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Sammanfattning 

 
I denna uppsats var syftet att undersöka hur svenskämnet skrivs fram 

inom läromedel för årskurs 6 och årskurs 9. Studien genomfördes utifrån 

motiveringen att lärare behöver vara medvetna om de allt högre 

förväntningar som ställs på elevers literacykunskaper. För att kunna 

avgöra hur väl ett läromedel hjälper elever att utveckla dessa kunskaper, 

har fyra läroböckers elevuppgifter, tillhörande läromedelsserien Ess i 

Svenska, analyserats genom textanalys utifrån lärandesyner, 

literacypraktiker och svenskämnets konceptioner. Efter avslutad analys 

visade det sig att uppgifter, som övar grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter, är mest framträdande inom de valda läroböckerna.  

 
Nyckelord: läromedel, lärandesyn, literacy, literacypraktiker, svenskämnets 
konceptioner 
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1. Inledning 

Det ställs idag höga krav och förväntningar på medborgares läs- och skrivfärdigheter inom både 

samhälls- och arbetsliv. I alla yrken, från bonde till akademiker, behöver man kunna behärska det 

som på engelska kallas literacy. Literacy innefattar idag mycket mer än att bara kunna knäcka 

koden och att kunna kommunicera genom text. Grunden för literacykunskaper läggs och 

utvecklas oftast i grundskolans tidigare år, och det är av största vikt att eleverna fortsätter att 

utveckla och fördjupa sina kunskaper i literacy för att klara sig i dagens samhälle. Bland annat 

behöver man kunna förstå sammanhang, läsa tabeller och diagram, kunna uttrycka sig, 

argumentera för det man tror på och ha en förmåga att förstå och kritiskt granska texter på 

internet, i press och i facklitteratur (forskning.se, 2008). 

Läromedel i Sverige har tidigare, enligt tradition, granskats statligt men detta togs bort 1991. 

Idag är det först och främst upp till läraren att bedöma om läromedlet är värt att använda i 

dennes undervisning eller inte. Enligt en undersökning genomförd av Lärarförbundet är 

dessutom läromedlen ofta sponsrade då sex av tio lärare uppger att de någon gång har använt ett 

sådant i undervisningen. Problematiken med sponsrade läromedel är att de kan förmedla vinklade 

åsikter och lever därmed inte upp till objektivitetskriteriet, som staten innan 1991 utgick ifrån vid 

granskning.  Massmedia och internet utgör utöver läroböcker vanliga informationskällor i dagens 

svenska skola, däremot används läroböcker fortfarande i stor utsträckning (Englund, 1997; 

Sjögren & Hydén, 2012). Läromedel fungerar ofta som stöd och hjälper till att hålla en röd tråd i 

undervisningen. De påverkar bland annat ämnets innehåll, struktur och elevernas sysselsättning. 

Målen i kursplanerna brukar även finnas konkretiserade i läromedlen men ämnet påverkar också 

läromedlens roll i undervisningen. Läroböcker används i större utsträckning i undervisning om 

språk, matematik och naturorienterade ämnen där ämnesstoffet systematiskt bygger på varandra, 

medan det i samhällskunskap inte finns en lika given ämnesstruktur (Fischer & Samuelsson, 2006, 

s. 14). En fråga man utifrån detta kan ställa sig är, hur man som lärare i ämnet svenska kan 

analysera och avgöra om det läromedel man använder ger eleverna nödvändiga literacykunskaper? 

Med denna problematik som bakgrund har vi valt att undersöka läromedel för grundskolan i 

ämnet svenska. Läromedel används frekvent i grundskolan och genom att bland annat undersöka 

vilka literacypraktiker som presenteras och förekommer inom de valda läromedlen, kan man se 

om ett läromedel innehåller förutsättningar för att skapa goda literacykunskaper. Eftersom 

uppsatsen har två författare kommer analysen att delas upp. Linn Axelsson står för analysen av 

läroböckerna för årskurs 6 och Emelia Gahnström för årskurs 9. 
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2. Bakgrund (Svenskämnets historia i läroplaner) 

Den svenska skolan genomgick stora förändringar under 1960-talet. 1962 infördes en ny skollag, 

skolstadga och en ny läroplan Lgr62. Förändringar skedde inte bara i skolan som stort utan också 

inom svenskämnet. Innan 1962 var svenskämnet avskilt från andra ämnen och hade under en 

längre tid vilat på två fundament, språket och litteraturen. Detta kulturarv var nationellt och 

religiöst färgat och hade förmedlats från generation till generation (Malmgren, 1996, s. 93). Det 

innebar att man i undervisningen exempelvis utgick ifrån att den svenska kulturen var norm och 

att Martin Luthers lilla katekes användes som läromedel (Malmgren, 1996).  

Vid 1962 ville man renovera och modernisera svenskämnets beståndsdelar. Det moderna 

samhället ställde krav på kommunikationsfärdigheter och därför höll det inte längre med 

svenskämnets ensidigt skriftspråkliga och bokliga karaktär. Detta innebar att eleverna inte längre 

bara skulle lära sig att skriva, läsa och tala utan de behövde också lära sig se och lyssna. 

Svenskämnet öppnades även upp för att kunna integreras med andra ämnen, den kunskap man 

tog till sig i svenskan skulle även kunna appliceras i andra ämnen. Moderniseringen ledde bland 

annat till en uppdelning inom huvudmomentet läsa. Läsa delades in i läsning av skönlitteratur som 

förknippas med upplevelseläsningar av skönlitteratur samt informationsläsning som var till för fakta 

och kunskaper (Malmgren, 1996, s. 94).  

Svenskämnet förändrades även efter 1962 genom att ämnet delades upp i flera olika skilda 

moment, som idag finns nämnda i det centrala innehållet i Lgr11. Individualiseringen började 

också ta plats i skolan och i och med Lgr80 fick katederundervisningen ta ett steg tillbaka. 

Lösningen på detta var att man började skapa heltäckande läromedelspaket, som erbjöd eleven 

varje moment av svenskämnet samt en individualiserad studiegång (Malmgren, 1996, s. 95). Dessa 

läromedelspaket har hängt med sedan dess och fortsätter att skapas (Malmgren, 1996, s. 102).  

Sedan 1962 har skolans olika läroplaner försökt få bukt på den bredd och komplexitet som 

finns inom svenskämnet. Svenskämnets olika delar och moment, som litteraturhistoria, 

grammatik, källkritik, studieteknik och muntliga presentationer gör att ämnet uppfattas som brett 

och komplext. Vad de olika läroplanerna har valt att fokusera på inom svenskämnet har sett olika 

ut genom decennierna. I slutet av 1960-talet fick barn- och ungdomslitteraturen sig ett uppsving 

medan den under 1980-talet fick ta ett steg tillbaka. Synen på och debatten om svenskämnet har 

förändrats genom tiderna, vilket det troligtvis även kommer att fortsätta göra (Malmgren, 1996, s. 

92-105). 

Lgr11 presenterar idag ett svenskämne som innefattar det mesta av de tidigare läroplanernas 

innehåll. Språket och litteraturen samt språkets kommunikativa aspekter och elevers 

identitetsutveckling, är fortfarande lika aktuella. Däremot har Lgr11 förtydligats jämfört med 
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vissa av de tidigare läroplanerna. Begrepp, som tidigare har varit vaga och öppna för egen 

tolkning, har ersatts av begrepp med en tydligare innebörd (Skolverket, 2011, s. 6). 

Svenskämnets historia, som nämns ovan, speglar traditioner och förändringar. I denna uppsats 

har läroböcker i ämnet svenska analyserats och en av utgångspunkterna var bland annat att 

undersöka hur ämnets traditioner skrivs fram. 

3. Syfte och frågeställningar 

Det nämndes tidigare i inledningen att det idag är upp till den enskilda läraren att analysera och 

utvärdera de läromedel som denne vill använda i sin undervisning. Därmed är tanken att redogöra 

för och använda några olika analysmodeller som kan användas vid val av läromedel. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka hur svenskämnet beskrivs i läromedel i svenska för årskurs 6 och 

årskurs 9.  

 Vilka lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner lyfts fram i läromedel i svenska för 

årskurs 6? 

 Vilka lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner lyfts fram i läromedel i svenska för 

årskurs 9? 

 Förekommer det skillnader i ämnets innehåll mellan läroböckerna för årskurs 6 och för 

årskurs 9? 

4. Forskningsöversikt 

För att få insikt i ämnets forskningsläge har vissa efterforskningar gjorts. Det går att finna en 

mängd studier, där läromedel har analyserats utifrån olika analysmodeller. Det har dock inte gått 

att hitta en liknande studie, som använder samma sammanställning av analysmodeller, som 

presenteras i denna uppsats.  

De literacypraktiker, som används som analysmodell i denna uppsats, används också av 

Liberg, Wiksten Folkeryd och af Geijerstam (2012) vid analys av Lpo 94 och Lgr11. I deras studie 

undersöktes hur väl literacypraktiker representeras i de två läroplanerna. Några studier, där 

literacypraktiker har använts som analysmodell för läromedel i svenska, har inte gått att hitta. 

Gällande svenskämnets konceptioner har inga avhandlingar eller vetenskapliga artiklar gått att 

finna, där dessa har använts i läromedelsanalyser. Däremot har bland annat Gustafsson och 

Andrée (2013) i en C-uppsats analyserat några läroböckers innehåll utifrån svenskämnets 

konceptioner. Avhandlingar och vetenskapliga artiklar riktar sig inom analyser av konceptioner 



7 

 

främst in sig på lektionsinnehåll eller hur de skildras i läroplaner. Hultin (2006) har genomfört en 

studie där de nationella kursplanerna för Svenska A och B diskuteras utifrån Malmgrens (1996) 

konceptioner. Malmgren (1992, s. 22) har studerat genom en etnografisk studie hur svenskämnets 

konceptioner förekommer och uppfattas i svenskundervisning. 

Med denna forskning som bakgrund motiveras denna undersökning med att ingen liknande 

studie hittills har genomförts. Som nämns i inledningen är det idag upp till varje enskild lärare att 

välja sitt läromedel och för att underlätta detta val kommer uppsatsen, med utgångpunkt ur detta, 

visa på hur lärare kan använda de valda analysmodellerna vid val av läromedel i svenska.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer lärandesyn, begreppet literacy, literacypraktiker och svenskämnets 

konceptioner att presenteras. De tre olika perspektiven på lärande kommer att beskrivas. Därefter 

kommer literacy som begrepp att diskuteras och sedan knytas ihop med literacypraktikerna 

skapade av Luke och Freebody. Kapitlet avslutas med en beskrivning av konceptioner i 

svenskämnet och hur de kan kopplas ihop med literacypraktikerna. Lärandesynerna, praktikerna 

och konceptionerna kommer sedan att användas som analysmetoder i kapitel 7.    

5.1 Lärandesyn  

Som pedagog bör man vara medveten om olika teoretiska perspektiv inom läraryrket. Dessa 

perspektiv kan ses som grundpelare och är antaganden om hur lärande bör utformas och gå till. 

Dessa föreställningar präglar skolans undervisning på olika sätt, exempelvis val av ämnesinnehåll, 

arbetsformer samt lärarens och elevernas roller. Beroende på vilken lärandesyn läraren har, är det 

troligt att svenskämnets innehåll betonas på skilda sätt. Det finns tre framstående perspektiv som 

här tas i beaktande: behaviorismen, kognitivismen och sociokulturellt lärande. Dessa olika 

teoretiska perspektiv kallas ibland för kunskapssyner och ibland för lärandesyner. I de resterande 

avsnitten i denna uppsats kommer perspektiven att kallas lärandesyner, eftersom det ger ett mer 

enhetligt intryck och det är just lärandet som är i fokus i denna uppsats. 

5.1.1 Behaviorism 

Synen på eleven inom behaviorismen är att de är tomma kärl som kan fyllas med kunskap. Inom 

denna syn finns det inte några förväntningar på att eleverna ska kunna ta reda på kunskap på egen 

hand eller reflektera över den information, som läraren eller läromedel förmedlar. Eleverna 

tillgodogör sig kunskaperna genom att reproducera den fakta de får sig tilldelad. Det finns även 
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inom detta perspektiv ett traditionsbundet förmedlande av färdigheter och faktakunskaper. Det 

syftas då på de kunskaper som tidigare generationer lärt sig (Dewey, 2004, s. 166-167). 

   Uppgifterna inom denna lärandesyn är ofta skrivna på ett sådant sätt att svaret antingen är rätt 

eller fel. Det kan till exempel innebära att i en text söka reda på viss fakta som en fråga eftersöker. 

Läraren kan vid rätt svar ge någon form av belöning, exempelvis uppmuntran eller beröm, vilket 

fungerar som förstärkning av elevens inlärning (Säljö, 2000, s. 52). 

5.1.2 Kognitivismen 

Till skillnad från behaviorismen intresserar sig kognitivismen för tänkandet och processerna som 

uppstår vid inlärning. Med tänkandet i fokus menas att människan inte endast tar in information 

utan att hon också bearbetar den för att skapa sig en djupare förståelse, hon konstruerar 

kunskapen (Säljö, 2000, s. 49, 55-56). Eftersom det är tydligt att människan skapar den egna 

kunskapen inom detta perspektiv utvecklades en delsyn inom kognitivismen, den så kallade 

konstruktivismen (Säljö, 2000, s. 56). Genom att utifrån sina upplevelser och erfarenheter, aktivt 

skapa den egna kunskapen, sker lärandet i en kontext som till exempel i en realistisk situation eller 

utifrån ett problem. Eleven måste i detta fall skapa sin kunskap i den egna aktiviteten och kan 

inte sitta passiv. Läraren å andra sidan försöker att ta reda på hur eleven tänker och därmed ställa 

de frågor som kan hjälpa eleven vidare i sitt lärande (Stensmo, 2007, s. 36-38). Dysthe (2007) 

diskuterar vikten av att läraren bör ge eleverna de nycklar som krävs för att de ska kunna skapa 

sin egen kunskap och dessa nycklar är ofta specifika frågor som “vad anser du om det?” och “kan 

du utveckla ditt svar och förklara hur du menar?” Det är med denna typ av frågor som läraren 

kan få eleverna engagerade i sitt eget lärande. 

5.1.3 Sociokulturellt lärande 

Varken behaviorismen eller kognitivismen tar upp det sociala samspelet, som kan vara av vikt vid 

inlärning. Inom ett sociokulturellt lärande tror man att eleverna lär sig bäst i faktiska fysiska 

relationer med varandra. Det eleverna kan lära sig tillsammans med andra idag, kommer de att 

klara på egen hand imorgon. De får dela med sig av sina egna kunskaper och kan ta hjälp av 

andras när de själva inte kan (Strandberg, 2006, s. 37). Det är inte bara sina skolkamrater, som 

eleverna integrerar och lär sig utav, utan de lär sig av alla människor som de har runt omkring sig, 

som lärare, vänner, föräldrar och syskon. Detta gör att språket är en viktig del av det 

sociokulturella lärandet eftersom det är kommunikation och interaktion som är det centrala, både 

i undervisningen och i lärandet (Phillips & Soltis, 2010, s. 93).  
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En annan central aspekt av det sociokulturella lärandet är att eleverna utvecklar sina kunskaper 

i stadier. Eleverna arbetar i en proximal utvecklingszon, denna zon anger vad eleverna redan kan 

och vad eleven med hjälp av scaffolding, handledning av lärare, behöver lära sig för att uppnå 

nästa stadie av kunnande. Det gäller att avgöra var eleven befinner sig kunskapsmässigt och sedan 

bygga vidare på detta genom lagom utmanande uppgifter. På detta sätt kan läraren stödja eleven 

genom lärandets process inom olika stadier i utvecklingen (Phillips & Soltis, 2010, s. 91–93). 

5.2 Begreppet literacy   

Det olika lärandesynerna behaviorismen, kognitivismen och sociokulturellt lärande, är perspektiv 

som ligger till grund för lärande. Perspektiven speglas i arbetsformer och uppgifter men literacy 

övas och utvecklas oberoende av lärarens val av lärandesyn. Literacy är ett begrepp med många 

betydelser enligt olika forskare (Keefe & Copeland, 2011; Fast, 2008). Dessa har en gemensam 

uppfattning om att det finns olika sätt att se på literacybegreppet. Keefe och Copeland (2011, s. 

93) nämner att definitionen av literacybegreppet är avgörande eftersom den påverkar allt från 

tjänster i samhället till instruktioner i klassrummet.  

Literacybegreppet bör ses som ett internationellt begrepp och det bör finnas någon form av 

enhetlig definition (Keefe & Copeland, 2011, s. 93). Enligt The Program for International 

Student Assessment (PISA) definieras begreppet reading literacy, som den individuella förmåga där 

man, genom att använda, förstå och reflektera över texter, når ett utsatt mål, som till exempel att 

utveckla sin potential, sin kunskap eller att delta på något sätt i samhället. Denna typ av definition 

är alltför fokuserad på de elever som lär sig läsa och skriva på det konventionella sättet och att 

elever, som inte kan lära sig läsa och skriva enligt vedertagna reglar, hamnar utanför ramarna. 

Med de elever som hamnar utanför ramarna menas bland annat de elever med behov av särskilt 

stöd. Forskarna menar också att alla människor inte kommunicerar på samma sätt och att olika 

typer av kommunikationsformer borde tas hänsyn till (Keefe & Copeland 2011, s. 93).  

Keefe och Copeland (2011) diskuterade reading literacies och det är tydligt att literacy är ett 

brett begrepp som gärna skalas ner till mer konkreta enheter. Fast (2008) påpekar att literacy 

utökas allt som oftast med nya områden. Det traditionella sättet att definiera literacy var att se det 

som den tekniska förmågan att kunna läsa och skriva. Men den definitionen innefattar inte den 

sociala kontext, som barn lär sig läsa och skriva i. Genom att även ta hänsyn till det 

sociokulturella lärandet vid definitionen av literacy, inkluderar man kulturella, institutionella och 

sociala relationer. Dessa sociala praktiker kan endast förstås om man ser dem i sitt rätta 

sammanhang (Fast, 2008, s. 41).  
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Säljö anser den traditionella synen på literacy, som nämns ovan, inte är tillräcklig och att 

literacy inkluderar så mycket mer än endast den tekniska avkodningen. Säljö menar att det gäller 

också att kunna gör associationer och dra slutsatser och att sedan koppla dem till det lästa och till 

ens kunskaper om omvärlden. Att även inkludera texter man tidigare läst och granska dessa 

kritiskt utifrån sina associationer och slutsatser, är av vikt inom detta begrepp. Detta samspel 

mellan vad man vet om världen och vad man tidigare läst, ens associationer och slutsatser och att 

sedan kunna förhålla sig till allt detta kritiskt, är Säljös sätt att se på literacybegreppet (Fast, 2008, 

s. 41-42).  

Literacy är i mångt och mycket praktiserande av läsning och skrivning (Fast, 2008, s. 42). 

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011) har även de gjort ett försök att sammanfatta 

begreppet. Literacy ska inte betraktas som en grundläggande färdighet utan som något 

kontextbundet och förekommande inom sociokulturella dimensioner. De menar att språkliga 

praktiker inte behöver utvecklas efter någon speciell struktur utan att de snarare utvecklas i 

samspel med andra människor, alltså i sociala sammanhang. Mossberg Schüllerqvist och Olin-

Scheller (2011) påpekar också att inom begreppet literacy framhålls allt oftare de 

tolkningsgemenskaper som ger delaktighet för barn och unga och som de även socialiseras in i. 

Literacy innefattar alltså olika språkliga kunskaper och bildning i bredare kontexter och för att 

kunna tillgodogöra sig goda literacykunskaper deltar man i situationer som kallas för 

literacypraktiker. I dessa situationer lär man sig färdigheter som blir grunden för att ta till sig 

kunskaper som leder till en bättre literacyförmåga.   

5.2.1 De fyra literacypraktikerna 

Literacy innefattar praktiserande av texter i talad kommunikation, skriftligt bruk och 

skriftspråkliga uttrycksformer. Då detta inkluderas i verksamheter som på något sätt är 

meningsskapande, talar man om literacypraktiker (Liberg & Säljö, 2012). Liberg och Säljö (2012, s. 

239) har skapat ett antal exempel på literacypraktiker. Dessa är:  

 

 vanliga läs- och skrivsituationer 

 situationer där man talar om något man läst eller skrivit 

 situationer där man omsätter något skrivet till en annan uttrycksform som bilder, tabeller, 

diagram och ett görande, exempelvis att läsa och följa en instruktion om hur man 

installerar en ny teve 

 situationer som är influerade av skriftspråket, till exempel samtal och talande som utförs 

på ett bildat eller litterat sätt.  
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    Förutom Liberg och Säljö (2012) har även Luke och Freebody (1999) kartlagt fyra 

literacypraktiker. De har inte givit exempel utan snarare skapat en modell över literacypraktiker 

som en läskunnig elev bör besitta för att kunna bemästra olika texter i olika kontexter. Idén gick 

ut på att skapa en mer komplex syn på literacyundervisningen. De menade att när man läser eller 

skriver antar man fyra olika roller eller snarare fyra olika praktiker. Att använda terminologin fyra 

praktiker var mer passande eftersom de bland annat inkluderar sådant som faktiskt görs i olika 

klassrum- och samhällskontexter (Luke & Freebody, 1999).  

    Luke och Freebody (1999) har kommit fram till följande literacypraktiker:  

 Knäcka korden av skriven text genom att känna igen och använda grundläggande 

funktioner och uppbyggnad, detta inkluderar bland annat att kunna alfabetet, ljuda ord, 

stava och använda skriftspråkliga regler och mönster. 

 Meningsskapande och förståelse av skrivna, visuella1 och talade texter och sedan kunna ta 

hänsyn till texters meningsfulla betydelse och koppla det till sina egna förkunskaper och 

erfarenheter av andra kulturella diskurser, texter och meningssystem. Med andra ord för 

att kunna förstå texten använder man sig av sina för- och omvärldskunskaper. 

 Funktionell användning av texter innebär att man förstår hur olika texter i och utanför 

skolan formas och förändras beroende på i vilket kulturellt och socialt sammanhang som 

texten befinner sig i.  

 Kritiskt analysera och förändra texter med hjälp av sina kunskaper om att text inte är 

ideologiskt neutrala och att de representerar vissa åsikter som kan påverka andra. 

Förståelse för att texters avsikter/ändamål och diskurser kan förändras eller förnyas 

utifrån kritik.  

 

     I denna uppsats fokuseras det på det som faktiskt görs i klassrumssituationer och därmed har 

literacypraktiker definierats som de förmågor eleverna tränar upp och använder för att kunna 

genomföra olika uppgifter inom svenskämnet. Men det är inte endast lärandesyner och 

praktikerna som påverkar vad eleverna arbetar med under lektionerna utan svenskämnet styrs 

även av olika traditioner, det vill säga olika konceptioner. Lektionernas innehåll styrs inte bara av 

övningar inom olika literacypraktiker utan påverkas också av svenskämnets olika konceptioner. 

Konceptionerna bestämmer svenskämnets innehåll och delvis arbetssätt medan praktikerna står 

för det eleverna faktiskt gör i ämnet, både teoretiskt och praktiskt.  

                                                 
1 Med visuella texter menas multimodala texter, alltså visuell kommunikation, där man förmedlar information   

   genom färger, bilder och text. 
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5.3 Svenskämnets konceptioner  

En ämneskonception bildar en modell som utgörs av föreställningar om ämnets syfte, form och 

innehåll (Bergöö, 2005, s. 41). Ämneskonceptioner kan även betraktas som ett paradigm eller en 

didaktisk typologi, det vill säga hur ett ämne har behandlats och betraktats över tid och 

systematiserats genom forskning. Att använda konceptioner är ett sätt att ta till sig och förstå ett 

ämnes uppbyggnad, syfte och metod. Med andra ord besvarar konceptionerna frågorna när, hur, 

vad, varför och för vem. Det kan med andra ord beskrivas som kategoriserande uppfattningar om 

ämnet (Malmgren, 1996, s. 86-90). 

Malmgren (1996, s. 87) har i sin forskning kartlagt tre konceptioner inom svenskämnet. Denna 

urskiljning har han gjort eftersom han menar att dessa konceptioner ”konkurrerar om 

dominansen i grundskolans och gymnasiets modersmålsundervisning – i praktiken, i kursplaner, i 

läromedel och i ämnesdebatt”. Malmgren (1996) benämner de tre konceptioner som svenska som 

ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Molloy (2007) benämner även en fjärde konception som hon kallar för 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. 

Då Malmgren (1996) benämner svenskan som ett färdighetsämne inkluderar han de formella 

tekniker som krävs för att man ska kunna tillgodogöra sig språket på bästa sätt. Med formella 

tekniker menas bland annat skriftspråkets grundläggande regler och avkodning av det lästa och 

inkodning av det skrivna. Han menar även att de färdigheter som krävs för att skaffa sig god 

studieteknik inkluderas i denna konception. Eleverna bör kunna ta till sig svenskan och utveckla 

färdigheter inom språket för att praktiskt kunna klara vardagen. Bergöö (2005, s. 42) hänvisar till 

Malmgren och nämner att formalisering är grunden inom denna konception. Med formalisering 

menas att elever bör öva upp olika delfärdigheter inom språket och därmed utveckla ett fullt 

acceptabelt språk. Malmgren (1996, s. 54-56) menar att delfärdigheter lärs in separat från ett 

innehåll eller sammanhang. Det väsentliga är inte att förmedla ett visst budskap eller innehåll utan 

att träna och automatisera en teknik. Ett exempel på detta är eleverna först får lära sig alla 

bokstäver separat. De får öva på att hur de ser ut, skrivs och ljudas var för sig men bokstäverna 

sätts inte in i ett större sammanhang förrän eleverna behärskar de var för sig. Formalisering övas 

också genom bland annat stavning, grammatikkunskaper, ordförståelse och språklära. 

Den andra konceptionen inom svenskämnet, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, 

lägger fokus på ett bestämt innehåll. Det bestämda innehållet är den litteraturkanon som ska 

fungera som ett sätt att förmedla ett kulturarv i undervisningen. Meningen är att eleverna ska få 

en gemensam kulturell referensram att förhålla sig till. Den klassiska litteraturkanon, som funnits i 

skolan sedan 1800-talsnationalismen, har idag försvunnit alltmer och klassiska verk från andra 



13 

 

västerländska länder har börjat ersätta de svenska verken till viss del. Det bestämda innehållet 

inom denna konception är inte endast litteratur utan Malmgren nämner även språkhistoria som 

ett eget ämnesområde. Men likt den akademiska traditionen (litteraturhistoria och nordiska språk) 

delas bildningsämnet upp i just litteraturen och språket (Malmgren, 1996, s. 88).  

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne är en konception som riktar in sig på elevernas 

erfarenheter och förutsättningar. Till skillnad från färdighetsämnet och bildningsämnet syftar det 

erfarenhetpedagogiska ämnet att “funktionalisera elevernas språkliga arbete i kunskapssökande 

projekt där elevernas erfarenheter och möjligheter att förstå, tolka och värdera gamla och nya 

erfarenheter är centrala” (Bergöö 2005, s. 43).  Med funktionalisering menas att eleverna lär sig 

utifrån att undersöka och engagera sig i omvärlden. Detta intresse bidrar till att olika språkliga 

förmågor och färdigheter växer fram, eftersom eleverna med tiden får ett behov att behärska 

dessa för att föra fram sitt budskap. Detta leder till att både deras ordförråd och 

formuleringsförmåga växer. Det är i sökandet efter information som eleverna lär sig behärska 

olika genrer, grundläggande skrivregler, grammatik och så vidare (Malmgren, 1996, s. 60).  

Molloys (2007) konception, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, innebär att 

undervisningen bör vara influerad av demokratiska värderingar och eleverna bör lära sig om och 

arbeta efter ett demokratiskt arbetssätt. Syftet med att tala om en fjärde konception är att lyfta 

fram att eleverna i undervisningen bör utveckla sin förståelse för sociala och historiska 

humanistiska problem och därmed även lära sig att utveckla och uttrycka sina åsikter om 

samhällsproblem i stort (Molloy, 2007, s. 185-187). 

Malmgren (1996) påpekar i anslutning till dessa konceptioner att de bör ses som teoretiska 

konstruktioner eftersom de är svåra att hitta i undervisningen som rena enheter. Som lärare kan 

man själv välja den inriktning av dessa konceptioner som passar en bäst, dock är det vanligt att de 

förekommer i varierande grad. 

Som tidigare nämnt förekommer lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner i ämnet 

svenska. De representerar synen på svenskämnet och varför ämnet delvis ser ut som det gör. 

Konceptionerna visar på vad som ständigt enligt tradition har varit viktigt att ta med i ämnets 

undervisning och literacypraktikerna visar på hur ämnet lärs in och utövas. För att visa på hur 

konceptioner och literacypraktiker kan samspela i svenskundervisningen har en sammanställning 

gjorts. 

Den första konceptionen, svenskan som ett färdighetsämne innefattar de färdigheter och 

praktiker som förekommer inom den första literacypraktiken, Knäcka koden. Att förstå och 

praktisera språkets grunder är av största vikt och mycket framträdande i de lägre årskurserna i 

skolan, men även i de högre årskurserna är denna praktik aktuell. 
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Den andra konceptionen, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, innefattar 

praktikerna, Meningsskapande och Funktionell användning. När man läser och försöker förstå 

olika typer av litteratur och historiska språkliga förändringar från olika kulturer och olika 

samhällshistoriska sammanhang, använder man sig av sina för- och omvärldskunskaper för att 

förstå texten och i vilken kontext den förekommer. 

Den tredje konceptionen, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, inkluderar 

literacypraktikerna, Funktionell användning och Kritiskt analysera. Med hjälp av sina erfarenheter 

kan eleverna hantera det situationer de befinner sig i och skapa och tolka texter utifrån dessa. Det 

är med hjälp av sina erfarenheter som eleverna kan skilja mellan exempelvis formellt och 

informellt skriftspråk och skillnader i talat språk beroende på social kontext. Genom sina 

erfarenheter har det också möjlighet att kritiskt kunna granska texter, de kan ta till sig olika 

budskap och använda sig av dessa. 

Den fjärde konceptionen, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, inkluderar 

literacypraktikerna, Meningsskapande, Funktionell användning och Kritiskt analysera. Eleverna 

behöver genom literacypraktiken Meningsskapande, ta till sig och förstå texter om olika 

samhällsproblem för att sedan genom att visa på Funktionell användning kunna koppla ihop 

dessa texter med sociala sammanhang. Genom att kritiskt kunna analysera och diskutera aktuella 

problem i samhället kan eleverna utveckla och argumentera för sina åsikter. 

I metodavsnittet kommer det att visas hur lärandesyner, literacypraktikerna och 

konceptionerna kan användas som analysmodeller.    

6. Metod 

Analysen i denna uppsats kan benämnas som en kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus, 

2012) och även som en systematiserad undersökning eftersom innehållet har klassificerats i 

läromedlen (Esaiasson, 2012, s. 211). En innehållsanalys fokuserar generellt på bestämda idéer 

eller argument i en text (Bergström & Boréus, 2012, s. 30). Vid en textanalys ställs krav på 

metodologiskt enhetstänkande. Detta innebär att analysen behöver följa två allmänna krav, tydlig 

argumentation och tydliga kriterier för slutsatsdragning. Analysens kriterier är bland annat att ha 

tydligt ställda frågeställningar. Frågeställningarna i denna uppsats är: vilka lärandesyner, 

literacypraktiker och konceptioner lyfts fram i läromedel i svenska för årskurs 6, vilka 

lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner lyfts fram i läromedel i svenska för årskurs 9 och 

förekommer det skillnader i ämnets innehåll mellan läroböckerna för årskurs 6 och för årskurs 9? 

Reliabiliteten för textanalyser grundar sig allt som oftast i tolkningsaspekter och avgörs av hur 
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noggrann själva textanalysen är (Bergström & Boréus, 2012, s. 42).  Man behöver även fundera 

över om de analysmodeller man väljer att använda sig av har validitet, om de frågor man ställer är 

rimliga empiriska indikationer (Esaiasson, 2012, s. 214-216). 

6.1 Urval och material 

Uppsatsens empiri är insamlad på följande sett. Mail skickades iväg till förlagen Natur och Kultur 

samt Gleerups. I mailet efterfrågades deras mest sålda läromedel för årskurs 6 respektive 9. 

Förlagen kunde inte besvara denna fråga eftersom den typen av information är konfidentiell. 

Däremot gav både förlagen förslag på läromedel de trodde var passande. Man kan fundera över 

varför just dessa läroböcker rekommenderades. Som tidigare nämnts granskas inte läromedel 

statligt längre utan det är upp till den enskilde läraren att bedöma läromedlet. Författare av 

läroböcker kan vilja förmedla sina egna åsikter och värderingar och det kan i sin tur förbises av 

förlaget. Det innebär att de läromedel som har rekommenderats till denna uppsats kan förmedla 

åsikter eller värderingar, som omedvetet kan påverka läsaren. Trots denna problematik valdes 

läroböcker utifrån Natur och Kulturs förslag eftersom de fanns tillgängliga i upplagan för både 

årskurs 6 och 9 på ett av Uppsala Universitets bibliotek. Läroböckerna tillhör läromedelsserien 

Ess i Svenska, den fjärde upplagan, för årskurs 6 respektive 9. Analyserna har genomförts utifrån 

läroboken med komplettering från studieboken för årskurs 6 och 9 inom samma serie. 

Sammanlagt har fyra läroböcker inkluderats i denna studie. 

6.2 Databearbetning och analysmetod 

Läroböckerna lästes igenom noggrant och eftersom böckerna är uppdelade i kapitel, som tydligt 

speglar deras innehåll, har varje kapitel varit plattformen för analyseringen av lärandesyn, 

literacypraktiker och konceptioner.  

Uppsatsen syftade till att undersöka hur svenskämnet skrevs fram och då det användes 

analysmodeller bestående av ovan nämnda termer, har analysen god validitet eftersom det fanns 

möjlighet att svara på uppsatsens frågeställningar med hjälp av dem (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 41). De fyra literacypraktikerna har tidigare använts av bland annat Liberg, Wiksten Folkeryd 

och af Geijerstam (2012). Deras studie visar att literacypraktiker kan användas för att analysera 

dokument och material i skolan.  

Frågan om analysens reliabilitet rör bland annat aspekten om det tidigare har gjorts en 

liknande studie som har givit ett liknande resultat med samma analysmodeller. Det kan dock inte 

sägas något om reliabiliteten ur den aspekten eftersom modellerna inte tidigare verkar ha använts 

i en liknande läromedelsanalys (Bergström & Boréus 2012, s. 42-43). Däremot genomfördes 
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analyserna av läroböckerna av två olika personer, utifrån samma analysredskap, på läromedel 

inom samma serie fast olika årskurser och då fanns det möjlighet att vid jämförelsen av 

läromedlen kontrollera att liknande uppgifter klassificerats på samma sätt. Därigenom kunde 

undersökningens reliabilitet avgöras.   

6.3 Genomförande 

Det är elevuppgifterna från de fyra läroböcker, som har studerats. Detta har gjorts med 

utgångspunkt ur de tidigare presenterade lärandesynerna, literacypraktikerna (Luke & Freebody, 

1999) och svenskämnets konceptioner (Malmgren, 1996; och Molloy, 2007). 

Utgångspunkten för analysen var läroboken och studieboken för respektive årskurs. Böckerna 

kompletterar varandra, vilket innebär att de är svåra att analysera var för sig. Valet att använda 

båda böckerna gjordes för att ge en mer fullständig analys av uppgifterna. 

Vid genomförandet av analysen granskades elevuppgifterna i både läroboken och studieboken 

för att ge en enhetlig syn på varje avsnitt. Därefter placerades det sammanfattade innehållet av 

uppgifterna in i respektive kolumn i analysfigurerna, förutom lärandesynerna, som 

sammanfattades i löpande text. Analysdelarna 7.1 och 7.2 utfördes enskilt medan 7.3 och 7.4 

genomfördes gemensamt av författarna till denna uppsats. 

Vid analyseringen har läroböckernas samtliga elevuppgifter noggrant studerats, detta har gjorts 

kapitelvis. Det visade sig att läroböckerna innehöll ett stort antal olika uppgifter. För att inte 

behöva redovisa för samtliga, har de uppgifter som antingen presenterar något nytt ämne, 

efterfrågar en ny förmåga/färdighet eller presenterar ett nytt arbetssätt till det givna 

ämnesområdet fått fungera som “rubriker”. Varje rubrik kan innehålla allt från en till flera olika 

uppgifter. Kolumnerna i Figurerna 4, 5, 6 och 7 representerar alltså inte mängden uppgifter utan 

endast innehåll. Syftet med att strukturera och utforma analysen på detta sätt är att skapa en 

lättöverskådlig bild över läroböckernas innehåll. Det tas i denna uppsats avstånd från möjligheten 

att genomföra en kvantitativ analys, vilket skulle innebära en uppräkning av alla uppgifter och 

exakta antal över vilka uppgifter som passar in i respektive kolumn, inom respektive 

analysmodell. Dessutom visade det sig vid en närmare granskning av läroböckerna i årskurs 9, att 

en kvantitativ analys inte var genomförbar, eftersom vissa uppgifter inte gick att dela upp i 

antingen det ena eller det andra. Vissa av de olika analysmodellernas delar gick att applicera på en 

och samma uppgift. De uppgifter som har varit svårdefinierade har placerats under rubrik 7.4. 

Problematiken som uppkommer då det inte görs en kvantitativ analys är att det är svårare att 

uttala sig om vilka av analysmodellernas delar som skrivs fram mest. Man kan alltså inte, utifrån 

hur många olika uppgifter som finns inom en kolumn, med säkerhet säga att dessa uppgifter är 
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mest förekommande. Läsarens behöver därmed uppmärksammas på att inte låta sig förledas av 

kolumnernas längd i Figurerna 4, 5, 6 och 7.  

Efter att analysen har genomförts och varje uppgift har granskats och analyserats efter de olika 

analysmodeller, kan vissa slutsatser ändå dras om vilka delar som skrivs fram mest i läroböckerna. 

Det bör dock påpekas att denna avvägning bör betraktas som en tolkning.  

6.4 Etiska aspekter vid textanalys 

Vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning finns det fyra principer som man som 

forskare måste ta hänsyn till. Vetenskapsrådet benämner dessa som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav är dock svåra att 

applicera på en textanalys, eftersom det i en sådan analys inte finns några mänskliga deltagare att 

ta hänsyn till. Det förekommer inte heller i denna undersökning någon form av ställningstagande, 

som kan påverka en tredje part. Om uppsatsen däremot innehöll ett ställningstagande, exempelvis 

att uppsatsen förmedlade en negativ bedömning av något slag, skulle informationskravet 

eventuellt kunna tas i beaktande (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Något man däremot bör ta hänsyn till vid textanalyser är källkritiska aspekter i bedömningen 

av hur trovärdigt innehållet i texten är och fundera över vad författaren vill förmedla. Man bör 

även ta hänsyn till hur representativt analysmaterialet är för det valda syftet (Bergström & Boréus, 

2012, s. 43).  

Textanalyser inkluderar alltid tolkningsaspekter och det gäller att vara medveten om att det 

som en person anser vara uttryck får något i en text, kan ses som uttryck för något helt annat av 

en annan person (Bergström & Boréus, 2012, s. 30). 

6.5 Reflektion över metoden 

Att göra en läromedelsanalys innefattar att vi gör vissa antaganden om vad uppgifterna i 

läromedlen inkluderar och förmedlar. Eftersom det är texterna och uppgifterna i sig som granskas 

är den textanalytiska metoden aktuell. Styrkor med denna metod är att materialet ofta är 

lättillgängligt och det är enklare att komplettera sin empiri och granska primärkällorna på en 

djupare nivå. Men med styrkor följer också svagheter vilka man bör ta hänsyn till. Tolkning 

skapar alltid en viss form av ovetenskaplighet eftersom det är subjektiva antaganden som görs i 

val av material och tolkningsredskap.  

     Vid genomförandet av analysen har vissa tolkningsproblem uppstått. Vissa uppgifter hade 

kunnat placeras inom flera lärandesyner, literacypraktiker eller konceptioner. Flera uppgifters 

placeringar i analysmodellerna kan alltså diskuteras beroende på hur man som läsare tolkar dem. 
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     Ett annat problem som uppstod var att en av konceptionerna, svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, främst lyfter fram demokratiska arbetssätt. Men i 

analysen av elevuppgifterna har dock flera uppgifter, som på något sätt avhandlar ett aktuellt 

problem eller återknyter till något i samhället, som eleverna kan relatera till, även placerats under 

denna konception. För även om arbetssätt står i centrum i Molloys (2007) konception, är 

demokratiska värderingar och samhällsproblem fortfarande en del av den. 

6.6 Analysmodeller  

Nedan följer de tre olika analysmodellerna lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner, som 

har använts i denna uppsats. De är uppstrukturerade i tre figurer, där varje kolumn representerar 

en del av analysmodellen och innehåller exempel på uppgifter eller ämnen, som kan placeras där. 

Samtliga analysmodeller har analyserats i löpande text. Literacypraktikernas och 

konceptionernas analyser har även kompletterats med varsin tillhörande figur, där varje figur är 

en sammanställning av elevuppgifterna. 

6.6.1 Lärandesyn 

Den första analysmodellen som har använts är skapad utifrån lärandesynerna. Nedanför finns en 

figur som är gjord utifrån de tre perspektiven, behaviorism, kognitivism och sociokulturellt 

lärande. Detta är en sammanfattning över vilket innehåll som kan rymmas inom de tre olika 

perspektiven. 

 

Behaviorism Kognitivism Sociokulturellt lärande 

Reproducera faktakunskaper 
 
Svar på uppgifter är alltid rätt 
eller fel.  
 
Enskilt arbete 
 
Elevens förväntas att ta in 
kunskapen utan bearbetning 
eller eftertanke 
 
Ingen egen kunskapsökning, 
läraren som kunskapskälla 
 

Metakognitivt tänkande 
kring det egna lärandet. 
 
Utveckla förståelse och 
skapa sammanhang av 
faktakunskaper 
 
Genom rätt följdfrågor från 
läraren hjälps eleven vidare i 
sitt lärande 
 
Konstruerar och skapar sin 
egen kunskap 

Lära av varandra, arbeta 
tillsammans, grupparbeten 
 
Experimentera  
 
Diskussioner 
 
Lärandet sker i stadier, genom 
att haka i det man redan kan och 
utvecklas därifrån 
 
Söker kunskap på andra ställen 
än läroboken 
 

Figur 1. Lärandesyner 
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6.6.2 De fyra literacypraktikerna  

Den andra analysmodell som används är de fyra literacypraktikerna. Den är gjord med 

utgångspunkt i Luke och Freebodys (1999) och Liberg, Wiksten Folkeryd och af Geijerstam 

(2012) vetenskapliga artiklar. Detta är en sammanfattning över vilket innehåll som ryms inom de 

fyra olika kategorierna (praktikerna) Knäcka koden, Meningsskapande, Funktionell användning 

samt Kritiskt analysera.  

 

Knäcka koden Meningsskapande Funktionell användning Kritiskt 
analysera 

Grundläggande 
färdigheter och 
förmågor inom tal, 
skrift och läsning så 
som: 
 
Alfabetet 
Ljuda ord 
Avkodning av text 
Stava 
Grundläggande 
skrivregler 
Rättstavning 
Förstå begrepp 
Grundläggande 
regler för muntlig 
framställning 
 
Metoder och 
begrepp 
 

Lässtrategier 
 
Läslust 
 
Använda språket för att 
uttrycka sig  
 
Utveckla den egna 
identiteten och 
förståelsen för 
omvärlden   
 
Placera begrepp i 
sammanhang 
 
Kunna kombinera, 
värdera och analysera 
samt se samband och 
konsekvenser 
 
Förstå visuella, skrivna 
och talade texter och 
koppla dem till egna 
erfarenheter 

Anpassa språket efter olika 
syften, mottagare och 
kontexter så väl som ett 
varierat språkbruk 
beroende på sociala och 
kulturella sammanhang 
och medier 
 
Förståelse och kunskap om 
grannspråk och 
minoritetsspråk 
 
Förståelse för att sociala 
och kulturella aspekter 
formar olika typer av texter 

Kritiskt utvärdera 
information 
 
Fokus på 
traditioner, 
normer och 
värderingar 
 
Skapa en egen 
läsaridentitet 
 
Nyanserad 
användning av 
begrepp och 
termer vid 
förmedling av 
åsikter 

Figur 2. De fyra literacypraktikerna 
 
 
 
 

6.6.3 Svenskämnets konceptioner 

Den tredje analysmodellen är en sammanfattning över vilket innehåll som kan rymmas inom 

svenskämnets konceptioner (Malmgren, 1996; och Molloy, 2007). 
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Färdighetsämne Litteraturhistoriskt 
bildningsämne 

Erfarenhets- 
pedagogiskt ämne  

Erfarenhets- 
pedagogiskt 
demokratiämne 

Utveckla elevernas 
språkförmåga att lyssna, 
tala, läsa, skriva och se 
 
Grundläggande regler i 
skriftspråket 
 
Avkodning av det lästa 
 
Inkodning av det 
skrivna 
 
Formaliserade 
elevuppgifter t.ex i 
stavning, grammatik, 
språklära, ordförståelse 
och rättstavning 
 
Skillnader mellan olika 
texttyper och genrer 

Faktakunskaper om 
litteraturhistoria och 
språkhistoria 
 
Läsning av den klassiska 
och västerländska 
litteraturkanonen. 
 
Placera texterna i sitt 
kulturella, historiska och 
sociala sammanhang 
 
Språkhistoria: 
runsvenska, äldre och 
yngre fornsvenska, äldre 
och yngre nysvenska 
 
Författarporträtt 

Användning av 
förkunskaper för 
inlärning av nya 
kunskaper 
 
Reflektera och 
diskutera sina egna 
erfarenheter och 
koppla dessa till ny 
kunskap 
 
Undervisningen utgår 
ifrån elevernas 
förutsättningar och 
erfarenheter 
 
Funktionaliserad 
färdighetsträning 
 
Utifrån sina egna 
åsikter och 
erfarenheter diskutera 
olika ämnen 
 
Uppmuntran till att 
använda sina egna 
intressen i 
undervisningen 

Demokratiskt 
arbetssätt 
 
Lära sig om 
demokratiska 
värderingar 
 
Kunskaper om 
jämställdhet  
 
Kunskaper om 
samhällsproblem 
 
Argumentera för 
sin ståndpunkt  

Figur 3. Svenskämnets konceptioner 

7. Analys och resultat 

Utifrån de ovan nämnda analysmodellerna har läroböckernas elevuppgifter, för respektive stadie, 

systematiskt analyserats och placerats in i respektive kolumner. Analysdelen för årskurs 6 

genomfördes av Linn Axelsson och delen för årskurs 9 genomfördes av Emelia Gahnström. För 

att inte behöva referera i varje stycke till de fyra läroböckerna i följande analys och diskussion, 

beskrivs läroböckerna tillhörande Ess i Svenska för respektive årskurs under respektive analysdel 

och därefter omnämns läroböckerna som lärobok och studiebok. 
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7.1 Vilka lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner lyfts fram i 

läromedel i svenska för årskurs 6? 

Det läromedel, som har använts för denna analys, är Ess i svenska från förlaget Natur och Kultur. 

Det är både läroboken (2010) och studieboken (2010) för årskurs 6 som ligger till grund för 

analysen. Läroboken innehåller 20 kapitel som inkluderar bland annat grundläggande skrivregler, 

grammatik, läsförståelse, några litteraturgenrer och källkritik. Studieboken innehåller 14 kapitel 

som kompletterar flera av lärobokens kapitel. Dessa kapitel i läroboken har oftast inga eller 

väldigt få elevuppgifter, exempelvis i kapitlen Att använda bibliotek och Att söka fakta på internet, 

hittar eleverna de tillhörande uppgifterna i studieboken. Vissa av lärobokens kapitel har många 

egna uppgifter men kompletteras ändå med extra kapitel i studieboken. Dessa kapitel tränar oftast 

färdighetsövningar exempelvis i kapitel om ordkunskap, skrivregler, skiljetecken och rättstavning. 

Kapitlen är främst uppbyggda efter att elevernas lärobok består av en till flera olika sorters 

texter. Oftast möts eleverna först av en informationstext som berättar historiskt om ämnet och 

sedan vad eleverna ska göra och hur. Vissa kapitel innehåller även färdigtryckta faktatexter, 

tabeller, tablåer och scheman som eleverna ska praktisera sina kunskaper på. I läroboken finns 

sedan hänvisningar till studieboken, om det finns extra uppgifter för eleverna att utföra. 

Vid analysen av dessa läroböcker har en systematisk genomgång av elevuppgifter gjorts. 

Uppgifterna har sedan placerats in i på rätt plats i det olika analysmodellerna. I Figur 4 och 5 ser 

läsaren även en sammanställnings för samtliga uppgifter som har kunnat urskiljas utifrån dessa 

analysmodeller. Den generella bilden av läroböckerna efter avslutad analysering är att båda 

böckerna till stor del övar eleverna i grundläggande skriv- och läsfärdigheter. Eleverna övar dessa 

uppgifter genom att reproducera den kunskap som står i boken. Det är få övningar där eleverna 

får använda sig själv som utgångspunkt i sitt skrivande, utan oftast är uppgifternas skrivteman 

redan bestämda.   

7.1.1 Lärandesyn 

En stor mängd av läroböckernas uppgifter är behavioristiska. Eleverna får i alla kapitel möta 

minst en eller flera uppgifter där de endast behöver reproducera och automatisera den kunskap 

som de får sig tilldelad. De övar bland annat på hur man använder en ordbok, läser om författare 

och genrer, svarar på faktafrågor om läsningens och skrivningens utveckling samt övar på 

grundläggande ordkunskap, skrivregler och grammatik genom att automatisera dessa kunskaper. 

Dessa typer av uppgifter visar på en behavioristisk lärandesyn (Säljö, 2000, s. 52). Något som blev 

tydligt vid analysering av läroböckerna är att studieboken endast innehåller behavioristiskt lärande 
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eftersom uppgifterna kan sammanfattas som enskilt arbetande med färdighetsträning. Dessa 

uppgifter ställer en fråga som det finns rätta svar på. Eleverna behöver inte göra egna tolkningar 

eller använda sig av förkunskaper för att kunna besvara dessa, i likhet med det behavioristiska 

perspektivet enligt Dewey (2004, s. 166-167). Det är vid analysering av uppgifterna i läroboken 

som de olika lärandesynerna behaviorismen, kognitivismen och sociokulturellt lärande visar sig.  

I läroboken möter eleverna inte bara det behavioristiska lärandet utan även uppgifter som 

faller inom lärandesynen kognitivismen. Eleverna utför bland annat övningar som är till för att 

öka deras läsförståelse. De ska i flera av dessa uppgifter inte bara reproducera kunskapen genom 

att automatisera den, utan de behöver även applicera och använda sina kunskaper för att klara av 

uppgifterna. Några andra uppgifter handlar om att eleverna ska lära sig att skriva dagbok över vad 

de lär sig i skolan. När eleverna ställs inför utmaningen att skriva uppsats behöver de ta till sig alla 

instruktioner i kapitlet och förstå hur dessa ska användas för att kunna producera en egen uppsats 

efter uppsatsreglerna. I en annan uppgift arbetar eleverna med Gustaf Frödings dikt Det var en 

dans bort i vägen. Meningen är eleverna ska läsa mellan raderna i dikten och beskriva personerna i 

den. Eleverna måste aktivt läsa och förstå texten för att kunna utföra uppgiften. I arbetet med ett 

kapitel som handlar om film, uppmanas eleverna att skriva om sin egen favoritfilm. De behöver 

använda sig av sina egna erfarenheter för att kunna producera en sådan text. Dessa uppgifter 

tillåter eleverna att tänka metakognitivt kring sitt eget lärande. De behöver synliggöra sitt lärande 

och skapa sig en förståelse för de texter de läser för att kunna utföra uppgifter. På detta vis får 

eleverna arbeta med uppgifter som passar inom kognitivismen (Stensmo, 2007, s. 36-38). 

Flera uppgifter handlar också om att tillsammans med andra synliggöra och ta till sig 

kunskaper. I läroboken finns exempel på uppgifter som hamnar inom det sociokulturella lärandet. 

Bland annat får eleverna arbeta tillsammans i flera uppgifter när de ska lära sig att använda en 

uppslagsbok. Där ska de med varandras hjälp lära sig att förstå de komprimerade texterna. 

Eleverna får även i några uppgifter arbeta tillsammans med muntligt framförande. De övar då 

både in tekniker för ett bättre muntligt framförande och producerar och framför ett sådant. 

Eleverna får även tillsammans med några kamrater hitta på en egen filmscen och spela upp, eller 

tillsammans komma på hur de skulle kunna marknadsföra en film. Eleverna får även tillsammans 

i grupper skapa uppgifter som en annan grupp ska lösa. Alla dessa övningar är exempel på hur 

eleverna med hjälp av sina kamrater kan samarbeta, lära av varandra och hjälpas åt att producera 

olika arbeten, vilket stämmer överens med det sociokulturella lärandet som definieras av Phillips 

och Soltis (2010, s. 93). 



23 

 

7.1.2 Literacypraktiker 

Vid analyseringen av literacypraktikerna, kunde flest olika elevövningar placeras under praktiken 

Knäcka koden. Eleverna möter många uppgifter som är till för lära dem att använda 

grundläggande funktioner och uppbyggnader i språket, som exempelvis när de får träna 

alfabetiskt ordning, skriva filmrecensioner, grundläggande skrivregler som skiljetecken, 

rättstavning och ordkunskap. Under praktiken Meningsskapande placerades sådana uppgifter som 

var utformade för att öka elevernas kunskaper om olika lässtrategier och elevernas läsförståelse. 

Men där placerades också övningar i muntligt framförande, eftersom dessa uppgifter mer syftade 

till att låta eleverna använda språket för uttrycka sig själva. De övningar som placerades under 

praktiken Funktionell användning var uppgifter som uppmuntrade eleverna att anpassa sina texter 

efter textens mottagare. Under den sista praktiken Kritiskt analysera kunde endast uppgifter 

placeras som kunde kopplas till någon typ att källkritik. Det var endast vid dessa tillfällen eleverna 

uppmuntrades att reflektera över sina källor och dess användning (Luke & Freebody, 1999). 

De slutsatser som kan dras utifrån detta är att eleverna i denna lärobok för årskurs 6 mest 

fokuserar på olika övningar som kan placeras under praktiken Knäcka koden. Det är 

grundläggande förmågor och färdigheter som tränas och prioriteras. De olika övningarna är 

väldigt grundliga. Eleverna presenteras först för en genomgång och ska sedan utföra tillhörande 

uppgifter. Dessa typer av uppgifter uppmuntrar inte eleverna att placera sina kunskaper i större 

sammanhang eller reflektera kring dem, utan det ska endast genomföras.  

 

Knäcka koden Meningsskapande Funktionell 
användning 

Kritiskt analysera 

Alfabetisk ordning 

Versaler och gemener 

Vokaler och 
konsonanter 

Hitta rätt i en ordlista 
och dess användnings- 
områden 

Hur man använder 
och förstår en 
uppslagsbok 

Hitta i  

Lässtrategier, sökläsa, 
läsa mellan raderna, 
hitta nyckelord osv. 

Läsförståelse 

Övning i muntligt 
framträdande, öva på 
att läsa med flyt 
frasera, dramatisera. 
 
Muntligt framträdande 

Skriva loggbok, 
synliggörande av sitt 
eget lärande 

Skrivning av 
inbjudningar, brev och 
e-post 

Grundläggande 
uppsatsregler och 
skrivning av uppsats 

 
 
 
 
 
 
 
 

Källkritik 
Bedöma träffar på 
internet 
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Knäcka koden Meningsskapande Funktionell 
användning 

Kritiskt analysera 

bibliotekskataloger 

Dispositionera text 

Söka fakta på 
bibliotek eller nätet 

Bokgenrer  

Skriv filmrecension 

Ordkunskap 

Skiljetecken 

Rättstavning, 
stavningsregler 

Ordklasser  

Skriva fullständiga 
meningar, satsradning, 
konjunktioner, 
specifika och allmänna 
ord 

   

Figur 4. Uppgifter från läroböckerna i årskurs 6 uppstrukturerade efter literacypraktiker. 

7.1.3 Svenskämnets konceptioner 

Vid analyseringen av läroböckerna, utifrån analysmodellen svenskämnets konceptioner, 

framträdde konceptionen svenska som ett färdighetsämne mest. Inom denna konception har 

uppgifter placerats som övar eleven i grundläggande skrivregler och grammatikregler (Malmgren, 

1996, s. 54). Övningar i muntligt framförande har också placerats här eftersom eleverna inom 

denna konception förväntas öva på att utveckla sin språkförmåga genom tal. Men även andra 

grundläggande kunskaper, som hur man skriver en uppsats eller en inbjudan, tränas i olika 

uppgifter av eleverna utan att de behöver ha sig själva och sina kunskaper som utgångspunkt.  

Inom den andra konceptionen svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne placeras 

uppgifter från läroböckerna som har kopplingar till litteratur och historiska aspekter, exempelvis 

skrivningens och läsningens utveckling, med tillhörande faktafrågor (Malmgren, 1996, s. 88).  I 

konceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne inkluderas de uppgifter som på något 
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sätt låter eleverna utgå ifrån sig själva när de skriver. De får med hjälp av sina förkunskaper skapa 

sina arbeten (Bergöö, 2005, s. 43). 

I årskurs 6 kunde ingen uppgift placeras under konceptionen svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne (Molloy, 2007, s. 185-187). Visserligen får eleverna vid 

flera tillfällen arbeta tillsammans med olika uppgifter, men huruvida detta samarbete kommer att 

ske efter demokratiska arbetsformer är svårt att säga någonting om. Eleverna får aldrig några 

instruktioner om hur man arbetar efter ett demokratiskt arbetssätt, de uppmanas inte heller att 

följa ett. Inte heller får eleverna lära sig om demokratiska värderingar eller några kunskaper om 

samhällsproblem. Eleverna behöver inte sätta sig in i någon annans tankar eller perspektiv. 

De slutsatser som kan dras utifrån denna analysmodell är att konceptionen svenska som ett 

färdighetsämne skrivs fram mest när det gäller olika moment som eleverna får öva på. Även om 

denna uppsats inte har tagit i anspråk att redovisa för hur mycket som tränas inom varje 

konception, kan det dock sägas att det finns flest olika moment utifrån denna konception i dessa 

läromedel för årskurs 6. Detta visar på att eleverna många gånger tränar grundläggande 

färdigheter och förmågor i sitt skivande, talande och läsande. Det är sällan som elevens egna 

förkunskaper är en utgångspunkt i uppgifterna. Att boken helt saknar uppgifter som kan tolkas in 

i konceptionen svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, kan möjligtvis vittna om 

att läromedlet är skapat för att ge eleverna nödvändiga grundläggande färdigheter som behövs 

som grund för att vid senare tillfälle kunna tillgodogöra sig kunskaper från andra konceptioner.  

 

Färdighetsämne Litteraturhistoriskt 
bildningsämne 

Erfarenhets- 
pedagogiskt ämne  

Erfarenhets- 
pedagogiskt 
demokratiämne 

Grundläggande 
skrivregler 
 
Alfabetisk ordning 
 
Hitta rätt i en ordlista 
och dess 
användningsområden 
 
Kunskaper om 
bibliotekets historia 
och olika typer av 
bibliotek 
 
Lässtrategier, sökläsa, 
läsa mellan raderna, 
hitta nyckelord osv. 

Bibliotekets historia, 
olika typer av 
bibliotek 
 
Skrivningens och 
läsningens utveckling, 
med tillhörande 
faktafrågor 
 
Information om hur 
Frödings delade upp 
sina dikter i 
personbeskrivningar, 
miljöbeskrivningar 
osv. använda detta i 
egen analys 
 

Studieteknik, 
loggböcker, dagböcker 
Skriva uppsats utifrån 
eget valt ämne 
Skriva filmrecension 
 
Tillsammans med 
några kamrater skapa 
en egen filmscen 
 
Marknadsföra en 
komponerad eller 
redan befintlig film  
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Färdighetsämne Litteraturhistoriskt 
bildningsämne 

Erfarenhets- 
pedagogiskt ämne 

Erfarenhets- 
pedagogiskt 
demokratiämne 

Hur man använder 
och förstår en 
uppslagsbok 
 
Hitta i 
bibliotekskataloger 
 
Källkritik, bedöma 
träffar på internet 
 
Övning i muntligt 
framträdande, öva på 
att läsa med flyt,  
frasera, dramatisera. 
 
Muntligt framträdande 
 
Grundläggande 
skrivregler för uppsats 
 
Skrivregler för 
inbjudningar, brev och 
e-post.   
 
Bokgenrer 
 
Ordkunskap 
 
Skiljetecken 

Rättstavning, 
skiljetecken 

Ordklasser 

Skriva fullständiga 
meningar, satsradning, 
konjunktioner, 
specifika och allmänna 
ord 

   

Figur 5. Uppgifter från läroböckerna i årskurs 6 uppstrukturerade efter svenskämnets 
konceptioner 
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7.2 Vilka lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner lyfts fram i 

läromedel i svenska för årskurs 9? 

De läroböcker, som används i denna analys, är en lärobok (2009) och en studiebok (2009) för 

årskurs 9 tillhörande läroboksserien Ess i Svenska, utgivna av förlaget Natur och Kultur. 

Läroboken innefattar 18 kapitel, där varje kapitel på något sätt introducerar ett nytt område eller, i 

litteratursammanhang, en ny epok. Exempel på några kapitel, presenterade efter deras titel, är 

Läsa, Tala, Skriva, Stora svenska författarskap och Språkhistoria. Till varje kapitel, förutom kapitlet 

Grammatisk översikt, förekommer uppgifter. Uppgifterna finns placerade på varierande vis på 

sidorna och återknyter till fakta- och skönlitterära texter på ett eller annat sätt. Kapitlet 

Grammatisk översikt har uppgifter i studieboken, där eleverna får öva på den form- och satslära, 

som presenteras i läroboken. 

Studieboken består av nio kapitel och varje kapitel innefattar uppgifter som kompletterar de 

avsnitt och uppgifter som finns i läroboken. I studieboken verkar det enskilda arbetet och 

färdighetsträning ligga i fokus. Lärandesynen är genomgående behavioristisk och kognitivistisk 

(Säljö, 2008) och konceptionerna svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (Bergöö, 2005) 

och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne (Molloy, 2007) förekommer inte. 

Det är här viktigt att påpeka att de uppgifter, som i analysen är placerade inom konceptionernas 

kolumner svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, alla kommer från läroboken och är uppgifter som på 

något sätt återknyter till fakta- och skönlitterära texter. 

    I läroboken för årskurs 9 innehåller många uppgifter flera analyspunkter. Eleverna förväntas 

besvara en faktafråga, fundera över om problemet finns idag eller vad han eller hon själv tycker 

och sedan ta kunskapen och diskutera den i klassen. Uppgifterna är strukturerade på så sätt att de 

innefattar flera lärandesyner, literacypraktiker och konceptioner. Denna problematik har inneburit 

att uppgifterna till viss del har plockats isär och parats ihop med liknande uppgifter, för att 

därefter placeras in i analysmodellerna. För att förklara detta närmare kan ett exempel ges för de 

uppgifter som på något sätt tränar läsförståelse. Dessa uppgifter är utformade på liknande sätt 

och eleverna förväntas besvara en faktafråga med ett svar som finns att hitta i en text. Dock är 

dessa uppgifter i läsförståelse ofta sammankopplade med uppgifter som är utformade på ett annat 

sätt och frågar efter andra kunskaper. Därför, för att kunna synliggöra de uppgifter som då tränar 

läsförståelse, har en uppdelning och sammanslagning gjorts. De uppgifter, som trots att de hade 

kunnat plockas isär inte har kunnat placeras in i analysmodellerna, har placerats i slutet av 

analysen, under rubrik 7.4. 
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    Analysen inleds med en komprimerad skildring av vilken typ av uppgifter som förekommer 

inom varje lärandesyn. Några exempel på uppgifter kommer att beskrivas och på vilket sätt som 

de olika lärandesynerna finns representerade i olika typer av uppgifter. Därefter följer analysen av 

literacypraktikerna och det sammanfattade innehållet av uppgifterna inom varje kapitel har 

placerats i respektive aktuell kolumn. Analysen över läroboken och studieboken för årskurs 9 

avslutas med en analys av hur svenskämnets konceptioner finns representerade bland läroboken 

och studiebokens uppgifter. 

7.2.1 Lärandesyn 

Den behavioristiska lärandesynen speglas i alla uppgifter där eleverna förväntas lära sig ny fakta, 

svara på frågor genom att sökläsa information i texter och förklara begrepp. I alla kapitel utom ett 

(Grammatisk översikt) förekommer frågor och uppgifter som ber eleven att förklara ett begrepp 

eller hitta ett rätt eller fel svar i en text som de precis läst (Säljö, 2000, s. 52). Exempel på sådana 

uppgifter kan vara att tala om vad en versfot är, hur många stycken en text innehåller och hur 

många diktsamlingar Gustaf Fröding har skrivit. I studieboken är den behavioristiska 

lärandesynen dominant eftersom uppgifterna hjälper eleverna att träna olika färdigheter genom att 

kort och koncist besvara uppgifter utan någon reflektion. Uppgifterna besvaras med att eleven 

antingen skriver ett ord eller en mening eller sätter ett kryss eller ord i rätt svarsruta. Denna 

reproducering av kunskap är typisk för den behavioristiska lärandesynen (Dewey, 2004, s. 166-

167).  

    Den kognitivistiska lärandesynen finns i de uppgifter där eleverna förväntas fundera eller 

reflektera själva (Säljö, 2000, s. 49, 55-56). Dessa förmågor kan förekomma i uppgifter där svaret 

kan te sig enkelt men som innebär att eleverna måste använda olika strategier för att kunna 

tillgodogöra sig det enkla svaret. Att kunna läsa mellan raderna är en av dessa strategier. Inom den 

kognitiva lärandesynen hamnar bland annat de uppgifter där eleven tränar läsförståelse. I 

exemplet ovan, om hur många diktsamlingar Gustaf Fröding kan tänkas ha skrivit, begärs ett 

enkelt, faktabaserat svar men svaret framgår inte direkt i texten utan det måste tolkas fram. 

Eleven måste, utifrån sin läsförståelse och praktiserande av sökläsning, hitta svaret och därför kan 

denna typ av uppgift placeras inom både den behavioristiska och den kognitivistiska 

lärandesynen. Den kognitivistiska lärandesynen innefattar även uppgifter där eleven ska, utifrån 

sina egna erfarenheter och den information som ges i läroböckerna, skapa den egna kunskapen 

(Stensmo, 2007, s. 36-38). Att fundera metakognitivt över den egna minnesteknik, reflektera över 

olika musikstilar, hur det är att gå på bio och om skönhetsideal är vanligt förekommande i 

Sverige, är exempel på uppgifter som förekommer frekvent i läroboken. I studieboken 
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förekommer några få uppgifter där eleverna möter denna lärandesyn och de är mer enkelt 

utformade och kräver korta svar. Exempel på dessa uppgifter i studieboken är bland annat träning 

i läsförståelse, där det svar som bäst passar in på texten antingen kryssas i eller skrivs ner, rätta 

texter med olika stav- och skrivfel och fundera över om gamla ordspråk gäller än idag. 

    Utöver den behavioristiska och den kognitivistiska lärandesynen finns det tydliga exempel på 

det sociokulturella lärandet bland lärobokens uppgifter (Strandberg, 2006, s. 37; Phillips & Soltis, 

2010, s. 93). Dock förekommer denna lärandesyn inte i studieboken. Eleverna ska i studieboken 

arbeta enskilt och utbyte av kunskap, klasskamrater emellan, verkar inte förkomma bland bokens 

uppgifter. I läroboken förekommer det sociokulturella lärandet i flera av bokens kapitel. Eleverna 

förväntas diskutera olika problem i samhället, samarbeta i små grupper och hjälpa varandra med 

vissa uppgifter. Till exempel ska eleverna tillsammans kommentera olika bloggar, diskutera 

skillnader mellan romaner och diskutera i helklass om låneord är till nytta eller skada. Vid muntlig 

framställning blir denna lärandesyn även aktuell eftersom eleverna tillsammans ska hjälpa 

varandra att inte endast bli goda talare utan även goda lyssnare.  

7.2.2 Literacypraktiker 

De fyra literacypraktikerna praktiseras i olika mängd bland läroboken och studiebokens uppgifter. 

I studieboken verkar Knäcka koden vara den mest framträdande literacypraktiken eftersom det är 

grundläggande kunskaper som lärs in och tränas (Luke & Freebody, 1999). I läroboken är Knäcka 

koden och Meningsskapande de literacypraktikerna som verkar skrivas fram mest. I varje kapitel 

som avhandlas i boken förekommer uppgifter där eleven antingen ska tillgodogöra sig och 

använda grundläggande information eller koppla informationen till egna förkunskaper och 

erfarenheter om texter och diskurser (Luke & Freebody, 1999). Denna avvägning har gjorts 

genom att övergripande granska böckernas uppgifter och därmed göra en tolkning över vilka 

literacypraktiker som är mest framträdande. 

Literacypraktik Knäcka koden innefattar uppgifter där grundläggande förmågor inom 

skrivande tränas som till exempel redigera texter, göra textanalyser och veta vilka stilistiska 

skillnader som förkommer mellan olika texttyper.  

Meningsskapande innefattar uppgifter av det mer reflekterande slaget och som kräver en 

djupare förståelse för när olika strategier och tekniker ska användas. Att sökläsa information om 

författare och skapa sig en uppfattning utifrån givna påståenden är exempel på uppgifter som 

förekommer inom denna literacypraktik.  

I literacypraktik Funktionell användning förekommer bland annat uppgifter som på något sätt 

tar hänsyn till reflektioner och större sammanhang. Exempel på uppgifter är att beskriva den 
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samhällskontext som olika litterära verk speglar, anpassa en texts stil beroende på sammanhang 

och läsa och förstå en dansk berättelse.  

I den fjärde literacypraktiken, Kritiskt analysera, förekommer uppgifter som kräver analysering 

och ett kritiskt förhållningssätt. Kritisk granskning av källor förekommer inte i läroboken för 

årskurs 9, dock förekommer andra uppgifter som till exempel att analysera och bedöma en annan 

elevs text och upptäcka och att förklara skillnader mellan olika språkhistoriska perioder (Luke & 

Freebody, 1999). 

 

Knäcka koden Meningsskapande Funktionell 
användning 

Kritiskt analysera 

Textanalys: 
exempelvis 
diktanalytiska begrepp 
 
Kunna skilja på 
information, 
instruktion och 
påverkande budskap  
 
Att redigera en text 
med hänsyn till bl.a 
särskrivning, tempus, 
ordval böjningsfel, 
stavfel och 
syftningsfel 
 
Öva på olika 
skrivregler 
 
Att tänka på vid 
muntliga 
framföranden och att 
skriva tal 
 
Skriva olika texter, 
som novell, uppsats, 
blogg och recension 
 
Träning i 
sammanfattning av 
texter 
 
Skilja mellan litterära 
genrer 
 
Ordförståelse och 

Läsförståelse 
 
Lässtrategier 
 
Minnestekniker 
 
Bilda åsikter efter 
givna påståenden 
 
Sökläsa information 
om olika 
författarporträtt och 
förmedla egna åsikter 
om dessa 
 
Stryka under ord och 
uttryck som hjälper 
eleven att känna igen 
en viss bok eller 
författare 
 
Fundera över vad 
musiken betyder för 
ungdomskulturer, om 
musiken är styrd av 
kommersiella krafter 
och varför människan 
behöver idoler. 
 
Med utgångspunkt i 
faktatexter om film 
och dess historiska 
utveckling fundera 
över hur framtidens 
film kan komma att se 
ut 

Kunna diskutera i 
helklass och mindre 
grupper 
 
Utifrån ett givet 
personporträtt skriva 
en egen berättelse 
 
Beskriva hur samhället 
speglas i olika litterära 
verk 
 
Fundera över hur vår 
tids författare skulle 
beskriva dagens 
samhälle 
 
Anpassa textens stil 
beroende på i vilket 
sammanhang den ska 
förekomma 
 
Diskutera likheter och 
skillnader mellan två 
böcker i helklass och 
diskutera även om 
skildringarna av 
ungdomarna är 
representativa för 
årtiondet de tillhör 
 
Läsa och förstå en 
dansk berättelse. 
Danska ord och 
uttryck 
 

Analysera en blogg 
och förmedla de egna 
åsikterna till klassen 
 
Analysera, rätta och 
bedöma en annan 
elevs text 
 
Upptäcka och förklara 
skillnader mellan olika 
språkhistoriska 
perioder 
 
Granska och analysera 
musikutbudet i radio 
och tv.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Knäcka koden Meningsskapande Funktionell 
användning 

Kritiskt analysera 

ordkunskap 
 
Beskriva och förklara 
olika bilder 
 
Söka information i 
uppslagsverk och 
ordlistor 
 
Placera texter och 
enskilda ord i 
tillhörande 
språkhistorisk period 
 
Förstå hur det svenska 
språket har förändrats 
sedan runsvenskan; 
Diftonger och arvord 
 
Grammatik: Skilja 
mellan ordklasser och 
peka ut dem i olika 
texter och satslära 
 
Filmens utveckling 
under 1900-talet 

Jämför olika dialekter i 
Sverige 
 

Veta hur kroppsspråk 
kan påverka tal och 
hur det kan anpassas 
efter talets innehåll 
 

 

Figur 6. Uppgifter från läroböckerna i årskurs 9 uppstrukturerade efter literacypraktiker. 

7.2.3 Svenskämnets konceptioner 

Det innehåll som presenteras genom uppgifterna här nedan har strukturerats in i svenskämnets 

fyra konceptioner (Malmgren, 1996; och Molloy, 2007). Alla fyra konceptioner finns 

representerade bland lärobokens uppgifter. I studieboken förekommer två konceptioner, svenska 

som ett färdighetsämne och svenska som ett litteraturhistoriskt ämne. 

Inom konceptionen svenska som ett färdighetsämne hamnar uppgifter som tränar och 

utvecklar grundläggande färdigheter och förmågor inom bland annat tal och skrift (Malmgren, 

1996, s. 54). Uppgifter som tillhör denna konception är bland annat övning i olika lässtrategier, 

exempelvis sökläsning och att kunna skumma igenom en text. Andra exempel är att kunna skilja 

mellan olika texttyper och deras stilistiska drag och grundläggande kunskaper om hur ett muntligt 

framförande genomförs på bästa sätt.  

Inom konceptionen svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne har uppgifter som på 

något sätt avhandlar litteratur- eller språkhistoria placerats. Exempel på uppgifter inom 
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litteraturhistoria är frågor om författare och läsning och tolkning av deras främsta verk och att 

kunna skilja mellan litteraturhistoriska epoker (Malmgren 1996, s. 88). Inom språkhistoria är det 

främst att kunna skilja mellan runsvenska, äldre och yngre fornsvenska och äldre och yngre 

nysvenska som framhävs.  

Konceptionen svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne syftar till att låta eleverna, utifrån 

sina egna erfarenheter, funktionalisera kunskapen. Varje uppgift som ber eleven att tänka och 

reflektera utifrån egna erfarenheter kan placeras inom denna konception (Bergöö, 2005, s. 43). 

Eleverna kan då sammanlänka objektiva fakta med den egna erfarenheten av dem och skapa en 

mer enhetlig bild.  

Inom konceptionen svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne är uppgifterna 

fokuserade på aktuella problem och diskussioner i samhället i stort. Att exempelvis granska och 

analysera musikutbudet i radio och tv och fundera över varför det ser ut som det gör, innebär att 

eleverna får möjlighet att träna ett kritiskt förhållningssätt till varför samhället ser ut som det gör, 

detta i enlighet med Molloy (2007, s. 185-187).  

Färdighetsämne Litteraturhistoriskt 
bildningsämne 

Erfarenhets- 
pedagogiskt ämne   

Erfarenhets- 
pedagogiskt 
demokratiämne 

Läsförståelse 
 
Lässtrategier 
 
Söka information i 
uppslagsverk och 
ordlistor 
 
Olika typer av minne 
och minnestekniker 
 
Att redigera en text 
med hänsyn till bl.a 
särskrivning, tempus, 
ordval böjningsfel, 
stavfel och 
syftningsfel 
 
Skriva olika typer av 
textanalyser: t.ex. 
diktanalys 
 
Skriva tal 
 
Skriva olika texter, 
som novell, uppsats, 

Författarporträtt och 
hur samhället har 
format deras texter 
 
Läsa dikter av Gustaf 
Fröding och av Erik 
Axel Karlfeldt 
 
Skilja mellan olika 
litteraturhistoriska 
epoker  
 
Språkhistoria: 
runsvenska, äldre och 
yngre fornsvenska, 
äldre och yngre 
nysvenska 
 
Placera texter och 
enskilda ord i 
tillhörande 
språkhistorisk period 
 
Förstå hur det svenska 
språket har förändrats 
sedan runsvenskan;  

Hur minnet påverkar 
den egna inlärningen 
och fundera över hur 
man minns och lärs 
sig bäst 
 
Skilja mellan barn- 
och vuxenlitteratur 
utifrån den egna 
erfarenheten 
 
Fundera över hur den 
muntliga fördelningen 
ser ut i klassen och 
diskutera utifrån de 
egna erfarenheterna i 
helklass 
 
Hur skiljer sig 
kroppsspråk åt mellan 
olika individer 
 
Vad eleven har för 
erfarenheter av 
bloggar 
 

Skriva en uppsats om 
ett problem i 
samhället och 
argumentera för sin 
åsikt i frågan 
 
Utifrån romanen 
Vredens duvor reflektera 
om en sådan bok kan 
skrivas om någon 
grupp i dagens 
samhälle 
 
Granska och analysera 
musikutbudet i radio 
och tv.  
 
Fundera över hur vår 
tids författare skulle 
beskriva dagens 
samhälle 
 
Fundera över vad 
musiken betyder för 
ungdomskulturer, om 
musiken är styrd av  
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Färdighetsämne Litteraturhistoriskt 
bildningsämne 

Erfarenhets- 
pedagogiskt ämne 

Erfarenhets- 
pedagogiskt  
demokratiämne 

blogg och recension 
Öva på olika 
skrivregler 
 
Träning i 
sammanfattning av 
texter 
 
Att tänka på vid 
muntliga 
framföranden 
 
Veta hur kroppsspråk 
kan påverka tal och 
hur det kan anpassas 
efter talets innehåll 
 
Grammatik: Skilja 
mellan ordklasser och 
peka ut dem i olika 
texter och satslära 
 
Filmens utveckling 
under 1900-talet 
 
Ordförståelse och 
ordkunskap 
 
Jämför olika dialekter i 
Sverige 
 
Danska ord och 
uttryck 

Diftonger och arvord Om eleven själv har 
sett ett drama eller läst 
ett litteraturhistoriskt 
verk och kan 
återberätta handlingen 
och vad eleven tyckte 
 
Reflektera över vilka 
kända historiska 
författare som eleven  
läst  
 
Skriva en uppsats om 
den egna 
musiksmaken och de 
egna idolerna 

kommersiella krafter 
och varför människan 
behöver idoler. 
 
Med hjälp av två 
romaner jämföra olika 
levnadssituationer i 
Sverige 
 
Med utgångspunkt i 
faktatexter om film  
och dess historiska 
utveckling fundera 
över hur framtidens 
film kan komma att se 
ut 

Figur 7. Uppgifter från läroböckerna i årskurs 9 uppstrukturerade efter svenskämnets 
konceptioner. 

7.3 Förekommer det skillnader i ämnets innehåll mellan läroböckerna för 

årskurs 6 och för årskurs 9? En jämförelse mellan figurerna inom 

rubrikerna 7.1 och 7.2. 

I en jämförelse mellan läroböckerna för årskurs 6 och årskurs 9 har flera skillnader i innehåll 

upptäckts. Läroboken för årskurs 6 innefattar ingen språkhistoria. Avsnittet om läsningens och 

skrivandets utveckling tar upp vissa litteraturhistoriska aspekter men inkluderar inte författare 
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eller kända verk på samma sätt som 9:ans. Läroboken för årskurs 9 gör en djupdykning i flera 

författare från olika epoker och länder. Med varje författare följer beskrivningar av kända verk. 

Muntligt framförande inkluderas av båda årskurserna dock lägger 9:ans lärobok fokus på det 

muntliga framförandets alla delar medan 6:ans ger uppgifter där talet är i centrum som till 

exempel dramaövningar, öva att läsa med flyt och frasera texter. Med andra ord förekommer 

ingen förmedling av budskap i 6:ans avsnitt om muntligt framförande.  

Läroböckerna för årskurs 6 och 9 innefattar båda grammatiska avsnitt med beskrivningar av 

de tio ordklasserna med tillhörande övningar. Till skillnad från 6:ans lärobok tar 9:ans även upp 

satslära och satslösning.  

Utöver de skillnader som nämns ovan inkluderar 6:ans lärobok följande avsnitt som inte 

avhandlas i 9:ans lärobok: användning av ordlista och ordbok, bibliotekssökning, källkritik på 

internet, grundlig genomgång av läs- och studietekniker och dagboksskrivande om sitt eget 

lärande.  

9:ans lärobok innefattar följande avsnitt som är exkluderade i 6:ans: textanalyser, lyrik, 

information om minnet och olika minnestekniker, danska, skrivande och bearbetning av längre 

texter, musik och ungdomsskildringar i romaner. De olika skillnaderna finns sammanställda i 

Figur 8 nedan.  
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Årskurs 6 Årskurs 9 

Läsandets och skrivandets utveckling 
 
Muntligt framförande, läsa med flyt, frasera och 
dramatisera 
 
Grundlig genomgång av hur man använder och 
söker i ordlista och uppslagsbok, vad de fyller 
för funktion  
 
Bibliotekssökning 
 
Källkritik på nätet, bedöma träffar 
 
En grundligare genomgång av läsförståelse 
tekniker  
 
Studietekniker, träning i att skriva dagbok, för 
att synliggöra sitt eget lärande 
 

Språkhistoria 
 
Litteraturhistoria och författarporträtt 
 
Hur man förbereder och genomför ett muntligt 
framförande 
 
Satslära och satslösning 
 
Textanalys 
 
Lyrik 
 
Information om minnet och minnestekniker 
 
Danska 
 
Skrivande och bearbetning av längre texter 
 
Musik 
 
Ungdomsskildringar i romaner 
 

Figur 8. Skillnader i innehåll mellan läroböckerna för årskurs 6 och årskurs 9. 

 
Förutom innehållsmässiga skillnader upptäcktes också skillnader mellan lärandesyner, 

literacypraktiker och svenskämnets konceptioner. Inom både 6:ans och 9:ans läroböcker fanns de 

tre lärandesynerna representerade dock var det behavioristiska perspektivet mer framträdande i 

läroböckerna för årskurs 6 än i årskurs 9. I studieboken för årskurs 6 fanns endast uppgifter som 

förmedlade en behavioristisk lärandesyn medan studieboken för årskurs 9 innefattade uppgifter 

som förmedlade både den behavioristiska och den kognitivistiska lärandesynen.  

 I årskurs 6 var Knäcka koden den mest framträdande literacypraktiken inom både läroboken 

och studieboken. I studieboken för årskurs 9 var literacypraktik Knäcka koden, precis som i 6:ans 

böcker, mest framträdande men i 9:ans lärobok framstod både Knäcka koden och 

Meningsskapande, som lika dominerande literacypraktiker.  

 Svenskämnets konceptioner skilde sig betydande mellan årskurs 6 och 9. Årskurs 6 läro- och 

studiebok präglades av konceptionen svenska som ett färdighetsämne och saknade helt uppgifter 

som representerade konceptionen svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. 

Årskurs 9 hade en större variation av uppgifter, som visade på de olika konceptionerna. Någon 
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tolkning om vilka konceptioner som skrevs fram mest i läroböckerna för årskurs 9 gick inte att 

göra.  

7.4 Svårdefinierade uppgifter 

Under analysens gång har vissa uppgifter krävt mer eftertanke än andra. Ett av de första 

problemen som behövde diskuteras var när eleverna behövde ägna sig åt söklösning av något slag. 

Att leta efter en specifik information i en text kan te sig som en enkel uppgift, där ett kort svar är 

allt som krävs, och uppgiften förmedlar därmed en behavioristisk lärandesyn (Dewey, 2004, s. 

166-167). Men vid närmare analys kan sökläsning även betraktas som en lässtrategi, vilket skulle 

innebära att dessa uppgifter även förmedlar en kognitivistisk lärandesyn (Säljö, 2000, s. 49, 55-56). 

Lässtrategier handlar om att förenkla sitt sätt att ta till sig och förstå en text, detta är en aktiv 

process där man behöver tänka kring texten för att förstå den och röra sig fritt i texten både på 

djupet och på ytan (Liberg, 2010, s. 15). Men slutsatsen blev att eftersom sökläsning kan särskiljas 

från övning i läsförståelse, då svaret finns uttryckt på ett tydligt sätt i texten utan att någon läsning 

mellan raderna krävs, hamnade sökläsning inom den behavioristiska lärandesynen. 

I läroboken för årskurs 9 finns uppgifter som avhandlar låneord i svenskan. Uppgifterna 

förekommer i samma kapitel som språkhistoria och till en början placerades de under 

konceptionen svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Men vid närmare granskning var 

inte uppgifterna utformade på så sätt att de gav någon historisk anknytning och plockades därmed 

bort från den konceptionen (Malmgren 1996, s. 88). Det visade sig att uppgifterna om låneord 

kunde delas upp mellan konceptionerna svenska som ett färdighetsämne och svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne men eftersom något enhetligt svar för dessa uppgifter inte kunde 

ges plockades de bort från analysmodellen. 

I läroboken för årskurs 6 fanns det två uppgifter som inte gick att placera inom någon av 

analysmodellerna. Den första uppgiften var att eleverna skulle läsa en dikt av Shakespeare först på 

engelska och sedan på svenska för att se om de hade förstått den engelska versionen. Det var 

elevernas uppgift och de fick inga andra instruktioner. De behövde inte reflektera över dikternas 

innehåll eller översättning utan endast se om de hade förstått innehållet på engelska annars hade 

de möjlighet att läsa den på svenska. Denna uppgift var därför inte möjlig att placera inom någon 

analysmodell. 

Den andra uppgiften som inte gick att placera handlade om Gustaf Frödings dikt. Eleverna 

skulle enskilt hitta takten i dikten. De får inga instruktioner om hur man hittar takten i en text, de 

uppmanas inte heller att arbeta tillsammans (Phillips & Soltis, 2010, s. 93). Svårigheten var att 

kunna placera in uppgiften, att hitta takten i en dikt, i en analysmodell. För att kunna placeras 
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under konceptionen svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne måste dikten ha en 

historisk anknytning (Malmgren, 1996, s. 88). Det har den visserligen men eftersom det är svårt 

att säga om eleverna har förmågan att hitta taken, utan några tillhörande instruktioner, kan den 

inte placeras där. Möjligtvis skulle den kunna placera under literacypraktiken Meningsskapande 

eftersom takten kommer förändra hur man tar till sig dikten, men eftersom inga instruktioner ges 

om hur man gör för att hitta rätt takt i dikten, känns det svårt att placera den även här (Luke och 

Freebody (1999). Det är även svårt att se vart den skulle placeras utifrån de olika lärandesynerna. 

Eleverna inte kan använda några instruktioner för att analysera dikten i enlighet med vad Dewey 

(2004, s. 166-167) anser om behaviorismen, inte heller ta till sig en metod och praktisera den på 

dikten, som kan placeras in i Stensmos (2007, s. 36-38) syn på kognitivismen. Eleverna kan inte 

heller med hjälp av varandras förkunskaper hitta takten i dikten, enligt ett sociokulturellt 

arbetssätt (Phillips & Soltis, 2010, s. 93).   

8. Diskussion  

Vi anser att man som lärare kan ta hänsyn till lärandesyn, literacypraktiker och svenskämnets 

konceptioner vid analysering av läromedel i svenska. Vi tar inte ställning till om läroböckerna i 

denna analys var bra eller dåliga. Vår mening var att ge exempel på analysmodeller som kunde 

underlätta vid analysering av läromedel i svenska.  

För att kunna avgöra om ett läromedel kommer att passa ens undervisning, behöver man 

bland annat utgå från sin egen lärandesyn. Det kan vara lättare att undervisa utifrån ett läromedel 

vars innehåll och uppgifter bygger på den lärandesyn som man själv har.  

Vi anser att läraren bör studera på vilket sätt literacypraktikerna finns representerade i de 

elevuppgifter som används i undervisningen. Dessa praktiker är, som nämndes i inledningen, 

viktiga i dagens samhälle och det bör funderas över vad som händer om eleverna endast får öva 

på de grundläggande färdigheter som presenteras under praktiken Knäcka koden. Kommer 

eleverna att utan vidare förståelse, som utvecklas inom de andra praktikerna, klara de höga krav 

som finns i dagens samhälle? 

Det kan vara värdefullt att också titta närmare på de traditioner som finns inom svenskämnet, 

exempelvis vilka konceptioner som en lärobok tar upp. Som lärare bör man fråga sig om det 

räcker med att en lärobok endast tar upp en viss konception eller om det behövs kompletteras 

med ytterligare läromedel som förmedlar andra konceptioner. De fyra konceptionerna kan ses 

som svenskämnets grund och bör vara representerade i undervisningen på ett eller annat sätt.  
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Efter genomförd analys av de fyra läroböckerna kan vi konstatera att läroböckerna för årskurs 

6 beskriver svenskämnet som ett mer formaliserat ämne med fokus på träning i grundläggande 

färdigheter utan vidare reflektion eller diskussion. Läroböckerna för årskurs 9 beskriver däremot 

ett mer funktionaliserat svenskämne, där mer hänsyn tas till elevernas förmågor att själva 

reflektera, resonera och samarbeta. 

Det bör vara en självklarhet att som lärare även analysera läroböcker utifrån de kunskapskrav, 

som står i Lgr11. Lgr11 har inte i denna uppsats använts som en analysmodell, men efter att en 

systematisk genomgång har gjorts av samtliga uppgifter i läroböckerna kan vi ändå ge några 

kommentarer kring detta. Vi har valt att ställa några av uppsatsens elevuppgifter mot 

kunskapskravet E i Lgr11, eftersom detta betyg representerar de mest grundläggande kunskaperna 

eleverna ska uppnå i skolan. 

I Lgr11 för årskurs 6 står det att ”Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att 

de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina 

texters budskap” (Lgr11, 2011, s. 228). Eleverna möter i de analyserade läroböckerna inga 

uppgifter där det får öva på att levandegöra sin texter genom att använda olika estetiska 

utgångspunkter. Detta gör att eleverna inte kan utifrån boken utveckla sådana kunskaper som 

presenteras i kunskapskraven ovan.  

I läroboken för årskurs 9 saknas också uppgifter som hjälper eleverna att uppfylla 

kunskapskraven i Lgr11. I kunskapskraven står det bland annat att ”eleven kan söka, välja ut och 

sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans” (Lgr11, 

2011, s. 230). Eleverna får inte öva på källkritiska aspekter och får där med, utifrån läroböckerna 

sett, ingen övning i att avgöra källors trovärdighet och relevans.  

Läraren har inte alltid möjligheten eller fördelen att välja sitt eget läromedel. Problemet med 

detta kan vara att läromedlet inte lever upp till de krav eller nivåer som ens undervisning 

eftersträvar. Det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart är läromedlet som är grund för en 

god undervisning, utan det är läraren som skapar en välfungerande undervisning med hjälp av 

läromedlet. Den kompetenta läraren kan kompensera upp bristande delar i läroböckerna och 

genom denna kompensation utveckla elevernas literacykunskaper.  

Med fördel kan läraren låta eleverna arbeta utifrån olika lärandesyner, literacypraktiker och 

konceptioner och i en givande undervisning tar läraren hänsyn till att alla elever är olika. Endast 

en sorts undervisning kan inte passa alla elever och därför kan det vara av värde att arbeta utifrån 

olika perspektiv på svenskämnet. Till exempel behöver eleverna få arbeta både enskilt och 

tillsammans och utefter formaliserade och funktionaliserade arbetsformer.  
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Just formalisering och funktionalisering är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av 

läromedel. Judith Langer har i en omfattande studie i USA undersökt undervisningen i klasser där 

elever klarar de uppsatta målen över förväntan. Denna framgång beror på en balans mellan 

formalisering och funktionalisering inom undervisningen och kallas för high literacy (Liberg & 

Säljö, 2010, s. 252). Detta innebär att eleverna har en förståelse för hur man skriver och läser och 

om språkets uppbyggnad, innehåll, dess kontexter, användningsområden och sociala lämplighet. 

Eleverna behöver få dessa att samspela och ha kunskap om hur de använder dessa mest effektivt 

(Langer, 2000, s.1). 

High literacy kan betraktas som ett mål att sträva mot i undervisningen, eftersom en sådan 

undervisning utvecklar eleverna i de nödvändiga literacykunskaper som krävs i dagens samhälle 

(Liberg & Säljö, 2010, s. 252). Balansen mellan formalisering och funktionalisering är mer eller 

mindre framträdande i de analyserade läroböckerna inom läroboksserien Ess i Svenska. Genom att 

framhäva Langers olika kriterier för high literacy kan uppgifternas kvalitéer i läroböckerna 

belysas. 

Langer pratar bland annat om att undervisningen ska visa på att ämnen i och utanför skolan 

kan kopplas ihop med elevernas egna erfarenheter och tidigare kunskaper och även erfarenheter 

av andra lektioner (Liberg & Säljö, 2010, s. 252). I läroböckerna för årskurs 6 efterfrågas få olika 

uppgifter efter elevernas egna tankar och reflektioner. Inte heller använder de sig själva som 

utgångspunkt i sitt skrivande utom vid några enstaka tillfällen. I läroböckerna för årskurs 9 finns 

ett bredare utbud av uppgifter som uppmanar till reflektion och skapande av kunskaper utifrån de 

egna erfarenheterna. I flera skrivuppgifter ska eleverna skriva och berätta om egna erfarenheter 

och kunskaper inom olika områden. 

En annan del av en high literacy-undervisning handlar om att eleverna tillsammans med andra 

kan utveckla och fördjupa sin förståelse. Detta får eleverna praktisera i boken för årskurs 6 men 

då framförallt i övningar som handlar om att de på ett eller annat sätt ska göra ett muntligt 

framförande tillsammans. I läroboken för årskurs 9 förekommer uppgifter där eleverna ska 

fundera och diskutera olika problem och fenomen i samhället och även komma fram till olika 

kunskaper tillsammans. Den sociokulturella lärandesynen förekommer, som tidigare nämnt, 

endast inom läroboken men däremot inom flera av bokens kapitel och är därmed ett 

framträdande perspektiv (Liberg & Säljö, 2010, s. 252). 

Eleverna ska även lära sig olika färdigheter och det är viktigt att detta sker både i 

välstrukturerad undervisning i separata delar och i en större helheter, för att öka elevernas 

kunskaper (Liberg & Säljö, 2010, s. 252). I denna punkt blir balansen mellan formalisering och 

funktionalisering extra tydlig. Läroböckernas uppgifter ger, främst i studieböckerna och 
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läroboken för årskurs 6, ett formaliserat intryck. Uppgifterna i läroboken för årskurs 9, inleder 

ofta längre avsnitt med uppgifter av grundläggande typ och sedan tar mer avancerade uppgifter 

vid, som syftar till att ge eleverna en helhetssyn på flera faktaavsnitt. 

Eleverna behöver få lära sig om olika strategier för hur de i sitt arbete ska tänka, planera och 

organisera (Liberg & Säljö, 2010, s. 252). Detta möter eleverna främst i årskurs 6 i övningar som 

handlar om uppsatsskrivande, där eleverna får en genomgång i hur man lägger upp sig arbete, vad 

som är viktigt att få med, hur man disponerar en text samt hur man skriver och bearbetar den. I 

årskurs 9 förekommer uppsatsskrivandet som en stor del i ett kapitel, som avhandlar olika 

texttyper och deras grundläggande stilistiska drag. I likhet med årskurs 6 lärobok förekommer 

upplägg av arbetet, disponering och vad som är viktigt att få med samt bearbetning av texten. 

Inom läroböckerna för årskurs 6 och 9 är uppsatsskrivande ett avsnitt med tydlig övergång från 

formalisering till funktionalisering. 

Undervisningen behöver också utformas på ett sådant sätt att när eleverna uppnår ett visst 

kunnande i undervisningen ska läraren uppmärksamma elevens kunnande och visa hur elever kan 

fördjupa sin förståelse som leder eleven till nya tankar och idéer (Liberg & Säljö, 2010, s. 252). 

Hur läraren går tillväga för att uppmärksamma elevernas kunnande utifrån läroböckerna, är svårt 

att säga något om. Det kan däremot nämnas att i årskurs 6 får eleverna oftast en grundlig 

genomgång av det som ska utföras för att sedan kunna arbeta med uppgiften. Eleverna får alltså 

de redskap och verktyg som behövs för att kunna utföra uppgifter. Huruvida de därifrån kan ta 

sig vidare för att fördjupa sina tankar och förståelse kan inte sägas något om eftersom 

läroböckerna inte ger några sådana indikationer.  

I årskurs 9 är flera av läroböckernas uppgifter placerade i sammanhang som innebär att 

eleverna själva kan läsa sig till hur de ska gå tillväga. Dock förekommer även flera uppgifter som 

kräver att eleverna får en vägledning på ett eller annat sätt eftersom informationen inte 

förekommer i läroböckerna. Antingen ska eleverna under tidigare år i skolan lärt sig kunskaperna 

som krävs eller så förväntas läraren att hjälpa till. Läraren kan med fördel vid dessa uppgifter 

använda sig av scaffolding inom det sociokulturella lärandet (Phillips & Soltis, 2010, s. 91–93). 

Langer avslutar med kriteriet att det är viktigt att de prov och test som eleverna ska genomföra 

integreras och utgår ifrån den aktuella undervisningen (Liberg & Säljö, 2010, s. 252). Om detta 

kan ingenting sägas utifrån vare sig läroböckerna för årskurs 6 eller 9, eftersom ingen av böckerna 

innehåller några prov eller diagnoser. 

En blandning mellan Langers kriterier ger som sagt en undervisning som är high literacy. Om 

man som lärare har läroböcker som antingen har ett mer funktionaliserat eller formaliserat 

innehåll, kan man själv kompensera upp innehållet genom att gå utanför läroböckernas ramar. 
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Det viktiga är inte att läroböckerna innehåller high literacy utan att man som lärare vet hur man 

ska balansera upp böckernas innehåll genom att gå utanför deras pärmar och på egen hand skapa 

en high literacy-undervisning. 
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