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Abstract 

Cecilia Tönnberg (2014). Analys av läromedel i svenska (Analysis of textbooks in Swedish). 

Independent Project, Swedish, Specialisation in Grades 4-6, Basic Course, 15 Credits. School 

of Humanities, Education and Social Sciences. 

The ambition of this essay is to examine the structure and layout of textbooks used in 

education today. The intention is to study textbooks in the Swedish subject, to see how text 

and picture is used and structured. It also includes a study of the differences between standard 

textbooks and adapted textbooks.  

My research is based on the analysis of six textbooks in the Swedish subject. These textbooks 

have been selected based on age orientation and availability. 

All textbooks have different structures and layouts and there are few similarities to be found 

amongst them. Instructions and text formula in the textbooks function the same way but they 

all have their own presentation and format. Pictures have a tendency to be used as decoration 

and motivation instead of in an educational purpose that ought to be the aim of studying 

material such as textbooks. The difference between a standard and an adapted textbook is hard 

to define and therefore further studies are needed. 

My conclusion is that text and pictures are interpreted differently depending on the observer. 

Therefore it is a difficult task to structure a textbook that suits all pupils that will read them. 

Further this study did not find obvious differences in structure between a standard and an 

adapted textbook.  

 

Keywords: reading- and writing difficulties, textbook analysis, textbook 
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1. Inledning 

”Det är ingen överdrift att säga att läroböcker utgör det viktigaste verktyget i all modern 

utbildning.” (Svensson 2011, s. 295). Citatet visar tydligt vilken stor roll läroboken har i 

undervisningen i dagens skola och i samband med detta kan slutsatsen om att en god lärobok 

är av yttersta vikt för utbildningen idag med säkerhet dras. Till detta hör inte enbart att en god 

lärobok ska utmana och utveckla elevers förmågor, utan även tillfredsställa alla elevers behov 

oavsett svårigheter. Den likvärdiga utbildningen i Sverige betyder att alla elevers 

förutsättningar och behov ska tas hänsyn till och uppmärksammas i undervisningen. Denna 

studie kommer att studera läroboken som ett medel för undervisning utifrån deras innehåll och 

upplägg. Detta för att försöka tydligöra hur en lärobok är strukturerad för att hjälpa elever i 

deras läs- och skrivutveckling.  

Idéen som ligger till grund för denna studie väcktes i och med en föreläsning jag närvarat vid 

under min lärarutbildning, där Ninni Rautatammi (2013) presenterade sitt examensarbete. 

Rautatammis (2013) examensarbete var en läromedelsanalys av samhällskunskapsböcker för 

gymnasieelever där hon valt att undersöka hur genus framställs och används i böckerna. 

Denna typ av analys inspirerade till mitt självständiga arbete men då jag är mer intresserad av 

det svenska språket och hur svenska lärs ut i dagens undervisning tog min studie en annan 

riktning. Jag har därför valt att genomföra denna studie för att om möjligt få en förklaring till 

hur en lärobok i ämnet svenska är uppbyggd. Vidare finns det anledning att studera 

utbildningsmaterial för elever med läs- och skrivsvårigheter, detta för att se vilka skillnader 

standardiserade och anpassade läroböcker erbjuder. En fråga som ”Vad är det som skiljer den 

anpassade läroboken från den standardiserade läroboken i omfång, layout och upplägg?” är 

av intresse att studera och försöka besvara.  

I denna läromedelsanalys kommer följaktligen sex läroböcker i ämnet svenska att analyseras 

och jämföras. Resultatet av analysen kommer sedan att redovisas i förhållande till relevant 

forskning och litteratur i ämnet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna läromedelsanalys är att studera läroböcker i ämnet svenska för att se hur 

dessa är uppbyggda och strukturerade. Analysens fokus är att undersöka hur text och bild ser 

ut och används i läroböcker samt finns det syfte att försöka synliggöra vilka skillnader i text 

och bild som finns mellan standardiserade och anpassade läroböcker.  

För att avgränsa studien kommer enbart den typ av övningsböcker där uppgifterna finns i 

läroboken och är dess essens, att studeras. Textböcker, faktaböcker och andra bokformer har 

valts bort för att få en snävare studie med ett tydligare syfte. Som utgångspunkt för denna 

analys kommer följande frågeställningar att stå i fokus: 

 Hur ser lärobokens upplägg och utformning ut i form av text och arbetsområden?  

 Hur används bilderna i läroboken? 

 Vilka synliga skillnader går att definiera mellan anpassade läroböcker och 

standardiserade läroböcker? 

 

  



7 
 

3. Metod och material 

Nedan kommer val av metod, analysmetoder och urval i materialet för studien att redovisas. 

En metoddiskussion kommer även att föras samt kommer det material som ligger till grund 

för analysen att presenteras.  

3.1 Metod 

I följande studie kommer en kvalitativ textanalys genomföras i enlighet med vad Pär Widén 

(2009) kallar ”den andra dimensionen”(s.138). En kvalitativ textanalys genomförs när syftet 

är att genom skriven text undersöka och analysera ett problem som finns. Den andra 

dimensionen av textanalysen innebär att studera texters utformning och innehåll samt att 

undersöka innebörden av det skrivna istället för att till exempel undersöka processen från 

författare till bok (Widén 2009). Textanalysen kommer även att ha en produktorienterad 

inriktning där utgångspunkten är att studera innehållet i ett antal läroböcker, för att sedan 

jämföra dem med varandra. En produktorienterad studie har som syfte att använda den 

insamlade empirin i ett analytiskt syfte (Skolverket 2006).  

Studien har ett deduktivt angreppssätt då jag har valt att först läsa in mig på ämnet för att 

sedan analysera resultatet med hjälp av tidigare forskning (Bryman 2008). Jag har därmed läst 

litteratur som på ett eller annat vis berör hur läroböcker utarbetas och framställs. Mycket av 

den litteratur jag har läst beskriver hur en god lärobok bör utformas och utifrån detta trädde de 

forskningsfrågor fram som ligger till grund för min studie fram. Fortsättningsvis studerade jag 

sex läroböcker. 

3.1.1 Analysmetoder 

Två huvudområden som har analyserats i läroböckerna är text och bild. Med text menas all 

den skrivna information som ges till eleven för att hen ska kunna lösa uppgifterna. Det kan 

vara instruktioner inför ett nytt kapitel, pratbubblor som förekommer på sidans ytterkant eller 

stödmeningar placerade inför eller mellan uppgifter. Bilder kommer att studeras avseende 

huruvida de används för att lösa uppgifter och om de har koppling till text och uppgift. 

Materialet kommer undersökas ur ett övergripande perspektiv utifrån layout, omfång och 

struktur, medan näranalys görs av bildanvändning, utformning av instruktioner och uppgifter.  
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Vid analyserandet av lärobokstexten har instruktioner studerats utifrån två olika typer av 

satser. ”Den deklarativa satsen” och ”den direktiva satsen” står som fokus för textanalysen i 

enlighet med Tomas Svenssons (2014, s.94 & 96) beskrivningar. Den deklarativa satsen 

presenterar huvudsatsen i det svenska språket och formar påståenden. Den direktiva satsen 

formar i sin tur uppmaningar och är grunden för att ge en instruktion. Uppmaningarna 

innehåller ofta imperativa satser, så som räkna, läs, skriv etcetera (Svensson 2014). 

Instruktionerna i läroböcker kommer att studeras utifrån dessa satser. Huruvida språket är 

format och upplagd i läroböckerna. 

 

Bilder studeras utifrån relationen mellan bild och skriven text. En typ av relation är den där 

bild och skriven text tillsammans bidrar till betydelsen, alltså att både bild och text är 

nödvändiga för att förstå en uppgift eller instruktion. En annan typ av relation är den där 

bilden inte är nödvändig för förståelsen, utan där bilden istället kanske förstärker det texten 

beskriver eller kanske inte alls har någon betydelsemässig relation till bilden (Svensson 2014). 

I studiens resultatdel förekommer begreppet bilduppgifter vilket innefattar både 

bildtolkningsuppgifter samt uppgifter innehållande bilder som inte behöver tolkas av eleven 

för att denne ska kunna lösa uppgiften. På de ställen där begreppet bildtolkningsuppgifter 

förekommer åsyftas alltså uppgifter där en bild måste tolkas av eleven för att denne i sin tur 

ska kunna lösa uppgiften. 

3.2 Urval 

Urvalet i studien har framkommit efter noggrant övervägande. Läromedel finns i ett flertal 

olika utformanden som bland annat läroböcker, stenciler och digitala läromedel. I min studie 

har jag valt att använda mig av enbart läroböcker för att få en tydligare inriktning. I valet av 

läroböcker har ytterligare en avgränsning gjorts och studien riktar sig enbart mot 

övningsböcker i ämnet svenska. Detta för att få ett sammanhang i det undersökta och en tydlig 

bild av vilket typ av material som ska analyseras. Vidare fanns det även en tanke i val av 

läroböcker utifrån ett åldersperspektiv där läroböckerna riktar sig mot ett arbete i årskurs F-6.  

3.3 Material 

Det material som kommer att analyseras är läroböcker från olika förlag med olika 

ålderindelningar. En översiktlig presentation kommer nu att redovisas av varje enskild 

lärobok. 
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Tabell 1 - En presentation av de läroböcker som analyserats 

Fullständig 

titel 

Dags! 

Övningsbok 

4A 

Ordgymmet: 

begrepp och 

uttryck 

Kolla vad 

du kan! 

Ordvalen Skriv! S, nivå 

5 

Nya Läs-träna 

Förkortningar Dags! Ordgymmet KVDK Ordvalen Skriv! Nya L-T 

 

Förlag 

 

Natur & 

Kultur 

Sanoma 

utbildning 

(tidigare 

Bonnier 

utbildning) 

 

Liber AB 

 

Gleerups 

 

Liber AB 

 

Liber AB 

 

Författare 

Göran 

Ejeman, 

Sten 

Frennberg 

och Per Olof 

Köhler 

 

Karin 

Wirsén 

 

Gitten 

Skiöld 

 

Marianne 

Petrén 

 

Catarina 

Heringslack, 

Siv Rune och 

Martin 

Widmark 

 

Ella-Britt 

Gillsell 

Utgivningsår 2008 2010 2010 2010 2010 1992 

Årskurs 4 4-6 4-6
1
 2-3 1-4 F-3 

Sidor 64 24 32 80 48 48 

Anpassad   X X X X 

Standardiserad X X     

De förkortningar som framgår av tabell 1 kommer att användas i studien för att namnge 

läroböckerna i löpande text istället för den fullständiga titeln, förkortningarna är mina egna. 

De årskurser som visas är förlagens egna beskrivningar likaså huruvida böckerna är 

standardiserade eller anpassade efter läs- och skrivsvårigheter. I tabellen nedan visas en 

överssikt över innehållet i varje lärobok.  

Tabell 2 - En kortfattad beskrivning av innehållet i varje lärobok 

Dags! Substantiv, egennamn, ng-ljudet, verb, vokaler, alfabetet och förkortningar. 

Ordgymmet Synonymer, homonymer och motsatsord. Läroboken har som fokus att öva olika uttryck och 

begrepp 

KVDK Sökläsning, sj-ljudet, prepositioner, prenomen och preonomen samt hur olika typer av texter 

skrivs så som, artiklar, recensioner och intervjuer. 

Ordvalen Högfrekventa ord, alfabetet och den alfabetiska ordningen. 

Skriv! Högfrekventa ord, synonymer, verb och motsatsord. Samt kommunikation genom fråga-svar-

övningar
2
. 

Nya L-T Dubbelteckning, konsonanter och vokaler, ord- och läsförståelse. 

 

                                                           
1
 Liber AB menar att Kolla vad du kan! Kan användas i år F-3 men som stödmaterial för år 4-6. Se 

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/Specialundervisning/Trana-mera/Kolla-vad-du-kan-
Svenskmix/ för ytterligare information. 
2
 Fråga-svar-övningar kan beskrias ytterligare som uppgifter där eleven får svara i skrift på frågor med olika 

teman. Uppgifterna har som syfte att öva kommunikation. 

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/Specialundervisning/Trana-mera/Kolla-vad-du-kan-Svenskmix/
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/Specialundervisning/Trana-mera/Kolla-vad-du-kan-Svenskmix/
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4. Bakgrund 

I kapitlet kommer begreppen läromedel, läromedelsanalys, den likvärdiga utbildningen, läs- 

och skrivsvårigheter samt bild att presenteras och beskrivas ytterligare. Valet av begrepp 

grundar sig främst på att informera läsaren om de olika termer som uppkommer i studien. 

4.1 Läromedel 

Ordet läromedel har använts länge i Sverige men trots detta har inte begreppet någon fast 

definition. En beskrivning av läromedel som funnits tidigare är: ”I skolförordningen från 1971 

beskrevs läromedel som alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation” 

(Skolverket 2014) och ur äldre läroplaner, däribland tillexempel Lgr 80, kan vi läsa ”sådant 

som lärare och elever väljer att använda för att nå uppsatta mål.” (citerat i Englund 1999, s. 

328). Läromedel kan med andra ord vara vad som helst, så länge lärare använder det i 

utbildningssyfte och elever i sin tur lär av det. I dagens skola är läromedel inte enbart tryckt 

material i form av böcker, stenciler eller andra typer av pappersformat. Läromedel kan istället 

vara djur, växter, dataprogram, radioprogram, människor etcetera, så länge det används i syfte 

för att utbilda. Jag kommer i denna uppsats använda läromedel som ett uttryck för alla dessa 

former av undervisningsmaterial. Med lärobok avses här det material som finns tryckt i 

bokform, det kan vara övningsböcker, textböcker, romaner och faktaböcker.  

Vidare kommer två olika typer av läroböcker att användas som i sin tur kommer att delas in i 

två kategorier: standardiserade läroböcker samt anpassade läroböcker. Uttrycket 

standardiserade läroböcker är ett samlingsord för alla de läroböcker som inte vänder sig 

specifikt till elever med läs- och skrivsvårigheter och de anpassade läroböckerna är på ett eller 

annat sätt anpassade för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

4.2 Läromedelsanalys 

Läroboken har idag en viktig roll i skolan och representerar större delar av undervisningen. I 

samband med detta menar Niklas Ammert (2011) att det är viktigt att kontinuerliga 

läromedelsanalyser genomförs för att i sin tur säkra kvalitén på skolmaterial. Ammert (2011) 

menar vidare att det finns tre olika typer av analyser som kan genomföras vid studier av 

läroböcker. Den första analysen av läroböcker kan genomföras med utgångspunkten i att 

läroboken är en del av en process där utvecklingen från författare till färdig produkt studeras. 

I den andra analysen studeras processen från färdig produkt till mottagaren studeras och till 
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sist kan läroboken analyseras utifrån styrdokument, hur tidsenlig boken är och om materialet 

representerar samhället som eleven lever och verkar i (Ammert 2011).  

4.3 Den likvärdiga utbildningen 

Nedan följer en beskrivning av vad Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011), härefter kallad Lgr 11, samt Skollagen (SFS 2010:800) 

säger om den likvärdiga utbildningen i Sverige.  

I Lgr 11 skrivs följande: ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov” (s.8) vilket betyder att alla elever ska ha rätt till en likvärdig 

utbildning och att allas behov och förutsättningar ska tillgodoses oavsett var i landet eleven 

bor eller vilka resurser skolan har att tillgodose. Likvärdighet handlar inte i första hand om att 

fördela material och pengar likvärdigt utan det handlar om att elevers behov ska tas om hand 

oavsett resurser och tillgångar. I Skollagen kan vi läsa att utbildningen ska ”... främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande samt livslång lust att lära” (SFS 2010:800, kap.1 §4) 

och detta kan tolkas som att undervisningen inte ska hämma elevers utveckling och 

undervisningen ska inte heller släcka elevers inspiration och lust att fortsätta studera samt att 

lära sig nya saker. Vidare kan vi även läsa i Skollagen att ”Alla barn och elever ska ges den 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål.” (SFS 2010:800, kap 3 §3). Med detta citat i åtanke bör alla elever ges möjlighet att 

utefter sina egna behov och förutsättningar nå de mål och krav som Lgr 11 presenterar.  

4.4 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp för alla de svårigheter som på ett eller annat 

sätt kan bli påtagliga i samband med läsande och skrivande. Dessa svårigheter uppstår först 

när samhället har bestämt vad som anses som goda läs- och skrivkunskaper och alla som inte 

når upp till dessa krav faller i facket av läs- och skrivsvårigheter (Myrberg 2002). En viktig 

aspekt när begreppet läs- och skrivsvårigheter används är att det inte bör likställas med 

diagnosen dyslexi utan dyslexi ingår i begreppet läs- och skrivsvårigheter som är ett 

omfattande uttryck. Dyslexi är en funktionsnedsättning som främst avser svårigheter med den 

fonologiska ordavkodningen (Samuelsson & Svanfeldt 2002). Vid läs- och skrivsvårigheter 

kan svårigheter uppstå inom andra områden som till exempel ordförråd och meningsbyggnad, 

svårigheter med att skapa ett flyt när vi läser samt för få erfarenheter i ämnet medför 
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svårigheter i att skapa en kontext av det lästa (Reichenberg & Lundberg 2011). Alla dessa 

faktorer spelar roll vid utövandet av språk och krävs för att en tydlig och god språkförmåga 

ska uppstå. Svårigheter med ordavkodning innebär att eleven finner svårigheter med att 

snabbt och enkelt läsa av ord. Ord som är främmande och långa med svår stavning tenderar att 

göra läsningen tragglig som i sin tur medför en långsam läsning. Kontexten av detta blir att 

flytet i läsningen drabbas och bidrar till att eleven får en sämre textuppfattning. Vid en 

långsam läsning får arbetsminnet svårigheter att komma ihåg och bygga meningar av den lästa 

texten vilket medför att eleven inte minns vad texten handlar om (Reichenberg & Lundberg 

2011).  

Kravet på att kunna läsa och skriva möter barn redan i de första skolåren och kraven har blivit 

allt högre. Genom hela grundskolan ska läsandet och skrivandet utvecklas till ett flytande 

språk som sedan används för att kommunicera med andra människor. Caroline Liberg (2006) 

skriver att det i Sverige är bestämt att tre års utbildning (de tidigare grundskoleåren) räcker för 

att lära sig läsa och skriva. Vidare påpekas att det är ett stort krav att ställa på de elever som 

har svårigheter med att knäcka den alfabetiska koden. Liberg (2006) beskriver läsandet och 

skrivandet som en process där barnet går från ett grammatiskt läsande och skrivande till ett 

effektivt läsande och skrivande och Liberg (2006) menar att den traditionella undervisningen i 

Sverige endast är anpassad till elever som lär sig den grammatiska förmågan snabbt. Elever 

som erövrar den grammatiska kunskapen i långsammare takt, eller inte alls, får det svårare i 

den undervisning som oftast genomförs idag.  

När elever har uppnått det effektiva läsandet och skrivandet har tragglandet och staplandet 

bland ljud och betoningar försvunnit och istället har ett flyt hos eleven infunnit sig. Liberg 

uttrycker (2006) att det är med hjälp av det effektiva läsandet och skrivandet som vi 

upprätthåller gemenskap och speglar den värld vi lever i. Utan det effektiva läsandet och 

skrivandet skulle vi gå genom livet oförstådda och utanför. Målet med läsandet och skrivandet 

är alltså att nå det effektiva läsandet och skrivandet och det är med hjälp av det grammatiska 

läsandet och skrivandet som vi tar oss dit (Liberg 2006).”En god läsförmåga är alltså och 

förblir en avgörande förutsättning för lärande i skola och samhällsliv” (Reichenberg & 

Lundberg 2011, s. 317). Slutsatsen kan dras att läs- och skrivförmågan är avgörande för att 

klara av skolgången och leva samhället i övrigt. Om eleven inte uppnår det effektiva läsandet 

och skrivandet stannar utvecklingen vid det grammatiska läsandet och skrivandet och de 

svårigheter som representerar läs- och skrivsvårigheter tenderar att göra sig synliga vilket 

medför att eleven kan få problem att nå kraven i Lgr 11.  
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4.5 Bild 

Yvonne Eriksson (2009) betonar att det ofta finns en föreställning om att bilder underlättar 

läsningen och förståelsen av skriven text, men att detta är inkorrekt. Bilder kan underlätta om 

de är strategiskt utsatta, syftar till att undervisa samt har nära koppling till texten men bilder 

kan även försvåra läsningen. Rune Pettersson (1991) skriver att det är viktigt att förstå att 

bilder som barn ska tolka ofta väljs ut av vuxna och att detta kan medföra problematik då 

vuxnas bildpreferenser ofta skiljer sig starkt från barns.  

Eriksson (2009) skriver att bilder kan betyda ett flertal olika saker beroende på vem som 

studerar dem och detta medför att bilder som använts i ett pedagogiskt syfte kan tolkas på 

flertalet olika vis, beroende på hur eleven väljer att se på bilden. Oavsett om bilden är tryckt i 

en lärobok, vid ett visst tillfälle och för ett specifikt ändamål studeras den trots detta av den 

enskilda läsaren och kommer att få olika betydelser därefter. Eriksson (2009) poängterar även 

att bildtolkningsförmågan inte är en förmåga som vi föds med utan någonting vi lär oss med 

tiden samt att det är andra förmågor och sinnen som prövas och används vid bildtolkning än 

vid läsning. Detta bidrar i sin tur till att elever med läs- och skrivsvårigheter som även har 

svårigheter med den spatiala förmågan har tre olika hinder att ta sig över, det vill säga 

lässvårigheten, skrivsvårigheten samt svårigheter att tolka, jämföra och se bilder, att ta sig 

över i arbetet med läroböcker där bilder har en central och genomgående roll.   
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5. Resultat 

Resultatet kommer att disponeras utifrån de frågor som står som fokus för uppgiften. Varje 

enskild lärobok kommer att presenteras och redogöras för att få en så tydlig överblick som 

möjligt över analysen.  

5.1 Upplägg och utformning av text och arbetsområden i läroboken 

I tabellen nedanför visas en översikt över hur de olika läroböckerna är utformade i 

textformalia. Därefter följer en mer djupgående analys av varje lärobok. 

Tabell 3 - Textformalia i de analyserade läroböckerna 

 

5.1.1 Dags! 

I Dags! är varje nytt arbetsområde markerat med en stor fetstilad rubrik högst upp i vänster 

hörn. Efter rubriken följer en dialogruta med en beskrivning av arbetsområdet och det som 

kommer att behandlas. Utöver dialogrutan som presenterar området tillkommer instruktioner 

inför varje uppgift. Instruktionerna är alltid en blandning av deklarativa och direktiva satser. 

De deklarativa satserna beskriver arbetsområdet medan den direktiva satsen talar om vad 

eleven ska göra. Vissa av de påståendesatser som förekommer innefattar ibland subjekt. Vid 

vissa uppgifter finns även pratbubblor i sidans ytterkant för att förtydliga dessa uppgifter. De 

olika arbetsområdena omfattar olika antal sidor. I mitten av boken finns ett avsnitt med 

lösningar (facit) till alla övningsuppgifter. Dags! är en standardiserad lärobok inriktad mot 

arbete i årskurs 4.  

 Rubriker vid varje 

uppslag 

Varje uppslag 

gäller för ett 

arbetsområde 

Innehåller 

dialogrutor  

Instruktioner som 

vänder sig direkt 

till eleven; 

innehåller subjekt 

Dags!   X X 

Ordgymmet X   X 

KVDK X X X X 

Ordvalen    X 

Skriv! X X   

Nya L-T     
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5.1.2 Ordgymmet 

I Ordgymmet är rubrikerna fetstilade och placerade centrerat högst upp på sidan. Det finns 

rubriker på varje uppslag oavsett om arbetsområdet är detsamma som på föregående uppslag. 

Rubrikerna presenterar inte arbetsområdet för uppslaget, utan istället de uttryck som 

förekommer i uppgifterna. Ett exempel kan vara rubriken ”I motionsspåret” som är rubriken 

på ett uppslag som handlar om synonymer (Se bild 1). Instruktionerna är alltid en blandning 

av deklarativa och direktiva satser. De deklarativa satserna beskriver arbetsområdet medan 

den direktiva satsen talar om vad eleven ska göra. Vissa av de de påståendesatser som 

förekommer innefattar ibland subjekt. Vid liknande uppgifter förekommer samma instruktion 

flera gånger. Ordgymmet består inte av några ytterligare hjälpmedel i ytterkant. Läroboken är 

standardiserad och inriktad mot arbete i årskurs 4-6. 

 

5.1.3 KVDK  

Rubrikerna i KVDK är fetstilade och placerade centrerat högst upp på sidan. Efter rubriken 

följer en dialogruta med en beskrivning av arbetsområdet och det som kommer att behandlas. 

Utöver dialogrutan finns det instruktioner inför varje uppgift och dessa är staplade i 

punktform. Instruktionerna som ges i punktform består oftast av direktiva satser men 

deklarativa satser förekommer som ett förtydligande på dialogrutan eller den direktiva satsen. 

Vissa av de påståendesatser som förekommer innefattar ibland subjekt. Varje uppslag 

behandlar ett nytt arbetsområde. KVDK innehåller en maskot, en svart pudel, som hjälper till 

och stöttar eleven vidare i form av pratbubblor eller andra metatexter längst bokens ytterkant. 

Exemplet från bild 2 visar på en sida ur KVDK där mängden text, maskoten, dialogrutan samt 

rubriken visualiseras. Läroboken är standardiserad för arbete i årkurs F-3 men enligt förlagets 

Bild 1 – Utdrag ur Ordgymmet (s. 16) 
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beskrivning passar boken även för elever med läs- och skrivsvårigheter (som anpassad) i 

årskurs 4-6.  

 

5.1.4 Ordvalen 

Ordvalen har inga rubriker som visar på vilket arbetsområde som övas. Boken består av fyra 

arbetsområden som är markerade i ytterkant i form av flikar (Se bild 3). Instruktionerna är 

oftast förekommande i direktiva satser men deklarativa satser förekommer också. Vissa av de 

påståendesatser som förekommer innefattar ibland subjekt. Ordvalen är anpassad med 

inriktning mot arbete i årskurs 2-3.  

Bild 2 - Utdrag ur KVDK (s.14) 

Bild 3 – Utdrag ur Ordvalen (s.5) 
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5.1.5 Skriv! 

I Skriv! Är rubrikerna placerade centrerat högst upp på sidan och visar vad som ska övas på 

under följande sidor. Ett arbetsområde i Skriv! kan vara ett uppslag eller en sida. 

Instruktionerna som ges i överkant är i punktform och i direktiv satsform. Längst ner på sidan 

finns ytterligare instruktioner som vänder sig direkt till eleven (Se bild 4), dessa instruktioner 

innehåller inga subjekt och har därför inte redovisats i tabell 3. Deklarativa instruktioner 

förekommer inte i läroboken. Syftet för den enskilda uppgiften finns alltid att läsa längst ner 

på sidan (Se bild 4). Vid somliga uppgifter finns även facit längst ner på sidan. Skriv! är en 

anpassad lärobok med inriktning mot arbete i årskurs 1-4.  

 

5.1.6 Nya L-T  

I Nya L-T är rubrikerna placerade centrerat högst upp på sidan av varje nytt arbetsområde. Ett 

område sträcker sig längre än ett uppslag. Nya L-T är upplagd på ett annorlunda sätt. Boken 

består av fem typövningar som alla presenteras i bokens början i deklarativ satsform. Dessa 

uppgifter återkommer sedan under hela boken och representerar de uppgifter som boken är 

byggd på. Instruktionerna som ges i läroboken är utan subjekt och är placerade högst upp i 

vänster hörn. Dessa instruktioner är en kortfattad beskrivning av den typövning som för 

tillfället ska genomföras, som en slags repetition och består av direktiva satser. Läroboken är 

anpassad med inritning mot arbete i årskurs F-3. 

5.2 Användning av bilder i läroboken 

I tabellen nedanför visas en kortfattad översikt över bildanvändning i läroböckerna. Därefter 

följer en mer detaljerad analys av läroböckerna. 

 

 

 

Bild 4 – Utdrag ur Skriv! (s.2) 
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Tabell 4 - Bildformalia i de analyserade läroböckerna 

 Bilduppgifter
3
 Bilder på varje 

uppslag 

Tydligt samband 

mellan samtliga 

bilder och text 

Färg Svartvit 

Dags! X   X  

Ordgymmet X X  X  

KVDK  X   X 

Ordvalen X X   X 

Skriv! X    X 

Nya L-T X  X  X 

 

5.2.1 Dags! 

Dags! är tryckt i färg och inga svartvita delar förekommer i läroboken. Det förekommer inte 

bilder på varje uppslag utan de figurerar till olika uppgifter i boken. Bilduppgifter 

förekommer där eleven måste använda bilden för att kunna utföra och förstå den aktuella 

uppgiften. Det förekommer även bilder utan koppling till text eller uppgift i läroboken.  

5.2.2 Ordgymmet 

Ordgymmet är i färg och det förekommer inga svartvita inslag. Det finns bilder på varje 

uppslag. Bilderna är inte nödvändiga för att lösa uppgifterna utan är fristående utan tydlig 

koppling mellan text och bild.  

5.2.3 KVDK 

Läroboken är genomgående i svartvit och saknar helt färg. Det finns bilder på varje uppslag 

men dessa har ingen eller knappt märkbar koppling till texten (Se bild 5). KVDK är den enda 

av de analyserade läroböckerna som inte på någon uppgift kräver att eleven använder 

innehållet i en bild för att kunna lösa uppgifterna. KVDK är även den enda boken som har en 

maskot, en svart pudel som hjälper eleven genom uppgifterna.  

                                                           
3
 Med bilduppgifter menas de uppgifter som på ett eller annat sätt kräver att bilder används för att kunna lösa 

uppgiften där majoriteten är bildtolkningsövningar.  
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5.2.4 Ordvalen 

Boken är svartvit och har ingen färgläggning alls. Bilder har en central plats i läroboken och 

finns med på varje uppslag. Ordvalen består av flertalet bildtolkningsövningar samt andra 

övningar där bilder ligger i fokus och där eleven måste använda bilderna för att kunna lösa 

uppgiften på rätt sätt. Det förekommer även bilder som används till uppgifter men som inte 

krävs för lösningen (Se bild 6). Det finns också bilder placerade utanför uppgifter som inte 

har ett samband till texten.  

 

5.2.5 Skriv! 

Skriv! är delvis svartvit, alla bilder och övningar är svartvita men vid enstaka tillfällen 

förekommer kolumner eller baksidor som är lilafärgade. Läroboken har inte bilder på varje 

uppslag. Många övningar utgår från bilder som krävs för att lösa uppgifterna (Se bild 7). I 

stort sett har alla bilder i Skriv! ett tydligt samband mellan text och bild. 

Bild 5 – Utdrag ur KVDK (s.17) 

Bild 6 – Utdrag ur Ordvalen (s.78) 
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5.2.6 Nya L-T 

 Läroboken är helt svartvit och saknar färg. Det finns inte bilder på varje uppslag utan de finns 

utplacerade på olika platser i boken. I Nya L-T har alla bilder en tydlig koppling till de 

uppgifter som finns med i boken vilket innebär att ingen bild figurerar på egen hand. 

5.3 Skillnader mellan de anpassade och de standardiserade läroböckerna 

Under följande avsnitt kommer ett mer övergripande analysresultat att presenteras. Böckerna 

kommer nu att sammanställas och skillnader kommer att redogöras. 

5.3.1 Sidantal 

 

Tabell 5 - Sidantalen för varje lärobok 

Bild 7 – Utdrag ur Skriv! (s.18) 

64 

24 23 

80 

48 48 

Standardiserad

Anpassad
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Något som uppmärksammats under analysen är skillnaden på antalet sidor mellan 

standardiserade och anpassade läroböcker. Dags! Och Ordgymmet, som är standardiserade 

läroböcker, representerar de böcker som har näst mest och minst sidantal. Boken med flest 

sidor är Ordvalen som är en anpassad lärobok.   

5.3.2 Färg respektive svartvit 

En annan tydlig skillnad mellan de anpassade och de standardiserade läroböcker är huruvida 

boken är svartvit eller i färg. De anpassade läroböckerna är svartvita medan de 

standardiserade är i färg. Detta är en tydlig skillnad mellan de standardiserade och de 

anpassade läroböckerna som syns i analysen. 

5.3.3 Övrigt 

Andra skillnader har redovisats i ovanstående tabeller och beskrivningar. Rubriker, 

instruktioner och bilder är olika i alla böcker. Där syns ingen signifikant skillnad i första 

anblick mellan anpassad och standardiserad lärobok. Alla böckerna består av påståendefraser 

som direktiv, majoriteten av böckerna har bilduppgifter blandade med textuppgifter, hälften 

av böckerna har rubriker på alla uppslag och hälften av böckerna har bilder på varje uppslag
4
.  

  

                                                           
4
 Viktigt att notera att det inte var samma böcker. Se tabell 3 och 4. 
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6. Diskussion 

Diskussionen som följer ska försöka att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för 

analysens resultat i förhållande till relevant litteratur och forskning för att kunna visa på 

svagheter respektive styrkor hos de olika läroböckerna. Diskussionen kommer att presenteras 

i liknande ordning som resultatet där frågorna som ligger till fokus för undersökningen utgör 

rubrikerna.  

6.1 Upplägg och utformning av text och arbetsområden i läroboken 

I samband med att Reichenberg & Lundberg (2011) pratar om läsinlärning nämner de att 

flytet av vår läsning påverkas av till exempel ordförråd och textmängd. Ur KVDK är bild 2 

hämtad, där visas en sida som syftar till att lära elever hur en artikel formas och skrivs. Som 

bilden visar består mestadels av sidan av en mängd information och brödtext vilket jag tycker 

är anmärkningsvärt. Dels på grund av de krav som ställs på elever i F-3 som använder boken i 

standardiserat syfte samt dels på de krav som i sin tur ställs på elever i årskurs 4-6 som kan 

använda boken i anpassat syfte. Det krävs av eleverna att inte enbart lära sig kunskapen om 

vad en artikel är och hur den är utformad, utan även läsa en sådan typ av text som enligt min 

mening innehåller många ord. Vid de tidiga skolåldrarna, eller vid läs- och skrivsvårigheter, 

består läsandet och skrivandet fortfarande till stor del utav det grammatiska läsandet och 

skrivandet, vilket betyder att ljudning och stapling fortfarande kan vara vanligt förkommande 

vid läsningen av instruktionerna i KVDK (Liberg (2004).  

Tom Wikman (2004) hävdar att strukturen inte har någon större betydelse för hur texter 

uppfattas och påverkar läsandet. Detta ställer jag mig frågande till då min uppfattning, efter 

att ha studerat läroböckerna, är att upplägg och struktur avgör hur läsningen går till. Vid 

studerandet av rubriker, om de finns eller inte finns och hur de ser ut, uppmärksammade jag 

skillnader i böckernas flyt och form. Ordvalen saknar helt och hållet rubriker vilket medför att 

läroboken pågår från pärm till pärm. Det finns inget andrum för eleven utan läroboken fortgår 

utan paus eller antydan på att olika delar av svenska språket har övats och klarats av. Lars-

Ove Dahlgren skriver ”Utmärkande för läroböcker är ... också att typografiska hjälpmedel 

används för att signalera vilka textdelar som är särskilt viktiga.” (citerat ur Wikman 2004, s. 

23) vilket hänvisar till att till exempel kursiveringar, dialogrutor och rubriker sätts ut för att 

visa tydligt för eleven vilka delar av texten som är av särskild vikt. Enligt Wikman (2004) 

menar Dahlgren att elever utvecklar en strategi att läsa texter på med hjälp av tydliga visuella 

markeringar i texten. Vi kan se i Dags! och KVDK att varje nytt kapitel inleds med rubrik följt 
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av en dialogruta som presenterar arbetsområdet och kort går in på vad som kommer att 

behandlas under följande sidor. Detta menar jag kan vara ett exempel på en god struktur av en 

text då eleven vet vad som övas och när ett nytt kapitel påbörjas.  

Christian Lundahl (2011) lyfter fram vikten av att alltid förtydliga och uppmärksamma eleven 

på syftet med undervisningen. Detta för att motivationen aldrig ska försämras samt för att 

stärka elevernas eget ansvar för sitt lärande. I Skriv! (Se bild 3) kunde vi se att syftet alltid 

finns tillgängligt för eleven längst ner på sidan och det anser jag är en god idé. På så vis vet 

eleven alltid syftet med varje uppgift och i enlighet med Lundahl (2011) förhöjer det lusten att 

lära. 

I samtliga läroböcker presenteras instruktioner i deklarativa satser samt direktiva satser, där 

subjekt inte har en tydlig genomgående roll i någon av böckerna. Instruktioner som vänder sig 

direkt till läsaren är sporadiskt utsatta och förkommer enbart ibland, ofta vid ett förtydligande. 

Den vanligaste instruktionsformen är den direktiva satsen där uppmaningar ges till eleven. 

Direktiva satser bör fortsättningsvis vara placerade med deklarativa satser för att elever ska 

slippa läsa mellan raderna för att förstå syftet och upplägget med uppgiften. Att läsa mellan 

raderna kräver tidigare erfarenhet i ämnet annars fylls inte luckorna ut (Reichenberg & 

Lundberg 2011). Wikman (2004) lyfter att läroböcker med en röst ökar förståelsen och 

kunskapen hos eleverna. Min studie kan inte visa att förståelsen ökar när det finns ett subjekt i 

instruktionerna men jag kan trots detta förstå innebörden av instruktioner som har en röst. 

Instruktioner som talar direkt till eleven skapar en inbjudande dialog mellan eleven och 

författarrösten och får enligt min mening ett tydligare syfte och en mer förståelig instruktion.  

6.2 Användning av bilder i läroboken 

Av de analyserade läroböckerna innehåller alla utom KVDK bilduppgifter där majoriteten av 

uppgifterna är bildtolkningsuppgifter där läsaren ska tolka bilder för att kunna lösa uppgiften 

som vi kan se i exemplet från bild 5. Uppgift två i exemplet föreställer ett fat och svaret ska 

då bli ”ett fat – det fatet”. I uppgift två krävs det alltså att eleven ska tolka bilden korrekt för 

att få rätt svar. Andra möjliga svarsalternativ skulle kunna vara tallrik eller assiett varpå svaret 

blir helt annorlunda. Det kan alltså uppstå två olika problem i samband med uppgiften. Eleven 

måste förstå vad bilden föreställer samtidigt som rätt ord för objektet måste skrivas in för att 

få rätt svar på uppgiften. Vid bildtolkning är det individen som avgör vad bilder föreställer 

vilket i sin tur medför att en bild kan tolkas på många olika sätt beroende på vem som studerar 

dem (Eriksson 2009).  
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Pettersson (1991) uttrycker vikten av att alltid använda bildtexter när bilder används för att 

informera (ge kunskap) om ett ting. Bildtexten ska beskriva den mest relevanta tolkningen för 

den specifika bilden för att underlätta så mycket som möjligt för läsaren. Utifrån de sex 

analyserade läroböckerna kan vi se att bilder, som inte har ett samband mellan text och bild, 

förekommer i alla böcker utom en, Nya L-T. Alla övriga läroböcker har bilder som på ett eller 

annat vis inte kan kopplas till uppgiften, eller som har mycket svag koppling till text (Se bild 

5). Bild 5 visar en uppgift där syftet är att eleven ska öva på att skriva en recension. Bilden 

föreställer en panikslagen man som läser en bok kallad Tio noveller (observera att detta är min 

tolkning av bilden). Här ifrågasätter jag bildens syfte och relevans till uppgiften. Kopplingen 

mellan uppgiftens syfte och bildens utformning finns men min undran är om inte bilden 

riskerar att förvirra och distrahera eleven istället för att vara en källa till ytterligare förståelse 

av texten. Eriksson (2009) betonar att bilder som finns i läroböcker ofta är framtagna för 

andra ändamål än lärande och saknar en pedagogisk inriktning. Att slumpvis placera bilder i 

läroböcker kräver mycket av elevens tolkningsförmåga. Vidare menar Eriksson (2009) att 

beroende på ögats funktioner kan vi bara betrakta ett visst område i taget och för att se bilder 

behöver vi flytta blicken från texten till bilden och att detta i sin tur distraherar läsandet. Vid 

studerandet av bilden kan de höjda ögonbrynen och strecken ovanför mannens hjässa tyda på 

ett förvånat ansiktsuttryck. Detta är ett knep som illustratören använder för att locka läsaren 

att studera bilden vilket i sin tur gör att ögonen förflyttas från text till bild, i förhållande till 

om mannen enbart satt och läste (Eriksson 2009). 

Flertalet bilder i läroböckerna representerar ofta ett ord eller uttryck som uppgiften innehar, 

men har ingen ytterligare koppling till sammanhanget. Det förekommer heller inga bildtexter 

som Pettersson (1991) uttrycker vikten av. Pettersson (1991) beskriver även hur bilder avläses 

snabbare än vad text gör och ofta förmedlar flera saker på en och samma gång. Detta kan ha 

en positiv effekt för elever med läs- och skrivsvårigheter då bilder kan ge en förklaring till 

den skrivna texten men Petterson menar även harr det kan ha en negativ effekt. För många 

bilder kan vara störande och eleven kan komma av sig i sin läsning och när vi ser till de 

analyserade läroböckerna har hälften av böckerna bilder på varje uppslag. Det är viktigt att 

poängtera att uttrycket ”för många bilder” är tolkningsbart och helt upp till individen att 

avgöra. Eriksson (2009) menar att vid ofta förekommande bilder i läroböcker verkar syftet bli 

att utsmycka och fylla ut blank yta i läroboken istället för att undervisa och förmedla kunskap.  

Eriksson (2009) påpekar att bilder kan underlätta läsningen när de skapar mentala bilder för 

läsaren att komma ihåg men de kan även distrahera och försvåra om de är för många eller 
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irrelevanta. Bild 6 visar ett exempel där bilder enligt min mening blir ett stöd för eleven och 

skapar det Eriksson (2009) uttrycker som mentala minnesbilder. Bilden visar en uppgift där 

eleven ska skriva ner ord som passar i de olika rummen. För att förenkla för eleven har bilder 

ur varje rum skapats. Bilderna kan ge tips om ord att skriva ner samtidigt som det blir en liten 

påminnelse för vilka rum som menas. Detta anser jag förenklar uppgiften för eleven och 

bidrar till ökad förståelse.  

6.3 Skillnader mellan de anpassade och de standardiserade läroböckerna 

I tabell 5 presenterades sidantalen för varje lärobok. Jag har utifrån läst litteratur och 

forskning inte funnit några studier om sidantalet påverkar läsandet och skrivandet. Det som 

kan kopplas till ämnet är det Reichenberg & Lundberg (2011) lyfter om textomfång och svåra 

ord samt hur för mycket text hämmar läsningen och bidrar till ett oroligt läsande. Med detta i 

åtanke bör vi studera de sidantal som de anpassade läroböckerna innefattar respektive de 

standardiserade läroböckernas sidantal. Ordvalen, som är en anpassad lärobok, omfattar 80 

sidor medan den standardiserade boken Ordgymmet har ett omfång på 24 sidor. Dessa två 

böcker representerar de böcker med mest respektive minst sidor. Jag ifrågasätter om 

Ordvalens sidomfång inte kan hämma läs- och skrivutvecklandet för en elev i läs- och 

skrivsvårigheter på grund av de många antal sidor som eleven måste ta sig igenom. Samtidigt 

kan det diskuteras om en standardiserad bok på 24 sidor rimligen innehåller allt det som 

eleven bör lära sig om ämnet. 

Pettersson (2008) uttrycker tydligt att det finns en relevans att använda färg när bilder 

används i ett utbildningssyfte och är placerade i läroböcker. Färger skapar intresse och bör 

utnyttjas för att locka eleven till att studera bilden och vidare för att läsa texten. I samband 

med detta är det intressant att alla anpassade läroböcker är i svartvit färgskala. Detta är något 

som jag uppmärksammat under analysen och som jag ställer mig frågande till. Enligt min 

uppfattning har elever med läs- och skrivsvårigheter det i regel svårare i skolan och i 

undervisningen och behöver därför uppmuntras och motiveras så gott det går, då kan till 

exempel en färgglad bok vara ett verktyg för att väcka elevernas intresse för läroboken. En 

svartvit bok försvagar alltså intresset för eleven och blir därför ingen större motivationsfaktor 

detta kan i sin tur bidra till att eleven tappar intresse för läroboken.  
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7. Slutord 

Slutligen kommer slutsatser, metodkritik och förslag på vidare forskning att presenteras. 

7.1 Slutsatser 

Slutligen kan det konstateras att läroböcker är utformade på flertalet olika sätt och att det är 

svårt att på förväg veta vilken bok som passar eleven. Text och bild uppfattas individuellt och 

det är upp till individen att avgöra om formalia och upplägg passar utefter sina egna 

preferenser. Det är viktigt vid utformning och val av lärobok att ta med i beräkningen, att text 

och bilder bör samspela för att skapa koherens av det läroboken ämnar lära ut.  

En intressant fakta är att bilder i läromedel spelar stor roll för inlärningen. Bildens placering, 

färg, form och relevans är avgörande för hur eleven uppfattar inte bara bilden utan även 

texten. Därför var det att intressant att se att de anpassade läroböckerna var svartvita när 

tidigare forskning har visat på att färg uppmuntrar eleven till ytterligare lärande. Detta är 

något som jag finner förvånansvärt att samtliga anpassade läroböcker är svartvita och på så 

sätt missar ett så enkelt verktyg att motivera eleven vidare med.   

Skillnader i text och bild bland läroböckerna var många men det fanns inga märkbara 

skillnader i förhållande till anpassade respektive standardiserade läroböcker. Rubriker, 

instruktioner och bilder i läroböckerna var utplacerade på olika sätt och ingen större 

distinktion mellan de olika böckerna kunde urskiljas i analysen.  

7.2 Metoddiskussion 

Efter avslutad studie har jag kommit till insikt att ett snävare syfte med en tydligare inriktning 

på vad som skulle analyseras hade varit till hjälp. Studien har ett stort omfång där alla frågor 

inte har blivit besvarade så väl som jag hoppats. De frågor som låg till fokus för studien är 

följande:  

 Hur ser lärobokens upplägg och utformning ut i form av text och arbetsområden?  

 Hur används bilderna i läroboken? 

 Vilka synliga skillnader går att definiera mellan anpassade läroböcker och 

standardiserade läroböcker? 

Att undersöka vilka skillnader som finns mellan anpassade och standardiserade läroböcker 

hade krävt en grundligare analys med fler läroböcker som exempel. De tydliga skillnader som 



27 
 

jag kunde påvisa var skillnaden på sidantal och färgskala vilket i sin tur inte kunde diskuteras 

och begrundas vidare på grund av mitt val av litteratur.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

För att besvara vilka synliga skillnader som finns mellan anpassade och standardiserade 

läroböcker krävs en fördjupad och mer omfattande studie där materialet består av ett större 

antal läroböcker. Fortsatta studier kan ha som syfte att studera innehåll och upplägg för att 

komma fram till vilka skillnader som finns mellan anpassade och standardiserade läroböcker. 

Vidare forskning kan också ansluta till hur läroböcker används i praktiken för att syfta till att 

studera dagens undervisning och läroboken i samspel med varandra.   
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