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Sammanfattning 
I denna studie har fyra läseböcker och arbetsböcker för årskurs 3 analyserats för att undersöka 
hur fördelningen mellan Skolverkets fyra läsprocesser ser ut i de frågor som ställs i relation 
till texten samt vilka frågetyper som förekommer. Processerna ställer krav på läsaren att 1. 
Hitta efterfrågad information 2. Dra enkla slutsatser 3. Sammanföra och tolka idéer samt 
reflektera och 4. Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Även en kategori 
som placerar in de frågor som inte relaterar till texten alls har använts i undersökningen. 
Frågorna i arbetsböckerna ställer krav på att läsaren ska kunna hantera att utföra dessa 
processer och de har identifierats med analysfrågor framtagna ur deras beskrivning. Som 
teoretisk utgångspunkt har den didaktiska receptionsteorin använts då förekomsten av frågor 
som ställer krav på läsaren att utföra Skolverkets processer avgör hur mötet mellan läsaren 
och texten blir. Resultaten visade att process 1, det vill säga de uppgifter som fokuserar på att 
extrahera explicit information ur läsebokstexterna, var allra vanligast i samtliga arbetsböcker. 
Den minst förekommande processen var process 4, där frågorna fokuserade på hur författaren 
tänkt samt i vilken ordningsföljd sekvenser ur handlingen skulle placeras. Process 2 och de 
frågor som identifierats som fristående från texten hade störst variation mellan böckerna. De 
frågor och uppgifter som kategoriserats som process 3-frågor var näst vanligast efter process 1 
och fokuserade främst på att läsaren skulle relatera innehållet i texten till sin egen erfarenhet. 
Olika komponenter av processerna fanns representerade i materialet och även här kunde en 
obalans i vilka delar som fokuseras i materialet märkas. Däremot var utformningen av 
frågorna, det vill säga huruvida det var flervalsfrågor, öppna frågor eller annat, av stor varians  
i alla bokparen. Resultaten kan ses i ljuset av tidigare forskning som menar att liknande 
obalans mellan olika frågetypers representation i arbetsböcker som här uppvisats bör 
undvikas. Detta då alla de fyra processernas vikt för läsförståelsen kan styrkas genom gedigen 
forskning på området.   
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receptionsteoretiskt perspektiv 
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1. Inledning 
Under min snart fyraåriga tid på universitetet har jag insett värdet av att kunna läsa. Vi läser 
kurslitteratur, avhandlingar, forskningsartiklar, tidningsartiklar, skönlitteratur och mycket 
mer. Oftast är det både intressant och kul men under sena kvällar, när ögonen är lite extra 
trötta, kan jag läsa samma sida om och om igen utan att förstå ett ord. Ibland lägger jag ner 
boken, det är ändå ingen idé att läsa om jag inte hänger med, men ibland tar jag istället till 
andra strategier för att försöka förstå åtminstone delar av texten. Jag kanske letar efter 
speciella ord som verkar extra viktiga inför föreläsningen, eller försöker koppla ihop det jag 
läst med saker jag läst innan eller upplevt själv. Såhär i efterhand tackar jag min 
lågstadiefröken för att hon tvingade oss läsa och svara på frågor eller träna på att hitta vissa 
ord snabbt i en text. För det är inte så självklart enkelt att orientera sig i en text som man kan 
tro.  
 Under min senaste och sista verksamhetsförlagda utbildning fick eleverna läsa texter ur 
läseböcker för att sedan svara på färdiga frågor till texten. Det framgick i beskrivningen av 
materialet att det var ett heltäckande läsförståelsepaket – om eleverna kunde svara på frågorna 
till texten kunde de också förstå den. Upprepande märkte jag dock att många av eleverna hade 
problem med samma sorters frågor. Frågorna var svåra att förstå och det var ännu svårare att 
orientera sig i texten utan någon hjälp. Mina funderingar växte och jag började undra om 
eleverna verkligen förstod vad de höll på med. Kunde verkligen dessa frågor hjälpa dem 
förstå texten bättre eller blev det bara mer och mer förvirrat? Och vad kommer hända sen, när 
de sitter på nationella proven och testas i sin läsförståelse, och inte får be om hjälp att 
navigera i texterna och frågorna? 
 Mitt intresse för läsförståelse och de läsprocesser som förklaras nedan har alltså 
utvecklats ur mina egna erfarenheter av att läsa och förstå texter, både under min egen 
skolgång men också från mina erfarenheter i klassrummet med ”mina” elever. Och vilket 
material är bättre att undersöka än de läseböcker och arbetsböcker som eleverna arbetar med 
så intensivt?  
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2. Bakgrund 

2.1. Läsförståelse i Sverige och världen 
Den svenska skolans sjunkande resultat i internationella läsförståelsetester såsom PISA och 
PIRLS har väl knappast undgått någon. Rubriker som ”Nytt bakslag för svenska skolan” 
(Dagens Nyheter 2015-09-15) och ”Nytt PISA-fiasko för Sverige” (Svenska Dagbladet 2014-
04-01) är vardagsmat i våra tidningar och de handlar om hur de svenska elevernas 
läsförståelse inte håller måttet jämfört med våra grannar i Europa och resten av världen. 
Därtill säger Skolverket (2016a) att var femte elev i grundskolan inte når upp till den mest 
grundläggande nivån i läsning. Läsförståelsen har således hamnat på tapeten i diskussionen 
om den svenska skolan och läsförståelsens betydelse framhävs av många forskare och 
pedagoger då den är kärnan till tillägnandet av kunskap. Den behövs för att kunna delta i det 
moderna kunskapssamhället, arbetslivet, samhällsdebatten och nyhetsflödet (Bråten 2008). 

2.2. Vad är läsförståelse?  
Svenska elevers läsförståelse har inte bara fått stor uppmärksamhet i media, den har också en 
central roll i skolans styrdokument (Skolverket 2011). Det är ju inte heller så konstigt 
eftersom läsandet är en så central del i allt vi gör – vi läser tidningen, på Facebook, böcker, 
recept och på mjölkpaket (Liberg & Säljö 2014). Men vad läsförståelse egentligen innebär är 
en omtvistad fråga. Det råder nämligen ingen enighet mellan forskare, skolpolitiker och 
skolan, enligt Westlund (2013). Därtill hör att läsförståelsen består av många olika färdigheter 
och de utvecklas dessutom inte linjärt efter varandra. Istället är dessa färdigheter beroende av 
flera olika komplicerade processer som utvecklas parallellt och som hela tiden samverkar 
(Westlund 2013; Skolverket 2016b). Bråten (2008) har dock gjort ett försök att sammanfatta 
vilka komponenter läsförståelsen hänger på och vad som påverkar om en läsare förstår en text 
eller inte.  
 För det första menar Bråten (2008 s.14) att läsförståelse går ut på att ”utvinna och skapa 
mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den”. Läsförståelsen är alltså 
beroende av att läsaren samspelar med texten för att förhoppningsvis skapa en djupare 
förståelse av det lästa. Det är läsaren som skapar och ger mening åt mötet med texten, det går 
alltså inte att enbart ta emot eller överta det författaren skrivit rakt av (Bråten 2008). För det 
andra är förmågan att snabbt avkoda ord och få in läsflyt delar av läsförståelsen som påverkar 
i vilken grad en läsare har möjlighet att fokusera på förståelsen. Detta menar Lundberg och 
Herrlin (2005) som skriver att alla olika element av läsningen är beroende av varandra. Därtill 
menar Bråten (2008) att ordförrådet läsaren besitter också påverkar förståelsen.  

Hur förståelsen skapas beror så klart även på många andra komponenter inom mötet 
mellan texten och läsaren. Textens komplexitet till exempel. Om en text är svår att förstå eller 
dåligt skriven kan det vara svårare att skapa mening. Här kan olika textgenrer vara av olika 
svårighetsgrad för läsaren (Bråten 2008). Läsarens förkunskaper kring ämnet texten handlar 
om är en annan sådan komponent som påverkar hur lätt en text är att förstå. Har läsaren 
minimala erfarenheter kring ämnet finns det färre förkunskaper att knyta innehållet i texten till 
(Bråten 2008). Om en text är alldeles för svår att koda av eller läsa kan läsaren snabbt tappa 
motivationen. Även detta är något som Bråten (2008) lyfter som en påverkansfaktor på 
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läsförståelsen. En läsare med god läsmotivation anstränger sig mer för att förstå textens 
innebörd och för att skapa mening i det lästa.  

När vi läser använder vi oss av olika förståelsestrategier. Dessa kan till exempel handla 
om att läsaren försöker förutse vad som ska hända eller drar slutsatser kring vad som står. 
Läsförståelsestrategier är således de mentala aktiviteter som läsaren sätter igång för att förstå 
och skapa mening i texten (Bråten 2008). Dessa är svåra att sätta fingret på eftersom det näst 
intill är omöjligt att veta vad läsaren tänker. Därför använder Skolverket fyra 
förståelseprocesser, som är framtagna i samband med läsförståelsetestet PIRLS, vilka ställer 
krav på att läsaren har strategier att gå till när mening ska skapas i relation till texten.  

2.3. Skolverket och PIRLS läsförståelseprocesser  
Genom användningen av de fyra läsförståelseprocesserna har Skolverket gjort en definition av 
vad de anser vara godtagbar läsförståelse (Skolverket 2016b). De fyra processerna kommer 
från läsförståelsetestet PIRLS och de används bland annat för att skapa uppgifter till de 
nationella proven i svenska och svenska som andraspråk (Skolvärlden 2014-06-10), 
framförallt i relation till årskurs 6, men även i sammanslagen form för provet i årkurs 3. Där 
har processerna 1 och 2 slagits samman och likaså process 3 och 4. Elevernas behärskande av 
läsprocesserna kontrolleras bland annat genom att läraren ställer frågor till klassen, eller som i 
nationella proven, där varje fråga är utformad att testa om en elev klarar utföra en viss 
process. Hur svåra frågorna är beror inte på vilken process som testas utan snarare hur 
komplex och lång texten är, och var i texten informationen finns (Skolverket 2016b). 
Processerna går ut på att eleverna genom arbete med texten ska kunna hitta specifik 
information, dra slutsatser, sammanföra och tolka information och idéer och reflektera över 
dessa och sedan kunna ställa sig utanför texten och granska den kritiskt utifrån språk och 
innehåll. Om eleven behärskar de fyra processerna på ett bra sätt anses eleven ha en god 
läsförståelse (Skolverket 2016b). Det är däremot inte säkert att det är just den kunskapen som 
övas i skolan (Westlund 2013). Som ovan nämnt är inte dessa processer och 
läsförståelsestrategier riktigt samma sak. En fråga som till exempel klassas som process 2 
ställer krav på att läsaren har vissa strategier att gå till, även om det inte är dem som frågan 
testar. Istället testas ifall läsaren kan utföra processen, med hjälp av sina strategier. I 
fortsättningen används begreppen läsförståelseprocesser, förståelseprocesser, läsprocesser och 
processer synonymt med varandra.  

2.4. Att ställa frågor till texten  
Så hur vet vi egentligen om eleverna förstår det de läser? Ett av de vanligaste sätten att öva 
läsförståelsen är att ställa och svara på frågor till texten (Stensson 2006). Roe (2014) skriver 
såhär: 

Bra frågor kan aktivera många sidor av elevernas läsförståelse såsom förmåga 
att hitta information, tolka och dra slutsatser eller att reflektera kritiskt över vad 
de läser (Roe 2014 s.201). 

 
Frågor kan således fungera som igångsättare av elevernas förmågor och strategier i 
läsförståelsen. Dessa frågor kan vara av olika karaktär och gå olika djupt in i textens delar och 
budskap. Roe (2014) menar att lärare i alla tider använt frågor för att testa elevernas 
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ämneskunskaper, men mer sällan för att testa läsförståelsen. Hon menar också att det är 
viktigt att uppmärksamma att det finns olika sorters frågor och att de mäter olika saker. Vad 
tränar de egentligen? Ska eleverna hitta explicit information eller göra jämförelser? Eller ska 
de kanske dra slutsatser, göra inferenser eller vända sig till sina egna erfarenheter? Roe (2014) 
menar att frågor som sporrar eleverna till nyfikenhet och engagemang och som fokuserar mer 
på vad texten vill kommunicera gör att eleverna läser mer koncentrerat och engagerat. Detta i 
sin tur gör att de får bättre förståelse för textens innehåll.  

2.5. Läromedel och studiens problemformulering 
Lärare kan välja att skapa frågor själva till de texter eleverna läser, men de kan också välja att 
använda sig av det färdiga material som finns tillgängligt i form av olika läromedel.  
Skolverket (2006) menar på att läromedel är en av de största faktorerna som påverkar 
undervisningen, då de i stor grad används av lärare i skolan. Framförallt böcker som ofta 
kallas ”elevens bok”, alltså de arbetsböcker eleverna får att arbeta med, verkar ha en 
legitimerande funktion då lärare ofta tänker att så länge den följs så följs också läroplanen 
(Skolverket 2006).  
 Med grund i den ångande debatten kring svenska elevers läsförståelse, Skolverkets 
tydliga riktlinjer kring hur läsförståelse värderas i de högre årskurserna och användningen av 
frågor och läromedel för att öva elevernas läsförståelse, vänder sig denna studie till att 
undersöka fyra läseböcker med tillhörande arbetsböcker för elever i årskurs 3 för att se vilka 
av Skolverkets läsförståelseprocesser som övas samt hur fördelningen mellan dessa ser ut.  
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3. Litteraturöversikt 
I litteraturöversikten görs först en genomgång av tidigare forskning för att sedan följas av den 
teori som denna studie tar sin utgångspunkt i.  

3.1. Tidigare forskning  
För att skapa förståelse för ämnet har under denna rubrik utvald forskning samlats som 
behandlar läsförståelse och läromedel. Både den internationella och nationella forskningen 
kring ämnet om läsning i olika läromedel är omfattande och därför har endast den forskning 
som anses vara av relevans för denna studie tagits upp. Forskningsöversikten har delats in i 
underrubriker som tematiserar innehållet utefter relevanta områden för denna studie. Först 
diskuteras forskning som behandlat läsförståelseprocesser och läroplanen, sedan forskning 
som behandlar olika frågetyper i läromedel. Därefter behandlas forskning som relaterar till 
olika läsförståelsestrategier och sist ett avsnitt om läsförståelse och motivation och kritisk 
granskning av texter.  

3.1.1. Läsförståelseprocesser och läroplanen 
Liberg, Folkeryd och af Geijerstam (2012) har gjort en studie som behandlar förändringar i 
svenskämnet mellan läroplanerna Lpo94 och Lgr11. I studien används Luke och Freebodys 
”The four resource model” (Liberg et al 2012) vilka behandlar fyra olika praktiker som är 
centrala för undervisningen i modersmål. Praktikerna tillåter läsaren att delta i kodning, 
meningsskapande, textanvändning och textanalys (Liberg et al 2012). Utifrån dessa kommer 
författarna fram till att skolämnet svenska i stor grad fokuserar på färdighetsträning inom 
kodningspraktiken. Även om den funktionella användningen av texter och att kritiskt granska 
texter är framstående i de mer övergripande delarna av kursplanen är de inte lika utmärkande i 
de mer specificerade delarna såsom centralt innehåll och kunskapskrav (Liberg et al 2012). 
För kunskapskraven i årskurs 3 finns inte det kritiska förhållningssättet med överhuvudtaget. 
Det är inte förrän i de högre årskurserna detta börjar synas (Liberg et al 2012).   

af Geijerstam och Folkeryd (2013) har i en delstudie inom projektet ”Testet under lupp 
– konstruktion av läsförståelse i internationella undersökningar” undersökt på vilka sätt de 
elever som fått icke-godkända svar på det internationella testet PIRLS hamnat utanför den 
norm av läsförståelse som förespråkas i testet. Författarna har använt sig av de så kallade 
nollsvaren, vilka enligt bedömningsguiden i testet inte fått några poäng, för att se huruvida 
eleverna trots detta uppvisar någon form av förståelse för innehållet i texterna (af Geijerstam 
& Folkeryd 2013). PIRLS utgår från fyra läsförståelseprocesser (som stämmer väl överens 
med de processer Skolverket använder sig av) vilka består av att uppmärksamma och återge 
explicit information, dra enkla slutsatser, tolka och integrera idéer och information samt 
granska och värdera innehåll, språk och textelement (af Geijerstam & Folkeryd 2013). 
Studiens resultat visar att många av de elever som fått noll poäng på sina svar faktiskt kan 
visa en viss förståelse för texten. De visar även på att dessa elever kan ha missförstått frågan 
och därför inte fått några poäng. Af Geijerstam och Folkeryd (2013) menar nämligen att för 
att lyckas på ett PIRLS-test krävs det bland annat att läsaren ska ”tolka frågan på det sätt som 
förväntas” och ”förstå hur generellt eller specifikt ett svar förväntas vara”, något som inte 
framgår direkt i instruktionerna av uppgiften (af Geijerstam & Folkeryd 2013 s.52). Läsaren 
ska också veta när svaret ska hämtas direkt från texten och inte från egna erfarenheter. 
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Läsaren kan med andra ord bedöma att en fråga får vara erfarenhetsbaserad, när den enligt 
bedömningsanvisningar inte är det. Bedömningen av läsförståelsen på ett specifikt sätt utifrån 
särskilda normer kan därmed vara problematiskt, då eleven kan visa förmåga att klara av 
läsprocesserna, men inte på rätt ställe (af Geijerstam & Folkeryd 2013). 

3.1.2 Olika frågetyper och deras förekomst  
Kinder et al (1992) har genomfört en läromedelsstudie som bland annat fokuserar på vilka 
typer av frågor läromedlen ställer i relation till texten eftersom frågor kan hjälpa eleverna med 
förståelsen av innehållet. Forskarna menar att det bör finnas en balans mellan frågor som 
kräver exakta svar och sådana som är av bredare mer generell karaktär kring till exempel 
textens budskap, eftersom eleverna tenderar att fokusera på att lära sig den information som 
efterfrågas (Kinder et al 1992). Resultaten av studien visade att 64% av alla frågor var 
inriktade på att eleverna skulle ge exakta svar, medan endast resterande 36% var av mer 
global karaktär.  

Assaly och Smadi (2015) har i en studie undersökt vilken kognitiv nivå frågorna i 
läroboken Master Class ligger på. Assaly och Smadi (2015) menar att i en så föränderlig värld 
som vår krävs en djup och bred kunskap i sin förståelseförmåga. Detta eftersom läsförståelse 
är kärnan i inlärningen i alla ämnen (Assaly & Smadi 2015). Författarna använder Blooms 
taxonomi för att kategorisera in frågorna i de kognitiva nivåerna, vilka har delats in i 2 
övergrupper; ”lower-level thinking” och ”higher-level thinking” (Assaly & Smadi 2015 
s.101), hädanefter kallat lägre rang och högre rang. Förmågor av lägre rang anser Assaly och 
Smadi (2015) vara kunskap (att ta till sig och komma ihåg fakta), förståelse (att förstå den 
memorerade faktan) och tillämpning, medan de av högre är förmågan att analysera, 
syntetisera och utvärdera (översättning av Khalid El Gaidi i Gronlund N.E. 1999). Resultaten 
visade en något förvånande fördelning enligt författarna då 51,8% av frågorna var inriktade 
mot förståelse. Detta eftersom tidigare studier visat att förståelsefrågor stått för en betydligt 
mindre del i andra läromedel. Det framgår dock tydligt i resultatbeskrivningen att frågor som 
hör till förståelsekategorin ofta är explicita eller består av ja/nej-frågor (Assaly & Smadi 
2015). Vidare fokuserade 15,5% på kategorin utvärdering, 14,8% på förmågan att kunna 
analysera, 8,1% på att syntetisera och endast 5,9% på explicit kunskap. Slutligen var 3,7% 
inriktade på tillämpning (Assaly & Smadi 2015).		 

Lee (2015) har i sin forskningsstudie undersökt vilka frågetyper som finns 
representerade i två läroböcker avsedda för årskurs 5. Även här används Blooms taxonomi 
som analysverktyg, men denna gång en uppdaterad version som tar hänsyn till nyare 
forskning (Lee 2015). Underkategorierna har därmed ändrats till att bestå av sex kategorier 
indelade i två övergrupper (inom parentes); att komma ihåg (lägre rang), förstå, tillämpa, 
analysera, utvärdera och skapa (högre rang). Resultaten visade att 57,6 % i den ena, 
respektive 45,8 % i den andra boken var frågor som fokuserade på att komma ihåg fakta, det 
vill säga av lägre rang. 34,7% respektive 44,1% fokuserade på förståelse, vilka sorterades in i 
kategorin av högre rang. Därefter kom frågor som fokuserade på analys, med 6,5% respektive 
9%. De övriga underkategorierna varierade från 0-1,2% (Lee 2015). 

3.1.3. Inferensläsning och strategier 
I sin forskningsstudie fokuserar Raphael (1984) på huruvida läsare i årskurserna 4, 6 och 8 
kan identifiera tre olika frågetyper eller frågenivåer som indikerar var svaren ska återfinnas. 
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Detta är intressant att studera enligt Raphael (1984) eftersom studenter spenderar en stor del 
av sin tid i skolan med att svara just på frågor. De tre frågetyperna som eleverna ska 
identifiera ponerar att svaren finns 1. ”Right There”, alltså att svaret är explicit uttryckt i 
texten 2. ”Think and Search”, det vill säga att svaret finns i texten men på olika ställen så 
läsaren behöver sammanställa informationen, eller 3. ”On My Own” där svaret inte finns i 
texten alls utan där läsaren måste vända sig till sin bakgrundskunskap (Raphael 1984 s.304-
305). Raphael (1984) menar att huruvida svaren finns på nivå 1, 2 eller 3 beror på vilken text 
det handlar om. En fråga som isolerat kan verka vara en ”Right There”-fråga kan i själva 
verket vara en ”Think and Search”- fråga beroende på textens struktur. I studien fokuserar 
Raphael (1984) även på huruvida utbildning och genomgång av de olika frågetyperna avgör 
om läsaren förstår texten bättre eller inte. En grupp elever fick således träning i de olika 
frågetyperna, medan en annan grupp annars likvärdiga, fick svara på samma frågor utan 
undervisning. Resultaten av studien visade att eleverna som fått träning i att arbeta med 
frågorna fick bättre resultat än de utan. Dock visade det sig att alla elever presterade bäst på 
att svara på de två första nivåerna av frågor (Raphael 1984). En elev kunde identifiera att 
frågetypen krävde att han skulle gå till sin egen kunskap men hade ingen bakgrundskunskap 
att relatera den till, vilket resulterade i att eleven inte svarade på frågan. Raphael (1984) 
menar då att svaga läsare tenderar att ha sämre grundkunskaper och att det därför är 
otillräckligt att be dem tänka ut svaret själva utifrån sina tidigare kunskaper.   

3.1.4. Läsförståelse och motivation  
Applegate och Applegate (2010) har i sin studie undersökt om det finns en relation mellan 
läsmotivation och förmågan att reflektera djupare kring en text. De skriver nämligen att 
läsförståelseundervisning ofta fokuserar på att låta eleverna återberätta, hitta rätt svar i texten 
och att recitera ur texten, strategier som inte låter eleverna gå djupare in och bearbeta texten 
utifrån mer reflekterande utgångspunkter. När eleverna endast lär sig att återberätta, recitera 
och hitta rätt svar i texten riskerar de att enbart utveckla en ytlig läsförståelse enligt Applegate 
och Applegate (2010). De menar också att lärare ofta fokuserar på att kontrollera om eleverna 
förstått genom att ställa frågor som fokuserar på just dessa mer ytliga förståelsestrategier. 
Studien innefattade 443 låg- och mellanstadieelever som delades in i två grupper utefter hur 
väl de kunde svara på två sorters frågor: kontrollfrågor som enbart kontrollerade deras 
förmåga att hitta information i texten och inferensfrågor, där eleverna uppmuntrades att 
reflektera kring texten. Resultatet av studien visade att de elever som kunde reflektera mer 
djupgående kring texten också hade en större läsmotivation (Applegate & Applegate 2010).  

Andra forskare, såsom Jiménez-Fernández (2015), framhåller också inferensläsningen 
som viktig i relation till läsförståelse. Hon menar nämligen att det är bristen på förmågan att 
kunna göra inferenser som förorsakar dålig läsförståelse och inte tvärt om (Jiménez-
Fernández 2015). 

3.1.5. Kritisk läsförståelse   
Ioannidou (2015) har i sin studie undersökt hur lärare arbetar med critical literacy i det 
grekisk-cypriotiska klassrummet på lågstadiet. Kritisk litteracitet, som det heter på svenska, 
innebär enligt Ioannidou (2015) att läsare kan ställa sig kritiska till texter och att förstå att de 
är skapade inom en kontext vilka medför värderingar och ideologiska budskap. Tidigare 
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trender som författaren diskuterar menar på att elever i de tidiga åren i skolan är för små för 
att vara textkritiska eftersom fokus ska ligga på avkodning och förståelse i dessa årskurser. 
Ioannidou (2015) lyfter då istället fram hur enbart avkodning och flyt i läsningen inte är 
tillräckligt för att försäkra att läsningen ska vara framgångsrik. För att klara av de krav som 
ställs på textanvändning i dagens samhälle krävs således något mer vilket gör att 
undervisningen måste breddas (Ioannidou 2015). Empirin i studien består av observationer 
från klassrum samt intervjuer med lärare. Denna delades sedan in i kategorier som behandlade 
textgenrer som användes i klassrummet, hur texterna sedan analyserades och kritiserades, 
vilket språk som användes i relation till detta samt om ett metaspråk användes för att tala om 
texterna (Ioannidou 2015). Resultaten visade att en begränsad mängd textgenrer användes då 
de flesta lärare använde sig av en lärobok som främst fokuserade på avkodning och inlärning 
av bokstäver. Det framgick också att samtal kring texten främst gick ut på att läraren 
förklarade och ställde specifika frågor, medan textskapande fokuserade på att eleverna skulle 
använda ”rätt” språk (Ioannidou 2015).  
 Comber och Nixon (2011) beskriver i sin artikel en pilotstudie genomförd i ett flertal 
klasser i år 4-9 i Australien. Studien riktar in sig på att beskriva och sammanställa 
undervisning som ger exempel på väl utvecklad critical literacy i klassrummet. I artikeln 
framhäver Comber och Nixon (2011) att undervisningen bör rikta in sig på mer än att bara 
göra eleverna testklara, det vill säga att kunna svara på flervalsfrågor på ett läsförståelsetest. 
Istället ska den ge dem verktyg för att kunna förstå texter och var de kommer ifrån sett ur ett 
kritiskt perspektiv. Detta kallar de för att eleverna ska lära sig ”the real deal” (Comber & 
Nixon 2011 s.168, 177). De hävdar också att ett kritiskt perspektiv på texter är extra viktigt att 
arbeta med i mellanåren eftersom texterna där ofta blir fler, mer komplexa och jobbigare i 
ämnesinnehållet. De lärare vars arbete beskrivs i artikeln har alla ett gediget arbete med att 
arbeta med olika sorters texter och att ställa sig kritisk till det lästa vilket i sin tur inneburit att 
eleverna kunnat ta till sig mer komplexa texter (Comber & Nixon 2011).   
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3.2. Teoretisk utgångspunkt  

3.2.1. Ett didaktiskt receptionsteoretiskt perspektiv  
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie fungerar som ett par glasögon genom vilka 
resultat och problemformulering ska ses. I denna studie används det receptionsteoretiska 
perspektivet, samt Skolverket/PIRLS läsförståelseprocesser. Det didaktiskt 
receptionsteoretiska perspektivet tar sin utgångspunkt i att meningen i en text inte enbart finns 
i texten eller hos läsaren – dessa båda samverkar för att skapa mening (Westlund 2013). 
Liberg (2016) beskriver det som att läsandet är situerat, vilket innebär att meningsskapandet 
en text erbjuder kan se olika ut beroende på läsaren och situationen. Läsarens tidigare 
erfarenheter, språkliga kunskaper och inställning till läsande har en avgörande betydelse för 
hur mötet mellan texten, läsaren och uppgiften blir (Folkeryd 2016). Receptionsteorin tar sin 
utgångspunkt i Langers (1995) teori om föreställningsvärldar och positioner.  

Langer (1995; 2011) skriver om hur läsaren, genom att skapa olika 
föreställningsvärldar, på olika sätt skapar mening i en text. Dessa föreställningsvärldar 
förändras hela tiden, beroende på vad läsaren skapar för nya erfarenheter (Langer 2011). 
Vitala för dessa föreställningsvärldar är vad Langer (1995 s.15) kallar för stances, på svenska 
kallat för positioner. De fem positionerna hon beskriver är viktiga eftersom var position 
erbjuder en egen utgångspunkt för förståelse och inhämtning av ny kunskap. af Geijerstam 
(2006) beskriver det som att dessa positioner fungerar som olika valmöjligheter vilka läsaren 
kan välja att inta i relationen till en text vilket i sin tur påverkar den mening eller förståelse 
som läsaren får för texten. Position 1 handlar om att bekanta sig med texten för att förstå hur 
olika delar och enskilda detaljer är relaterade till varandra. Här fokuseras snarare på bredden 
än på djupet. Position 2 däremot går djupare in i handlingen av texten och berör funderingar 
kring känslor, motiv och relationer. Textens innebörd kan ifrågasättas. Position 3 innebär att 
läsaren tar ett steg ut ur texten och kopplar det lästa till egna erfarenheter och relaterar det till 
sitt egna liv. Textvärlden används för att öka läsarens kunskaper och erfarenheter. I position 4 
distanserar läsaren sig från texten och fokuserar på reflektion och objektifiering av det lästa. 
Det relateras till andra verk och upplevelser samtidigt som det finns en kritisk hållning 
gentemot det lästa. Den sista positionen, position 5, berör användningen av de lästa i nya 
situationer (Langer 1995; 2011). De fem positionerna är inte linjära, vilket innebär att vilken 
som helst av dem kan återkomma när som i läsningen (Langer 1995; 2011).  Folkeryd (2016) 
menar att Langers fem positioner har mycket gemensamt med de fyra läsförståelseprocesser 
som Skolverket (2016b; 2012) framhåller i övningen av läsförståelsen. Detta eftersom de fyra 
läsförståelseprocesserna också innebär olika sätt att ta sig an, läsa eller förstå en text utifrån 
olika positioner. Dessa påverkar således också hur mötet mellan läsaren och texten ter sig, 
vilket är grundtanken med det receptionsteoretiska perspektivet. Folkeryd (2016) menar därtill 
att när läsförståelse ska bedömas genom någon form av läsprov, blir uppgifterna som gjorts 
till texterna också av relevans för mötet mellan texten och läsaren, alltså de 
föreställningsvärldar som läsaren bygger upp.  

Det denna studie vill uppnå är att undersöka hur ett möte mellan läsare och text kan se 
ut genom att behandla förekomsten av Skolverkets/PIRLS läsprocesser i läseböckernas 
uppgifter. Vilka processer som läsaren förväntas klara av i de olika uppgifterna påverkar 
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vilket angreppssätt eller position som läsaren tvingas inta i relation till texten och uppgifterna 
och därmed också hur mötet mellan texten och läsaren ser ut.  

3.2.2. Skolverkets och PIRLS läsförståelseprocesser 
Då Skolverkets läsförståelseprocesser fungerar som analysverktyg i denna studie förklaras 
dessa mer ingående här. Valet att använda just Skolverket och PIRLS definition av 
läsförståelse i utformningen av analysfrågorna och inte Langers positioner grundar sig i att det 
är Skolverket som sätter grunden för vad lärare ute i verksamheten ska utgå ifrån. Det är 
således Skolverkets definition av läsförståelse som förespråkas i den svenska skolan och den 
som blir intressant att studera. Då stora likheter mellan Langers positioner och de fyra 
läsförståelseprocesserna finns är valet och användningen av dessa motiverade i studien. 
Nedan förklaras de olika processerna. 

Process 1-uppgifter utgår ifrån att svaren på en fråga går att hitta explicit uttryckt i 
texten (Skolverket 2016b). Det kan även krävas att informationen ska hittas på olika ställen i 
texten (Mullis & Martin 2015). Här behöver inga tolkningar göras, men läsaren måste förstå 
relevansen av det lästa för att kunna svara på en process 1-fråga. En relation mellan process 1 
och Langers (2011) position 1 kan ses då även process 1-uppgifter snarare fokuserar på 
bredden än på djupet av texten.  

Process 2-uppgifter i sin tur kräver att läsaren kan dra enkla slutsatser om information 
som återfinns på ett eller flera ställen i texten (Skolverket 2016b). Informationen kan vara 
explicit uttryckt, men hur delarna hör ihop måste läsaren själv dra en slutsats kring. Det kan 
handla om att läsaren måste göra inferenser, ”läsa mellan raderna”, för att förstå hur olika 
delar hör ihop. Langers (2011) position 2 kan här anas eftersom denna, likt process 2, handlar 
mer om det som återfinns djupare i texten.  

Process 3-uppgifter kräver att läsaren kan tolka sammanförd information och idéer och 
reflektera kring texten. Det kan handla om att dolda eller underliggande budskap lyfts fram 
och förstås (Skolverket 2016b) men också att läsaren kan relatera till sin förståelse för 
omvärlden och sina erfarenheter (Mullis & Martin 2015). Därför öppnar uppgifter inom denna 
process upp för olika tolkningar beroende på läsarens perspektiv. Process 3 kan liknas vid 
Langers (2011) position 3 eftersom den till stor del handlar om att koppla det lästa till egna 
erfarenheter, för att sedan i sin tur låta texten påverka erfarenheterna i retur.  

Process 4-uppgifter kräver att läsaren kan granska och värdera innehåll, språk och 
textuella drag. Det kan till exempel innebära att identifiera vilken genre texten är skriven 
inom (Skolverket 2016b). Här ställer sig läsaren utanför texten och granskar till exempel 
författarens språk, hur väl informationen når fram eller vilken ståndpunkt författaren 
förmedlar genom texten. Läsaren ska även kunna förklara funktionen texten, bilderna, 
tabellerna eller rutorna har. Även i process 4 kan en liknelse till Langers (2011) position 4 
göras, då även denna förutsätter att läsaren kan distansera sig från texten och se på den ur ett 
utifrånperspektiv. Den sista positionen, nummer 5, kan kopplas till alla fyra processer då den 
handlar om hur det lästa sedan används och appliceras på nya erfarenheter. Detta undersöks 
dock inte i denna studie.  Eftersom arbetsböckerna kan komma att innehålla frågor eller 
uppgifter som inte direkt är kopplade till läsförståelse eller texten har ytterligare en kategori 
skapats som kallas Fristående frågor och uppgifter. Dessa uppgifter inkluderas i 
undersökningen då förhållandet mellan processernas förekomst annars skulle bli förskjutet.   
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4. Syfte och forskningsfrågor 
4.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett möte mellan läsare och text kan se ut i 
läseböcker med tillhörande arbetsböcker för årskurs 3 genom att se vilka 
läsförståelseprocesser som möjliggörs i uppgifterna och hur de är fördelade.  

4.2. Forskningsfrågor 
1. Hur ser förekomsten av frågor och uppgifter som möjliggör någon av de fyra 

läsförståelseprocesserna ut i materialet?  
2. Vilka komponenter av processerna tar materialet hänsyn till i mötet mellan läsare och 

text? 
3. Vilka sorts frågor, med hänsyn till utformning, finns i respektive material?  
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5. Metod 

5.1. Metod för datainsamling  
Följande studie är en läromedelsanalys av böcker anpassade för årskurs 3. Empirin består av 
fyra läseböcker med tillhörande arbetsböcker i vilka frågor och uppgifter tillhörande texterna i 
läseböckerna undersöks. Då studien riktar in sig på att undersöka hur fördelningen mellan 
frågorna och uppgifterna ser ut utifrån Skolverkets fyra läsprocesser blir det en kvantitativ 
studie i form av en innehållsanalys. En innehållsanalys är enligt Bergström och Boréus (2012) 
en studie där något räknas, till exempel händelser i texten, ords förekomst eller utifrån en 
särskild forskningsfråga. De menar också att en innehållsanalys även kan vara kvalitativ. Då 
syftar undersökningen istället till att på ett systematiskt sätt beskriva innehållet i texten 
(Bergström & Boréus 2012). Eftersom empirin i denna studie först måste tolkas för att kunna 
räknas kommer analysen även att ha just kvalitativa inslag. Det blir således en form av 
kvantitativt beskrivande statistik av den empiri som kvalitativt granskats.  

Skolverkets läsförståelseprocesser används som analysverktyg eftersom dessa beskriver 
ett sätt för läsaren att möta texten. Beskrivningen av processerna på Skolverkets hemsida och 
via PIRLS ramverk har använts för att skapa analysfrågor vilka ska identifiera vilken process 
frågorna och uppgifterna i arbetsböckerna möjliggör. För att säkert kunna avgöra vilken 
process en fråga representerar måste även läseböckerna användas som empiri eftersom 
positionen eller befintligheten av svaret i texten avgör huruvida frågan tillhör process 1, 2, 3 
eller 4. Studien har således både kvalitativa och kvantitativa inslag.  
 Bergström och Boréus (2012) skiljer på analyser som är manuellt gjorda och de som är 
gjorda på dator. Eftersom denna studie kräver tolkning av innehållet innan fenomenen räknas 
har en manuell studie gjorts. En mer exakt beskrivning av hur genomförandet av studien gått 
till finns under rubrik 5.3.  

5.2. Urval av empiri 
Urvalet av empiri består av fyra stycken läseböcker med tillhörande arbetsböcker. I 
fortsättningen kommer en läsebok med tillhörande arbetsbok att kallas för ett bokpar. Om 
däremot endast arbetsboken eller läseboken åsyftas för sig kommer de att kallas så. De fyra 
bokparen är anpassade för elever i årskurs 3. En av de sistnämnda läseböckerna finns däremot 
i en ”vanlig” och en ”lättläst” version medan arbetsboken är densamma oavsett version. I 
detta fall har den ”vanliga” boken använts.   
  Bokpar från årskurs 3 har valts då de står närmast kunskapskraven i läroplanen och då 
eleverna under vårterminen deltar i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. 
Eftersom studien fokuserar på läsprocesserna som delvis testas i dessa prov ligger det i mitt 
intresse att studera de böcker som mer eller mindre ska motsvara kunskapsnivån i proven.  
 Urvalet av de specifika bokparen har baserats på huruvida arbetsböckerna ställer frågor 
direkt till texten. Många andra läse- och arbetsböcker är separerade från varandra, och de har 
därmed inte tränat läsförståelse utifrån definitionen i denna studie. Bokparen är skrivna under 
olika perioder och alla är därför inte anpassade efter den gällande kursplanen. Däremot kan 
det konstateras att många av böckerna trots det fortfarande används i skolan och säljs hos 
förlagen. 
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5.3. Genomförande 
För att identifiera de olika förståelseprocesserna i arbetsböckernas frågor och uppgifter har 
läseböckerna och arbetsböckerna lästs igenom för att skapa en övergripande bild av 
materialet. Ett schema har gjorts för att säkerställa att liknande frågor analyseras på samma 
sätt. Därefter har varje uppgift i arbetsböckerna analyserats för att bestämma vilken av de fyra 
processerna som krävs för att svara på frågan. Detta har gjorts utifrån de analysfrågor som 
finns i avsnittet nedan. Om frågan eller uppgiften i arbetsboken endast krävt att läsaren ska 
finna ett svar i texten har uppgiften kategoriserats som en process 1-uppgift. Om det däremot 
krävts att läsaren ska göra egna tolkningar utifrån den information som tillhandahållits i texten 
har frågan däremot kategoriserats som en process 3-uppgift. För att detta ska vara möjligt 
måste även texterna som frågorna vänder sig till inkluderas i materialet då till exempel 
placeringen av information eller huruvida svaret står explicit uttryckt eller inte avgör vilken 
process som testas. I flertalet av arbetsböckerna finns flera frågor eller uppgifter under varje 
uppgift. Dessa har då benämnts a, b, c och så vidare då de ibland motsvarar olika processer i 
samma uppgift. Varje enskild fråga har således räknats och identifierats för sig. Vissa av 
uppgifterna i arbetsböckerna relaterar inte direkt till det som står skrivet i läseböckerna. De 
motsvarar således inte heller någon av processerna eftersom dessa står i relation till vad 
läsaren förväntas göra med och hantera informationen i texten. Därför har ytterligare en 
kategori skapats där de uppgifter som inte relateras till en viss läsförståelseprocess har 
placerats. Exempelvis har korsordsflätor, där läsaren inte behöver hitta orden i texten, hamnat 
i just denna kategori. Efter analysen har det totala antalet uppgifter räknats i varje bok. 
Därefter har varje uppgift tillhörande en viss process räknats för att kunna skapa en bild av 
förhållandet mellan processernas förekomst. Dessa har sedan sammanställts i ett 
cirkeldiagram.  

Den andra frågeställningen som ställts upp för denna studie har svaras på genom att se 
till vilka av de uppställda analysfrågor som svarats ja alternativt nej på i vardera bok. Detta 
för att se till vilka komponenter av varje process som görs möjlig i arbetsböckernas frågor. 
Den tredje frågeställningen, vilken handlar om vilken typ av fråga med avseende på 
utformning, som materialet använder. I analysen har det därför antecknats vilka frågetyper 
som förekommer, det vill säga om det är flervalsfrågor, öppna frågor eller till exempel 
sorteringsövningar som materialet använder.   

5.4. Databearbetning och analysmetod 
Empirin i denna studie bearbetas utifrån de fyra läsförståelseprocesserna PIRLS har tagit 
fram, vilka används av Skolverket i relation till nationella proven i årskurs 6 och delvis i 
årkurs 3 (Skolverket 2016b; Mullis & Martin 2015). Datan analyseras och bearbetas alltså för 
att kunna identifiera någon av de fyra förståelseprocesserna i arbetsbokens uppgifter och 
frågor för att sedan räknas och sammanställas i ett diagram.  

5.4.1. Analysverktyg  
För att kunna svara på frågeställningarna till denna studie och för att identifiera de olika 
processerna har ett antal analysfrågor formulerats som grundar sig i de fyra 
läsförståelseprocesserna. Dessa processer, som Skolverket använder sig av för att bedöma 
läsförståelse i nationella proven i årskurs 6 och delvis årkurs 3, är detsamma som de i det 
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internationella läsförståelsetestet PIRLS. Därför har definitionen och förklaringen av de fyra 
processerna delvis hämtats från PIRLS ramverk, då Skolverkets officiella information om 
dessa är något knapphändig. Boréus (2011) menar att analysfrågorna ska realisera 
forskningsfrågorna. Svaret på forskningsfrågan kommer inte, som hon uttrycker det, ”hoppa 
ut av sig själva” utan analysfrågorna behövs för att guida forskaren genom sin text (Boréus 
2011 s.134).  

5.4.2. Analysfrågor 
Nedan följer de analysfrågor som använts för att avgöra vilka frågor i arbetsböckerna hör till 
vilken process. Frågorna har besvarats med ja/nej. Om en eller flera analysfrågor besvarats 
med ett ja inom en viss process har uppgiften kategoriserats som tillhörande den processen. 
Har flera frågor inom olika processer besvarats med ett ja har en slutgiltig tolkning fått göras 
där den mest passande processen har valts ut för just den uppgiften. Frågorna är formulerade 
utifrån Skolverkets (2016b) och Mullis och Martins (2015) beskrivningar av de fyra 
läsförståelseprocesserna.  
 
Process 1 – att hitta efterfrågad information  

• Finns svaret explicit uttryckt i texten?  
• Finns svaret explicit uttryckt på flera ställen i texten? 

Process 2 – att dra enkla slutsatser  
• Måste läsaren dra egna slutsatser utifrån den information som återfinns i texten för att 

lösa uppgiften?  
• Måste läsaren förstå och hitta samband mellan delarna i texten? 
• Måste läsaren förstå orsakssamband mellan olika händelser i texten? 
• Måste läsaren förstå och tolka relationer mellan karaktärerna? 
• Måste läsaren dra slutsatser kring textens huvudpoäng eller identifiera 

generaliseringar? 
Process 3 – att sammanföra och tolka information samt reflektera 

• Måste läsaren tolka och sammanföra information från olika källor för att kunna lösa 
uppgiften?  

• Måste läsaren reflektera kring texten i relation till sina egna erfarenheter? 
• Kan uppgiften generera olika svar beroende på vem läsaren är? 
• Måste läsaren lyfta fram och förstå underliggande eller övergripande budskap? 
• Måste läsaren överväga alternativa handlingar? 
• Måste läsaren dra slutsatser kring känslan i texten eller karaktärernas känslor? 

Process 4 – att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 
• Måste läsaren ställa sig utanför texten för att lösa uppgiften?  
• Kräver uppgiften att texten eller textens delar bedöms utifrån funktion eller ståndpunkt 

såsom genre eller spridning av värderingar? 
• Måste läsaren förklara funktionen av textens delar? 

Fristående fråga/uppgift – frågor utan relation till textens innehåll 
• Relaterar uppgiften eller frågan inte på något sätt till texten?  
• Arbetar läsaren med ord eller grammatik som inte återfinns i texten? 
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5.5. Beskrivning av material  
Nedan beskrivs varje läsebokspar mer ingående för att skapa en bild av hur materialet är 
uppbyggt. 

5.5.1. Pojken och Tigern 
Pojken och Tigern (Westman 2002) är ett populärt läsmaterial för årskurs 3 som ingår i serien 
Läs med oss. Serien beskrivs som en klassiker inom läsinlärning och på förlagets hemsida står 
att materialet vilar på en trygg vetenskaplig grund (Natur & Kultur 2016). Till denna studie 
används upplagan från 2002, även kallad ”den nya” Pojken och Tigern. Läseboken är skriven 
av Lars Westman och den tillhörande arbetsboken som används är specifikt anpassad för att 
fördjupa elevernas läsförståelseträning. Arbetsboken är framtagen av Ingela Korsell och 
utkom 2008. Boken handlar om Pojken som letar efter sin katt, Tigern som kommit bort under 
en semesterresa i Skåne och läsaren får följa Pojken och Tigerns resa genom Sverige för att 
hitta varandra. Läseboken består av 29 kapitel och till varje kapitel finns en tillhörande avsnitt 
i arbetsboken. Bokparet valdes ut till denna studie då det specifikt framgår att det är just 
läsförståelsen som tränas i materialet (Westman 2002; Korsell 2008).  

5.5.2. Vi läser – tredje boken 
Serien Vi läser (Bolldén et al 1992) består av tre läseböcker med tillhörande arbetsbok – en 
för varje årskurs. I denna studie används tredje boken. Materialet beskrivs som en av de mest 
omtyckta läslärorna som förenar spännande och roliga berättelser med beprövad läsmetodik 
(Liber 2016a). Texterna i läseboken är skrivna av Kerstin Bolldén, Mari-Anne Dalmo, Ylva 
Eggehorn, Hans Person och Ulf Stark och både läseboken och övningsboken är utgivna 1992. 
Läseboken innehåller berättande texter, faktatexter och dikter, rim och ramsor och består av 
13 kapitel. I övningsboken ska elevernas läsförståelse tränas genom att bland annat svara på 
frågor. Övningsboken är skriven av Kerstin Bolldén och Mari-Anne Dalmo. I de berättande 
texterna i läseboken får läsaren följa Tor på hans äventyr under ett års tid. 

5.5.3. Läsdax och Skrivdax 3 
Läsdax och Skrivdax 3 ingår i materialet Språkdax som även det finns i olika versioner för 
olika årskurser. Materialet utkom 2009 men enligt beskrivningen på förlagets hemsida ska 
böckerna vara anpassade efter den nya läroplanen Lgr11 (Sanoma utbildning 2016). Böckerna 
är skrivna av Helena Bross, Anna Hansen och Clas Rosvall. Till vissa av texterna finns 
diagnosmaterial i läsförståelse som ska vara användbara i övningen inför de nationella proven 
i årskurs 3. Läseboken innehåller olika sorters texter och byggs upp utifrån tio olika teman 
(Bross et al. 2009).   

5.5.4. Vips läsebok  
Vips läsförståelsematerial är relativt nytt och utkom 2015 för att träna elevernas läsförståelse, 
både enskilt och tillsammans (Liber 2016b). Böckerna är skrivna av Lena Hultgren. 
Materialet består av en högläsningsbok, en läsebok och en arbetsbok. Läraren läser först högt 
ur högläsningsboken för att fånga elevernas intresse. Efter det är det meningen att eleverna 
ska arbeta i sina arbetsböcker inför den egna läsningen. När de läst motsvarande kapitel i 
läseboken ska eleverna återigen återgå till arbetsboken (Liber 2016b). Böckerna består av 23 
kapitel och frågorna i arbetsboken är markerade med symboler som talar om för läsaren om 
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svaret finns i texten, om svaret måste tänkas ut med hjälp av texten eller om svaret ska tänkas 
ut helt själv. Både högläsningsboken och läseboken handlar om kampen mellan två molnjättar 
där huvudkaraktärerna Vips och Agent X kämpar för att hjälpa den goda molnjätten vinna 
(Hultgren 2015a-b).  

5.6. Metoddiskussion 

5.6.1. Validitet och reliabilitet 
För att en studie ska vara trovärdig krävs det att den har både hög reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten är ett mått på huruvida en metod eller ett tillvägagångssätt skulle ge samma 
resultat vid en annan tidpunkt med annars lika förutsättningar (Bell 2006). En fråga ställd till 
ett material ska till exempel inte generera olika svar vid olika tillfällen (Bell 2006). I denna 
studie används analysfrågor som ska identifiera vilka processer materialet skapar möjligheter 
till vid läsningen. För att öka reliabiliteten är frågorna konstruerade så att deras intentioner 
inte är tolkningsbara, vilket ska eliminera att olika forskare förstår frågan på annat sätt än det 
tänkta. Detta innebär i sin tur att vem som helst ska kunna använda dem i relation till 
materialet och få samma resultat. Även noteringar för olika frågetyper fungerar som en 
säkerhet så att frågor av samma slag, och definitionen av dessa, ska vara lika i alla böcker. 
Validiteten i sin tur fokuserar på huruvida det som avsetts mätas verkligen mäts. 
Forskningsresultaten och de tolkningar som görs ska således ha starkt belägg och de påverkar 
också vilka slutsatser som kan dras (Bell 2006). I denna studie undersöks läsprocessernas 
förekomst i läseböcker och arbetsböcker. Slutsatserna dras utifrån det resultat som 
framkommit ur analysen av böckerna. Resultatet kan därmed endast uttala sig om just detta, 
processernas förekomst i det utvalda materialet.  

5.6.2. Metodens förtjänster och begränsningar 
En innehållsanalys har en mängd olika förtjänster när det kommer till en studie av denna 
karaktär. Eftersom innehållsanalyser tillåter att studien är både kvalitativ och kvantitativ har 
både frågor som möjliggör de olika läsförståelseprocesserna kunnat identifieras samt räknats 
för att få ett resultat. Studien riktar in sig på att utifrån Skolverket och PIRLS 
läsförståelseprocesser gestalta hur ett möte mellan läsaren och texten kan se ut, något som 
metoden tillåter göras. Analysmodellen ger däremot inga möjligheter att undersöka hur detta 
möte mellan läsare och text ser ut i en verklig situation.  

5.6.3. Etiska hänsynstaganden 
Eftersom denna studie inte innefattar några deltagare har inga etiska hänsynstaganden behövts 
göras i form av tillåtelse från vårdnadshavare eller liknande. Materialet är offentligt och inga 
konfidentiella uppgifter används.  
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6. Resultat av analys  
Nedan presenteras resultaten av analysen av de fyra läseböckerna och arbetsböckerna. Dessa 
presenteras först i en gemensam tabell där resultaten och fördelningen för varje bokpar visas. 
Därefter beskrivs varje bok för sig med ett cirkeldiagram för att visa på processernas 
fördelning. Därtill exemplifieras processerna med citat ur läroböckerna. Varje process 
beskrivs för sig. Här utgår presentationen från de frågor som använts i analysen av böckerna 
för att visa på vilka delar av de olika processerna som frågorna och uppgifterna i 
arbetsböckerna representerar. Resultatet utgår även från de frågeställningar som ställts upp för 
denna studie, även om dessa inte fått egna rubriker. Under rubriken 7. Diskussion kommer 
sedan resultaten att diskuteras i relation till tidigare forskning. Nedan syns tabellen för 
fördelningen av processernas förekomst i materialet.  
  
Process Läs med oss Vi läser Skrivdax 3 Vips 
Process 1 128 239 97 313 
Process 2 82 8 16 32 
Process 3 43 58 65 81 
Process 4 18 5 12 20 
Fristående frågor 2 89 8 161 
Totalt  273 399 198 607 

 

6.1. Läs med oss – Pojken och Tigern  
Den tillhörande arbetsboken till läseboken Pojken och Tigern (Westman 2002; Korsell 2008) 
innehåller totalt 273 uppgifter och frågor. Frågetyperna, vilka undersökts genom den tredje 
forskningsfrågan som ställts upp för denna studie, varierar från att vara flervalsfrågor, öppna 
frågor till att leta efter specifika ord i texten. Det förekommer också frågor där läsaren ska 
skriva längre svar. För att visa på förhållandet mellan de olika processernas förekomst i 
materialet finns nedan ett cirkeldiagram där procentsatsen för varje process förekomst finns 
utskrivet. Sifforna är avrundade till att endast redovisa heltal.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47%

30%

16%

6% 1%

Läsförståelseprocesser i Läs med oss

Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 Fristående fråga/uppgift

Tabell 1 visar fördelningen mellan processernas förekomst i arbetsböckerna. 
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Process 1 
Som synes i diagrammet består frågorna i arbetsboken nästan till hälften av Process 1-
uppgifter. Av det totala antalet uppgifter var således 128 frågor konstruerade så läsaren kunde 
finna svaret explicit i texten. Därmed har den två första analysfrågorna som identifierar 
process 1-frågor svarats ja på. Detta inkluderar både de uppgifter som endast kräver enstaka 
ord som svar, de som kräver längre meningar och där svaret hämtas från mer än en del av 
texten. Ett exempel på en process 1-fråga återfinns i arbetsboken: ”Vad hade pojken tänkt 
göra i kyrkan?” (Korsell 2008 s. 52). Svaret återfinns i läseboken där det står att pojken går i 
in kyrkan för att värma sig (Westman 2002 s.166). Mötet mellan läsaren och texten blir 
således av en explicit uttryckt art vilket kan liknas vid Langers (1995) position 1 där läsaren 
inte fokuserar på djupet på texten. Liknande frågor som den ovan går att finna i bokens alla 
kapitel. Värt att notera är att en mängd av frågorna i arbetsboken avslutas med ” Vad tror du?” 
vilket i många fall kan förvirra då svaret, trots att det indikerar att läsaren ska gissa eller 
fundera ut ett svar själv, finns explicit uttryckt i texten eller med hjälp av inferensläsning. 
Frågor där svaret finns explicit uttryckt i texten har här kategoriserats som en process 1-fråga.  
  
Process 2 
De frågor som kräver att läsaren gör inferenser, det vill säga läser mellan raderna, eller där 
läsaren måste dra egna slutsatser kring informationen i texten tillhör process 2-kategorin och 
består av 82 frågor. Dessa motsvarar nästintill en tredjedel av bokens alla frågor och 
uppgifter. En fråga som kategoriserats som en inferensfråga återfinns i kapitel 5 i arbetsboken 
(Korsell 2008 s. 13): ”Tog sig Tigern över Mörrumsån eller inte? Vad tror du?”. I läseboken 
framgår det att bron som katten måste passera över är full med bilar och att Tigern väntar tills 
det blir mörkt innan han gör ett försök. När katten vaknar efter en vilopaus är det mörkt och 
bron är öde. Det framgår också att han får extra kraft av att veta att han är på väg hem igen. 
Kapitlet slutar med att katten börjar gå hemåt utmed ån i månskenet. Det framgår däremot inte 
explicit huruvida han korsade bron först (Westman 2002 s.36). Här måste läsaren, för att 
kunna svara på frågan, läsa mellan raderna och dra en slutsats kring hur de olika delarna hör 
ihop och vad som egentligen hände. Även om liknande uppgifter är relativt få kräver de 
verkligen att läsaren förstått och tolkat det lästa – läsaren måste i mötet med texten gå in 
djupare för att veta hur frågan ska besvaras. Dessa frågor relaterar således mer till Langers 
(1995) position 2. De frågor som kategoriserats som process 2-uppgifter enligt analysfrågorna 
handlar också om att förstå relationen mellan olika karaktärer och att förstå hur olika 
händelser knyts samman av orsakssamband. Däremot har frågor och uppgifter om 
generaliseringar och slutsatser om textens huvudpoäng utelämnats helt i arbetsboken vilket 
gör att de två sista punkterna under analysfrågorna relaterade till process 2-uppgifter står 
obrukade.   

Viktigt att notera i denna del av resultatbeskrivningen är att det till varje nytt kapitel i 
arbetsboken finns en ruta där läsaren till att börja med ska fylla i vem huvudkaraktären samt 
bikaraktären i kapitlet är och vilket landskap och landsdel de befinner sig i. Sammanlagt är 
alltså 116 av de 273 uppgifterna från dessa rutor. Att identifiera huvudkaraktär och bikaraktär 
i kapitlen kräver att läsaren kan göra inferenser eftersom det inte direkt framgår i texten. 
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Landskap och landsdel framgår däremot, om inte explicit i texten så inför början på varje 
kapitel eller i innehållsförteckningen. Det finns även en karta där varje landskap och landsdel 
finns utmarkerade som läsaren kan använda för att finna svaret. Den relativt höga frekvensen 
av process 1 och 2-uppgifter ligger delvis i dessa rutor och är således inte unika i sig. De har 
dock räknats in som enskilt unika frågor eftersom läsaren för varje kapitel måste tolka och 
göra inferenser om vem som är huvud-/bikaraktären och var dessa befinner sig.  
 
Process 3 
43 av frågorna i arbetsboken har kategoriserats som process 3-frågor. Dessa relaterar främst 
till analysfrågorna som handlar om kopplingen till läsarens egna erfarenheter men också om 
att förstå övergripande och underliggande budskap i texten och att dra slutsatser om känslor 
och karaktärers handlingar. Som ovan nämnt avslutas många av frågorna med ”Vad tror du?” 
och de gånger som svaret inte återfinns i texten måste läsaren således gå till sin egen 
förförståelse och sina erfarenheter för att kunna svara. I kapitel 15 träffar Pojken på en vit älg 
som han får rida på en bit genom skogen. En fråga tillhörande detta kapitel handlar om just 
älgen och hur Pojken kom upp på hans rygg: ”Fundera på hur pojken tog sig upp på älgens 
rygg? Skriv två förslag på hur han kan ha gjort” (Korsell 2008 s.34). Läsaren får i detta avsnitt 
relatera frågan och texten till sin egen förkunskap kring hur det bäst går att komma upp på ett 
djur som är större än en själv. Vad varje läsare själv relaterar till blir avgörande för hur frågan 
besvaras och mötet mellan läsaren och texten kan liknas vid det Langer (1995) kallar position 
3 – att koppla innehållet till sina egna erfarenheter. 8 av process 3-frågorna relaterar direkt till 
att läsaren ska dra slutsatser kring karaktärerna och deras känslor i texten. I näst sista kapitlet 
ska läsaren prova att säga Pojkens sista replik ”Hej, har inte Tigern kommit?” med olika 
känslor: argt, glatt, besviket, blygt eller hoppfullt (Korsell 2008 s.59). Utifrån detta och det 
lästa ska sedan läsaren dra slutsatser kring hur Pojken kände sig och lät när han sa repliken.  
 
Process 4 
Endast 18 av frågorna, ca 6%, motsvarar det förlopp som en process 4-uppgift kräver. Läsaren 
måste ibland ställa sig utanför texten för att säga vilka delar som är relevanta för 
fortskridandet av handlingen, eller reflektera kring vad författaren menar eller hur han har 
tänkt när han skrev texten. I kapitel 14 finns just en sådan uppgift: 

 
Författaren Lars Westman berättar i brevet på nästa sida varför han valde 
att inte låta pojken eller Tigern vara huvudkaraktär i det här kapitlet. 
Fundera över hur man skulle kunna låta läsaren komma till Öland och 
Gotland på ett annat sätt (Korsell 2008 s.30). 
 

Här måste läsaren ställa sig utanför texten och se på den ur ett metaperspektiv för att kunna 
reflektera kring hur författaren hade kunna låta karaktärerna i kapitlet om Öland och Gotland 
handla annorlunda. Uppgifter och frågor som motsvarar process 4 är mer förekommande i 
slutet av arbetsboken än i början. I slutet får framförallt läsaren reflektera kring vilken 
information de anser fattas i berättelsen då de ska ställa frågor till karaktärerna om detaljer 
eller händelser som inte varit kompletta (Korsell 2008 s.60). Langers (1995) position 4 kan 



 22 

här alltså skönjas. I arbetsboken saknas dock frågor som relaterar till förklaringen av textens 
olika funktioner eller vad författaren har och försöker förmedla för ståndpunkt.  
 
Fristående frågor och uppgifter 
Endast två uppgifter hittades som inte kunde relateras till texten eller innehållet i läseboken.  
Dessa två uppgifter handlar om att läsaren ska rita och hitta på ett eget fantasidjur. Texten i 
läseboken handlar visserligen om ett konstigt djur som finns på museum, men det relaterar 
inte till det djur som läsaren uppmuntras att måla i arbetsboken (Korsell 2008 s.50).  

6.2. Vi läser – Tredje boken  
Arbetsboken till läseboken Vi läser (Borrman et al 1992) innehåller totalt 399 frågor (Bolldén 
& Dalmo 1992). Frågetyperna varierar i denna bok från att vara flervalsfrågor, öppna frågor, 
sorteringsövningar, korsord, grammatiska övningar och mer praktiska uppgifter, vilket svarar 
mot den forskningsfråga 3 för denna studie. Likt resultatredovisningen av Pojken och Tigern 
(Westman 2002) finns nedan ett cirkeldiagram som visar på hur fördelningen mellan de olika 
processerna ser ut i övningsboken (Bolldén & Dalmo 1992). 

Process 1 
Som synes i cirkeldiagrammet står process 1-frågorna för en övervägande del av uppgifterna i 
övningsboken, sammanlagt 239 uppgifter. Till största delen ska läsaren, efter att ha läst texten 
i läseboken, svara på frågor där svaret står direkt i texten, eller värdera påstående som sanna 
eller falska. I den sistnämnda uppgiften står de sanna påståendena explicit i texten, vilket 
placerar dem i process 1-kategorin. Sett ur den teoretiska referensramen hör dessa uppgifter 
främst till Langers (1995) position 1 eftersom de endast kräver att läsaren skaffar sig en 
övergripande bild av innehållet snarare än en djup. Läsaren ska tidvis också lösa korsord där 
ordet som efterfrågas finns i texten. Läsaren måste då hitta rätt information utifrån påståendet 
i övningsboken från olika ställen i läsebokstexten (ex. Bolldén & Dalmo 1992 s.68). Ett 
exempel på den förstnämnda varianten av frågor återfinns i böckerna i kapitlet som handlar 
om Mozart. Frågan läsaren ska svara på lyder: ”När Wolfgang var 13 år tog han sig ett nytt 
namn. Vad hette han därefter?”(Bolldén & Dalmo 1992 s.68). Svaret på frågan finns i 
läseboken: 
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Ungefär vid den här tiden tog sig Wolfgang ett nytt namn. Han tyckte kanske 
det lät tråkigt med bara Wolfgang. Han la till namnet Amadeus. Nu hette han 
alltså Wolfgang Amadeus Mozart (Borrman et al 1992 s.127).  

 
Som synes får frågan sitt svar i sista meningen i citatet, där läsaren kan kopiera meningen rakt 
av om så behagas.  
 
Process 2 
Endast 8 av de 399 uppgifterna i övningsboken förutsätter att läsaren måste läsa mellan 
raderna eller göra inferenser. Dessa uppgifter kräver att läsaren kan dra slutsatser kring 
information i texten som inte står explicit uttryckt. Exemplet är hämtat ur berättelsen om 
träskomakaren och sultanen. Denna uppgift i övningsboken grundar sig i ett spel där läsaren 
måste svara på frågor om texten för att komma vidare. I två av dessa frågor måste läsare läsa 
mellan raderna för att kunna svara på frågan: ”Varför gick Mehmet Aga till sin granne?” och 
”Varför blev Mehmet Aga kallad till sultanen?” (Bolldén & Dalmo 1992 s.71). I 
läsebokstexten står alltså inget om varför Mehmet Aga gick till grannen eller blev kallad till 
sultanen. Däremot framgår det, genom att tolka de olika delarna i texten, att Mehmet Aga 
sprang till grannen för att han var så förvånad över vad som hänt med hans hus och att han 
blev kallad till sultanen för att sultanen tyckte det var orätt att han hade en så vacker fru 
(Borrman et al 1992 s.140-145). Mötet mellan läsaren och texten är av en djupare karaktär där 
läsaren måste reflektera kring textens innebörd (Langer 1995). I övningsbokens frågor saknas 
dock uppgifter som motsvarar analysfrågorna där läsaren ska förstå händelsers 
orsakssamband, relationer mellan karaktärer eller att identifiera generaliseringar i texten. 
 
Process 3 
Efter analysen med hjälp av analysfrågorna kan det ses att mesta delen av process 3-
uppgifterna handlar om att läsaren ska relatera innehållet till sina egna erfarenheter och sin 
bakgrundskunskap. Av de 58 uppgifterna som kategoriserats som process 3-uppgifter finns tre 
frågor som förutsätter att läsaren ska kunna dra slutsatser om känslan i texten eller 
karaktärernas känslor. Däremot kräver inga av frågorna och uppgifterna att läsaren ska 
reflektera kring underliggande budskap i texterna. En fråga som kopplar in läsarens erfarenhet 
i frågeställningen återfinns i kapitel 3 i övningsboken. I läsebokens kapitel har Tor bråkat med 
en äldre kille som heter Bengt-Åke: ”Så här säger Bengt-Åke: ’Tor har inte en chans. Honom 
kan väl till och med en tjej slå.’ Vad skulle du svara om någon sa så till dig?”(Bolldén & 
Dalmo 1992 s.19). Läsaren måste här reflektera kring sina egna värderingar, tankar och 
känslor kring uttalandet och därefter fundera ut ett alternativt sätt att handla i situationen. Vid 
diskussion i klassrummet skulle denna fråga även kunna tillhöra process 2 då det antas i 
texten att tjejer alltid är sämre än killar, om inte killen är jättedålig vill säga. Med andra ord 
har en grov generalisering gjorts. Huruvida läsaren uppmärksammar detta är däremot inte 
möjligt att veta i denna studie då frågan i sig inte handlar om huruvida läsaren har ett 
genustänk eller inte. Här blir mötet mellan texten och läsaren starkt beroende av läsarens 
tolkningar och erfarenheter (Langer 1995). Övriga frågor och uppgifter motsvarande process 
3 handlar också om att förstå textens övergripande budskap.  
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Process 4 
Endast 5 uppgifter, ca 1 %, kan placeras in som process 4-uppgifter. Dessa handlar främst om 
att kunna värdera vilken genre texterna kan placeras inom, eller att placera händelser i rätt 
ordning. För att göra det krävs att läsaren har koll på början, mitten och slutet av historien. 
Två av frågorna som handlar om texternas genre återfinns i introduktionen av övningsboken 
(Bolldén & Dalmo 1992 s.4). Läsaren ska där skaffa sig en överblick av hela övningsboken 
och läsebokens kapitel och får då i uppgift att räkna hur många faktatexter respektive sagor 
det finns i läseboken. För att göra det måste läsaren först ha kunskap i vad som kännetecknar 
de olika genrerna. Uppgifter och frågor som rör författarens ståndpunkt, förklaring av textens 
olika funktioner eller bedömning av informationen i texten saknas helt i Vi läser (Borrman et 
al 1992) då analysfrågorna relaterade till dessa delar besvarades med ett nej. Sett ur det 
teoretiska perspektivet blir mötet mellan läsaren och texten således fritt från det Langer 
(1995) kallar position 4.  
 
Fristående frågor och uppgifter 
Övningsboken arbetar inte bara med läsförståelse utan även med grammatik och träning av 
språket. Efter varje kapitel om Tor och hans vänner finns det därför kapitel som behandlar 
alfabetet, verb, substantiv med mera (se exempelvis s.10). Dessa frågor och uppgifter har 
därför sorterats in under den fristående kategorin då de inte relaterar till texten. De handlar 
bland annat om att läsaren ska göra en ABC-bok, träna på tj-ljudet, sj-ljudet, öva synonymer 
och skriva adjektiv. I denna bok motsvarar de en relativt stor del av uppgifterna, hela 89 
stycken eller ca 20 %.    

6.3. Läsdax och Skrivdax 3 
Boken Skrivdax (Bross & Hansen 2009) innehåller 198 uppgifter totalt. Enligt 
forskningsfråga 3 har frågetyperna i detta material identifierats som flervalsfrågor till öppna 
frågor, sorteringsövningar, leta ord i texten och frågor som kräver längre svar. Även 
fristående aktiviteter finns med. Nedan finns cirkeldiagrammet som visar hur fördelningen av 
de olika läsförståelseprocesserna ser ut i boken Skrivdax (Bross & Hansen 2009).  
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Process 1 
Likt de två andra läseböckerna och arbetsböckerna som redovisats i detta arbete är det även i 
Skrivdax (Bross & Hansen 2009) process 1 som dominerar uppgifterna och frågorna. Explicit 
information från framförallt ett ställe i texten efterfrågas och läsaren måste svara med ett ord 
eller en hel mening. I slutet av arbetsboken finns även ett avsnitt som kallas för ”Läs och 
förstå”. Här ska läsaren, till ett urval av texterna i Läsdax (Bross et al 2009) kryssa i rätt svar 
på flervalsfrågor, vilka med några få undantag (se under nästa rubrik) finns explicit uttryckta i 
texten. För att exemplifiera har en fråga från texten ”Åh, vilken fin!” valts ut: 

 
”Varför samlas flickorna runt Tova? 

• Hon sjunger en fin sång 
• Hon visar sin nya frisyr 
• Hon berättar en hemlighet 
• Hon visar en ny fin pennvässare” 

   (Bross & Hansen 2009 s.66) 
 
Frågan besvaras redan i första meningen av texten i Läsdax (Bross et al 2009). Där står: ”-Har 
ni sett min nya pennvässare? säger Tova.” (Bross et al 2009 s.22). Utan att behöva använda 
sig av inferensläsning kan läsaren således förstå att texten handlar om en pennvässare. Många 
av frågorna är av liknande karaktär där endast ett svarsalternativ är rimligt i förhållande till 
texten. Det finns dock även öppna frågor där läsaren helt enkelt får skriva sitt svar på 
utmarkerade rader. Mötet mellan läsaren och texten relaterar till Langers (1995) position 1 då 
det framförallt är av ytlig karaktär.   
 
Process 2 
16 uppgifter i boken Skrivdax (Bross & Hansen 2009) kan kategoriseras tillhöra 
läsförståelseprocess 2. Läsaren ska framförallt göra inferenser, det vill säga läsa mellan 
raderna och dra slutsatser kring informationen i texten. Bland annat ska läsaren i en fråga till 
texten ”För flera tusen år sedan” (Bross et al 2009 s.80) svara på vilket påstående om 
framtiden som är korrekt. Informationen står däremot i läsebokstexten i ett dåtidsperspektiv 
där skribenten redan befinner sig i framtiden och ser tillbaka på hur saker var tidigare. För 
läsaren gäller det alltså att tolka det denna framtidsperson säger om dåtiden för att förstå hur 
det istället är i framtiden. En djupare ansats likt position 2 finns här alltså med i mötet mellan 
läsaren och texten (Langer 1995). Det finns ett flertal likande uppgifter men däremot saknas 
uppgifter som svarar på analysfrågorna som låter läsaren förstå orsakssamband mellan 
händelser, relationer mellan karaktärer och att identifiera generaliseringar.  
 
Process 3 
Att göra kopplingar till omvärlden och sina egna erfarenheter är något som även Läsdax 
(Bross et al 2009) och Skrivdax (Bross & Hansen 2009) fokuserar stort på då, hela 33%, det 
vill säga 65 frågor, är process 3-frågor. Textens övergripande budskap tas tidvis också upp. 
Att däremot dra slutsatser kring känslan i texten och att förstå underliggande budskap är något 
som hamnat i skymundan i frågorna och uppgifterna. Frågorna handlar istället om läsarens 
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föreställningsvärld (Langer 1995) så som i texten ”Vad tror du?” (Bross et al 2009 s.24; Bross 
& Hansen 2009 s.12) där läsaren ska ta ställning till en rad påståenden om bland annat flickor, 
pojkar, vuxna och tonåringar. Ett annat exempel är när läsarens kunskaper kring cyklar eller 
vad som krävs för en god hälsa efterfrågas (Bross & Hansen 2009 s.44, 56). Nedan visas ett 
exempel från en öppen fråga där läsaren måste reflektera och dra slutsatser utifrån sina egna 
erfarenheter: ”Vad tror du hjulen användes till?” (Bross & Hansen 2009 s.47). I texten om hur 
hjulet uppkom finns ett en beskrivning för hur hjulen skapades och en förklaring att man hittat 
många hällristningar föreställande vagnar. Däremot måste läsaren själv relatera frågan och det 
skrivna i texten till sin kunskap kring vad hjul kan användas till. Hur mötet mellan läsaren och 
texten ter sig beror således på vilka erfarenheter och bakgrundskunskap läsaren besitter och 
relaterar således till Langers (1995) position 3.   
 
Process 4 
12 uppgifter av de 198 fokuserar på att läsaren ska ställa sig utanför texten och värdera 
innehållet. Dessa inriktar sig främst på att läsaren ska sätta olika händelser i ordning, eller 
värdera vilken genre en text kan placeras inom. Det sistnämnda dyker främst upp i den sista 
delen i Skrivdax (Bross & Hansen 2009 s.64ff.) där läsaren får flervalsfrågor att välja mellan 
för att värdera huruvida texten är en faktatext, berättade eller annat. Däremot behöver läsaren 
inte ställa sig kritisk till författarens ståndpunkt eller hur texten påverkar läsaren genom 
ordval och värderingar, då dessa analysfrågor upprepande har besvarats med ett nej. Position 
4, som Langers (1995) motsvarighet här är, används således inte särskilt ofta i denna 
arbetsbok när det kommer till hur läsaren uppmuntras att möta texten.  
 
Fristående frågor och uppgifter 
Endast 8 frågor och uppgifter har ingen koppling till texterna i Läsdax (Bross et al 2009). 
Dessa uppgifter handlar framförallt om grammatik och sortering av ord i olika ordklasser. 
Orden som används har ingen koppling till texterna trots att det ofta på sidan står vilka sidor i 
läseboken uppgifterna ska relatera till.  

6.4. Vips läsebok 
Vips arbetsbok innehåller totalt 607 frågor och uppgifter som relaterar till högläsningsboken 
och läseboken. Även här har olika frågetyper identifierats, vilka kopplas till forskningsfråga 3 
för denna studie. Dessa varierar från att vara flervalsfrågor till grammatiska övningar, 
sorteringsövningar och öppna frågor. Ett fåtal aktiviteter finns också med. Nedan finns ett 
cirkeldiagram som visar på hur fördelningen av de olika processernas förekomst ser ut i Vips 
(Hultgren 2015c).  
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Process 1 
Likt de övriga läseböckernas resultat står uppgifter och frågor som motsvarar process 1 i 
fokus i materialet. Även här finns de flesta svar explicit uttryckta i texten, framförallt på ett 
ställe, men ibland även på flera. 52% av frågorna i arbetsboken svarar således mot de 
analysfrågor som identifierar process 1-uppgifter. Exempel på en process 1- fråga som den ser 
ut i materialet Vips (Hultgren 2015c) presenteras med en symbol där läsaren får veta att svaret 
går att finna i texten. Läsaren vet då redan från början var svaret ska hämtas: ”Skriv vad Tuss 
och Tapp svarar. På vilket moln bor ni?”(Hultgren 2015c s.9). I läseboken står det sedan 
explicit uttryckt att de två molnbarnen bor på molnet Cumulus (Hultgren 2015a s.7), vilket 
svarar på den ställda frågan. Även här blir mötet mellan läsare och text av en mer ytlig 
karaktär (Langer 1995).  
 
Process 2 
Endast 32 uppgifter svarar på de analysfrågor som identifierar en process 2-uppgift. 
Uppgifterna svarar dock främst mot de analysfrågor som relaterar till inferenser och att läsa 
mellan raderna, vilket kräver att läsaren kan tolka och reflektera kring hur olika delar av 
texten hör ihop. Att förstå orsakssamband, relationer mellan karaktärerna och att identifiera 
huvudpoänger och generaliseringar är inget som frågorna i arbetsboken uttrycker, vilket gör 
att dessa analysfrågor fått stå oanvända. Mötet mellan läsaren och texten blir då till viss del av 
en djupare karaktär (Langer 1995). En exempeluppgift på hur inferenser främjas i materialet 
finns i arbetsbokens kapitel 12. Läsaren ska där rita och måla en bild som passar till den 
återgivna texten i arbetsboken. Uppgiften är här att måla frukten som är en symbol för 
kunskap (Hultgren 2015c s.42). I läseboken framgår det däremot inte explicit att det är just 
äpplet som är symbolen för kunskap, utan endast att huvudpersonerna Vips och Agent X hittar 
ett guldäpple i samband med att de ser ner på en skola i staden där de bor (Hultgren 2015a 
s.68).   
 
Process 3 
81 av uppgifterna svarar på analysfrågorna som identifierar att läsaren undergår process 3 i 
mötet med texten. Även i arbetsboken Vips (Hultgren 2015c) är det de erfarenhetsbaserade 
frågorna som fokuseras, vilket gör att underliggande och övergripande budskap, alternativa 
handlingar och slutsatser kring känslan i texten hamnar i skymundan. Svaren på frågorna som 
här kräver en koppling till erfarenheter och bakgrundskunskap kan med andra ord variera 
beroende på vem läsaren är vilka erfarenheter läsaren har i mötet med texten (Langer 1995). I 
prologen för läseboken finns en dikt som handlar om hur ingenting finns eller hörs (Hultgren 
2015a s.4-6). Som fråga till dikten får läsaren sedan reflektera kring om det någonsin varit för 
läsaren så som det är i dikten (Hultgren 2015c s.6). Läsaren måste således försöka minnas om 
hen någonsin upplevt något liknande och relatera det till sin tidigare kunskap om just 
ingenting.  
 
Process 4 
20 uppgifter i arbetsboken relaterar till den fjärde processen. Läsaren måste främst ställa sig 
utanför texten för att sortera händelser i en viss ordning. För detta krävs kunskaper kring 
textens genre och hur en berättande text ordnas i början, handling och avslut. Frågorna i 
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arbetsboken speglar dock inte de analysfrågor som behandlar textdelarnas funktion, 
författarens ståndpunkt eller dylikt. Endast en uppgift kräver att läsaren ställer sig i 
författarens position för att överväga hur slutet skulle se ut för varje enskild karaktär 
(Hultgren 2015c s.74). Mötet mellan läsare och text blir således kortfattat när det kommer till 
det som Langer (1995) kallar position 4 – att distansera sig från texten och tänka kritiskt kring 
det lästa.  
 
Fristående frågor och uppgifter 
Mängden frågor som inte direkt relaterar till texterna i läseboken uppgår i detta material till 27 
%. Detta motsvarar 161 frågor vilka framförallt handlar om att läsaren ska träna språket. 
Större delen av dessa uppgifter återfinns i de kapitel i arbetsboken som ska göras innan 
läsaren läser kapitlet i läseboken. De handlar framförallt om att komma på synonymer, rita 
bilder till ord och till exempel skriva släktord. Tidvis dyker dessa ord sedan upp i texten i 
läseboken, men ofta är de helt lösryckta ur sammanhanget.  

6.5 Sammanfattning 
Som synes i tabellerna och diagrammen för de fyra läseböckerna är frågor som låter läsaren 
processera texten genom att hitta explicit information allra vanligast. Att ställa sig utanför 
texten och bedöma delarnas funktion (process 4) är motsvarande mest sällan förekommande. 
Process 2, 3 och de fristående frågorna är de andelar som varierar mest mellan de fyra 
arbetsböckerna. Frågetyperna har i alla böcker liknat varandra till stor del, likaså vilka 
aspekter av de fyra processerna som varit mest framstående i materialet. Alla fyra läseböcker 
uppvisar således liknande drag, vilka diskuteras i relation till forskning i avsnittet som följer.   
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7. Diskussion  

7.1. En ojämn fördelning 
I denna studie har de fyra läsförståelseprocessernas förekomst i fyra läromedel studerats. 
Resultaten av studien har visat att förhållandet mellan dessa förståelseprocesser är oerhört 
skevt då majoriteten av frågorna i alla arbetsböcker främst riktar in sig på att testa elevernas 
förmåga att hitta information i texten i motsats till att reflektera kring och tolka textens 
innehåll. Även en skevhet inom processerna har upptäckts, då enbart delar av processernas 
komponenter finns representerade i böckerna. Roe (2014) menar att frågor av explicit karaktär 
är vanliga, men att de främst testar fakta-och ämneskunskap snarare än den faktiska 
läsförståelsen. En liknande skevhet som framkommit i denna studie har kritiserats av många 
olika forskare, som bland annat menar att de processer som en läsare genomgår vid läsning 
måste utvecklas parallellt och i symbios med varandra för att inte verka ensidig (Westlund 
2013).  

Det skeva resultatet som visats i denna studie är därmed inte unikt. Kinder et al (1992), 
Lee (2015) och Assaly och Smadi (2015) visar alla i sina studier hur uppgifter av explicit 
karaktär, där läsaren inte behöver gå djupare in i texten, dominerar de undersökta läromedlen. 
Även Ioannidous (2015) forskning pekar på att lärare tenderar att använda läroböcker som 
fokuserar på färdighetsträning och avkodning. Lee (2015) och Assaly och Smadi (2015) 
placerar in sådana uppgifter och frågor i kategorin av lägre rang eftersom de anses kräva 
mindre ansträngning från läsarens sida i form av kognitiva förmågor. Att hitta explicita svar i 
texten kräver ju nämligen främst att läsaren kan avkoda texten. Detta är visserligen en viktig 
del och en förutsättning för läsförståelsen och den tidiga läsinlärningen, men enligt Ioannidou 
(2015) är det inte tillräckligt för att skapa innebörd i en text. Kinder et al (1992) menar därtill 
att elever tenderar att lära sig fokusera och arbeta med den information som efterfrågas mest. I 
de undersökta läseböckerna och arbetsböckerna kommer eleverna i enlighet med Kinder et al 
(1992) alltså att välja att möta texten på det sätt som är mest gynnsamt för dem att lära sig – 
nämligen genom att hitta efterfrågad information i texten. Och blir inte det lite väl ensidigt?  

7.2. Vikten av balans 
Vikten av att ha balans mellan de olika frågetyperna motiveras av ett flertal forskare. Kinder 
et al (1992) menar till exempel att frågor av explicit karaktär måste balanseras med frågor av 
mer global karaktär som fokuserar på att läsa mellan raderna eller att koppla in sin 
omvärldskunskap. Applegate och Applegate (2010) gör gällande att återberättande, 
reciterande eller fokus på att hitta rätt svar i texten endast genererar en ytlig läsförståelse och 
att balans mellan olika frågetyper som låter läsaren gå djupare in i texten är botemedlet. För 
hur vore det om eleverna plötsligt hamnar i en sits där de inte kan något alls eftersom de 
endast övat på ett fåtal delar av läsförståelsens många sidor? Något som däremot varit mer 
balanserat, till skillnad från de olika processernas förekomst, är utformningen vilken frågorna 
hade i materialen. Alla fyra böcker visade på en variation där allt från flervalsfrågor, till 
öppna frågor, korsord och sorteringsövningar varit aktuella för att skapa ett möte mellan 
läsaren och text.  

Vikten av att kunna möta en text på olika sätt kan självklart också motiveras med hjälp 
av forskning. Nedan kommer därför varje process relevans att beskrivas utifrån forskningen 
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för att visa på hur viktiga alla delar är för att skapa bra förutsättningar för utvecklingen av 
läsförståelsen.   

7.2.1. Att behärska färdigheterna för läsning - Process 1 
Att kunna hitta efterfrågad information i en text är ju som synes ett av de vanligaste sätten att 
testa elevers läsförståelse. Tanken är lättillgänglig eftersom processen att hitta ett ord i texten 
kräver att läsaren har uppfattat var i texten svaret ska återfinnas och således måste ha förstått 
vad som står. Sedan ska läsaren även ha strategierna för att avkoda och inse relevansen i det 
lästa samt att minnas vad som stod. Även om Lee (2015) och Assaly och Smadi (2015) menar 
att den kognitiva förmågan att minnas är av lägre rang är den ändå vital för att förstå vad som 
lästs. Vår minnesfunktion, avkodningsförmåga och läsflyt är ju alla viktiga komponenter för 
att läsförståelsen ska infinna sig över huvud taget. Forskning såsom Raphael (1984) visar 
därtill att elever är bra på att svara på frågor som är av explicit karaktär. Frågor av sådan 
explicit karaktär är således också de viktiga, även om de kanske inte är dessa som behöver 
tränas mest och därmed ta störst plats i läroböckerna. För att det ska finnas en balans måste ju 
även frågor av explicit karaktär vara med. Men ensam är inte stark, och att enbart kunna möta 
texten på det plan som process 1 kräver är inte tillräckligt för att klara sig i dagens 
informationsrika värld (Comber & Nixon 2011).  

7.2.2. Att förstå det oskrivna – Process 2 
Inferensläsning och att kunna ”läsa mellan raderna” framhävs som en av de viktigaste delarna 
av läsförståelsen (Jiménez-Fernández 2015). Att kunna förstå det som inte direkt uttrycks i 
texten innebär ju att läsaren kan se bortom innehållet och dra slutsatser som inte syns i de 
tryckta orden. Både Lee (2015) och Assaly och Smadi (2015) framhäver delar i sin forskning 
som går att likna vid inferensläsning som förmågor av högre rang. De anses därför vara mer 
komplicerade och svåra att utföra, men trots det minst lika viktiga. Jiménez-Fernández (2015) 
menar nämligen att det är brister i inferensläsning som orsakar dålig läsförståelse, och 
eftersom läsförståelse är kärnan i all inhämtning av kunskap inom alla ämnen (Assaly & 
Smadi 2015) är frågor som möjliggör process 2 enormt viktiga. Att kunna förstå en text på ett 
djupare plan har kopplingar till läsmotivation (Applegate & Applegate 2010) och enligt 
Bråten (2011) är motivation en viktig faktor när det kommer till att utveckla läsförståelsen. 
Raphael (1984) visar med sin forskning att förmågan att inferensläsa kan tränas och till och 
med förbättras på kort tid. Detta bland annat genom tydliga instruktioner och övning i när och 
hur vilka strategier ska användas (Raphael 1984). Återigen kan dock vikten av balans 
poängteras, och process 3 och 4 motiveras därför nedan.  

7.2.3. Att besitta rätt erfarenheter – Process 3 
Den största delen av de frågor som identifierats som process 3 har krävt av läsaren att denne 
ska gå till sin egen erfarenhet för att finna svaret på frågan. Kinder et al (1992) menar att 
dessa frågor är av mer global karaktär eftersom de kräver att läsaren går djupare in i texten 
och sammanför information från olika källor. Raphael (1984) menar att frågor som kräver att 
läsaren ska gå till sin erfarenhet är svåra att arbeta med. I hans studie visade det sig nämligen 
att elever, trots att de fått träning och övning i att svara och identifiera dessa frågor, 
fortfarande hade svårast att generera ett svar av denna typ. Och inte heller det är svårt att 
tänka sig då det ofta är specifika erfarenheter läsaren förväntas ha. För vad händer om läsaren 
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inte vet hur man kommer upp på ett högt djur (såsom exemplet med den vita älgen, där 
läsaren ska komma på sätt att ta sig upp på denna utifrån sin egen bakgrundskunskap – i 
Korsell 2008 s.34) eller vad hjulen brukade användas till för länge sedan (såsom i Bross & 
Hansen 2009 s.47)? Eftersom läsförståelsen är så vital i inlärningen av alla ämnen (Assaly & 
Smadi 2015) kan det tänkas att elever som har svårigheter i läsförståelsen också har sämre 
bakgrundskunskap. Detta menar i alla fall Raphael (1984) som skriver att det är otillräckligt 
att enbart kräva av eleverna att de ska gå till sina erfarenheter eftersom de kan sakna rimliga 
förutsättningar för att svara. Men trots att Raphael (1984) ställer sig något kritisk till hur dessa 
frågor används kan det konstateras att även frågor av process 3-karaktär är vitala när det 
kommer till läsförståelsen. Läsaren gynnas av att kunna sammanföra information från 
erfarenheter, bakgrundskunskap eller tidigare lästa böcker för att på så vis relatera och skapa 
förståelse i det lästa. Detta menar Langer (1995) som skriver att textvärlden kan användas för 
att öka läsarens kunskaper, men också vice versa.  

7.2.4. Att ställa sig kritiskt till texter – Process 4 
Den fjärde processen, som synes i resultaten, var den minst förekommande processen som 
möjliggjordes i läroböckerna. Lee (2015) har i sin forskning kommit fram till ett liknande 
resultat, där kategorin utvärdera fått ta mycket liten plats i de läroböcker hon undersökt. Och 
varför är det så? Ioannidou (2015) menar att tidigare trender i forskning visat på att elever i de 
lägre åldrarna är för små för att arbeta med textkritik eftersom det anses att de helt enkelt ska 
arbeta med avkodning och färdighetsträning i första hand. Men istället menar Ioannidou 
(2015) att det borde vara tvärt om. Läsförståelsens olika processer bör övas parallellt. Att 
kunna avkoda en text och ha bra färdigheter i läsningen är helt enkelt inte nog för att klara av 
att hantera de texter som finns tillgängliga i dagens samhälle. Även Comber och Nixon (2011) 
ställer sig kritiska till att den textkritiska inriktningen är så bortglömd i dagens klassrum. De 
menar att eftersom vi lever i en testinriktad värld tränas eleverna i att alltid vara beredda att 
svara på flervalsfrågor och vara kunniga när det kommer till tester. Men detta enformiga sätt 
får inte överskugga det de kallar ”the real deal” (Comber & Nixon 2011 s.177) – att kunna 
ställa sig kritisk till texter, författarens intentioner och textens innehåll.  

7.3. Läsförståelse ur ett bedömningsperspektiv 
Sett ur ett bedömningsperspektiv kan den rådande skevheten mellan processernas förekomst i 
materialet också vara bekymmersam. Eftersom processerna i sammanslagen form används 
som utgångspunkt för att skapa frågor till de nationella proven förväntas eleverna i slutet av 
årskurs 3 kunna hantera frågor av liknande karaktär (Skolvärlden 2014-06-10). Att lära sig ta 
sig an och möta texter på olika sätt blir alltså vitalt för att klara av proven. Men vad händer 
när eleverna inte tränas utan bara testas? När de läseböcker och arbetsböcker som läggs så 
mycket tillit till (Skolverket 2006) inte tränar eleverna för det som komma skall i till exempel 
tester som PIRLS? Med största sannolikhet är det just detta som leder till de tidningsrubriker 
vi fått läsa under de senaste åren där svenska elevers läsförståelse kritiseras (se t.ex. Dagens 
Nyheter 2015-09-15). Då även obalans råder inom processernas olika delar, till exempel då 
fokus i läroböckerna inom process 3 främst legat på att läsaren ska koppla det lästa till sina 
egna erfarenheter och inte att förstå underliggande budskap, uppmuntras läsaren till allt färre 
sätt att möta texten på.  
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Bedömningen av läsförståelsen utifrån specificerade normer i tester, såsom dessa 
läsförståelseprocesser, kan dessutom vara problematisk då läsaren enligt af Geijerstam och 
Folkeryd (2013) måste veta på vilket sätt frågorna förväntas besvaras. Läsaren kan således 
visa förmågan att klara av en läsprocess, men på fel ställe (af Geijerstam & Folkeryd 2013). 
Om ramarna kring hur en fråga ska besvaras är för strikta kanske den faktiska läsförståelsen 
går en förbi. Trots att Skolverket skriver att det inte är processen i sig som avgör svårigheten i 
uppgiften tyder forskningen på att det är just processer som kräver att läsaren ska gå djupare 
in i texten som är av högre rang (Assaly & Smadi 2015; Lee 2015), vilka kräver mer 
avancerade läsförståelsestrategier.  
 Det verkar dessutom finnas en motsättning i Skolverkets olika styrdokument. Liberg et 
al (2012) menar att det i läroplanen för svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-3 står 
ytterst lite om att gå djupare in i texter eller använda sig av textkritik. Detta framgår främst för 
de äldre årskurserna och i ämnenas syftesbeskrivning, men inte i det centrala innehållet eller 
kunskapskraven. Tvärt om, där är istället den färdighetstränande aspekten i fokus (Liberg et al 
2012). Trots detta testas eleverna i de fyra olika processerna, om än i sammanslagen form, 
som ställer krav på långt mycket mer. Så vad ska egentligen fokus ligga på i undervisningen 
och i läromedlen? Läromedelsförfattare rättar sig med största sannolikhet efter läroplanen, 
vilket kan förklara det höga antal av färdighetstränande frågor som återfinns i arbetsböckerna. 
Undervisningen ska självklart också rätta sig efter vad läroplanen säger, men på vårkanten i 
trean arbetas det ofta febrilt med förberedelser inför de nationella proven. Och i dessa tas ju 
ytterligare aspekter hänsyn till, såsom delar av de olika processerna! Det blir helt enkelt ett 
virrvarr av regler och rekommendationer att förhålla sig till som lärare om eleverna ska bli de 
läsare samhället förväntar sig att de ska vara. Och sett till nyhetsrapporteringen kring 
internationella tester och nationella prover förväntar sig samhället en hel del!  
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8. Konklusion  
Denna studie har haft som syfte att identifiera och redovisa hur fördelningen av 
Skolverket/PIRLS läsprocesser ser ut i fyra utvalda läseböcker med tillhörande arbetsböcker 
samt vilka delar av dessa processer som fokus ligger på. Resultaten visade att fördelningen 
mellan processerna var ojämn i alla undersökta böcker. Process 1-frågorna tog upp nästan 
hälften av alla uppgifter och process 4 var näst intill bortglömd.   

Den skevhet i förhållandet mellan de olika processernas förekomst blir alltmer relevant i 
ljuset av den offentliga debatten kring skolan. Eleverna förväntas prestera utifrån nationella 
prov och internationella tester och de förväntas besitta strategier och tillvägagångssätt för att 
svara på frågor som ställer krav på vissa kunskaper. Huruvida lärare använder någon av de 
undersökta läromedlen i sin renaste form kan denna studie inte svara på, men ett går säkert att 
säga – ingen av arbetsböckerna förbereder eleverna för den läsning och det som förväntas av 
dem i framtiden. Samhället ställer idag stora krav på att tolka och förstå olika texter, inte 
minst på internet och via media vilket i sin tur speglar de krav som ställs på skolan. Då 
läromedel, och framförallt arbetsböcker, tar mycket plats i skolans undervisning (Skolverket 
2006) är det förvånande, och i min mening också synd, att det mediet inte utnyttjar den fulla 
potential som frågor i relation till texter kan ha. Roe (2014) menar till exempel att bra frågor 
kan aktivera många olika sidor hos en läsare och starta processer som är viktiga för 
läsförståelsen. Läsaren kan genom bra frågor få stöd i att tolka och arbeta med texten utifrån 
olika positioner och därmed berika mötet mellan läsare och innehåll.  

Denna studie har med sina resultat bidragit till att belysa det problem som skapas när 
variationen i hur frågor används i läromedel är bristfällig. Den har visat på ett sätt hur mötet 
mellan läsare och text kan analyseras utifrån en teoretisk undersökning. Vidare studier skulle 
kunna fokusera på hur detta möte ser ut i praktiken och vilka förutsättningar varje läsare har i 
mötet med de texter och frågor läromedlen erbjuder. Intressant vore också att veta hur lärare 
faktiskt arbetar med läromedlen och läsförståelse i sina klassrum.  
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