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Abstract   

Marie Fischerström (2016). Prioriteras alla texter?: Läromedelsanalys av en skrivlärobok 

kopplat till kursplanen i svenska och svenska som andraspråk (Are all texts prioritzed? 

Teaching material analysis of a writingbook that is connected to the curriculum of Swedish and 

swedish as a second language.). Independent Project, Swedish, Independent Project,  

Specialization in Grades 4-6, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and 

Social Sciences.   

In the Swedish school system, the teacher gets to analyse all the teaching material but, because 

of lack of time, many teachers don’t do it. Starting out from this problem, this essay will 

review a Swedish textbook based on the current curriculum in Swedish and Swedish as a 

second language. The aim of this essay is to analyse the content in the textbook, ZickZack 

Writing Room for grade 6 based on the texts that appear in the current syllabi of the subjects 

Swedish and Swedish as a second language. This essay will also analyses how pupils’ writing 

strategies are promoted in the teaching material to benefit the pupil’s writing ability later in 

life. The result of this essay shows that two text types that appears in the syllabi are not 

present in the textbook while a few other text types are represented instead. This result shows 

that this textbook does not treat all the texts types that are included in the curriculum, and 

every teacher needs to be aware of this in order to be able to cover all the different text types 

in teaching so pupils’ have the ability to develop knowledge about all the different text to 

promote pupils’ writing later in life.   

Keywords; teaching materials, Swedish, Swedish as a second language, syllabi, curriculum, 

text types.     
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1. Inledning   
Under mina år på grundlärarprogrammet har jag uppmärksammat, de gånger jag fått befinna 

mig i skolverksamheten, att läraren oftast planerar och genomför sin undervisning med hjälp 

av ett läromedel. Jag har upplevt att läraren gärna utgår ifrån en lärobok eller ett digitalt 

verktyg som styr undervisningens innehåll och inte utifrån målen för ämnet i den aktuella 

läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Svenska läromedel (2016a) definierar ett läromedel 

som:   

Läromedel – d.v.s. grundläromedel, tillhörande komponenter och andra läromedel – är 

verktyg för lärare att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. Till varje 

lektion under hela läsåret har lärare enkelt tillgång till det centrala innehållet i 

kursplaner och ämnesplaner. Läromedel ger lärare mer tid att möta varje elev och stärker 

deras kapacitet att undervisa effektivt enligt läroplanen (Svenska läromedel, 2016a, s.1).   

Skolverket (2006) nämner att läromedel har varit en del av undervisningen i skolan under 

många år men först i Lgr 80 nämndes läromedel i läroplanen, och då som ett hjälpmedel för 

elever att uppnå de uppsatta målen med hjälp av en lärare. I dagens skola används än idag 

läromedel i stor utsträckning och läromedel har en stark påverkan på vilket innehåll som 

behandlas för att konkretisera undervisningen och dess mål. I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) 

nämns inte användandet av läroboken i undervisningen, endast att det är rektorns uppdrag att 

beställa läromedel till skolan. Men användandet av digitala verktyg nämns i ett flertal ämnen 

som hjälp för att stimulera och utveckla elevers kunskaper ytterligare.   

Trots att läromedel har haft och fortfarande har en stor plats i dagens undervisning är det 

lärarens uppdrag att granska innehållet. Tidigare har läraren fått hjälp att granska läromedels 

innehåll i relation till läroplanens mål av Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation. Men sedan 1990-talet har Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation lagt ned granskningen och överlåtit granskningen till läraren 

(Skolverket, 2015a). Detta uppdrag ställer höga krav på läraren som nu behöver finna tid till 

att granska läromedel. Anders Calderon (2015) påpekar att det är viktigt att granska läromedel 

då många av dem inte uppfyller de uppsatta målen. Detta beror oftast på att läromedlet är för 

gammalt eller att författarna inte har funnit en balans mellan alla krav och önskemål. Även de 

nyare upplagorna av läromedel ifrågasätts, då de är snarlika de äldre och inte i tillräcklig 

omfattning omarbetade i relation till de förändringar som har skett i kursplanerna.   
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Jag ställer mig kritisk till att lärare ska hinna granska en läroboks relevans med tanke på att 

lärarens arbetssituation präglas av stress och bristande tid. I dagens skola har lärarna stor 

tidsbrist, bland annat för att de utöver själva undervisningen ska rätta prov, skriva 

utvärderingar, leda föräldramöten med mera (Danielsson 2015, Sirén 2013). Sirén (2013, s.1) 

hänvisar till Skolverkets resultat som visar att lärarens arbetstimmar per vecka uppgår till 48 

timmar. Jag har själv upplevt under flera av mina tillfällen i skolans att många lärare har för 

lite tid för att hinna med allt de skulle vilja göra för eleverna men också för sina 

arbetskamrater och skolan som helhet. Utifrån detta är jag intresserad av att titta närmare på 

hur ett läromedel står sig emot den aktuella läroplanen för elever i årskurs 6.   

1.1 Syfte och frågeställning   
Syftet med denna läromedelsanalys är att titta närmare på hur det svenska läromedlet 

ZickZack Skrivrummet åk 6 (Fällman-Bajagic, Hansson & Nieland) förhåller sig till 

kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk för elever i årskurs 6 och hur 

skrivstrategierna främjas i läroboken. Texterna som eleverna ska få möjlighet att skriva enligt 

kursplanerna innan slutet av årkurs 6 är: förklarande texter, berättande texter, poetiska texter, 

beskrivande texter, instruerande texter och argumenterande texter samt texter som kombinerar 

ord, bild och ljud (Skolverket, 2011a, s. 225 & 242). De frågor jag ställer mig utifrån mitt 

syfte är:   

• Hur tar sig läromedlet an de texter som elever förväntas kunna skriva i slutet av 

årskurs 6?  

• Hur får elever möjlighet att utveckla skrivstrategier med hjälp av läromedlet?  

1.2 Avgränsning  
I denna läromedelsanalys har jag valt att avgränsa mig till de texter som Lgr 11 (Skolverket 

2011a, s.225 & 242) nämner att elever ska få möjlighet att skriva i årskurs 4-6 samt hur 

läromedlet främjar elevens skrivstrategier. Jag valde att avgränsa mig mot de texttyper som 

nämns i kursplanen för svenska och svenska som andraspråk, för att det är en livsviktig 

erfarenhet för elever att utveckla kunskaper om det svenska språket för att kunna 

kommunicera, tänka och lära (Skolverket, 2011a, s.222 & 239). Både läskunnighet och 

skrivkunnighet är centrala delar i den aktuella läroplanen där grundtanken är att elevers 

intresse för läsning och skrivning ska stimuleras. Detta eftersom ett rikt och varierat språk är 
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oumbärligt för att kunna verka i samhället där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts.   

Eftersom läromedlet riktar in sig på skrivförståelse valde jag att smalna av området till 

skrivstrategier, men det är skrivförståelse som förekommer i bakgrunden och tidigare 

forskning då skrivstrategier är ett för smalt område för att hitta relevant forskning.  

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska och svenska som andraspråk(2011b, s.12-13 & 

2011c, s.15) menar att skrivstrategier handlar om hur eleven skriver olika texter samt hur 

texten är uppbyggd och språkliga drag för den texttypen. Om ämnena inte ger alla elever 

möjlighet att utveckla skrivstrategierna kommer den bristande kunskapen att påverka elevers 

prestationer i andra ämnen. Lärare förväntar sig att eleverna kan skriva i alla skolans ämnen, 

exempelvis en berättelse i engelskämnet och labbrapporter i de naturorienterande ämnena för 

att uppnå ett godkänt betyg i skolan (Skolverket, 2011a, s.31 & 114). Elevens skrivförståelse 

ses som betydelsefullt för det livslånga lärandet för individer och det ställer höga krav på att 

läraren använder rätt material i undervisningen för att främja alla elevers lärande.   

1.3 Definition   
I denna läromedelsanalys kommer olika begrepp att förekomma, under denna rubrik kommer 

dessa begrepp att förtydligas. Svenska läromedels hemsida (2016a, s.1) definierar ett 

läromedel på flera olika sätt, bland annat genom att påpeka att ett läromedel antingen är 

grundläromedel eller ett digitalt läromedel. De menar vidare att ett grundläromedel är en 

uppsättning av övningsböcker, kompletterande böcker och tillhörande komponenter som 

tillsammans utgör ett läromedelspaket som oftast är i bokform, men som på senare år även 

kan förekomma i digitalt format. En lärobok är en bok som behandlar ett specifikt ämne och 

kunskap för en specifik målgrupp, som exempelvis skrivning kopplat till en årskurs. 

Traditionellt handlade det just om böcker, men från mitten av 1900-talet ansågs läromedlet 

innebära flera olika verktyg som kan integreras i undervisningen som bland annat digitala 

verktyg, spel och pussel. Definitionen av digitala verktyg innefattar bland annat datorer, 

smartboards, Ipads och lärplattor (Sandström, 2015). Skolverket (2011b) menar att med 

begreppet skrivförståelse menas att eleven utvecklar kunskaper i hur man kan uttrycka sig i 

skrift. Jag kommer i denna analys avgränsa mig mot skrivstrategier handlar om att kunna 

skriva olika texter, veta hur man bygger upp texter och texttypens språk.  
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1.4 Disposition   
Denna läromedelsanalys kommer struktureras utifrån följande: inledning, teoretisk 

anknytning, bakgrund, tidigare forskning, resultat, diskussion och slutsatser med relevanta 

underrubriker. Teorianknytningen handlar om transferteorin, en teori som är relevant och 

återkommande i analysen. Därefter kommer bakgrund, där bland annat läromedlet, 

skrivförståelse i skolan och läroplanen presenteras. Bakgrunden fullföljs med vad tidigare 

forskning har sagt om elevers skrivförståelse och läromedel i klassrummet. Därefter kommer 

metoddelen, och där presenteras den metod som jag har valt för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Därefter presenteras resultatet utifrån kursplanerna och kapitlen i ZickZack 

Skrivrummet åk 6. I diskussionsdelen diskuteras hur läroboken motsvarar de texter som ingår 

i kursplanen för svenska och svenska som andraspråk. I diskussionen diskuterar jag även hur 

elevens möjlighet att utveckla skrivstrategier främjas genom läromedlet. Till sist presenteras 

slutsatsen, där resultaten kopplas till syftet och frågeställningarna samt egna synpunkter ur 

resultatet kopplat till mitt framtida yrke som grundskolelärare för elever i årskurs 4-6. I 

slutsatsdelen förekommer också förslag på framtida forskning och sammanfattning av denna 

läromedelsanalys.   

2. Teorianknytning   
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att koppla denna läromedelsanalys till 

transferteorin (Transfer theories of learning), en teori som jag anser som relevant för denna 

typ av analys. Jag valde att transferteorin för att den handlar om att elever ska kunna ta nytta 

av tidigare kunskaper för att utveckla sina kunskaper om ett nytt område genom analogt 

lärande (Linde, 2012, s. 101). Liu Yang, Steve Hanneke och Jaime Carbonell (2012) belyser 

att målet med transferteorin är att eleven ska utnyttja tidigare kunskaper och erfarenhet för ett 

mer effektivt lärande och att detta sker med hjälp av en annan kunskapsbärare, exempelvis en 

lärare. Utifrån detta mål tolkar jag att en annan kunskapsbärare kan vara en lärobok, och 

därmed valde jag denna teori då jag anser den som mest relevant för mitt syfte och mina 

frågeställningar. Med hjälp från transferteorin kommer jag kunna svara på mina 

frågeställningar och kunna se mina slutsatser ur ett lärandeperspektiv vilket jag anser som 

användbart inför mitt framtida yrke som grundskolelärare. I detta arbete kommer jag att titta 

närmare på om det finns en röd tråd i läromedlet för att underlätta elevens inlärning utifrån 

vad de tidigare har lärt sig.   
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3. Bakgrund    
Utifrån mina frågeställningar, hur läromedlet tar sig an de texter som elever förväntas kunna 

skriva i slutet av årskurs 6 och hur elevens skrivstrategier främjas i läroboken, kommer jag att 

presentera  läromedlets betydelse för undervisningen, läromedlet jag valt att analysera, elevers 

skrivförståelse samt Lgr 11.   

3.1 Läromedlets betydelse för undervisningen   
Svenska läromedel (2016a) menar att läroboken har under en längre tid stått för en 

meningsfull del av undervisningen, att läroboken innehöll de huvudsakliga uppgifter som 

undervisningen skulle behandla. Under denna tid sågs läroboken som en garanti för att elever 

skulle uppnå målen i läroplanen, och de mål som inte uppnåddes skulle kompletteras med 

andra källor. I Lgr 80 framstod det att läroboken ska användas i undervisningen för att uppnå 

målen i läroplanen. I slutet av 1990-talet hade läroboken olika funktioner i undervisningen, 

bland annat sågs läroboken som en norm som skulle besvara de didaktiska frågorna vad, hur 

och när (Kenndal, 2011, s.3). Boel Englund (1999, s.327, 330) påpekar att läromedel ansågs 

vara en stark riktningsgivare i undervisningen, och att läromedlets betydelse i undervisningen 

berodde på skolämne och vem som undervisade. Englund menar att det finns flera 

anledningar till läromedlets betydelsefulla roll i undervisningen. Bland annat kan det bero på 

lärarens tidigare erfarenheter, att man ser läromedlet som gemensamhetsskapande och att 

läromedlet har en sammanhållande roll för att skapa trygghet och minska känslan för 

splittring hos eleverna. Englund (1999, s.339-340) poängterande även att det blir vanligare att 

oerfarna, nyutbildade och osäkra lärare använder sig av ett läromedel för att garantera att 

eleverna får möjlighet att uppnå målen i kursplanen.   

I dagens läroplan förespråkas inte användandet av läromedel som i Lgr 80, utan det enda Lgr 

11 (Skolverket, 2011a, s.18) nämner gällande läromedel är att det är rektorns ansvar att köpa 

läromedel av god kvalité för att elever ska kunna söka och utveckla kunskaper. Utifrån egna 

erfarenheter har jag uppmärksammat att det är lärarens uppgift att granska och konstruera 

undervisningen med hjälp av läroboken. Att det vid flera tillfällen rektorn endast beställer 

hem läroböcker som lärarna efterfrågar. Idag utgår många av dagens läroböcker ifrån den 

aktuella läroplanen vilket resulterar i att många lärare litar på att läroboken behandlar de 

flesta delarna i kursplanen. Detta resulterar i att de delar ur läroplanen som eventuellt utesluts 

ur läroboken inte får lika stor möjlighet att synliggöras i undervisningen för eleverna, då 
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läraren kan ha bristande medvetenhet om de uteslutna delarna. Jag tolkar att läromedel som 

det som rektor ansvarar för motsvarar läroböcker och grundläromedel, eftersom läroplanen 

förespråkar användandet av digitala verktyg i flera ämnen som musik, svenska, svenska som 

andra språk och matematik. Skolverket (2015b, s.1) menar att digitala verktyg ökar elevers 

motivation för lärande då eleven får möjlighet att utforska världen på egen hand utifrån egna 

perspektiv och intressen.    

3.1.1 Läromedlet jag ska analysera  
Karin Fällan-Baragic, Christina Hansson och Susan Nieland har skrivit ZickZack böckerna, 

som är ett svenskt basläromedel för elever i svenska och svenska som andraspråk som inriktar 

sig på elevens språkutveckling. Basläromedlet består av tre olika böcker: Läsrummet, 

Skrivrummet och Sökrummet. Läromedlet jag har valt att analysera är ZickZack Skrivrummet 

för elever i årskurs 6. Bokens syfte är att utveckla elevers kunskaper om skrivandet för olika 

syften och ändamål (Sanoma utbildning, u.å.). Fällman-Baragic, Hansson och Nieland (2013, 

s.4) beskriver likheter mellan skrivprocessen och en snickares uppgift att bygga ihop ett bord. 

Snickaren behöver bestämma vilket sorts bord, veta vem som ska använda bordet, och var 

bordet ska stå, välja material samt bygga ihop det (Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 

2013, s.4). Enligt författarna är skrivprocessen liknande eftersom att flera val behöver göras 

innan skrivprocessen påbörjas, bland annat bestämma texttyp, vem som ska läsa texten, hur 

texten ska byggas upp, hur den ska skrivas, ordval med flera. I ZickZack Skrivrummet åk 6 

kommer eleverna få öva på olika texttyper och arbeta med typiska språkliga drag beroende på 

genre. I slutet av boken kommer eleverna få planera och skriva olika texter i relation till en 

berättelse (Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 2013).   

ZickZack Skrivrummet är en ”allt-i-alla-bok" (Sanoma Utbildning, u.å.), eftersom eleven får 

värdera, samarbeta kring och skriva olika texter som artiklar, insändare, recept, faktatexter 

och berättelser. Med hjälp av läroboken får eleven möjlighet att skriva olika texter med olika 

syften och ändamål. Varje kapitels innehåll ska hjälpa eleven vidare i sin skrivutveckling. I 

boken finns en röd tråd vilket gör att de olika kapitlen håller ihop, och eleven kan alltså dra 

nytta av vad de lärt sig i tidigare kapitel för att komma vidare i sin skrivutveckling. 

Läroboken innefattar fem olika kapitel och med olika innehåll. Första kapitel heter ”Café 

Beethoven” som handlar om att eleven ska utveckla sina kunskaper om texttyper och hur den 

är strukturerad, detta genom att svara på frågor kopplat till den specifika texttypen. Kapitlet 

fullföljs med ”Greppa språket”, där får eleven utveckla sina kunskaper om det svenska 
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språket och olika grammatiska konstruktioner. ”Sommarlägret” är kapitel tre, eleven ska 

använda sig av sina nya, inlärda kunskaper och skriva olika texter med specifika syften. Detta 

för att skapa en sammanhållen berättelse tillsammans med kapitlets ramberättelse. Därefter 

kommer kapitel 4, ”Blanda och ge”, här får eleven skriva olika texter utifrån ett genre byte. 

Med andra ord ska eleven läsa en text och utifrån originaltexten, skriva om texten till en 

annan texttyp. Läroboken avslutas med kapitel 5, ”Verktygslådan”, här finns grammatiska 

sammanställningar och olika modelltexter (Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 2013).  

ZickZack böckerna finns för tre olika inriktningar på elevens språkutveckling. Läsrummet 

fokuserar på elevens läsförståelse, läsupplevelse och sakprosa. Skrivrummet fokuserar på 

elevens skrivförståelse i olika syften och Sökrummet fokuserar på informationssökning och 

källkritik. De tre böckerna finns tillgängliga för både lärare och elever från årskurs 1 till 

årskurs 6. Det finns bland annat övningsböcker, lärarhandledningar, textsamlingar och 

elevböcker beroende på vilken av de tre böckerna man arbetar med. Enligt författarna utgår 

läroböckerna utifrån Lgr 11 och kursplanen i svenskämnet och svenska som andraspråk. 

ZickZack böckerna handlar om två figurer, Zick och Zack, som leder skribenten vidare i 

boken med hjälp, motivationshöjande råd och tips (Sanoma Utbildning, u.å.).    

3.2 Betydelsen för skrivförståelsen i skolan  
Svenska läromedel (2016b) menar att alla människor i dagens samhälle använder sig av 

skriftspråket. De menar att oavsett yrke och fritidsintressen kommer det en dag då människan 

behöver formulera sig i skrift, antingen man ska skicka ett vykort, julkort eller om man ska 

skriva någon rapport på jobbet. Ingvar Lundberg (2008, s.10-11) menar att många barn tycker 

det är svårt att formulera sig i ord, men att utveckla en skrivförmåga bidrar till en utvecklad 

medvetenhet om det svenska språket. Även Siv Strömquist (2014, s.11) menar att det är 

viktigt att alla kan skriva och förtydligar att alla kan lära sig att skriva. Det är skrivförmågan 

som barn redan i de tidiga åren i skolan behöver arbeta med och utveckla. Att lära sig att 

skriva innebär att man deltar i en språklig aktivitet som inte liknar de vanliga talspråkliga 

aktiviteter som människor oftast interagerar med. Att utveckla en god läs- och skrivförmåga 

bidrar till förmågan att kunna ”röra sig i texter”. Med förmågan att ”röra sig i texter” menar 

Caroline Liberg (2007, s. 27-28) att eleven kan, med utgångspunkt i texter, koppla innehållet i 

texten eller det eleven skriver till egna erfarenheter och förkunskaper. Detta liknar 

transferteorin, att eleven utvecklar nya kunskaper utifrån tidigare inlärda kunskaper. Att 
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utveckla förmågan att kunna ”röra sig i texter” anser jag som angelägen för denna 

läromedelsanalys och skrivstrategierna då förmågan leder till god skrivutveckling.  

Skolverket (2011b, s.12-13) förespråkar att alla elever ska få möjlighet att utveckla 

skrivstrategier i svenskämnet i skolan. Det betyder att eleven ska kunna skriva olika texter, 

veta hur man bygger upp dem och hur det aktuella textspråket är formulerat beroende på 

texttyp. De menar även att strategier för att skriva olika texter är relevant för alla elever i alla 

årskurser. Lgr 11 (Skolverket 2011a, s.222) påpekar att undervisningen ska inspirera elever 

till att läsa och skriva, och att utveckla elevers kunskaper om det svenska språket. Därför är 

det betydelsefullt att läraren lägger ned tid på ordkunskap i sin undervisning. Lundberg (2008, 

s.43) förslår till exempel att minst 30 minuter varje dag borde läggas på direkt och 

systematisk undervisning i ordkunskap.   

3.2.1 Hinder för elevers skrivförståelse   
Lundberg (2008, s.46) skriver om olika hinder för elever att utveckla sin skrivförståelse, och 

ett av de större hoten är uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Det innebär att eleven 

har svårt att sitta still under en längre stund och koncentrera sig, blir lätt distraherad, är passiv, 

klarar inte av motgångar i sin skolgång samt är ointresserad av och oengagerad inför 

uppgifterna. Därmed är det viktigt för dessa elever att uppgifterna de ska arbeta med är 

positivt uppgiftorienterade. Det innebär att eleven ska ha en vilja att lära sig, en nyfikenhet 

och ett spontant intresse som styrs av uppgiftens utmaningar.     

Ett annat hot för skrivutvecklingen är om eleven har ett outvecklat ordförråd (Lundberg, 

2008, s.43). Ordförrådet kan ses som outvecklat och begränsat vilket resulterar med att eleven 

får svårt att få fram relevanta ord till sitt arbete. Att elever har ett begränsat ordförråd kan 

bero på bristfällig språklig stimulans i hemmet eller genetisk betingad språklig svaghet, och 

detta leder till att elever får svårt lära sig läsa. Om elever inte utvecklar sin läsförståelse kan 

det försvåra deras skrivutveckling, framförallt om de undviker att läsa böcker och bekanta sig 

med olika texter. Ytterligare ett problem som Parmenius Swärd (2008, s.35-36) lyfter fram är 

elevers bristande förmåga att konstruera professionella texter i utredande och argumenterande 

genrer. Detta kan bero på att elevers skrivförmåga inte är tillräckligt utvecklad på grund av 

brister på olika språkliga nivåer, exempelvis som underutvecklat ordförråd samt 

uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Men Parmenius Swärd (2008) och Lundberg 

(2008) förtydligar att det är elevers skrivproblem som står i fokus och inte bristande 

undervisning.   
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3.2.2 Lärarens uppgift för att främja elevers skrivutveckling  
Caroline Liberg, Rutt Trøite Lorentzen och Jon Smidt (2009, s.13) hänvisar till den livsviktiga 

kunskapen som bygger på att elever utvecklar sin skrivförståelse i skolan. De menar att det är 

avgörande för att eleverna ska lyckas i alla ämnen i skolan, eftersom skrivandet ökar 

möjligheten för elever att uppnå målen i alla ämnen, lära sig mer och utvecklas bättre i 

ämnena samt ämnesområdena. Med andra ord är barns skrivförståelse oerhört betydelsefull 

för att eleverna ska lyckas i sina liv senare i åren. Därmed har läraren en viktig uppgift när det 

gäller att bidra med ett meningsfullt syfte varför eleverna skriver texter och inte bara låta dem 

skriva för skrivandets skull.   

Birgit Druid-Glentow (2006, s.16, 19,172) påstår att bristande kunskaper i läs- och 

skrivförståelse hos elever kan leda till att elevens självkänsla, självkännedom, självförtroende 

och inre känsla av värde utsätts för negativa upplevelser. Därmed är det skolans och lärarens 

uppgift att stärka elevens självbild genom exempelvis klara och raka instruktioner, positiva 

förväntningar ställda på eleven, rätt krav och tid för att få arbeta med uppgiften och avsluta 

den. Det är lärarens professionella pedagogik som är förebyggande för elevmisslyckanden. 

Suzanne Palmenius Swärd (2008, s.17) menar att läraren behöver ha en positiv inställning till 

elever och elevtexter för att utveckla elevers fortsatta skrivande. Även Lgr 11 (Skolverket 

2011a, s.14) menar att alla lärare, oavsett verksamhet, ska: ta hänsyn till varje elevs 

förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande samt samverka för att skolan ska vara en 

trygg plats för alla elevers utveckling och lärande. Druid-Glentow (2006, s.169) belyser flera 

punkter som läraren måste vara medveten om för elever med läs- och skrivutveckling. 

Exempelvis som att läraren ska vara generös med tid gällande inlämning, arbete och 

redovisningar, läsa upp vad man skrivit på tavlan, ge eleverna kopior av instruktionerna samt 

aldrig utsätta elever för oförberedd högläsning.   

3.3 Den aktuella läroplanen   
Enligt Skolverket (2015b) är en läroplan en förordning som ska följas av de verksamheter 

som omfattas i denna förordning. Lgr 11, som är den aktuella läroplanen (Skolverket, 2011b,  

s.4), skriver att från och med läsåret 2011-2012 infördes en samlad läroplan för grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Läroplanen är uppdelad i tre delar: 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. Den första delen 

beskriver skolans värdegrund och uppdrag på ett övergripande generellt plan. Den andra delen 

beskriver mål och riktlinjer för utbildningen, och här beskrivs bland annat normer och värden, 
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elevens ansvar och inflytande samt bedömning och betyg. Det handlar framförallt om hur 

undervisningen ska genomföras och målen ska ligga som grund för utvärdering och 

uppföljning på både individ- och gruppnivå. Den tredje och sista delen beskriver kursplanerna 

som utgår ifrån de övergripande målen. Kursplanerna beskriver vilka ämnesspecifika delar 

eleverna ska utveckla (Skolverket 2011a s.20-279, Skolverket, 2011b, s.8-9).   

Även varje ämnes kursplan är indelad i tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I 

syftedelen tydliggörs varför elever ska undervisas i det specifika ämnet, med utgångspunkt i 

läroplanens första del gällande skolans värdegrund och uppdrag. I slutet av syftet beskrivs ett 

flertal långsiktiga mål som beskriver de ämnesspecifika förmågorna eleverna ska utveckla i 

undervisningen. I den andra delen, centralt innehåll, beskrivs vad som ska behandlas och i 

vilken årskurs eleverna ska behandla ämnets kunskaper. Flera kunskaper och förmågor är 

återkommande i årskurserna för att eleverna ska få möjlighet att utveckla dem, och det skapas 

på så vis en rödtråd i elevens skolgång. Den tredje delen, kunskapskraven, är utformad efter 

varje ämnes långsiktiga mål och centrala innehåll. Kunskapskraven beskriver de lägsta till de 

högsta kunskapskraven för elever i årskurs 3, 6 och 9, detta för att uppnå betygen E, C och A. 

Med andra ord ska undervisningen utgå ifrån målen för Lgr 11 för att elever ska få möjlighet 

träna och uppnå målen i kunskapskraven (Skolverket 2011a, s.222-257, Skolverket 2011b, 

s.4-5, Skolverket, 2011c, s.4-5).   

3.3.1 Kursplanen i svenskämnet   
NCM:s rapport av Görel Sterner och Ingvar Lundberg (2002, s.27) påpekar att ett av skolans 

viktigaste uppdrag är att lära barn att skriva då dagens samhälle ställer höga krav på 

skriftspråket. Som tagits upp tidigare i denna analys underlättas barns skrivförståelse om de 

har utvecklat sina läskunskaper genom att bekanta sig med olika texter. Det är framförallt 

skolans uppdrag att förhindra att elever får negativa upplevelser av både läsning och skrivning 

i skolan. Därmed behöver barns tidiga möten med skriftspråket vara meningsfulla och 

glädjerika för att elever ska fortsätta utveckla sitt språk. Lgr 11 (Skolverket 2011a, s.222) 

menar att undervisningen i svenskämnet ska bidra till att elever utvecklar kunskaper i och om 

det svenska språket, detta då människans främsta redskap är språket för att kunna tänka, 

kommunicera, lära, uttrycka känslor, tankar och förståelse för andra. En av de huvudsakliga 

uppgifterna svenskämnet har att förmedla är att stimulera elevers intresse för både att läsa och 

att skriva.   



11  

Innehållet i svenskämnet har inte förändrats avsevärt mycket i jämförelse med de tidigare 

kursplanerna, utan språket och litteraturen är fortfarande betydelsefulla i svenskämnet 

(Skolverket 2011b, s.6). Kursplanerna förändras under tidens gång för att tydliggöra texterna 

och göra ämnenas kursplaner likvärdiga, och ett begrepp som har försvunnit i svenskämnets 

kursplaner är ”det vidgade textbegreppet”. Detta begrepp har varit otydligt och öppet för olika 

tolkningar, med det har Lgr 11 valt att avlägsna bort, istället beskrivs olika typer av texter 

som exempelvis scenkonst och andra estetiskt berättande texter. Men begreppet, ”det vidgade 

textbegreppet” är än i dagens läroplan aktuellt då eleven ska använda olika uttrycksformer 

beroende på syftet, och detta ingår i ”det vidgade textbegreppet” (Skolverket, 2011b, s.6)   

3.3.2 Kursplanen i svenska som andraspråk  
Kursplanen för svenska som andraspråk (2011c, s.7) är det ämne i skolan som hänvisas till en 

viss grupp elever, dessa elever är de som inte har svenska som sitt första språk, med andra ord 

elever som redan har utvecklat ett eller flera språk. Språk och språkutveckling är det mest 

centrala i kursplanen men ämnets innehåll har förflyttas till en djupare kunskap om 

skönlitteratur och andra texter. De elever som behöver läsa svenska som andraspråk är svåra 

att definiera på ett enkelt sätt, men exempel på dessa elever kan benämnas vara: 

andraspråkselever, flerspråkiga elever, internationella elever, mångspråkiga elever eller elever 

med utländsk bakgrund. För att dessa elever ska få möjlighet att verka i samhället som andra 

människor i Sverige, behöver de undervisning i det svenska språket. Eftersom dessa barn 

saknar en basnivå som barn med svenska som förstaspråk redan har utvecklat, har det 

resulterat i att ämnet svenska som andraspråk har påverkats. I och med det ställs höga krav 

både på elever och lärare.   

Skolverket (2011c, s.8) menar att ämnet svenska som andraspråk ställer höga krav på elevers 

språkförmåga och det är i svenska och svenska som andraspråk som denna förmåga ska 

utvecklas. Ju äldre eleverna blir och ju högre upp eleverna kommer i skolsystemet, desto 

högre krav ställs på dem. Med dessa begrepp menas att eleven vet hur man ska uttrycka sig 

beroende på vem de talar med och vad man inte ska uttrycka i olika sammanhang. I 

forskningen diskuteras bland annat ”vardagsspråk” och ”skolspråk” som används vid 

specifika tillfällen och i kommunikation med specifika personer. ”Vardagsspråk” är det språk 

eleven möter i sin vardag och vardagliga kontext medan ”skolspråket” är det språk som 

behövs för att utveckla olika förmågor i skolans alla ämnen. Att eleven ska utveckla sin 

språkförmåga, att kunna läsa och skriva, har varit en självklar del i skolans aktuella läroplan. 
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Skolverket (2011c, s.15) skriver att skrivstrategier ska synliggöras i undervisningen. Eleverna 

ska få möjlighet att utveckla skrivstrategier för att kunna skriva olika typer av texter med 

anpassning till texttypens uppbyggnad och språkliga drag.   

Kursplanerna delar samma mål med undervisningen, att alla elever ska kunna påverka 

framtida val med hjälp av språket. Men vägen till målet ser olika ut på grund av elevernas 

tidigare kunskaper om det svenska språket. Undervisningen behöver formas på olika sätt för 

att utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter om det svenska språket, att elever antingen möter 

svenska språket som sitt första- eller andraspråk. De elever som läser svenska som andraspråk 

behöver både erövra språkets på en basnivå och på skolnivå medan elever med svenska som 

förstaspråk redan erövrat språkets basnivå. De texter som framkommer i kursplanen för 

svenska och svenska som andraspråk är: berättande texter, poetiska texter, beskrivande texter, 

förklarande texter, instruerande texter, argumenterande texter och texter som kombinerar ord, 

bild och ljud.   

4.Tidigare forskning   

Jag har valt att avgränsa mig mot forskning kring skrivförståelse och läromedel då jag anser 

att den forskningen i högsta grad är relevant för min läromedelsanalys.   

4.1 Skrivförståelse   
I Parmenius Swärds (2008, s.30-31) avhandling framställs elevens språkförmåga som 

betydelsefull för det fortsatta lärandet och agerandet i samhället. I dagens skola är skrivandet 

en naturlig del av verksamheten redan i skolans första årskurser. Skrivande, dialoger, läsande 

och samtal anses som nödvändiga för elevens språkutveckling och lärande. Även Inger 

Andersson (1986, s.61-65) påpekar att människans skrivkunnighet har varit betydelsefull för 

att kunna styrka sin identitet samt hålla kontakt med familj och vänner. I början av 

skrivundervisningen låg vikten på att eleven skulle kunna bokstävernas form samt öva in en 

god handstil. Att kunna uttrycka sig i skrift fick eleverna till en början utveckla på egen hand. 

I dagens läroplan har skrivundervisningen förflyttas från det mer mekaniska till att kunna 

uttrycka sig på olika sätt. Läs- och skrivutvecklingen är grundläggande för alla ämnen i 

skolan, och därmed är det viktigt att eleven utvecklar sin språkförmåga för att kunna 

medverka i skolans alla ämnen och i ett större perspektiv också i samhället (Skolverket, 

2011a, s.222).   
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Magnus Jansson (2011, s.88-89) menar att elevers skrivförståelse utvecklas på flera olika sätt 

i undervisningen, bland annat genom skrivuppgifter som läraren sedan rättar och genom 

dialogisk undervisning där olika perspektiv ställs mot varandra. Med dialog avses utbyte av 

tankar och erfarenheter mellan elev och elev. Han visar på i sin undersökning att när eleverna 

fick jämföra sina texter med varandra hamnade elevernas fokus på innehållet och inte på 

läsandet av olika texter i kombination med skrivandet. Detta menar han styrker elevens 

möjlighet till en rik skrivförståelse. Jansson (2011, s.90) menar att det är viktigt att låta eleven 

identifiera och erfara texters innehåll som för deras fortsatta skrivande och lärande. Detta ska 

resultera i att eleven ska kunna delta i ett demokratiskt samhälle som är syftet med ämnena 

svenska.   

Trots att Lgr 11 menar att eleverna ska bekanta sig med och skriva olika texttyper så anser 

många elever att det är svårare att skriva texter i svenskämnet än i andra ämnen. Ann-Christin 

Randahl (2014, s.202-203) visar i sin avhandling att eleverna i hennes undersökning hade 

färre problem att skriva en labbrapport i fysikämnet än en realistisk eller naturalistisk text i 

svenskämnet, detta genom att många fler frågor framkom under svensklektionen om textens 

innehåll och struktur än under fysiklektionen. Hon menar att det är det ”fria skrivandet” som 

ställer till med problem i svenskämnet för eleverna. Under fysiklektionen uppfattade eleverna 

skrivprocessen som tydlig då eleverna skulle skriva en labbrapport och det fanns en tydlig 

ram de skulle hålla sig till. Alla elever kom snabbt igång med labbrapporten på grund av den 

tydliga ramen vilket är något som inte förekommer i svenskämnet.   

Randahl (2014, s. 203) menar att i svenskämnet, där eleverna skulle skriva två olika texter, 

var skrivprocessen längre och mer krävande än i det naturorienterande ämnet. Elevers 

skrivande i svenskämnet utgår ifrån tre faser: förstadium, skrivstadium och efterstadium och 

det är i förstadiet eleven har störst problem. Om man jämför att skriva en labbrapport och 

elevers fria skrivande i svenskämnet är det inspirationsfasen som skapar problem för elevers 

skrivande i svenskämnet. Inspirationsfasen innebär att elever utgår ifrån vad de hör, ser eller 

läser men många elever kan ha svårt med denna fas och se den som besvärlig vilket påverkar 

början av skrivandet. Detta anses som ett stort hinder för elevers skrivförståelse i 

svenskämnet. För att främja elevers skrivande i svenskämnet får elever möjlighet att öva 

grammatik i större utsträckning i svenskämnet än i fysik. Eleverna får till exempel möjlighet 

att ”brainstorma”, göra tankekartor, skriva utkast och korrekturläsa. Detta görs för att 

inspirera elever i inspirationsfasen för att underlätta elevers skrivutveckling.   
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4.2 Fördelar och nackdelar med läromedel i undervisningen   
Forskningen har visat på både fördelar och nackdelar när det gäller användandet av läroboken 

i undervisningen. Tim Oates (2014, s.4-5) har undersökt brittiska pedagogers användande av 

läroböcker, han menar att läroböcker borde användas i större utsträckning än idag då 

läroböcker främjar elevers lärande i skolan. I jämförelse med pedagoger från Finland och 

Singapore var det 95 % respektive 70 % av lärarna som använde sig av läromedel i 

undervisningen. Oates menar att läroböckerna är konstruerande för att stödja effektiva 

pedagogiska metoder så läraren kan koncentrera sig på pedagogiken och utveckla ett 

engagemang hos eleverna som leder till effektivt lärande. Som lärare borde man se läroboken 

som en integrerad del av undervisningen i avsikten att uppnå målen i läroplanen.   

Även Monica Reichenberg (2014, s.10) anser att läromedlet bör integreras i undervisningen 

och det är lärarens egna erfarenheter, lärobokens innehåll och kollegors rekommendationer 

som är avgörande för vad lärarens val av lärobok. Hon påpekar att läroboken är ett bra 

undervisningsunderlag men att många lärare inte kritiskt granskar läroboken då flera 

läroböcker faller utanför ramarna för målen i den aktuella läroplanen. Tom Wikman (2004,  

s.144) påpekar i sin avhandling att läroböcker påverkar elevernas lärande genom att motivera 

eleverna bland annat genom lärobokens form, innehåll, att det är lätt att få en 

helhetsuppfattning och att den är lätt att få med sig oavsett om man är bortrest, sjuk eller 

behöver byta skola.   

Skolverket (2006, s.17-25) menar att historiskt sett har läroboken varit det bärande läromedlet 

i skolundervisningen, framförallt elevböcker under en längre tid. Många lärare använder 

läroboken i sitt planerings- och undervisningsarbete, men framförallt som källa för innehåll 

att undervisa om. I en undersökning visade det sig att framförallt språk och de 

naturorienterande ämnena oftast styrs av en lärobok. I Skolverkets rapport synliggörs fem 

anledningar till lärobokens starka ställning i svensk undervisning, bland annat att den både 

har en kunskapsgaranterad och gemensamhetsskapande roll i undervisningen. Läroboken 

underlättar även utvärderingen av elevers kunskaper och underlättar arbetet för både lärare 

och elever. Den sista anledningen är att läroboken har en disciplinerande roll. Även Randahl 

(2014) påpekar i sin avhandling att läroboken har en betydelsefull roll för elevers 

skrivutveckling, eftersom läroboken används som inspiration och resurs för elevernas 

skrivande. Hon menar att elevers användande av läroboken framförallt handlar om att 

undersöka och jämföra olika delar för att tydliggöra olika texttyper. Randahl menar att flera 
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faktorer spelar roll för elevers skrivutveckling i svenskämnet, men att läromedlet är särskilt 

betydelsefullt för elevers skrivutveckling.  

All forskning om läromedel är inte såpositivt inställd som de exempel som har redovisats 

ovan. Patrick O’Shea, James Onderdonk, Douglas Allen och Dwight Allen (2011, s.109) 

argumenterar att läroböcker som läromedel är uråldriga och att undervisningen borde använda 

digitala verktyg som läromedel istället. Även Oates (2014) förutspår att digitala verktyg är 

framtiden som undervisningsmetod. O’Shea et al. (2011, s.109) menar att digitala verktyg i 

undervisningen ger oss kraftfulla sätt att reagera, både positiv och på ett proaktivt sätt i 

undervisningen. Även om läroböcker har haft en lång livslängd har ny teknik gett oss 

möjligheter att utforska radikalt nya strategier för utmaningar. De listade fyra punkter som 

anledningar till varför man som lärare bör undvika att använda en lärobok istället för ett 

digitalt verktyg:   

- En lärobok tar uppemot tre år att skriva och när läroboken väl är klar för utgivning är 

informationen och metoderna irrelevanta och inte tillräckligt uppdaterade för att 

samspela med dagens skola. I dagens samhälle och skola förändras kunskap och 

information för snabbt för att detta ska vara nedpräntat i en lärobok tillräckligt snabbt.   

- Eftersom det oftast är ett fåtal personer som har skrivit en lärobok blir det en 

begränsning på de perspektiv som kan ingå i boken om man var fler som skrev 

läroboken.   

- Läroböcker motsäger John Deweys lärandesyn gällande aktivt lärande enligt den 

konstruktivistiska synen på lärande.   

- Läroböcker begränsas av sin fysiska form, och detta omöjliggör möjligheten att 

innehålla video, ljud eller andra multimediapresentationer. Även om många 

läroböcker hänvisar till en CD-ROM och webblänkar är dessa i bästa fall ”add-on” 

lösningar som inte förbättrar begränsningar i den bundna pappersformen av boken.   

Sammanfattningsvis, utifrån forskning kring elevers skrivförståelse och lärobokens betydelse 

i klassrummet, har forskningen visat på både fördelar och nackdelar med att använda 

läroböcker i skolan. Bland annat visar forskningen att läroböcker gynnar elevers inlärning av 

skrivförståelse och är ett effektivt sätt att främja elevers lärande. Läroböcker kan även vara 

irrelevanta, inneha begränsade kunskaper och missgynna lärandeteorier som exempelvis John 

Deweys konstruktivistiska lärande syn.   
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5. Metod  
Nedan kommer den metod som använts för att besvara mina frågeställningar att presenteras 

och anledningen till den använda metoden.   

5.1 Latent innehållsanalys  
Detta arbete utgår ifrån en kvalitativ innehållsanalys som enligt Alan Bryman (2002, s.368) 

handlar om att tittar närmare på bakomliggande teman i det material som analyseras. En 

modell av innehållsanalys är latent innehållsanalys, som handlar om identifiering av 

meningsbärande enheter och centrala teman samt även kodning av kategorier och utveckling 

av teorier och modeller. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström 

(2013, s.147-148) menar att målet med denna metod är att nå djupet i texten för att sätta i 

relation till data i en förklaringsmodell. Utifrån målen med latent innehållsanalys ansåg jag att 

denna metod passade bäst in på denna analys syfte och frågeställning. Jag har valt att titta 

närmare på elevers möjligheter att skriva de texter de förväntas klara av att skriva innan 

årskurs 6 slut och möjligheten till att utveckla skrivstrategier med hjälp av läromedlet. 

Eftersom denna läromedelsanalys kommer att titta närmare på hur läromedlet framställer de 

utvalda texttyper som förespråkas i kursplanen, valde jag att undersöka lärobokens 

meningsbärande enheter och centrala teman då jag ansåg att den metoden skulle hjälpa mig 

att besvara mina frågeställningar och syfte. Jag kommer i mitt resultat att redogöra för 

kursplanen i svenskämnet och sedan tydliggöra innehållet i varje kapitel ur läroboken jag 

analyserar. I diskussionen kommer kursplanerna och läromedlets kapitel att jämföras och 

diskuteras.   

5.2 Varför den valda metoden   
I denna läromedelsanalys har jag valt en kvalitativ innehållsanalys för att svara på mina 

frågorställningar då det kändes som den mest relevanta metoden utifrån mina frågeställningar. 

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi som utgår ifrån texters innehåll och är 

vanligtvis induktiva, tolkande och konstruktionistiska (Bryman, 2002, s.249). I och med att 

denna analys grundar sig i frågor gällande en läroboks innehåll kommer jag att presentera, 

diskutera och dra slutsatser utifrån lärobokens innehåll. Om min frågeställning hade varit 

annorlunda, exempelvis riktat in sig mot hur många gånger olika texter förekommer i 

läromedlet, hade denna läromedelsanalys behövt vara av ett kvantitativt slag. Med den 

riktningen denna analys har, nämligen att jag vill undersöka hur läromedlet ZickZack 
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Skrivrummet förhåller sig till vad kursplanen i svenskämnet och svenska som andraspråk 

beskriver som texter eleverna ska kunna skriva i slutet av årskurs 6 och se hur eleven får 

utveckla skrivstrategier i läromedlet, anser jag att en kvalitativ metod passar bättre in att göra 

en kvantitativ undersökning.   

6. Resultatet 
Nedan kommer kursplanen för svenskämnet och svenska som andraspråk samt läromedlets 

innehåll att presenteras kopplat till mitt syfte och mina frågeställningar. Jag kommer att 

presentera resultatet utifrån rubrikerna: kursplanen i svenskämnet och svenska som 

andraspråk, café Beethoven, greppa språket, sommarlägret, blanda och ge samt 

verktygslådan. I kursplanerna kommer de texter som är relevanta att presenteras, och sedan 

kommer läromedlets innehåll att presenteras, framför allt vad gäller mål, syfte och innehåll 

för varje kapitel.   

6.1 Kursplanen i svenskämnet och svenska som andraspråk  
Skolverket (2011b, s.12-13 & 2011c, s.15) förespråkar att elever ska utveckla sina  

skrivstrategier i skolan, det vill säga att kunna skriva olika texter, hur man bygger upp dem 

och hur språket i texterna ser ut. I undervisningssammanhang ska eleven få möjlighet att 

utveckla sina skrivstrategier då det är ett centralt innehåll att kunna skriva olika texttyper. I 

det centrala innehållet för både svenskämnet och svenska som andraspråk nämns olika texter 

som undervisningen ska behandla, men hur dessa ska behandlas beskrivs i kunskapskraven. 

Exempelvis för att få ett betyget E i både svenska eller svenska som andraspråk, ska elever 

kunna skriva texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur och med viss 

språklig variation.   

De sju texter elever ska kunna skriva i slutet av årskurs 6 är: berättande texter, poetiska texter, 

beskrivande texter, förklarande texter, instruerande texter och argumenterande texter samt 

texter där bild, ord och ljud kombineras. Berättande texter handlar om att roa och förmedla ett 

budskap till läsaren. Typiska berättande texter är sagor, berättelser och bilderböcker. I relation 

till läroplanen och kunskapskraven står det att eleven ska kunna skriva berättande texter med 

gestaltande beskrivningar och med en handling. Poetiska texter är texter som exempelvis 

dikter och poesi, och dessa texter ska förmedla en känsla eller en bild till läsaren. Beskrivande 

texter beskriver något, exempelvis i form av en faktatext eller en beskrivning av när man 
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jämför olika saker. Förklarande texter kan också vara faktatexter men förklarande texter 

förklarar varför något händer och hur något fungerar. Instruerande texter anses vara texter 

som exempelvis recept, regler för spel eller hur man monterar ihop något. Texten ska alltså 

förklara hur läsaren ska göra för att till exempel baka ett bröd eller bygga ihop ett bord. En 

text som är skriven för att påverka en person, flera personer eller ett samhälle anses som 

argumenterande texter, och det kan exempelvis vara reklamblad, en annons eller ett 

klagobrev. Den sista texten elever ska bemästra innan årskurs 6 slut är texter som kombinerar 

ord, bild och ljud, och detta kan exempelvis vara webbplatser, dataspel och tv-program 

(Skolverket 2011a, s.223 & Fällan-Baragic, Hansson & Nieland, 2013, s.16-25, 28-39).   

6.2 Kapitel 1, Café Beethoven – texter för olika syften  
”Café Beethoven” är det inledande kapitlet i läroboken. Kapitlet handlar om att eleven ska 

öppna ett eget café, men för att locka folk behöver eleven göra reklam, rekrytera personal och 

skriva instruktioner samt mycket annat. För att eleven ska kunna göra detta behöver eleven 

bemästra olika texters syfte, innebörd, språkliga drag och i slutet av kapitlet får eleverna visa 

sina nya kunskaper genom ett test. Syftet med detta kapitel är att eleven ska få arbeta med 

olika texttyper som eleven kan stöta på i olika ämnen i skolan och lära sig olika texters 

generella drag. Målen med detta kapitel är att eleven ska kunna:   

- avgöra vilket syfte texterna har, varför de har skrivits  

- redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna uppnås   

- känna igen och visa vilka språkliga drag som utmärker varje text. (Fällman-Baragic, 

Hansson & Nieland, 2013, s.10-11).   

Arbetsgången i ”Café Beethoven” (s.12-47) är att eleven ska läsa en text och svara på frågor i 

relation till den lästa texten (se bilaga 1). Inledningsvis i varje skrivsida finns en kort 

beskrivning vad som är typiskt just för den texten. Exempelvis (se bilaga 1) ”Återberättande 

texter berättar om något som har hänt. I inledningen till en återberättande text ska man helst 

kunna svara på frågorna när, var, vem, vad och varför.” (Fällman-Baragic, Hansson & 

Nieland, 2013, s.13). De olika texterna som synliggörs i detta kapitel är: beskrivande texter, 

instruerande texter, förklarande texter, återberättande texter, argumenterande texter och 

berättande texter. I ”Café Beethoven” får eleven möjlighet att träna de olika texttyperna minst 

två gånger, exempelvis fullföljs återberättande texten (bilaga 1) med biografin som också är 

en återberättande text. I slutet av kapitlet får eleven visa sina nya kunskaper genom ett test på 

två sidor, det motsvarar fyra frågor med några följdfrågor under (se bilaga 2).   
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6.3 Kapitel 2, Greppa språket – utveckla språket  
”Greppa språket” är kapitel två i ZickZack Skrivrummet åk 6, här får eleverna träna på olika 

grammatiska konstruktioner och vidareutveckla kunskaper om det svenska språket. 

FällmanBaragic, Hansson och Nieland (2013, s.48-49) menar att texter blir lätta och 

spännande att läsa, om texterna skrivs med omsorg och på ett effektivt sätt. Syftet med detta 

kapitel är att eleven ska utveckla och variera sitt språk för att texten ska flyta på bättre och bli 

mer effektiv.  

Målen med detta kapitel är att eleven ska kunna:   

- använda adverb och prepositioner för att ange tid, läge och riktning   

- att sätta samman och variera meningar med hjälp av sambandsord och se vilket effekt 

de får   

- att använda personliga, possessiva, reflexiva och relativa pronomen  

- hur betoningen i vissa uttryck påverkar betydelsen   

- använda aktiv eller passiv form på ett effektivt sätt  

- skriva gestaltande, det vill säga skapa bilder så att människor, platser och händelser 

känns levande, verkliga och spännande (Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 2013, 

s.48-49).  

Kapitlet (s.50-93) förespråkar att eleverna ska arbeta i par, eftersom fördelarna med att arbeta 

i par är att de kan diskutera och lära sig av varandra. I kapitlet får eleverna möjlighet att 

arbeta med olika arbetsområden under flera sidor, och i slutet av dessa sidor får eleverna visa 

sina kunskaper i ett test. Eleverna får bland annat träna prepositioner, sätta ihop och utveckla 

olika meningar, träna olika former av pronomen, träna ett ords olika betydelser, olika texters 

aktiva eller passiva form samt skapa bilder. I bilaga 3 är ett av många exempel i läroboken 

som eleverna får samarbeta kring. I bilagan är elevernas uppgift att jämföra två texter med 

varandra för att se skillnader och använda framförallt personliga pronomen i olika 

sammanhang.   

6.4 Kapitel 3, Sommarlägret – skriva olika typer av texter  
Kapitel 3, ”Sommarlägret” (s.94-133) handlar om att eleven ska ut på sommarlov och arbeta 

som extraledare på ett läger. Men inför jobbet behöver eleven skriva ett personligt brev, olika 

listor och berättelser för att göra sommarlägret så roligt som möjligt för barnen på lägret. I 

kapitlet kommer eleven att skriva ett antal olika texter som, i relation till kapitlets 
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ramberättelse, bildar en berättelse. Syftet med detta kapitel är att eleven ska ta vara på de 

kunskaper de gjorde i kapitel ett, Café Beethoven, och skriva egna texter med olika syften.  

Målen med detta kapitel är att eleven ska kunna:   

- skriva den texttyp som passar bäst i relation till syftet  

- använda rätt struktur i relation till den skrivna texten  

- använda relevanta språkliga drag som gör din text läsvärd och effektiv 

(FällmanBaragic, Hansson & Nieland, 2013, s.94-95).   

”Sommarlägret” är en berättelse, som eleven får fylla i för att fullgöra berättelsen från början 

till slut genom. På grund av att kapitlet är skriven som en berättelse ska eleven fylla i de 

luckor som saknas av berättelsen, med hjälp av riktlinjer i läroboken. Eleven kan även återgå 

till första kapitlet för att inhämta kunskaper om texter och deras uppbyggnad och typiska 

språkliga drag. I detta kapitel får eleven träna på att skriva olika typer av texter utifrån olika 

syften. Utifrån syftet med kapitlet och angivningarna så förekommer dessa texter i kapitlet: 

argumenterande, beskrivande, instruerande, återberättande, berättande och förklarande. 

Genom de skrivna texterna får eleverna även svara på frågor i relation till den lästa och den 

skrivna texten (se bilaga 4). På sidan 132 få eleven göra en bedömning av sin text tillsammans 

med läraren. Denna bedömning genomförs tillsammans av lärare och elev för att synliggöra 

vad som är bra och vad eleven behöver utveckla i sitt skrivande. Texten bedöms utifrån 

textens syfte, innehåll, struktur och språkliga drag. De texter som eleven har skrivit i kapitlet 

och som ska bedömas är en förklarande text, en rapport, en berättande text, en instruktion, en 

filmrecension, en jobbansökan och en vägbeskrivning (Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 

2013, s.132-133).  

6.5 Kapitel 4, blanda och ge – prova olika idéer    
I kapitel fyra (s.134-151) ”Blanda och ge”, får eleven prova på att skriva en text utifrån en 

annan text, ett genrebyte. Det handlar om att eleven ska läsa en text, samla in så mycket 

information som möjligt och sedan skriva en egen text, med utgångspunkt ur originaltexten, 

fast i en annan texttyp. I kapitlet kommer eleven få möta ett antal skrivövningar där eleven får 

möjlighet att göra detta genrebyte, kapitlet motsvarar 18 sidor. Syftet med detta kapitel är att 

eleven ska få möjlighet att komma med egna idéer och inspireras på olika sätt för att skriva 

om texterna. Eleven ska återkoppla till de tidigare kapitlen gällande vilka olika texttyper som 
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finns, olika strukturer och språkliga drag för den texttypen. Målen med detta kapitel är att 

eleven ska kunna:   

- välja och värdera olika texttyper utifrån syftet  

- använda rätt struktur och språkliga drag i relation till texttypen (Fällman-Baragic, 

Hansson & Nieland, 2013, s.134-135).  

Elevens uppgift i kapitlet är att läsa en text och värdera kring vad det är för text och sedan 

skriva en ny text. Eleven får till varje text en bestämd texttyp de ska skriva och sedan får 

eleven ta vara på sina tidigare kunskaper och skriva om texten. Eleven får bland annat skriva 

olika texttyper som argumenterande texter, instruerande texter, återberättande texter och 

förklarande texter samt brev, berättelse och rapporter. Bilaga 5 är ett exempel på hur detta 

kapitel är uppbyggt. Arbetet inleds med att eleven ska läsa en text och värdera vilken texttyp, 

vilket syfte är och specifika språkliga drag med denna text. I relation till texten får eleverna 

skriva en ny, liknande, text fast en annan texttyp. I bilaga 5:s hänvisningar ska eleven skriva 

en argumenterande text och ett recept, detta är återkommande i kapitlet att vad för texttyp 

eleven sedan ska skriva är förutbestämt. Till den texten eleven ska skriva finns vägledning i 

form av frågor eleven ska ha med i sin text (se bilaga 5, de gula lapparna). Detta ska vara en 

vägledning för eleven vidare i sitt arbete för att få med det mest väsentliga till nästa text. I 

detta kapitel förekommer inget test som eleven får visa sina kunskaper genom som i de 

tidigare kapitlen (Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 2013, s.136-151).   

6.6 Kapitel 5, verktygslådan – språklig handbok   
Det sista kapitlet i ZickZack Skrivrummet åk 6 är ”Verktygslådan” (s. 154-175). 

”Verktygslådan” är inget kapitel eleverna ska arbeta igenom, utan här kan eleven finna 

verktyg, hjälp eller stöd som kan hjälpa eleven med sina skrivuppgifter i lärobokens tidigare 

kapitel. Exempelvis förtydligar kapitlet: vad ett verb är, vad en passiv form innebär och vad 

en retorisk fråga är i relation till andra frågor. Syftet med kapitlet är att visa på vad som 

förekommit i de tidigare kapitlen, det som förekommer i verktygslådan är sådant som 

eleverna har arbetat med i boken tidigare. Verktygslådan är ett hjälpmedel för eleven ifall de 

behöver en påminnelse om olika saker. Då kan eleven söka svaret själv genom detta kapitel.  

(Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 2013, s.153-154).  

I slutet av kapitlet förekommer även modelltexter för återberättande texter, beskrivande texter, 

instruerande texter, berättande texter, argumenterande texter och förklarande texter. I dessa 
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modelltexter förekommer syfte, struktur, språkliga drag och texter som är typiska för denna 

texttyp. Bilaga 6 är ett exempel på hur en modelltext kan se ut. I detta exempel tydliggörs den 

berättande texten, där syftet med berättande texter är att roa och förmedla kunskap. Typiska 

språkliga drag för berättelser är preteritum, beskrivande verb, dialoger, uttrycksfullt språk 

med adjektiv, adverb samt sambandord. Berättelser är strukturerade så att det finns en rubrik 

och en inledning som talar om vem, var och när det händer en serie händelser, upplösning och 

avslutning. De texter som oftast beskrivs vara berättande texter är: fabler, sagor, noveller, 

äventyrsberättelser och spökhistorier (Fällman-Baragic, Hansson & Nieland, 2013, s.170171).  

6.7 Sammanfattning av resultatet  
Läromedlet ZickZack skrivrummet åk 6 behandlar flera betydelsefulla delar i elevers 

kunskapsutveckling om skriftspråket. Jag har valt att presentera vad som förekom i kapitlet i 

en tabell nedan tillsammans med de texterna i svenska som andraspråk kursplan och 

svenskämnets kursplan.  

Texter  ZickZack skrivrummet åk 6  Kursplanen svenska och svenska som 
andraspråk  

Instruerande texter  Ja.  Ja.  

Argumenterande texter  

Förklarande texter  

Beskrivande texter   

Berättande texter   

Poetiska texter  

Texter som kombinerar bild, 

ord och ljud   

Återberättande texter 
Rapporter  

Ja.  Ja.  

Ja.  Ja.  

Ja.  Ja.  

Ja.  Ja.  

Nej.  Ja.  

Nej.  Ja.  

Ja.  Nej.  

Ja.   Nej.   

Tabell 1. Texter som förekommer i läromedlet och i kursplanen som elever ska kunna skriva.   

7. Diskussion  
Nedan kommer resultatet av läromedelsanalysen att diskuteras under rubrikerna 

resultatdiskussion och metoddiskussion, utifrån arbetets syfte som är att granska innehållet i 

läromedlet ZickZack Skrivrummet åk 6.   
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7.1 Resultatdiskussion  
Nedan kommer resultatet att diskuteras utifrån läromedlets kapitel: ”Café Beethoven”, 

”Greppa språket”, ”Sommarlägret”, ”Blanda och ge” samt ”Verktygslådan”. Resultatet 

utgår ifrån frågeställningarna och det som presenterades i resultatet, och detta kommer även 

kopplas till transferteorin som utgör en teoretisk bakgrund till arbetet. Transferteorin handlar 

om att eleven ska kunna dra nytta av tidigare erfarenheter för ett mer effektivt lärande med 

hjälp av en annan kunskapsbärare.   

7.1.1 Kapitel 1, Café Beethoven    
I kapitlet behandlas: återberättande texter, instruerande texter, argumenterande texter, 

förklarande texter, beskrivande texter och berättande texter. I Lgr 11s kursplaner för svenska 

och svenska som andraspråk (2011a, s.222-257) behandlas fem av sju texter i ”Café 

Beethoven”. De texter som inte förekommer i kapitlet men i kursplanerna är: texter som 

kombinerar bild, ord och ljud eller poetiska texter. En textform som istället förekommer i 

läromedlet är återberättande texter. Återberättande texter är inget som förekommer i 

kursplanen för svenskämnet, men jag uppfattar att Fällan-Baragic, Hansson och Nieland 

(2013), som har skrivit läromedlet, ser denna texttyp som en viktig del i elevens skrivande. 

Detta eftersom kapitlet inleds med två återberättande texter som eleven ska svara på frågor 

om. Jag tolkar det som att författarna vill att eleven bemästrar kunskaper om återberättande 

texter för att kunna komma vidare med att arbeta med de andra texterna i kapitlet. Jag tolkar 

även att Fällman-Baragic, Hansson och Nieland (2013) prioriterar återberättande texter då de 

är den texttypen eleven först får bekanta sig med i kapitlet och boken. Typiska texter som är 

av återberättande slag är dagbokstexter, redovisningar, rapporter och biografier och 

förekommer i andra ämnen som de naturorienterande (Fällan-Baragic, Hansson och Nieland, 

2013, s.164-165). Ingen av de typiska texterna för återberättande texter förekommer i 

kursplanerna för svenskämnet eller svenska som andraspråk. Däremot synliggörs exempelvis 

rapportskrivande i andra ämnen som exempelvis de naturorienterande ämnena och i 

teknikämnet. Men jag ifrågasätter om det är svenskämnenas uppgift att utveckla elevens 

kunskaper om att skriva rapporter (Skolverket 2011a, s.111-158) när det inte är en texttyp 

som förekommer i de kursplanerna, utan det är något som bör förekomma i de berörda 

ämnena. Därför ställer jag mig kritisk emot att läroboken behandlar texter som inte 

förekommer i svenskämnet eller svenska som andraspråks kursplan utan i andra ämnens 

kursplaner. Jag anser att detta ställer höga krav på svenskaläraren som behöver undervisa om 



24  

irrelevanta texter för sitt ämne. I kursplanen för de naturorienterande ämnena och teknikämnet 

står det inget om att eleven ska utveckla sin skrivförmåga (Skolverket, 2011a, s.111-158, 

269279).   

I kapitlet anser jag att eleven får en liten möjlighet att utveckla sina skrivstrategier, detta 

eftersom eleven endast får svara på frågor gällande olika texttyper och utveckla sina 

kunskaper utifrån det. Att utveckla skrivstrategier handlar om att kunna skriva olika texter, 

veta hur man bygger upp dem och typiska språkliga drag för texttypen. I ”Café Beethoven” 

får eleven endast utveckla sina kunskaper om hur man bygger upp olika texttyper. Jag anser 

dock att ”Café Beethoven” är en bra introduktion för eleven att bekanta sig med olika 

texttyper och deras typiska språkligadrag för att kunna skriva texter, både senare i läroboken 

och andra skrivuppgifter. Däremot får eleven inga möjligheter att utveckla sina skrivstrategier 

i poetiska texter och texter som kombinerar bild, ord och ljud vilket alltså innebär en brist 

eller lucka i förhållande till kursplanen. Eleven får möjlighet att bemästra skrivstrategier för 

de återberättande texterna men detta är inget som förekommer i kursplanerna utan istället står 

det i relation till författarnas åsikter.   

Eftersom ”Café Beethoven” är det första kapitlet i läroboken är det svårt att koppla till 

elevens förkunskaper till transferteorin, men jag anser ändå att eleven förmodligen har mött, 

stött på dessa texter tidigare. Jag bedömer därmed att kapitlet är en bra introduktion där 

eleven får möjlighet att vidareutveckla sina förkunskaper om olika texttyper vilket stämmer 

överens med transferteorin.   

7.1.2 Kapitel 2, Greppa språket  
I ”Greppa språket” får eleven lära sig hur texter kan bli spännande och lätta att läsa för 

läsaren, men även hur man utvecklar meningar, använder pronomen och ett ords flera olika 

betydelser. Detta är betydelsefullt för att eleven ska utveckla sina kunskaper om skriftspråket 

och det förespråkar även kursplanerna i syftesdelen. Eleven ska få möjlighet att utveckla 

kunskaper om det svenska språket för att främja elevens fortsatta skrivande även senare i 

livet, och detta innebär bland annat att utveckla kunskaper om svenskans grammatik. Att 

bekanta sig med svenska språkets olika ordklasser som adverb, verb, prepositioner samt aktiv 

och passiv form av meningar är betydelsefullt för att eleven ska kunna skriva, läsa och 

kommunicera med andra. I båda kursplanerna (Skolverket, 2011a, s.222-257) förekommer 

inte ordet ”grammatik”, eleven ska däremot lära sig grammatik genom olika strategier som 

exempelvis lässtrategier och skrivstrategier. Att denna lärobok ger eleven möjlighet att 
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utveckla sina kunskaper om det svenska språket och språkets grammatik anser jag som 

betydelsefullt för eleven både i svenska och svenska som andraspråk. Kapitlet främjar alltså 

kunskaperna som anges i kursplanerna, men kapitlet behandlar inga texttyper utan kapitlet 

riktar in sig på det svenska språket vilket gör att kapitlet inte främjar elevens förmåga att 

skriva de texter som ingår i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk.  

Men i relation till min andra frågeställning, hur eleven får möjlighet att utveckla sina 

skrivstrategier i läromedlet, anser jag att kapitel 2 i ZickZack Skrivrummet åk 6 främjar 

elevens möjligheter att utveckla skrivstrategier i läroboken. Eleven får möjlighet att utveckla 

sina kunskaper om olika ordklasser i relation till skriftspråket genom bland annat att svara på 

frågor, fylla i tomma luckor och ringa in rätt ord (exempel, se bilaga 3). Men jag ställer mig 

kritisk till att eleven inte får ett större perspektiv på sina kunskaper i texten. I kapitlet 

förekommer inget större perspektiv eller en tydlig anledning till varför eleverna ska öva på 

denna grammatik för att kunna skriva en text vilket kan resultera i dålig uppgiftorientering 

som en del elever kan tappa intresse för (Fällman-Baragic, Hansson och Nieland, 2013, s.48-

93 & Lundberg, 2008, s.46). Eleven får endast ett liten motivationshöjande ord av figurerna 

Zick och Zack. Zick och Zack förtydligar exempelvis att det är viktigt att inleda meningar på 

olika sätt för att texten inte ska bli tjatig och att texten inte får innehålla allt för långa 

meningar.    

Eftersom svenskämnet är något som eleven tidigt får bekanta sig med inom skolans 

verksamhet anser jag att transferteorin kan fungera som teorianknytning i detta kapitel. 

Eftersom denna lärobok riktar sig mot elevens skrivutveckling i årskurs 6 och det finns 

läroböcker för elever i de tidigare årskurserna också, bedömer jag att eleven har fått möjlighet 

att utveckla sitt grammatiska språk i stor utsträckning tidigare. Utifrån elevens tidigare 

erfarenheter kan eleven ta nytta av sina tidigare kunskaper för arbetet i ”Greppa språket” 

kapitlet, vilket liknar transferteorin. Jag anser även att detta kapitel är meningsfullt för elevens 

fortsatta skrivande, både vidare i boken, med andra skoluppgifter och på elevens fritid. Eleven 

kommer i kapitlet få fördjupande kunskaper om det svenska språket och kunna skriva texter 

på ett effektivt sätt som stödjer målen med kapitlet.   

7.1.3 Kapitel 3, Sommarlägret  
I ”Sommarlägret” förekommer argumenterande texter, beskrivande texter, instruerande texter, 

återberättande texter, berättande texter och förklarande texter, dessa texter förekom även i 

lärobokens första kapitel. Även som i ”Café Beethoven” förekommer inte poetiska texter och 
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texter som kombinerar bild, ord och ljud, istället förekommer återberättande texter i kapitlet. I 

detta kapitel förekommer inte återberättande texter i början av kapitlet utan i mitten, vilket jag 

tolkar som mindre betydelsefullt i jämförelse med att återberättande texter vad den första 

texttypen eleven mötte i ”Café Beethoven”. I ”Sommarlägret” får eleven möjlighet att skriva 

de olika texttyperna flera gånger och därmed öva på att skriva de olika texterna utifrån olika 

syften och ändamål. Detta medför att eleven utvecklar sina kunskaper ytterligare om fem 

texttyper som förekommer i kursplanerna. Men att poetiska texter och texter som kombinerar 

ord, bild och ljud inte förekom i detta kapitel anser jag kan bidra till bristfällande kunskaper 

hos eleven då de inte fått möjlighet att skriva dessa texttyper ännu och inte utvecklat 

kunskaper om dem. Ändå förekommer det både i Lgr 11 och kommentarmaterialen för 

svenska och svenska som andraspråk (Skolverket 2011a, s.225 & 242, Skolverket 2011b, s.16 

& Skolverket, 2011c, s.20) att eleven ska få möjlighet att utveckla kunskaper om poetiska 

texter och texter som kombinerar ord, bild och ljud. Exempelvis menar de att undervisningen 

ska behandla olika texter med stor bredd, både genom berättande texter och poetiska texter, 

men detta stämmer inte i ZickZack Skrivrummet åk 6 då poetiska texter inte förekommit i 

läroboken ännu. Eleven möter även olika texter utanför skolans verksamhet, exempelvis 

under film, dataspel, blogginlägg, tv-serier och teater. Därför behöver sådana texter 

synliggöras i undervisningen, för det resulterar i att eleven utvecklar sin språkkunskap och lär 

sig växla mellan olika situationer utan att språket blir ett hinder.   

Gällande hur eleven får möjlighet att utveckla sina skrivstrategier så sker det oftast genom att 

eleven får skriva en text och vid ett fåtal tillfällen svara på frågor (exempel, se bilaga 4). I 

kapitlet får eleven skriva olika texter, träna på strukturer, språkliga drag samt hur man ska 

bygga upp texten, och detta anser jag gynnar elevens förmåga gällande att kunna ”röra sig i 

texter”. Eleven får möjlighet att utveckla sina skrivstrategier i de flesta av texterna som 

förekommer i kursplanerna, men återigen får eleverna inte utveckla sina skrivstrategier för 

texttyperna poetiska texter och texter som kombinerar ord, bild och ljud. Men jag anser att 

elevens skrivstrategier och kapitlets mål inte uppnås då eleven får flera anvisningar gällande 

vilken texttyp de ska skriva vilket jag ställer mig kritisk till, eftersom målet för kapitlet 

(Fällman-Baragic, Hansson och Nieland, 2013, s.94) är att eleven ska kunna avgöra vilken 

texttyp som passar bäst, använda rätt struktur och typiska språkliga drag. Exempelvis i bilaga 

7 får eleven anvisningar för att skriva en beskrivande text istället för att låta eleven själv 

avgöra vilken texttyp de ska använda utifrån syftet och tidigare erfarenheter. Jag anser att 
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eleven inte kommer att bemästra dessa mål när kapitlet berättar vilken texttyp eleven ska 

skriva.   

I relation till transferteorin, som handlar om att eleven använder tidigare erfarenheter för att 

bemästra nya kunskaper, anser jag att elevens skrivstrategier inte främjas i den utsträckningen 

de borde. Jag anser att eleven både i ”Café Beethoven” och ”Greppa språket” får möjlighet 

att träna på olika texttypers specifika drag och grammatik och skulle, utifrån de två kapitlen, 

kunna bedöma vilken texttyp som passar in. Genomgående i ”Sommarlägret” får eleven 

anvisningar om vilken texttyp de ska skriva i. Däremot främjas elevens skrivstrategier i slutet 

av kapitlet då eleven får möjlighet att bedöma sina skrivna texter tillsammans med läraren. 

Detta anser jag är betydelsefullt för elevens fortsatta utveckling av skrivstrategier då syfte, 

innehåll, struktur och språkliga drag ska bedömas för att se eleven bekräftelse på sina 

kunskaper och vad eleven behöver arbeta vidare med för att utveckla sin skrivutveckling och 

skrivstrategier ytterligare.   

7.1.4 Kapitel 4, Blanda och ge    
De texter som behandlas i ”Blanda och ge” kapitlet är: argumenterande texter, återberättande 

texter, instruerande texter och förklarade texter. Eleven får även möjlighet att skriva 

rapporter, brev och olika berättelser. I kursplanerna för svenskämnet och svenska som 

andraspråk förekommer inte kunskaper om att kunna skriva brev, men i andra ämnens 

kursplan förekommer rapporter och berättelser, bland annat i de naturorienterande ämnena 

och samhällsorienterande ämnena. I kapitlet förekommer endast fyra av sju texter från 

kursplanerna, och de är argumenterande texter, instruerande texter, förklarande texter och 

berättande texter. Texter som saknas i ”Blanda och ge” kapitlet är: texter som kombinerar 

ord, bild och ljud, beskrivande texter och poetiska texter. I de tidigare kapitlen i ZickZack 

Skrivrummet åk 6 har eleven fått möjlighet att bemästra kunskaper om beskrivande texter. 

Beskrivande texter till exempel vara faktatexter och faktatexter behandlas i större utsträckning 

i skolans andra ämnen. Men eftersom beskrivande texter endast förekommer i ”Café 

Beethoven” och ”Sommarlägret” tolkar jag denna texttyp som mindre betydelsefull än de 

andra. Istället anser jag att återberättande texter prioriteras i högre grad, då denna texttyp har 

behandlas i de tidigare kapitlen och även ”Blanda och ge” kapitlet. Jag ställer mig kritisk 

emot lärobokens prioritering av återberättande texter, som inte förekommer i kursplanen, 

medan poetiska texter och texter som kombinerar ord, bild och ljud inte får möjlighet att 

synliggöras i läroboken. Fällman-Baragic, Hansson och Nieland (2013) menar att boken utgår 
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ifrån kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk, men jag anser att eleven inte får 

möjlighet att utveckla sina kunskaper eller skrivstrategier för dessa två texttyper och jag 

ifrågasätter även om lärobokens innehåll är kopplat till Lgr 11s (Skolverket, 2011a, s.222257) 

alla texter.   

I kapitlet Blanda och ge får eleven möjlighet att skriva texter i en annan genre än 

ursprungstexten. Att få möjlighet att skriva om olika texter anser jag gynnar elevens 

skrivstrategier och förmågan att ”röra sig i texter” som ska leda till god skrivutveckling. Men 

som i ”Sommarlägret” får eleven flera anvisningar om vilken texttyp som ska skriva den nya 

texten utifrån. Jag anser att eleven får möjlighet att utveckla sina skrivstrategier men endast i 

en begränsad utsträckning. Målen med kapitlet är att eleven ska välja texttyp samt använda 

rätt struktur och språkliga drag som är typiska för respektive texttyp (Fällman-Baragic, 

Hansson & Nieland, 2013, s.134) men i kapitlet förekommer ett flertal gånger anvisningar om 

vilket texttyp eleven ska skriva den nya texten i. Detta anser jag inte främjar elevens 

möjlighet att utveckla sina skrivstrategier i en större utsträckning än vad de hade kunnat få 

utan dessa anvisningar. Dessa anvisningar problematiserar även elevens möjlighet att nå upp 

till de uppsatta målen med kapitlet. Ett exempel på en anvisning visas i bilaga 5, där eleven 

ska läsa texten om ”Pyrets chokladkaka" och sedan fått angivningen att skriva ett 

argumenterande brev och sedan ett recept. Jag anser här att angivningarna som förekommer i  

”Greppa språket” hänvisar eleven förbi kunskapen om att värdera vilken texttyp de ska 

skriva i och även målen för kapitlet. Med hjälp av de frågor som framställs i de två gula 

rutorna i bilaga 5 anser jag att eleven kan värdera och välja texttyp.   

Även i detta kapitel får eleven möjlighet att skriva texter som de tidigare har arbetat med i 

”Café Beethoven”, ”Sommarlägret” och ”Blanda och ge” kapitlen. Eftersom materialet 

innehåller flera olika texttyper som eleven har fått möjlighet att arbeta med tidigare kan man 

även i detta kapitel se likheter till transferteorin. Detta kapitel visar på flera likheter med 

transferteorin vilket möjliggör en röd tråd i elevens lärande och fördjupade kunskaper om ett 

område.   

7.1.5 Kapitel 5, Verktygslådan   
Kapitlet är inget kapitel eleven ska arbeta igenom utan eleven kan ta hjälp från 

”Verktygslådan” när arbetet sker i de tidigare kapitlen. Eftersom verktygslådan är ett 

sammanfattande kapitel ur vad som förekom i läroboken valde jag att titta närmare på de 

modelltexter som ska återspegla de texter eleven fått möjlighet att utveckla kunskaper om i 
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läroboken. De texter som förekommer som modelltexter är: återberättande, beskrivande, 

instruerande, berättande, argumenterande och förklarande. Modelltexterna speglar de texter 

som eleven får möjlighet att utveckla kunskaper om i läroboken, men återigen är det fem av 

de sju texterna som förekommer i kursplanerna för svenskämnet och svenska som andraspråk. 

Som jag diskuterat tidigare förekommer inte återberättande texter i kursplanen men eleven 

utvecklar kunskaper om återberättande texter i majoriteten av lärobokens kapitel. Utifrån 

modelltexten återberättande texter anser jag att eleven utvecklar betydelsefulla kunskaper. 

Eleven utvecklar bland annat kunskaper om varför man skriver återberättande texter, hur man 

skriver återberättande texter, hur formalia ska vara skriven samt typiska texter som är av den 

återberättande texttypen som bland annat dagbokstexter, rapporter, artiklar och biografier. 

Men jag anser även att texter som inte förekommer i kursplanerna ska ta större utrymme än de 

texter som förekommer kursplanerna. Återigen förekommer inte poetiska texter eller texters 

som kombinerar ord, bild och ljud vilket jag är kritisk till då dessa texttyper inte förekommer i 

läroboken.   

I kapitlet får eleven inte möjlighet att skriva ut och utveckla sina skrivstrategier på egen hand 

utan får stället läsa sig till information. Även fast eleven inte får möjligheten att skriva eller 

testa sina skrivstrategier i detta kapitel tolkar jag att ”Verktygslådan” främjar elevens 

utveckling av skrivstrategier. Skrivstrategier handlar om att eleven ska utveckla kunskaper 

om hur man skriver olika texter, hur texterna byggs upp och typiska språkliga drag och det är 

det kapitlets syfte. Eleven kan använda kapitlet för att utveckla sina kunskaper om olika 

texttyper och dess specifika drag i de tidigare kapitlen, och detta anser jag som meningsfullt 

för att eleven ska lära sig.   

Kapitlet ”Verktygslådan” anser jag inte grundar sig i transferteorin i lika stor grad som de har 

gjort i de andra kapitlen i boken. Jag anser att detta kapitel skulle kunna användas som en 

introduktion för elever så de innehar kunskaper inför första kapitlet, annars anser jag att man 

som lärare bör gå igenom detta kapitel med eleverna för kapitlet erbjuder kunskaper som är 

betydelsefulla för elevers lärande i läroboken.   

7.2 Metoddiskussion   
Denna läromedelsanalys utgår ifrån en kvalitativ metod. Jag valde denna metod då jag ansåg 

den som mest relevant för att kunna besvara mina frågeställningar. Jag valde den kvalitativa 

metoden även om kvantitativa forskare har kritiserat kvalitativ studie på grund av att 

undersökningar blir för impressionistiska och ensidiga, detta på grund av att 
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undersökningarna grundar sig i forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt och forskarnas personliga förhållande till undersökningen (Bryman, 2002,  

s.269-270). Kvantitativa studier handlar om att utgå ifrån en hypotes för att sedan jämföra den 

i praktiken, oftast handlar det om siffror och fakta, forskarnas egna åsikter, tankar och 

infallsvinklar som belys inte i forskningen (Bryman, 2002, s.77-78). Jag upplevde när jag 

studerade dessa två undersökningsmetoder att den kvalitativa skulle passa bättre in på denna 

analys än den kvantitativa. Jag valde att inte utgå ifrån den kvantitativa innehållsanalysen då 

texter undersöks på ett systematiskt och replikerbart sätt utifrån förutbestämda kategorier. 

Detta ansåg jag inte passade min läromedelsanalys på grund av de frågeställningar jag skulle 

besvara.  

Jag valde att göra en form av kvalitativ innehållsanalys kallad latent innehållsanalys som 

handlar om att identifiera meningsbärande enheter och centrala teman av ett innehåll 

(Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.147). Eriksson-Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 147 & 153) beskrev andra kvalitativa innehållsanalyser, bland annat 

manifest innehållsanalys och kvalitativ metasyntes. Men kvalitativ metasyntes handlar om att 

sammanställa individuella kvalitativa studier genom tolkning och syntes samt manifest 

innehållsanalys innebär en analys av synliga mönster eller teman i texter genom kvantitativa 

beräkningar. I min planering för läromedelsanalysen funderade jag på att kombinera kvalitativ 

forskning med kvantitativ då jag ville se hur många gånger olika texter framträds i läroboken 

för att se vilka som kan anses som lite svårare att skriva och behövs arbeta runt omkring till 

de texter som förekommer i en mindre utsträckning och som kan ses som enklare att skriva. 

Men på grund av bristande tid valde jag bort den kvantitativa undersökningen vilket 

resulterade i att jag valde bort manifest innehållsanalys och kvalitativ metasyntes och istället 

valde latent innehållsanalys.   

8. Slutsatser 
Nedan kommer slutsatser utifrån resultatet, diskussionen och de teoretiska anknytningar och 

även slutsatser kopplade till mitt framtida yrke att presenteras. I slutet kommer även förslag 

på framtida forskning och sammanfattning av denna läromedelsanalys att framställas.   
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8.1 Slutsats utifrån resultatet och diskussionen    
Med utgångspunkt från resultat- och diskussionsdelen refererar jag tillbaka till tabell 1 (s.22 i 

denna läromedelsanalys), som visar att läroboken behandlar sex olika texter varav fem av 

dessa ingår i kursplanen för svenska och svenska som andraspråk, det är: argumenterande 

texter, instruerande texter, förklarande texter, berättande texter och beskrivande texter.  

Eftersom dessa texter är återkommande i lärobokens kapitel kan eleven utgå ifrån tidigare 

arbeten i läroboken för att utveckla nya kunskaper eller fördjupa sina förkunskaper, eller utgå 

ifrån modelltexterna i ”Verktygslådan”. Detta anser jag visar likheter med transferteorins 

huvudsakliga mål och som jag anser som betydelsefullt för elevens fortsatta lärande. Utöver 

dessa fem texter är det två texter som inte förekommer i läroboken som förespråkas i 

kursplanen som väldigt betydelsefulla för elevers lärande, det är poetiska texter och texter 

som kombinerar ord, bild och ljud. Istället är det en text i läroboken som är återkommande 

och som inte förekommer i kursplanen, det är återberättande texter. Jag bedömer därmed att 

läroboken inte främjar elevernas kunskaper om alla texter som behandlas i kursplanen för 

svenska och svenska som andraspråk då dessa två texttyper utesluts i läroboken.   

Jag anser att eleverna får möjlighet att utveckla sina skrivstrategier i läromedlet på flera olika 

sätt, bland annat genom att svara på frågor, skriva egna texter och omskrivningar av olika 

texter. Med dessa kunskaper anser jag att eleverna utvecklar kunskaper i att ”röra sig i texter” 

som bidrar till en god läs- och skrivutveckling. Jag anser dock inte att läromedlet främjar 

skrivstrategierna på ett djupare plan då eleverna får tydliga anvisningar om vad för text de ska 

skriva när de arbetar med de flesta av lärobokens uppgifter. Jag anser att eleven skulle få fler 

möjligheter att bestämma själv och visa sina kunskaper om olika texttyper för att främja sina 

skrivstrategier och även för att uppnå målen och syftet med kapitlet, bland annat i kapitel 3 

”Sommarlägret” och kapitel 4 ”Blanda och ge”.   

Jag ser likheter mellan lärobokens innehåll och struktur med transferteorin, detta möjliggör 

möjligheten för eleven att utgå ifrån tidigare erfarenheter i tidigare kapitel för att komma 

vidare i sitt arbete och lärande. Målet som man kan formulera utifrån transferteorin var att, 

med hjälp av en annan kunskapsbärare och tidigare erfarenheter, kunna uppnå ett mer 

effektivt lärande. Genom att se likheter med transferteorin leds eleven vidare och djupare in i 

kunskaper om olika texttyper och dess specifika drag. Något jag anser främjar elevens 
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fortsatta skrivande och utveckling av skrivstrategier är bedömningssidorna där eleven får 

möjlighet att bedöma sina texter med hjälp av läraren för att komma vidare i sitt arbete.   

8.2 Slutsats i relation till mitt framtida yrke  
Genom denna läromedelsanalys har jag insett läromedels betydelse i klassrummet. Att 

läromedel ofta styr undervisningen men borde användas som ett hjälpmedel för att uppnå 

kursplanens mål. Jag är varken för eller emot användningen av läromedel i undervisningen 

men jag anser framförallt att undervisningen ska vara varierande för att elevens motivation 

inte ska sänkas och undervisningen bli enformig. Om undervisningen blir enformig, 

oinspirerad och dåligt uppgiftorienterande kommer förmodligen fler elever att tappa intresse 

och fokusera på andra saker (Lundberg, 2008, s.46). Det hbar varit lärorikt att granska ett 

läromedelsinnehåll då många skolor jag har besökt har använt ZickZack-böckerna i 

undervisningen. Jag anser att det är bra att läroböcker har olika inriktningar som exempelvis 

för olika årskurser och läs- och skrivinriktningar. Jag kan tänka mig använda ZickZack-boken 

när jag är utbildad lärare för jag vet vad som förekommer i boken och vad jag behöver 

komplettera med annat material för att inkludera alla texttyper från vad som ingår i 

kursplanerna.   

8.3 Förslag på vidare forskning   
Forskning kring läromedel finns det en del om men i en liten utsträckning som kopplar 

läromedlet till kursplanen för svenska och svenska som andraspråk. Jag fann endast ett fåtal 

artiklar som jag upplevde som relevanta i relation till mitt syfte och mina frågeställningar. Det 

var svårt att finna forskning kopplat till både läromedel och läsning/skrivning. De flesta 

artiklar, som ansågs som relevanta, var forskning kring läromedel och forskning kring elevers 

skrivande. Jag bedömer därmed att det behövs mer forskning kring läromedel och elevers läs- 

och skrivutveckling. Om denna forskning även kopplas till elever på låg och mellanstadiet 

anser jag att det skulle utveckla lärares medvetenhet om läromedel och elevers utveckling 

kring de viktiga skrivstrategierna.   

8.4 Sammanfattning   
I dagens skola arbetar många lärare och elever utifrån ett läromedel och stundtals styr 

läromedlets innehåll snarare än de uppsatta målen i kursplanen undervisningens innehåll. 

Denna läromedelsanalys har analyserat ett läromedel som anses utgå ifrån kursplanen för 

svenska och svenska som andraspråk. Analysen visar att inte alla texter i kursplanen 
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förekommer i läroboken och att man bör granska ett läromedelsinnehåll innan man använder 

den i undervisningen. Detta är viktigt för att uppmärksamma vilka mål som behandlas i 

läroboken och vilka mål som saknas och som därför kräver att läraren komplettera med annat 

material.  
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Bilagor.   

Bilaga 1, Café Beethoven.   

 
  

Bilaga 2. Test i Beethoven.   



 

 
  

Bilaga 3, greppa språket, pronomen.   



 

  

Bilaga 4, sommarlägret.   

  

    
Bilaga 5, blanda och ge.   



 

  

Bilaga 6, verktygslåda, modelltext.   



 

  
Bilaga 7, Sommarlägret, anvisning gällande vilken texttyp eleven ska skriva.   
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