel 

- Hur ofta köper skolan in läromedel för läs- och skrivinlärning? 

- Vad är det som styr vilket läromedel som köps in? 

Tema 4 Läroböckernas uppgifter 

Undertema 1: Uppgiftshantering 

- Hur arbetar du med de olika uppgifter som finns i läromedlet? 


