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Abstract	  

Emma Ekegren (2016). Att läsa för att lära: En läromedelsanalys gällande elevers 

vidareutveckling av läsförståelse	  (Reading to learn: A textbook analysis regarding students 

development of reading comprehension). Independent Project, Swedish, Independent Project, 

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

Social Sciences. 

This essay analyzes the textbook ”Zick Zack” created by Pernilla Lundenmark and Anna Modigh 

(2011). The textbook is a base learning material within the subject Swedish and Swedish as a second 

language and focuses on language development literacy, information retrieval and critical evaluation.  

The aim of this essay is to analyze ” Zick Zack” (textbook and exercise book for grade 4) to see the 

extent to which the textbook supports students development of reading comprehension through the use 

of reading comprehension strategies. This essay is also aiming to analyze the textbook in relation to 

the curriculum. My research is based on a socio-cultural perspective where Vygotskijs development 

theories are in focus. The method of the essay consists of a content analysis with quantitative 

elements.  

The main result reveals that the textbook “Zick Zack” supports students' development of reading 

comprehension through the use of reading comprehension strategies to a great extent. Furthermore the 

result also reveals that the use of the reading comprehension strategies is related to the curriculum to a 

great extent. An important conclusion is that to get the most out of the textbook and to evolve the 

skills needed to meet the requirements of the curriculum, students should work in a social context.  

Keywords: Reading comprehension, reading comprehension strategies, textbook analysis, curriculum.  
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1.	  Inledning	  	  

Läsförmåga och läsförståelse är enligt Skolverket (2006, s. 28) högt värderat i vårt samhälle. 

Det ställs stora krav på samhällsmedborgares förmåga att tillgodogöra sig det skrivna språket, 

och skriftspråket i sin tur är ett kommunikationsmedel som till stor del dominerar vardagligt 

inhämtande av kunskap i olika former, allt från texter på exempelvis mjölkpaket till 

avancerade teoretiska texter (Skolverket 2006, s. 6). Skolverket (2006, s. 6) hävdar därmed att 

läsfärdighet kan ses som en nyckel som öppnar dörrar till tillvaron som aktiv 

samhällsmedborgare. Monica Reichenberg (2008, s. 7) påstår att en av skolans viktigaste 

uppgifter är att som lärare se till att alla elever lär sig att läsa, förstå och använda texter. I 

likhet med Skolverket och Reichenberg framhåller Ivar Bråten (2008, s. 11) att läsförståelse 

som en kompetensform är avgörande i vårt kunskapssamhälle inom utbildningssystemet och 

inom arbetslivet och samhället. Det han vill framhålla är att läsförståelse berör kärnan i 

utbildningsverksamheten och engagemanget i ett modernt kunskapssamhälle.  

Under de senaste decennierna har barns och ungdomars läsförmåga och läsförståelse varit 

föremål för många studier och undersökningar då alltför många elever lämnar grundskolan 

utan att ha uppnått de nationella målen för kunskapskravet E i ämnet svenska (Reichenberg 

2008, s. 7). Både PISA- undersökningen (Skolverket 2012, s. 142) och den internationella 

läsundersökningen PIRLS (Skolverket 2006, s. 45) visar att elevers läsförståelse försämras 

allt mer, och som en följd av det är läsning idag ett omfattande forskningsområde med många 

olika ingångar (Bråten 2008, s. 25). Det har framförallt diskuterats mycket om läsprocesser 

och forskning om läsundervisningen i skolan där särskild vikt läggs på hur läsaren skapar 

mening i texten (Bråten 2008, s. 25). Skolan har enligt Bråten (2014, s. 25) idag stora och 

även lite överdrivna förväntningar på sig från samhället att kunna arbeta för att läsförståelsen 

hos elever ska förbättras. Bråten (2014, s. 25) påstår dock att det forskats kring läsförståelse i 

hundra år och att det genom den forskningen framkommit att en god undervisning i skolan 

faktiskt kan bidra till att elever vidareutvecklar sin läsförmåga och läsförståelse.  

Som en följd av att skolan och lärare fått större krav på sig för att förbättra och utveckla 

elevers läsförståelse menar Bråten (2014, s. 26) att forskningen fått tagit sig an nya 

utgångspunkter. Idag forskas det därför även i klassrum eller i andra sociala sammanhang där 

läsningen får vara en naturlig aktivitet för eleven. Även teknikens genomslag har enligt 

Bråten (2014, kapitel 8) gjort att det skett en förändring i den nya forskningsinriktningen ute i 

klassrummen. Den stora förändringen som skett är att det gått från en användning av 
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traditionella papperstexter till en användning av digitala texter, det vill säga texter som 

antingen är eller har varit lagrade på en dator. Dessa digitala texter har fått en annan form och 

en annan betydelse i samhället än vad de traditionella papperstexterna har haft. Bråten (2014, 

kapitel 8) påstår därmed att läsforskare har nya områden att ta sig an och förhålla sig till för 

att få fram nutida forskning på hur elevers läsförståelse i skolan kan förbättras.   

Utan tvivel vill jag påstå att det finns en stor utmaning kring hur lärare ska arbeta för att 

vända den negativa trenden med svenska elevers allt sämre läsförståelse. Detta främst med 

avseende på att läsförståelse ses som en så viktig kompetens både inom utbildningssystemet 

och inom arbetslivet och samhället. Detta blir då intressant för mig som blivande lärare och 

bör intressera alla lärare för hur vi tillsammans kan arbeta för en förbättrad läsförståelse hos 

elever. Utmaningen ligger i det som Bråten (2014, kapitel 2) påstår att det ständigt sker 

förändringar i vårt samhälle som gör att man som lärare måste förhålla sig till både tidigare 

forskning och pågående forskning gällande de nya textvärldar som eleverna möter.  

1.1	  Undersökningsområde	  	  

Som nämnts ovan kan en god undervisning i skolan bidra till att elever vidareutvecklar sin 

läsförmåga och läsförståelse. Mot den bakgrunden kommer detta självständiga arbete inrikta 

sig på i vilken utsträckning läsförståelsen kan vidareutvecklas hos eleverna, detta med hjälp 

av några forskningsbaserade modeller för läsförståelsestrategier som visat sig ge god effekt på 

elevers vidareutveckling av läsförståelse. Arbetet kommer sedan rikta in sig på hur dessa 

läsförståelsestrategier överensstämmer med en lärobok som tagits fram med syfte att 

vidareutveckla elevers läsförståelse.  

Läroböcker som en form av läromedel i undervisningen är något som jag sett och fått 

erfarenhet av att de används i stor utsträckning då jag både haft 20 veckors VFU under denna 

utbildning och att jag även under fyra års tid arbetat extra som vikarie på olika grundskolor. 

Av det skälet anser jag att det är viktigt att jag som blivande lärare skaffar mig 

läromedelskunskap för att kunna bedöma om ett läromedel är bra och även vilket läromedel 

som i så fall är bäst för mina elevers lärande och undervisningssituation. En lärobok som jag 

sett använts mycket både i svenska och ämnet svenska som andraspråk är ”Zick Zack”. Jag 

har fått uppfattningen att det varit en lärobok som både lärarna och eleverna sett som ett bra 

och lärorikt material i undervisningen för att vidareutveckla läsförståelse. I detta arbete gör 

jag därför en läromedelsanalys av läroboken ”Zick Zack”. Detta i förhoppning om att både få 

en bättre kunskap om hur läsförståelsen kan vidareutvecklas hos eleverna och för att få en 

bättre läromedelskunskap i mitt framtida läraryrke.  
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  

I det här självständiga arbetet ska jag visa i vilken utsträckning läroboken ” Zick Zack” 

(textsamling och tillhörande övningsbok för årskurs 4) stödjer elevers vidareutveckling av 

läsförståelse genom en användning av läsförståelsestrategier. Syftet med detta arbete är också 

att analysera läroboken i relation till läroplanens skrivningar.  

I detta arbete besvaras följande frågor:  

• I vilken utsträckning stödjer läromedlet ” Zick Zack” elevers vidareutveckling av 

läsförståelse genom användning av läsförståelsestrategier? 

• Hur anknyter den vidareutvecklingen av läsförståelsen till läroplanen?  

1.3	  Disposition	  	  

Jag redogör först för vilket teoretiskt perspektiv jag grunder mitt arbete på följt av en 

bakgrundsbeskrivning kring läsförståelse och tidigare forskning med anknytning till 

läsförståelse och läromedel. Därefter kommer ett metod- och materialavsnitt där jag först 

presenterar materialet, sedan vilken metod jag använt mig av för att analysera materialet. 

Därefter kommer en beskrivning av hur jag gått tillväga för att analysera materialet och till 

sist kommer en diskussion kring mina val av metod och material till arbetet. I efterföljande 

avsnitt presenterar jag det resultat jag kommit fram till utifrån arbetets frågeställningar. 

Utifrån mitt resultat kommer sedan ett diskussionsavsnitt som inleds med en sammanfattning 

av arbetets huvudresultat. Vidare följer en resultatdiskussion utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar. Diskussionen avslutas sedan med en konklusion och förslag på fortsatt 

forskning. Slutligen redovisar jag vilka referenser jag använt mig av i mitt arbete i en käll- 

och litteraturförteckning.  

2.	  Teorianknytning	  	  

I detta arbete utgår jag ifrån att när eleverna arbetar i läromedlet ”Zick Zack” befinner de sig i 

en sociokulturell kontext. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv uppstår kunskap i ett socialt 

sammanhang. Förgrundsgestalten för det sociokulturella perspektivet är Lev Semenovich 

Vygotskij som hävdar att språket och kulturen hör ihop och att den verbala tanken inte är 

medfödd. Det Vygotskij framhåller är att lärandet sker interaktivt i ett samspel mellan andra 

individer, att barnets språk och kommunikation utgör en länk mellan barnet själv och 

omgivningen. Inom Vygotskijs teori framhålls begreppet ”den proximala utvecklingszonen” 

som innebär att en individ kan utvecklas från sin aktuella kunskapsnivå till en ny 

kunskapsnivå i en interaktion med andra. Individen kan alltså i sitt eget agerande tillämpa de 
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nya kunskaperna som utvecklats i interaktionen mellan andra individer (Roger Säljö 2012, s. 

185- 196).  

Ett ytterligare begrepp som förknippas med Vygotskij är ”scaffolding”, vilket Barbro 

Westlund (2015, s. 124) hävdar är speciellt centralt när det gäller läsförståelseundervisning. 

Begreppet ”scaffolding” står för att läraren ger elever tillfälliga ”byggnadsställningar” mellan 

den kunskap som eleven redan har och den nya kunskap som eleven ska överta. I början av en 

inlärningsprocess ger läraren eleven vägledning och stöd, men poängen är att eleven med 

hjälp av ”byggnadsställningarna” efterhand ska kunna överta ansvaret för sitt eget lärande och 

att lärarens stöttning därmed kan avta. I denna inlärningsprocess är även misstag något som 

eleverna inte ska se som något nederlag, utan något som de istället kan lära sig av (Säljö 

2012, s. 194; Westlund 2015, s. 124-125).  

3.	  Bakgrund	  

I relation till arbetets syfte och frågeställningar tas följande upp i denna 

bakgrundsbeskrivning: begreppet läsförståelse, ett avsnitt om PISA- och PIRLS-

undersökningarna, ett avsnitt gällande hur lärare kan arbeta med en vidareutveckling av 

läsförståelse i mellanstadiet, ett avsnitt om att undervisa i lässtrategier för förståelse, ett 

avsnitt utifrån FN:s barnkonvention, skollagen och läroplanens skrivningar och slutligen en 

sammanfattning.  

3.1	  Begreppet	  läsförståelse	  

Enligt Barbro Westlund (2009, s. 70) definieras läsförståelse som ”en dynamisk och 

målinriktad process, som inkluderar färdigheter, tidigare kunskap och motivation”. Vidare 

påstår Westlund (2009, s. 70) att läsning handlar om att skapa mening och att förståelsen 

påverkas av syftet med läsningen. Läsaren och texten ska integrera med varandra för att skapa 

mening. Detta genom att läsaren iakttar och känner sig bunden till texten samtidigt som 

läsaren även kan gå utanför innehållet och tillföra texten något nytt. Nyckeln till läsförståelse, 

hävdar Westlund (2009, s. 70), är att låta eleverna få tänka på högre nivåer, att de får resonera 

om sina tankar och att de får använda sina kunskaper, ”Thoughtful literacy”. Detta istället för 

att eleverna ska kontrolleras genom test eller genom att de muntligt eller skriftligt ska svara 

på kontrollfrågor.  

Karin Stenlund (2011, s. 24) definierar läsförståelse som något som ”innefattar ett samspel 

mellan texten och läsaren och att detta samspel sker i en process”. En ytterligare definition 

lyder ”Förmågan att läsa vad som faktiskt står på raderna, det som står mellan raderna och 
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förmågan att se kritiskt på texten både vad gäller innehåll och form” (Rosén, Längsjö, Nilsson 

och Gustafssons 2008, s. 25 se Stenlund 2011, s. 24).  

3.2	  PISA	  och	  PIRLS	  undersökningar	  

Som tidigare nämnts visar PISA- undersökningen (Skolverket 2012, s. 142) att elevers (15 år) 

läsförståelse försämras allt mer. Sverige är ett av de länder som ligger under OECD- 

genomsnittet på 496 poäng där Sverige enligt denna undersökning endast ligger på 483 poäng 

(2012, s. 124). Detta resultat i läsförståelse har därmed sjunkit med 33 poäng jämfört med 

PISA 2000 (2012, s. 146). Undersökningen upplyser även att det är de lågpresterande 

eleverna som försämrat sina resultat mest och att de högpresterande eleverna försämrat sina 

resultat i en mindre utsträckning (2012, s. 142). I den internationella läsundersökningen 

PIRLS (2006, s. 8) undersöktes läsförmågan hos elever i årskurs 4. Elevernas läsförmåga 

testades genom läsprov med flervalsfrågor och öppna frågor. Läsförmågan testades även 

genom enkäter till elever, föräldrar, lärare och rektorer som syftade till att undersöka 

undervisningen i skolan, attityder till läsning, läsvanor m.m. Resultatet av undersökningen 

visar att svenska elever lyckades väl med sin läsning i ett internationellt perspektiv (PIRLS 

2006, s. 57). I jämförelse med OECD- genomsnittet i PISA- undersökningen var de svenska 

resultaten i PIRLS undersökning högre (PIRLS 2006, s. 57). Men i en jämförelse mellan 

PIRLS undersökningarna år 2006 och 2001 framgår det att elevernas läsförmåga var lägre än 

den undersökningen som gjordes 2001 (PIRLS 2006, s. 45). 

3.3	  Vidareutveckling	  av	  läsförståelse	  i	  mellanstadiet	  

Oavsett skolämne är det samtliga lärares ansvar att ge eleverna stöd att utvecklas till 

framgångsrika läsare (Westlund 2015, s. 12). Det Westlund (2015, s. 12) menar är att alla 

lärare behöver ha grundläggande kunskaper om hur läsprocessen fungerar och hur den 

utvecklas hos eleverna i olika åldrar. En god ordavkodning och ett gott läsflyt är viktigt, men 

det räcker inte för att eleverna ska kunna utvecklas till eftertänksamma, kritiska och kreativa 

läsare som i sin tur leder eleverna till en djupare läsförståelse.   

Westlund (2015, s. 15) har ett forskningsintresse för elevers läsförståelse i mellanstadiet och 

hon hävdar att skälen till det är för att: elevers läsförståelse jämförs i internationella 

kunskapsmätningar, bland annat under det fjärde skolåret, det finns få svenska 

forskningsstudier om mellanstadiets läsundervisning i praktiken, många mellanstadielärare 

har inte fått tillräcklig kompetensutbildning i den fortsatta läsutvecklingen då eleverna går 

från att lära sig att läsa till att läsa för att lära, läsförståelsen blir allt mer ämnesspecifik ju 



	  

	   6	  

äldre eleverna blir och det påverkar alla skolämnen, och detta påstår Westlund (2015, s. 15) 

inte har uppmärksammats tillräckligt.  

Westlund (2015, s.14) visar på några prioriterade områden som den svenska skolan behöver 

utveckla och arbeta med för att elever ska kunna utveckla en djupare läsförståelse:  

Ett första prioriterat område handlar om vad som sker i den lärarledda undervisningen. 

Samtliga lärare har ett ansvar att arbeta medvetet med elevers språkutveckling, vilket innebär 

att de ska stödja elevernas förmåga till att kunna resonera, lyssna, läsa och skriva inom olika 

skolämnen. Westlund (2015, kapitel 4) har därför beskrivit flera olika forskningsbaserade 

modeller och metoder som ska uppmärksamma dessa förmågor med särskild betoning på en 

utveckling av elevernas läsförståelse. Lärarens uppgift och ansvar är att anpassa dessa 

modeller och metoder till sina elever så att de får bästa möjliga förutsättningar för att kunna 

utvecklas. Syftet med modellerna är sedan att eleverna successivt ska överta ett eget ansvar 

för sitt lärande (Westlund 2015, kapitel 7). Tre modeller som Westlund förespråkar kommer 

att tas upp i avsnittet ”Att undervisa i läsförståelsestrategier för förståelse”.  

Ett annat område som prioriteras handlar om lärares professionsutveckling och kollegialt 

lärande. Det är viktigt att lärare får användbar och kontinuerlig professionsutveckling. Lärare 

måste även få tid att reflektera över sin undervisning tillsammans med andra i ett så kallat 

kollegialt samarbete. Det är även nödvändigt att lärare och elever har ett gemensamt 

metaspråk (ett språk för att tala om ett annat språk). Genom att lärare talar om sin egen 

läsning får eleverna stöd i att alltmer förstå sig själva som läsare. Sammanfattningsvis handlar 

det om struktur (fortbildning, reflektion och erfarenhetsutbyte), strategier (planering, 

tillvägagångssätt, verktyg) och stringens (tydlighet, precision, logik) (Westlund 2015, kapitel 

7). 

Ett ytterligare område som prioriteras handlar om innebörden av formativ bedömning. 

Formativ bedömning står för att läraren ska ansvara för, vägleda och ge effektiv och 

framåtsyftande feedback så att alla elever lyckas. Den formativa bedömningen som eleverna 

får för att utveckla sin läsförståelse och hur den slutligen bedöms handlar om i vilken grad 

olika komponenter i ett skolsystem stämmer överens med varandra, exempelvis som 

styrdokument, bedömning, undervisning och lärande. Lärare behöver ställa sig kritiska till hur 

man själv ser på undervisning, lärande och bedömning, som en process eller som separata 

delar. Formativ bedömning handlar även om att som lärare kunna använda all tillgänglig 

information för att kunna stödja sina elevers fortsatta utveckling och att ha förmågan att 

kunna förändra sin egen undervisning om det skulle behövas. Hur läraren väljer att utföra sin 
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formativa bedömning får effekter på vilket lärande det är som sker hos eleven. Om eleven 

blivit tillräckligt involverad i sitt eget lärande mot klargjorda mål påvisar det en god effekt av 

lärarens formativa bedömning (Westlund 2015, kapitel 7). 

Ett sista område som prioriteras handlar om ett inkluderande arbetssätt och pedagogiskt 

ledarskap. Lärare ska ha en god kunskap om hur elever lär sig bäst och se skillnader mellan 

eleverna i en klass som berikande för lärandet istället för att se det som ett problem. De ska 

skapa ett tryggt klassrumsklimat där alla elever ska känna sig inkluderade och där alla elever 

ska känna att misstag ses som en viktig del av ett livslångt lärande. Lärare ska ge 

förutsättningar för elevers lärande men ska visa eleverna att det är de själva som ansvarar för 

sitt eget lärande. Elevers tänkande om sig själva och om vad de ska lära sig och varför är 

beroende av de samtalsmönster som utvecklas i klassrummen. Läraren behöver därmed ta 

hänsyn till i vilket sammanhang eleven förväntas visa sin förståelse och om eleven stöter på 

problem ska läraren i så fall ge eleven information om vilken läsförståelse han eller hon har 

problem med i förhållande till vad. Viktigt är också att upplysa om hur eleven kan göra för att 

komma över sitt läsförståelseproblem (Westlund 2015, kapitel 7). 

3.4	  Att	  undervisa	  i	  läsförståelsestrategier	  för	  förståelse	  

Westlund (2015, s. 26) påpekar att allt fler läsforskare betonar att elever måste få 

undervisning i läsförståelsestrategier genom hela sin skoltid. Läsförståelsestrategier kan 

definieras som ”mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket för att tillägna sig, 

ordna, och fördjupa information från text samt att övervaka och styra sin egen textförståelse” 

(Bråten 2008, s. 69).  

Hjärtat i en aktiv läsförståelseundervisning, enligt Westlund (2015, s. 33), är att läraren ska ge 

sina elever modeller/ metoder för hur de kan tänka för att förstå olika texter. Utifrån det tar 

hon speciellt upp tre olika modeller som kan göra att läsförståelseundervisningen blir 

framgångsrik (Westlund 2015, kapitel 4). Även Bråten (2008, kapitel 10) tar upp dessa tre 

modeller som exempel på hur de kan användas explicit i läsförståelseundervisning. De tre 

modellerna Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategy Instruction (TSI) och Concept- 

Oriented Reading Instruction (CORI) presenteras nedan.  

Den första modellen Reciprocal Teaching (RT) står för en ömsesidig undervisning och bygger 

på Vygotskijs utvecklingsteorier om att en individ först utvecklas i ett socialt sammanhang 

och sedan på en individnivå. De förståelsestrategier som denna modell bygger på är först att 

eleverna ska förutspå/ställa hypoteser. När eleverna gör det ska de grunda sina hypoteser på 
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egen kunskap och kunskap om texten. De hypoteser som ställs till texten ska alltid följas upp 

med en diskussion om de varit tillräckligt rimliga eller om de behöver omprövas (Bråten 

2008, s. 231- 238; Westlund 2015, s. 128- 132). 

Den andra förståelsestrategin handlar om att eleverna ska ställa frågor. Det ska vara frågor om 

texten som utmanar deras tankar. Eleverna ska både ställa autentiska och öppna frågor till 

varandra, på ett respektfullt sätt ska de även värdera varandras svar och introducera nya 

områden genom att de ställer frågor utifrån den lästa texten (Bråten 2008, s. 231- 238; 

Westlund 2015, s. 128- 132). 

Den tredje förståelsestrategin handlar om att eleverna ska reda ut oklarheter. Det kan vara ord 

eller begrepp som eleverna tycker är svåra att förstå och då ska de diskuteras i gruppen. Det 

handlar även om att eleverna ska leta efter ledtrådar i texten eller att de slår upp okända ord i 

en ordlista eller att de på ett annat sätt tar reda på vad ett ord betyder. Till sist handlar det om 

att eleverna ska försöka klargöra vilka idéer texten bygger på, såsom huvudbudskap och 

underliggande teman (Bråten 2008, s. 231- 238; Westlund 2015, s. 128- 132). 

Den sista förståelsestrategin handlar om att eleverna ska sammanfatta både överordnade och 

underordnade idéer i texten. Detta ska de göra genom att först identifiera vad som är viktig 

information i texten, sedan ta bort ointressant information, därefter ta bort överflödig 

information och till sist göra en syntes av olika delar i texten. De fyra strategierna som 

beskrivits ovan ska inte ses som att någon är mer effektiv än någon annan, utan ett samspel 

mellan strategierna ska ske för att få ut bästa möjliga effekt på läsförståelse (Bråten 2008, s. 

231- 238; Westlund 2015, s. 128- 132).  

Den andra modellen, Transactional Strategy Instruction (TSI) är en nyare evidensbaserad 

undervisningsmodell som kan ses som en vidareutveckling av RT och en modell som även 

visat sig gett dokumenterad effekt på läsförståelse. I denna modell är det centralt hur eleverna 

och läraren inbördes stöttar varandra och delger varandra sina tolkningar och strategier. TSI 

innebär att: strategiundervisning ingår som en naturlig del i den dagliga undervisningen. 

Läraren ger några få effektiva modeller för hur olika förståelsestrategier kan användas på en 

och samma text, undervisar eleverna i användningen av strategierna när det finns behov av 

det, läraren för diskussioner med eleverna om när, vilka och hur strategierna ska användas. 

TSI står även för att motivation, engagemang och metakognition skapar aktiva läsare. De 

strategier som regelmässigt uppträder i TSI- modellen är att eleverna ska föregripa innehållet, 

reagera på texten genom att de kopplar sina förkunskaper till det som kommer fram i texten, 

konstruera bilder som representerar textens idéer, anpassa läshastighet och läsesätt till sin 
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egen förståelse, ställa frågor till texten och sammanfatta innehållet i texten. Ett långsiktigt mål 

med modellen är att eleverna ska bli självreglerande användare av de strategier som aktiveras 

i gruppen (Bråten 2008, s. 238- 244 ; Westlund 2015, s. 148- 150). 

Den sista modellen, Concept- Oriented Reading Instruction (CORI), är precis som TSI en 

nyare evidensbaserad undervisningsmodell. CORI riktar in sig på en begreppsorienterad 

läsundervisning där viktiga begrepp ska läras inom ett visst ämne. Syftet med modellen är att 

skapa läsengagemang bland eleverna. De fyra viktigaste faktorerna som skapar 

läsengagemang hos eleverna är motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social 

interaktion. Utifrån ledorden ska eleverna enligt modellen uppmuntras till att: aktivera 

relevant förkunskap, uppmärksamma och förstå centrala begrepp, ställa frågor de vill ha svar 

på, lära sig att söka relevant information, kunna organisera och förmedla sin kunskap, 

utvärdera sin kunskap och ansträngning till att nå uppsatta mål (Bråten 2008, s. 245- 249; 

Westlund 2015, s. 150- 152). 

Gemensamt för dessa tre modeller är att: de baseras på en konstruktivistisk syn på lärande där 

elevernas eget kognitiva arbete och utbyggnad av deras förkunskaper är i fokus, kognitiva 

strategier betraktas som grundläggande för läsförståelse och de kan läras genom explicit 

undervisning. Gemensamt för alla modeller är även betydelsen av den sociala aspekten av 

lärande där dialogen ses som en viktig kompetens och där lärarens roll betonas (Bråten 2008, 

s. 250).  

Westlund (2015, s. 144-145) hänvisar till NRP (National Reading Panel 2000, s. 42) som 

visar en sammanfattning av sju punkter som givit störst effekt på läsförståelse i 

undervisningen. Dessa punkter är att: eleverna övervakar sin förståelse, och lär sig av 

varandra; grafiska och semantiska hjälpmodeller inklusive att tankekartor används; eleverna 

svarar på frågor, formulerar egna frågor utifrån texten, lär sig olika berättelsestrukturer och 

sammanfattar huvudidéerna i texten. Undervisningsmetoder som inte verkar stödja elevers 

utveckling av läsförståelse är: stafettläsning och olika typer av tävlingsmoment, kontrollfrågor 

som ställs av läraren på textnivå och där eleven kan hitta svaret direkt i texten, alltför mycket 

individuellt arbete och slutligen tystläsning. Tystläsning stödjer inte elevers utveckling av 

läsförståelse om inte läraren ger tillräckligt med framåtsyftande feedback till eleven 

(Westlund 2015, s. 78- 84).  
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3.5	  FN:s	  barnkonvention,	  skollagen	  och	  läroplanen	  	  

Idag finns det lagar, regler och krav som lärare har skyldighet att förhålla sig till som 

gemensamt framhåller hur vidareutvecklingen av läsförståelse hos elever är viktig.  

Enligt grundprinciperna i FN:s barnkonvention (artikel 2 och 6) framgår det exempelvis att 

varje barn ska ges möjlighet till att utvecklas och nå sin fulla potential och att alla barn har 

samma rättigheter. Alla barn har alltså rätt att få lära sig att läsa.  

I skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §) står det 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. 

I Lgr 11 (Skolverket 2011, s. 223) framgår det att i ämnet svenska, som enligt skollagen (SFS 

2010:800, 10 kap. 4 §) är ett obligatoriskt ämne i grundskolan, ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 står det 

att eleverna ska få lära sig olika lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier 

samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna 

(Skolverket 2011, s. 225). Begreppet lässtrategier finns även uttryckt på följande sätt som ett 

kunskapskrav i årskurs 6:  

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 

lässtrategier på� ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar 

av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar 

eleven grundläggande lä sfö rstå else. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och 

föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt 

på� ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen (Skolverket 2011 s. 228).  

3.6	  Sammanfattning	  	  	  

Sammanfattningsvis visar denna bakgrundsbeskrivning att elevers (från årskurs 4 och uppåt) 

läsförståelse försämras allt mer. Mot den bakgrunden ges det förslag på några prioriterade 

områden (ett mer medvetet arbete med elevers språkutveckling, professionsutveckling, 

kollegialt lärande, formativ bedömning, ett mer inkluderande arbetssätt och pedagogiskt 

ledarskap) som den svenska skolan behöver arbeta med för att elever ska kunna utveckla en 

djupare läsförståelse. De tre modellerna Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategy 

Instruction (TSI) och Concept- Oriented Reading Instruction (CORI) lyfts även fram som kan 

göra att läsförståelseundervisningen blir framgångsrik.  
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4.	  Tidigare	  forskning	  

Detta avsnitt syftar till att redovisa ett urval av den tidigare forskning som har gjorts inom 

arbetets områden: läsförståelse och läromedel. Det finns relativt mycket forskning om lärares 

arbete med läsförståelse i undervisningen, men forskning med anknytning till läromedel lyser 

med sin frånvaro.  

4.1	  Forskning	  med	  anknytning	  till	  läsförståelse	  	  

När det gäller svensk forskning med anknytning till lä sfo�rstå else har det gjorts flera 

studier, och Barbro Westlunds (2013) avhandling är ett exempel som visar hur undervisning i 

skolan kan bidra till att barn vidareutvecklar sin läsförståelse. I avhandlingen har en 

jämförelse utförts gällande hur svenska och kanadensiska lärare för årskurs fyra resonerar 

kring bedömningsarbetet med lä sfö rstå else och vilket stöd de anser att eleverna får. För 

att få fram ett resultat har Westlund (2013, s. 121- 128) använt sig av både 

klassrumsobservationer och transkriptioner av bandinspelade intervjuer. Det insamlade 

materialet har sedan analyserats utifrån en kritisk diskursanalys, teorier om feedback och en 

sociokognitiv teori (2013, kapitel 3).  

Avhandlingens resultat pekar på bland annat betydelsen av att lärarna använder ett metaspråk 

och instruerar eleverna vilka lässtrategier de använder då  de stöter på problem i en text. 

Resultatet visar även att undervisning i lä sfö rstå elsestrategier är viktig, vilket de 

kanadensiska lärarna utövar. Dock framgår det inte om de svenska lärarna gör detta (2013, 

kapitel 6). Det finns också en risk att undervisningen i lä sfö rstå elsestrategier begränsas 

till vad Westlund (2013, s. 298) kallar för en ”isolerad färdighetsträning”.  

I en studie av Kierstin Furberg och Elsie Anderberg (2012, s. 1) undersöks relationer mellan 

lärares erfarenheter av läsförståelse och deras undervisning av läsförståelse. Studien har 

använt sig av en kvalitativ fenomenografisk design där 36 lågstadielärare på 36 svenska 

grundskolor intervjuats (Furberg och Anderberg 2012, s 3). I studien framgår det att den 

vanligaste uppfattningen om vad begreppet läsförståelse innebär för lärarna är att eleverna ska 

ha förmågan att kunna förstå en text på ett utvecklat och avancerat sätt. En utvecklad 

läsförståelse beskrivs i studien som något mer än att eleverna bara ska ha förmågan att förstå 

texten ordagrant. För att kunna förstå en text på ett utvecklat sätt finns det ett behov av att 

eleverna ska kunna göra tolkningar utifrån texten i en viss utsträckning. Lärarna i studien 

påstår att en utvecklad läsförståelse handlar om förmågan att kunna omvandla texter till 

alternativa uttryck för förståelse. En avancerad läsförståelse beskrivs i studien som något som 
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innehåller djupare reflektioner kring texten på olika sätt. Lärarna hävdar även att en avancerad 

läsförståelse handlar om att elever behöver ha en metakognitiv förmåga för att kunna 

kontrollera sin egen uppfattning om texten (Furberg och Anderberg 2012, s 8), det vill säga 

att kunna tolka, värdera, ha omdömen om, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, 

pröva och ompröva samt lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller 

sammanhang. I studien framgår det även av lärarna att de vanligaste undervisningsmomenten 

under deras lektioner är att låta eleverna återberätta vad den text de läst handlar om, att 

eleverna får förklara betydelsebärande ord och fraser och att lärarna själva ofta ställer direkta 

och riktningsgivande frågor som syftar till att eleverna ska svara på dem direkt och korrekt 

(Furberg och Anderberg 2012, s. 8-9).  

Undervisningsmoment som inte förekom i lika stor utsträckning var sådana som syftade till 

att aktivera och identifiera elevernas förkunskaper, som syftade till att öka elevernas djupare 

förståelse, moment där eleverna får lära sig utmärkande huvuddrag, ordförråd och texttyper 

som kan igenkännas och moment där eleverna får utvecklas som aktiva och kreativa läsare/ 

lyssnare, detta samtidigt som eleverna även ska övervaka sin egen uppfattning och 

uppmuntras till att ställa frågor som de inte förstår. Inte heller förekom i lika stor utsträckning 

moment där lärare ställer motiverande och medvetna frågor till eleverna och moment som 

drama, konst och musik där eleverna får utveckla sin läsförståelse på ett annat sätt än genom 

det verbala (Furberg och Anderberg 2012, s. 8-9). Alla dessa moment påstår Furberg och 

Anderberg (2012, s. 9) är sådana som borde användas i en större utsträckning, och detta på 

grund av att dessa moment är mer relaterade till läsförståelsestrategier för att närma sig en 

text som en helhet, och till för att låta elever nå djupare nivåer av läsförståelse, samt uppfatta 

olika särdrag i texter.  

Utifrån vad studiens resultat visar hävdar Furberg och Anderberg (2012, s. 9) att lärares 

uppfattningar om vad begreppet läsförståelse innebär och hur de faktiska 

undervisningsmomenten ser ut i praktiken inte överensstämmer. En förklaring till det kan vara 

att lärarna inte verkar tro på sin undervisningsverksamhet där syftet med undervisningen är att 

utveckla strategier som utvecklar elevers läsförståelse. En annan förklaring kan vara att lärare 

inte är bekanta med den senaste forskningen om läsförståelse kring undervisningsmetoder, 

eller en ytterligare förklaring kan vara att det är en brist på nutida forskning (Furberg och 

Anderberg 2012, s. 9). Enligt Furberg och Anderberg (2012, s. 9) kan det vara så att det 

faktiskt saknas relevant läsförståelseforskning om undervisningsmetoder i klassrummen, som 

även Westlund (2013, s. 15) hävdar. En annan hypotes som de har är även att resultaten kan 
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tolkas som en återspegling av ett sammanhang där samtal om explicit undervisning och 

detaljerad och strukturerad planering har tonats ner under de senaste tjugo åren. Detta kan 

dels bero på en stark inverkan av den konstruktivistiska synen på lärande (att människor 

själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden) och dels på att lärarna ser 

undervisningen som en pågående process där elever och lärare arbetar tillsammans i en 

integrerad kursplan med en hög grad av individuell anpassning (Furberg och Anderberg 2012, 

s. 9). Till sist hävdar Furberg och Anderberg (2012, s. 9) att lärare behöver få en ökad 

kunskap i hur de kan tillämpa sina läsförståelsekunskaper i det komplexa klassrummet där 

enskilda elevers behov ska bemötas. De menar också att det är viktigt att 

läsförståelsestrategier länkas samman i undervisningen på ett nära och motsvarande sätt.  

I likhet med Furberg och Anderberg (2012) har Mary Parker och Jane Hurry (2007, s. 299-

300) i sin studie forskat kring hur lärare använder sig av frågor i läsförståelseundervisningen. 

Studien genomfördes i 51 ”London Key Stage 2” klassrum där lärare både intervjuades och 

observerades. Även i denna studie har lärarna liknande uppfattningar som lärarna i Furberg 

och Anderbergs (2012, s. 8) studie, att begreppet läsförståelse innebär att eleverna ska ha 

förmågan att kunna förstå en text på ett mer utvecklat och avancerat sätt (Parker och Hurry 

2007, s. 304-311). Men utifrån studiens resultat kommer de fram till slutsatsen att: ”only 

occasionally are teachers’ questions used to assist pupils to develop more elaborated ideas” 

(Parker och Hurry 2007 s. 311) och de påstår även att detta tenderar till att eleverna blir 

alldeles för passiva.  

En jämförelse mellan Furberg och Anderbergs (2012, s. 9) och Parker och Hurrys (2007, s. 

311-313) studier visar att lärares uppfattningar om vad begreppet läsförståelse innebär och hur 

de faktiska undervisningsmomenten tillämpas inte stämmer överens. I båda studierna framgår 

det att den vanligaste undervisningsformen i läsförståelse är moment där lärarna ställer direkta 

och kontrollerande frågor till eleverna. Sådana frågor menar forskarna gör eleverna inaktiva i 

sitt lärande istället för att lärarna ger eleverna möjlighet till att få närma sig en text som en 

helhet och att de får nå djupare nivåer av läsförståelse (Furberg och Anderberg 2012, s. 8-9 ; 

Parker och Hurry 2007, s. 311).  

4.1.1	  Sammanfattning	  	  

Sammanfattningsvis klargör tidigare forskning med anknytning till läsförståelse att: Den 

vanligaste uppfattningen om vad begreppet läsförståelse innebär för lärarna är att eleverna ska 

ha förmågan att kunna förstå en text på ett utvecklat och avancerat sätt. Men deras 

uppfattningar motsvarar inte hur de faktiska undervisningsmomenten ser ut i praktiken. De 
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vanligaste undervisningsmomenten visar sig nämligen vara återberättande moment, 

förklaringar av betydelsebärande ord och fraser samt kontrollerande frågor av lärarna. Detta 

medför att eleverna i sitt lärande blir alldeles för passiva istället för att möjligheter ges till 

dem att kunna nå djupare nivåer av läsförståelse. Det lyfts fram olika förklaringar till varför 

undervisningen ser ut som den gör, men det viktigaste konstaterandet är att lärare behöver få 

en ökad kunskap i hur de kan tillämpa sina läsförståelsekunskaper i det komplexa 

klassrummet där enskilda elevers behov ska bemötas, och att det är viktigt att 

läsförståelsestrategier länkas samman i undervisningen på ett nära och motsvarande sätt för att 

elever ska kunna utvecklas i sin läsförståelse.  

4.2	  Forskning	  med	  anknytning	  till	  läromedel	  i	  svenskämnet	  

Skolverket (2006, s. 14) hävdar i sin rapport att det idag är läroboken som styr 

klassrumsundervisningen i skolan, och att svenskämnet är ett av de ämnen där läroboken har 

störst inflytande. Läroboken som läromedel har en stark ställning som riktningsgivare i 

undervisningen och påverkar vilket innehåll som behandlas, för att konkretisera 

undervisningens mål och för att hålla elever sysselsatta. Skolverket (2006, s. 14) visar dock 

att teknikens utveckling av datorer eller andra elektroniskt baserade redskap har ändrat på 

förutsättningarna för elevers arbete i skolan. Detta har då enligt Skolverket (2006, s. 14) 

medfört nya undervisningsmöjligheter utan läroböcker samtidigt som det även skapat nya 

problem.	  

4.2.1	  Begreppet	  läromedel	  	  

Enligt Skolverket (2015) finns det ingen centralt fastställd definition av läromedel. Men de 

menar att man kan, förutom att se läromedel som redskap för undervisning, också förstå dessa 

som en minnesbank för kunskap och kommunikation. Vidare påstår de att läromedel även kan 

förstås som en standard för social kontroll av accepterade kunskaper och giltiga ideologiska 

ställningstaganden. I Skolverkets rapport (2006, s. 14) definieras läromedel som sådant som 

lärare och elever använder för att eleverna ska nå de uppställda målen. De menar att det är 

elevernas måluppfyllelse som är det som är avgörande för om något ska betraktas som ett 

läromedel eller inte. En liknande definition finns i en avhandling av Christoffer Dahl (2015, s. 

26) som definierar läromedel som ett verktyg som används i en undervisningssituation av 

lärare och elever för att nå uppställda mål. I en avhandling av Lena Hoelgaard (2015, s. 19) 

definieras läromedlet som något som har potential som en viktig förmedlare mellan det 

avsedda och den genomförda undervisningen.  
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4.2.2	  Läroböckers	  roll	  i	  undervisningen	  	  

Monica Reichenberg (2000) har i sin avhandling bearbetat texter från läroböcker i ämnena 

historia och samhällskunskap utifrån de språkliga variablerna kausalitet (orsaksförhållande) 

och röst. 833 elever från 12 skolor fick sedan läsa de ursprungliga lärobokstexterna, en 

version som hade fått en författarröst, en version med tydligare kausalitet och en version där 

texten var bearbetad med både röst och kausalitet. Undersökningen visade att elevernas 

läsförståelse ökade när de läste de bearbetade texterna.  

I avhandlingen framhåller Reichenberg (2000, s. 27) även att läroböckerna har intagit en 

dominerande roll i undervisningen. Ett antal undersökningar har bekräftat att läroboken spelar 

en stor roll i skolelevers vardag då elever rimligtvis läser ett tiotal läroböcker per år. Vidare 

menar hon att läroboken är särskilt styrande för de lärarna som inte har utbildning i ämnet. 

Lärarna ser då läroboken som den viktigaste källan för att kunna skaffa sig kunskap om det 

ämne de ska undervisa i. Reichenberg (2000, s. 28) lyfter fram lärarnas ansvar när det gäller 

val av vilken lärobok som ska användas. Hon menar att lärare måste göra noggranna 

undersökningar av läroboken och inte bara bläddra igenom dem för att kunna avgöra 

läsbarheten i dem. Idag är läroböckerna dyra vilket medför att när böckerna ska köpas in ser 

skolorna dem som långsiktiga investeringar eftersom de ska användas i flera år. När böckerna 

väl köpts in ska de användas av många elever både med svenska som sitt första språk och 

elever med svenska som sitt andraspråk. Utifrån detta hävdar Reichenberg att det därför måste 

ställas krav på att läsbarheten i läroböckerna ska vara mycket hög.  

Vidare menar Reichenberg (2000, s. 30- 31) att läroböcker idag borde granskas ingående 

såväl språkligt som fackdidaktiskt innan lärare börjar tillämpa dem i sin undervisning. 

Språkligt sett handlar det om att författarna ska tillämpa ett språk i läroböckerna som ligger på 

rätt nivå för eleverna. Det handlar även om att förlagen till läroböckerna bör göra 

undersökningar bland både första- och andraspråksläsare för att få reda på om eleverna kan 

läsa texterna i läroböckerna med förståelse. I Sverige finns det inte längre någon 

läromedelsgranskning, utan den enda granskning som idag förekommer är av lektörerna vid 

bibliotekstjänst. De ger ett omdöme på en nyutkommen lärobok som sedan publiceras i en 

sammanbindningslista. Dock kan dessa omdömen inte ses som helt tillförlitliga då förlagen 

kan begära ett nytt omdöme av en annan lektör om den förra lektörens synpunkter var alltför 

kritiska. Reichenberg (2000, s. 31) ställer sig därmed kritisk till detta sätt att granska 

nyutkomna läroböcker. Det hon ifrågasätter är om det kan vara möjligt att som lektör att på 
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endast några rader kunna uttala sig om både en läroboks läsbarhet och dess uppläggning, och 

även hur läroboksinköpare väljer att läsa lektörernas synpunkter.  

4.2.3	  Val	  av	  läromedel	  

Sedan den statliga läromedelsgranskningen upphörde år 1992 har alltså lärare själva fått 

ansvaret för att välja ut vilka läromedel som ska användas, och Monica Reichenberg (2014, s. 

72-73) menar att frågan om val av läromedel därmed är intressant. Hon har därför gjort en 

studie om hur lärare väljer läromedel, och den studien grundas på en enkät till 319 lärare som 

i genomsnitt har arbetat i sjutton år i olika skolformer och är mellan 26 och 63 år gamla 

(Reichenberg 2014, s. 75) Studiens resultat visar att lärare tycker att den viktigaste faktorn i 

valet av lärobok är innehållet. Den näst viktigaste faktorn är tidigare erfarenheter och den 

tredje viktigaste faktorn är kollegiala rekommendationer. Majoriteten av lärarna väljer att inte 

basera sina val utifrån utställningar, reklam eller kostnad för läromedel (Reichenberg 2014, s. 

80- 81).  

Ett resultat från studien visar också att trots att lärare anser att innehållet är viktigast, blir de 

med åren allt sämre på att välja ut läromedel utifrån innehåll. Ett ytterligare resultat är att 

lärare med högre utbildning dock väljer utifrån innehåll och i vilken mån läromedlen är 

lättlästa. Detta innebär att de lärarna i första hand väljer ut läromedel som är anpassade både 

för lågpresterande elever och för de elever som inte är särskilt intresserade av att läsa 

(Reichenberg 2014, s. 87). 

De slutsatser Reichenberg (2014, s. 88) kommer fram till utifrån resultaten är vikten av att ha 

en högre utbildning, att lärares nätverk är viktigt när läromedel ska väljas ut och att mängden 

år lärare arbetat påverkar önskemålen av vilka läromedel som ska användas negativt. Därmed 

vill Reichenberg (2014, s. 88) lyfta fram att det behövs resurser som fördelas till 

lärarutbildningen för att hjälpa blivande lärare att utvecklas till effektiva läs-och skrivkunniga 

pedagoger som kan välja läromedel som har en hög grad av läsbarhet och som kan motivera 

de kämpande läsarna. Hon understryker att det även finns ett behov av utbildning för redan 

verksamma lärare.   

4.2.4	  Läroböckers	  betydelse	  	  

I likhet med Reichenberg (2014) har Tom Wikman (2004, s. 13) i sin avhandling intresserat 

sig för vilken betydelse läroböcker har och hur texterna i dem borde utformas för att uppnå ett 

så optimalt lärande som möjligt hos den läsande eleven. Wikman (2004, s. 14) påpekar dock 

att ett optimalt lärande inte går att uppnå i läroböckerna, men i sin avhandling visar han att det 
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finns läroböcker som genom sitt textinnehåll och sin struktur kan främja elevernas lärande i 

en större och effektivare utsträckning än andra läroböcker. I sin avhandling har Wikman 

(2004, s. 61) genom en kvalitativ forskningsansats tolkat forskningsresultat om läroböcker 

utifrån sju kunskapsteoretiska perspektiv: lärobokens historia och lärandet, läroplanen, 

läroboken och elevens lärande, användningen av läroböcker, den optimala svårighetsnivån på 

en lärobokstext, förändring av elevers vardagliga uppfattningar, texters koherens och val av 

innehåll. Wikman (2004, s. 71) motiverar sin avhandling på det forskningen pekar på att 

läroboken är i ständig förändring då läroböcker påverkas av det samhälle där de skrivs, och att 

läroböcker därmed kan förmedla en tradition som redan passerats. Detta samtidigt som 

läroboken även har en påverkan på både undervisning i skolan och på elevers självständiga 

studier i skolan. Utifrån avhandlingens resultat har Wikman (2004, s. 148) formulerat tio olika 

principer som han menar att läroboksförfattare bör ta hänsyn till för att kunna åstadkomma ett 

större och ett djupare lärande hos elever. De sex första principerna, autenticitets-, perspektiv-, 

struktur-, fokuserings-, problematiserings- och lustprincipen, har Wikman (2004, s. 149- 162) 

sammanfört under rubriken ”aktivitet”. Dessa principer står för att när eleverna läser så bör 

texterna stödja deras aktivitet så att läsningen inte bara går ut på en ordavkodning av texten, 

utan även att texten blir en interaktion mellan författarens budskap och elevernas 

förkunskaper. Vidare menar Wikman (2004, s. 149- 162) att elevers förkunskaper är 

avgörande för förståelsen av en text. Därmed belyser de tre följande principerna, 

optimeringsprincipen, den metakognitiva principen och konfliktprincipen ett samband mellan 

elevernas förkunskaper. Den sista principen, relativitetsprincipen, utgår från att eleven 

utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till texten (Wikman 2004, s. 149- 162). Om läroböcker är 

skrivna efter dessa principer (aktivitet, förkunskap och kritik) menar Wikman (2004, s. 

Kapitel 5) att det uppnås en ökad aktivitet i elevers läsning. Den ökade aktiviteten kommer 

även frammana bredare och djupare kunskaper samt en större förståelse för texters innehåll 

hos fler elever.  

Wikman (2004, s. 165) påstår att det är en konst att skriva läroböcker och att det på så sätt är 

svårt att presentera en entydig bild av den goda läroboken. Lä romedelsforskning har inte 

den omfattning inom pedagogiken som läromedlens betydelse för undervisningen förutsätter, 

men Wikman (2004, s. 165) menar att de tio principerna som han lyfter fram för en god 

lärobok kan ses som en startpunkt för vidare lä romedelsforskning.   
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4.2.5	  Läromedelsforskning	  	  

Skolverket (2006, s. 18) anser, som Wikman, att lä romedelsforskning och då i synnerhet 

läromedelsbruk är ett eftersatt område i Sverige. Men Dahl (2015, s. 41-42) påstår i sin 

avhandling att mycket tyder på ett tilltagande intresse det senaste decenniet i Norden. I 

Danmark finns det ett forskningscenter som bland annat utvecklar metoder för analys av 

läromedel och koncept för läromedelsproduktion. I Norge har en rad forskare producerat 

viktiga läromedelsanalyser. I Sverige finns en forskningsmiljö på Stockholms universitet där 

man undersöker representationer av kunskaper och hur mening kan skapas i olika lärande 

sammanhang som till exempel i läromedel. Dahl (2015, s. 41-42) lyfter även fram att det finns 

ett viktigt internationellt forskningsnätverk vid namn IARTEM (The International Association 

for Research on Textbooks and Educational Media). Denna lä romedelsforskning hävdar 

Dahl (2015, s. 44) kan indelas i tre områden: Produktorienterad forskning som kartlägger och 

analyserar de värderingar som läromedel explicit eller implicit ger uttryck för. 

Anvä ndarorienterad forskning som intresserar sig för perspektiv på hur läromedel används 

av lärare och elever. Processorienterad forskning som inriktar sig mot läromedlets 

marknadsföring, distribution och utvecklingsprocessen från idé till produkt. Dahl (2015, s. 45) 

påstår att det är den produktorienterade forskningen som dominerar och att det därmed endast 

finns ett fåtal användar- och processinriktade forskningsundersökningar. Skolverkets rapport 

(2006) som tagits upp ovan är dock ett exempel på anvä ndarorienterad forskning, och Dahl 

(2015, s. 45) menar att den rapporten därför är viktig för lä romedelsforskning.  

4.2.6	  Sammanfattning	  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning med anknytning till läromedel att det idag är 

läroboken som är det läromedel som dominerar och styr klassrumsundervisningen i skolan. 

En gemensam definition av forskarna är att läromedel är något som lärare och elever använder 

för att eleverna ska nå de uppställda målen. Då den statliga läromedelsgranskningen upphört 

har lärare själva fått ansvaret för att välja ut vilka läromedel som ska användas, och att lärare i 

sin val därför måste göra noggranna undersökningar så att läroböckernas läsbarhet är mycket 

hög. Det framgår att de viktigaste faktorerna i valet av lärobok är innehållet, tidigare 

erfarenheter och kollegiala rekommendationer. Stor vikt ligger även på att ha en högre 

utbildning i val av läromedel, att lärares nätverk är viktigt när läromedel ska väljas ut och 

vidare sägs att mängden år lärare arbetat påverkar önskemålen av vilka läromedel som ska 

användas negativt. Som framgått bör läroböcker vara skrivna efter de tio principerna som 

gemensamt står för aktivitet, förkunskap och kritik. Detta för att elever genom läroböckernas 
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textinnehåll och struktur ska kunna uppnå ett så optimalt lärande som möjligt. De tio 

principerna för en god lärobok beskrivs som något som kan ses som en startpunkt för vidare 

lä romedelsforskning. Som det framgått ovan är dock lä romedelsforskning eftersatt i 

Sverige, men att mycket tyder på ett tilltagande intresse det senaste decenniet i Norden.  

5.	  Metod/	  Material	  	  

Nedan kommer det material som detta arbete grundar sig på att presenteras följt av en 

noggrannare presentation av materialet ”Zick Zack”. Därefter kommer den metod jag använt 

mig av för att analysera materialet att presenteras, sedan kommer en beskrivning av hur jag 

använt metoden för att analysera mitt material (delanalys 1 och 2) och till sist kommer en 

diskussion kring mina val av metod och material till arbetet.  

5.1	  Insamling	  av	  material	  	  

Det material som detta arbete grundar sig på är avhandlingar, studier, rapporter och annan 

litteratur. De avhandlingar, studier och rapporter som använts har jag hittat genom Örebro 

universitets databaser LIBRIS, SwePub, ERIC och från hemsidan ”svenskalaromedel.se”. Det 

material som detta arbete i huvudsak grundar sig på är läromedlet ”Zick Zack” som 

presenteras nedan.  

5.1.1	  Beskrivning	  av	  materialet	  ”Zick	  Zack”	  

”Zick Zack” är ett basläromedel i ämnet svenska och svenska som andraspråk för årskurs 4-6 

som skapats av Pernilla Lundenmark och Anna Modigh (2011) genom förlaget Bonnier 

utbildning AB. Läromedlet fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt 

informationssökning och källkritik. De läromedel som analyseras i detta arbete är ”Zick Zack 

läsrummet” som fokuserar på elevernas läsutveckling. ”Zick Zack läsrummet” har två 

läroböcker där den ena innehåller textsamlingar och den andra innehåller olika övningar 

kopplade till texterna i textsamlingsboken. När eleverna arbetar med textsamlingsboken får de 

möta olika skönlitterära berättelser, dikter, instruktioner, faktatexter och även andra typer av 

texter som de måste kunna läsa för att klara sig i livet. I dessa texter får eleverna möta både 

människor och djur från olika delar av Sverige och världen som handlar om allt från vänskap 

till vilda historiska berättelser. Texterna är lärorika, spännande, intressanta, roliga, otäcka och 

ibland även lite sorgliga. I början av boken får eleverna även sju förslag på lässtrategier som 

det kan använda sig av när de läser för att lättare kunna förstå och tolka texterna. Dessa är att: 

ta hjälp av vad du redan vet, backa och läs om, leta ledtrådar, skapa en bild i huvudet, förutspå 

och gissa, ställa frågor och sammanfatta. Skaparna till läromedlet ”Zick Zack” menar att när 
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eleverna arbetat klart med läroboken är målet att de ska kunna använda sig av dessa sju 

strategier.  

För varje text som eleverna läser i textsamlingsboken finns det olika antal uppgifter i 

övningsboken som eleverna antingen själva eller tillsammans med andra elever och läraren 

ska arbeta med. I övningsboken finns figurerna Zick och Zack med som hjälper eleverna 

genom att ge tips och idéer på hur de kan tänka eller göra i uppgifterna. Ibland ställer Zick 

och Zack även frågor till eleverna så att de verkligen ska tänka till ordentligt när de arbetar 

med uppgifterna. Ett mål med övningsboken är att eleverna ska träna på hur de kan göra före 

läsningen för att förbereda sig så att texten blir lättare att förstå. Det andra målet är att 

eleverna ska få träna på hur de kan göra efter läsningen för att kontrollera att de verkligen 

förstått vad de läste och för att kunna diskutera innehållet med andra elever. För att eleverna 

ska kunna uppnå dessa mål är de första uppgifterna för varje text i övningsboken till för 

eleverna att göra innan de läser texten i textsamlingsboken och de resterande uppgifterna i 

övningsboken är till för dem att arbeta med efter att de läst den tillhörande texten i 

textsamlingsboken. Dessa uppgifter är frågor som eleverna ska svara på som både finns på 

raderna, mellan raderna och bortom raderna. Vissa kapitel har även fler uppgifter som är 

kopplade till texterna i textsamlingsboken.  

Sammanlagt finns det 28 texter med 12 olika teman i textsamlingsboken. I övningsboken 

finns det sammanlagt fem texter och 514 uppgifter som eleverna ska göra som är kopplade till 

27 av de 28 texterna i textsamlingsboken.  

5.2	  Analysmetod	  	  

Detta arbete grundar sig på en kvalitativ analys med kvantitativa inslag. Alan Bryman (2008, 

s. 554) menar på att en kombination mellan kvalitativt och kvantitativt är att föredra då de 

fördelar som finns stärks, som till exempel att den ena forskningsmetoden kan vara till hjälp 

för att förklara resultatet från den andra metoden. 

Den kvalitativa analysmetoden jag använt mig av för att analysera materialet ”Zick Zack” är 

en innehållsanalys som Bryman (2008, s. 505) förespråkar. En kvalitativ innehållsanalys är 

enligt Bryman (2008, s. 505) ett av det vanligaste tillvägagångsättet när man ska göra en 

analys av dokument eller texter. När analysen ska genomföras ska ett sökande efter 

bakomliggande teman i materialet ske. Dock påstår Bryman (2008, s. 505) att det inte finns 

några närmare beskrivningar av metoder för hur dessa bakomliggande teman ska tas fram. 

Han lyfter dock fram en etnografisk innehållsanalys som inbegriper ett antal i förväg 
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definierade kategorier som tillämpas på källorna. Det finns även utrymme för en detaljerad 

definition av dessa kategorier och generaliseringar av nya. Bryman (2008, s. 505) framhåller 

att en användning av denna etnografiska innehållsanalys som metod gör att det blir en 

tydligare rörelse mellan begreppsbildning, datainsamling, analys, kontext och tolkning i sin 

analys. För att få en ännu tydligare helhetsbild kompletteras den kvalitativa innehållsanalysen 

med kvantitativa inslag. Detta sker genom en kvantitativ räkning av olika fenomen som 

redogörs nedan.  

5.2.1	  Utformning	  av	  delanalys	  1-‐	  genomförande	  och	  analysverktyg	  	  

För att svara på arbetets första frågeställning gällande i vilken utsträckning läromedlet ” Zick 

Zack” stödjer elevers vidareutveckling av läsförståelse genom en användning av 

läsförståelsestrategier, har jag först gjort en sammanställning av de läsförståelsestrategier som 

olika modeller och forskare (se bakgrundsbeskrivning och tidigare forskning) visat kan 

utveckla elevers läsförståelse (se bilaga 1). Med hjälp av dessa strategier analyserades sedan 

läromedlet ”Zick Zack” (textsamling och tillhörande övningsbok för årskurs 4) och 

kategoriserades in i ett analysschema (se bilaga 2 och 3) (jfr Bryman 2008, s. 291). En 

djupare redogörelse av detta följer i resultat- och analysavsnittet nedan. För att till sist få med 

kvantitativa inslag i analysen räknade jag hur många uppgifter i övningsboken som är 

kopplade till respektive förståelsestrategi (se bilaga 3).  

5.2.2	  Utformning	  av	  delanalys	  2-‐	  genomförande	  och	  analysverktyg	  

För att svara på arbetets andra frågeställning, gällande hur vidareutvecklingen av läsförståelse 

anknyter till läroplanen, har jag först delat upp kunskapskravet för årskurs 6 (Skolverket 

2011, s. 228) i ett analysschema (se bilaga 4) (jfr Bryman 2008, s. 291). Jag har sedan 

analyserat läromedlet ”Zick Zack” (textsamling och tillhörande övningsbok för årskurs 4) 

utifrån hur det ger eleverna möjlighet till att kunna utvecklas mot kunskapskravet. En djupare 

redogörelse av detta följer i resultat- och analys avsnittet nedan. För att till sist få med 

kvantitativa inslag i analysen har jag räknat hur många texter och uppgifter som ger eleverna 

möjlighet att utvecklas mot kunskapskraven för årskurs 6 (se bilaga 4). 

5.3	  Metoddiskussion	  	  

Det material som detta arbete grundar sig på har jag ett kritiskt förhållningssätt till då jag är 

medveten om att olika material har olika vetenskaplig tyngd. Avhandlingar och studier som 

jag hittat genom Örebro universitets databaser LIBRIS, SwePub, ERIC har jag därför 

framförallt utgått ifrån. Resterande material ser jag som relevanta komplement. Jag har även 

intagit ett kritiskt förhållningsätt i min analys av läromedlet ”Zick Zack”, och detta på grund 
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av det Reichenberg (2000, s. 28) hävdar att lärare själva fått ansvaret för att välja ut vilka 

läromedel som ska användas, och att lärare i sina val därför måste göra noggranna 

undersökningar så att läroböckernas läsbarhet är mycket hög.  

Den valda metoden för detta arbete bedömde jag var mest relevant då syftet med arbetet är att 

göra en läromedelanalys. Som Bryman (2008, s. 505) påstår är en kvalitativ innehållsanalys 

ett av det vanligaste tillvägagångsättet när man ska göra en analys av dokument eller texter. 

För att kunna få fram ett så tydligt resultat som möjligt utifrån arbetets frågeställningar 

bedömde jag därför att en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag är det mest 

lämpliga. Andra metoder finner jag inte relevanta då de inte fokuserar på dokument och 

texters innehåll. I mitt arbete har jag även använt mig av ett analysschema (jfr Bryman 2008, 

s. 291) för att på ett tydligt och systematiskt sätt få fram ett resultat, vilket jag därmed påstår 

ökar tillförlitligheten i arbetet. Dock vill jag lyfta fram att detta arbete till största delen 

innehåller en kvalitativ analysmetod, vilket gör att de tolkningar och slutsatser jag gör i detta 

arbete inte helt kan generaliseras. Däremot bygger de på framförallt vetenskapliga 

avhandlingar och studier, vilket jag då anser gör att mitt arbete ändå kan ses som tillförlitligt.  

6.	  Analys/	  Resultat	   
Nedan kommer en djupare redogörelse av arbetets analys och resultat att presenteras utifrån 

arbetets frågeställningar. Analysen och resultatet bygger på en kvalitativ innehållsanalys med 

kvantitativa inslag och syftar till att visa i vilken utsträckning läroboken ” Zick Zack” 

(textsamling och tillhörande övningsbok för årskurs 4) stödjer elevers vidareutveckling av 

läsförståelse genom en användning av läsförståelsestrategier och hur det sedan anknyter till 

läroplanens skrivningar.  

6.1	  Delanalys	  1	  –	  läsförståelsestrategier	  

I detta avsnitt avser jag att besvara arbetets första frågeställning gällande i vilken utsträckning 

läromedlet ”Zick Zack” stödjer elevers vidareutveckling av läsförståelse genom en 

användning av läsförståelsestrategier. De strategier som jag utgår ifrån i detta arbete är de 

som jag gjort en sammanställning av utifrån ovan nämnda modeller och forskare. Dessa 

läsförståelsestrategier är: förutspå/ ställa hypoteser, aktivera förkunskaper, ställa frågor, söka 

relevant information, reda ut oklarheter, ifrågasätta, reflektera, tolka, jämföra och granska, 

skapa grafiska och semantiska hjälpmodeller, konstruera bilder utifrån textens idéer, 

sammanfatta, lära av varandra/arbeta tillsammans och övrigt (se även bilaga 1). För att få 
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fram ett resultat har jag i min analys tagit en läsförståelsestrategi i taget och analyserat 

övningsbokens uppgifter för att se om eleverna har användning av läsförståelsestrategin för att 

kunna utföra uppgiften. För att kunna avgöra om eleverna har användning av en 

läsförståelsestrategi i en uppgift har jag gått tillbaka till arbetets bakgrundsbeskrivning och 

tidigare forskning för att se vad varje läsförståelsestrategi står för. Utifrån det har jag sedan 

avgjort om eleven har användning av strategin eller inte. Därefter har jag jämfört dessa 

strategier (se bilaga 1) med de läsförståelsestrategier som läromedlet ”Zick Zack” visar att 

eleverna kan använda sig av när de läser och arbetar i övningsboken (se bilaga 2). Som 

nämnts ovan har jag även räknat hur många uppgifter i övningsboken som är kopplade till 

respektive läsförståelsestrategi (se bilaga 3).  

När jag analyserade övningsbokens uppgifter utifrån den första läsförståelsestrategin (se 

bilaga 1) ”förutspå/ ställa hypoteser”, utgick jag ifrån att eleverna ska kunna grunda sina 

hypoteser på egen kunskap och kunskap om texten. Ett exempel på en sådan uppgift är när 

eleverna ska svara på frågan: ”Vad tror du kommer att hända när Hejka och Snarf kommer 

fram till Grönland?” (Lundenmark och Modigh 2011, s. 36).  

Den andra strategin ”aktivera förkunskaper” (se bilaga 1) analyserades utifrån om uppgifterna 

var utformade så att eleverna behöver aktivera sina förkunskaper innan de kan utföra 

uppgiften. När eleverna ska skriva saker man bör tänka på när man är i, vid och på vattnet för 

att det inte ska kunna hända en olycka (Lundenmark och Modigh 2011, s. 12), är ett exempel 

på en sådan uppgift.   

I analysen av den tredje strategin (se bilaga 1) utgick jag ifrån om uppgifterna är utformade så 

att eleverna får ”ställa frågor” om texten som utmanar deras tankar. Uppgifterna analyserades 

även utifrån om eleverna får ställa autentiska och öppna frågor till varandra, eller om några 

uppgifter är utformade så att eleverna på ett respektfullt sätt kan värdera varandras svar och 

introducera nya områden genom att de ställer frågor utifrån den lästa texten. I övningsboken 

finns det bara en uppgift där det bokstavligt står att eleverna ska ställa frågor utifrån den text 

de ska läsa. Det eleverna ska ställa frågor om är utifrån vad de skulle vilja veta eller ta reda på 

om vikingar och vikingatiden (Lundenmark och Modigh 2011, s. 27).  

Den fjärde strategin (se bilaga 1) analyserades utifrån om eleverna behövde ”söka efter 

relevant information” i texten för att kunna utföra uppgiften. Ett exempel på en sådan typ av 

uppgift är när eleverna ska svara på frågan: ” Vilket material tillverkar man vänskapsband 

av?” (Lundenmark och Modigh 2011, s. 20). 
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När jag analyserade uppgifterna utifrån den femte strategin (se bilaga 1) utgick jag ifrån om 

eleverna behöver ”reda ut oklarheter” för att kunna utföra uppgiften. När eleverna ska svara 

på frågan: ”Varför blir Jojjo arg på Sivert, tror du?” (Lundenmark och Modigh 2011, s. 65), är 

ett exempel på en sådan uppgift.  

Analysen av den sjätte strategin (se bilaga 1) utgick ifrån om uppgifterna var utformade så att 

eleverna behöver ”ifrågasätta, reflektera, tolka, jämföra och granska” för att kunna utföra 

uppgiften. Ett exempel på en sådan uppgift är när eleverna ska leta i texten efter ord och 

uttryck som gör att berättelsen blir kuslig (Lundenmark och Modigh 2011, s. 55). 

Den sjunde strategin (se bilaga 1) innebär att eleverna ska använda sig av grafiska och 

semantiska hjälpmodeller för att få en bättre förståelse. Övningsboken analyserades därmed 

utifrån om eleverna i någon av uppgifterna skulle använda sig av antingen tabeller, 

tankekartor, diagram eller bilder. När eleverna ska skriva ord om vikingar och vikingatiden i 

en tankekarta (Lundenmark och Modigh 2011, s. 27), är ett exempel på en sådan uppgift.  

När jag analyserade uppgifterna utifrån den åttonde strategin (se bilaga 1) utgick jag ifrån 

vilka uppgifter som är utformade så att eleverna kan använda sig av strategin ”konstruera 

bilder utifrån textens idéer”. Ett exempel på en sådan uppgift är när eleverna ska rita passande 

bilder till ord i en ruta (Lundenmark och Modigh 2011, s. 33).  

Den nionde strategin (se bilaga 1) analyserades utifrån vilka uppgifter som syftar till att 

eleverna ska sammanfatta både de överordnade och de underordnade idéerna i texten. Frågan: 

”Hur var pojkarna? Beskriv med egna ord.” (Lundenmark och Modigh 2011, s. 75), är ett 

exempel på en sådan uppgift.  

När den tionde strategin analyserades (se bilaga 1) utgick jag ifrån vilka av uppgifterna som 

bokstavligt syftade till att eleverna skulle arbeta tillsammans med en annan elev. När eleverna 

tillsammans i klassen ska titta på en karta över Sverige och utifrån den sedan svara på några 

frågor som ger förkunskaper till den text de sedan ska läsa (Lundenmark och Modigh 2011, s. 

46), är ett exempel på en sådan uppgift.  

Till kategorin ”övrigt” tillhör sådana uppgifter där eleverna inte behöver använda sig av några 

läsförståelsestrategier eftersom uppgifterna består av att producera en text och inte att läsa 

den. Ett exempel på en sådan uppgift är när eleverna ska göra egna reklambroschyrer om den 

plats de bor på (Lundenmark och Modigh 2011, s. 50). 

I en jämförelse mellan de tio strategierna ovan och de läsförståelsestrategier som läromedlet 

”Zick Zack” rekommenderar att eleverna kan använda sig av visar att: strategin ”förutspå/ 
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ställa hypoteser kan jämföras med strategin ”förutspå och gissa” (se bilaga 2). Strategin 

”aktivera förkunskaper” kan jämföras med strategin ”ta hjälp av vad du redan vet”. 

Strategierna ”ställa frågor” och ”sammanfatta” har även läromedlet ”Zick Zack” 

rekommenderat att eleverna kan använda sig av. Strategierna ”backa och läs om” och ”leta 

ledtrådar” som ”Zick Zack” rekommenderar jämför jag med både strategierna ”söka relevant 

information”, ”reda ut oklarheter” och ”ifrågasätta, reflektera, tolka och jämföra och granska” 

som beskrivs ovan. Den sista strategin som ”Zick Zack” rekommenderar är att eleverna ska 

”skapa en bild i huvudet” för att få en bättre förståelse för vad de läser. Denna strategi kan 

jämföras med strategin ” konstruera bilder utifrån textens idéer” som beskrivits ovan.  

6.1.1	  Resultat	  	  

Resultatet av delanalys 1 visar att det totalt finns 514 uppgifter i övningsboken och att det av 

dem finns: 213 uppgifter där eleverna har användning av strategin förutspå/ ställa hypoteser, 

63 uppgifter där eleverna har nytta av strategin ”aktivera förkunskaper”, en uppgift där 

eleverna har användning av strategin ”ställa frågor”, 173 uppgifter där strategin ”söka 

relevant information” kan vara till hjälp, 270 uppgifter där eleverna har nytta av strategin 

”reda ut oklarheter”, 226 uppgifter där eleverna har användning av strategin ”ifrågasätta, 

reflektera, tolka och jämföra och granska”, 20 uppgifter där strategin ”skapa grafiska och 

semantiska hjälpmodeller” kan vara till hjälp, 15 uppgifter där eleverna har användning av 

strategin ”konstruera bilder utifrån textens idéer”, 156 uppgifter där eleverna har nytta av 

strategin ”sammanfatta”, 36 uppgifter där eleverna har hjälp av strategin ”lära av varandra/ 

arbeta tillsammans” och i 13 uppgifter behöver inte eleverna använda sig av några 

läsförståelsestrategier eftersom dessa uppgifter består av att producera en text istället för att 

läsa den.  

Detta resultat visar alltså att läromedlet ”Zick Zack” stödjer elevers vidareutveckling av 

läsförståelse genom framförallt en användning av läsförståelsestrategierna ”reda ut 

oklarheter”, ”ifrågasätta, reflektera, tolka och jämföra och granska” och ”förutspå/ ställa 

hypoteser” (se bilaga 3). De kan även jämföras med strategierna ”leta ledtrådar”, ”förutspå 

och gissa” (se bilaga 2). Resultatet utvisar även att läromedlet ”Zick Zack” inte till lika stor 

del stödjer elevers vidareutveckling av läsförståelse genom en användning av strategierna 

”ställa frågor”, ”konstruera (inre) bilder utifrån textens idéer” och ”skapa grafiska och 

semantiska hjälpmodeller” (se bilaga 2 och 3).  
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6.2	  Delanalys	  2	  –	  läroplansanknytning	  

I detta avsnitt avser jag att besvara arbetets andra frågeställning gällande hur 

vidareutvecklingen av läsförståelse anknyter till läroplanen. För att få fram ett resultat har jag 

i min analys fokuserat på ett kunskapskrav i taget (se bilaga 4). Som nämnts ovan räknar jag 

även hur många texter och uppgifter som ger eleverna möjlighet att utvecklas mot 

kunskapskraven för årskurs 6 (se bilaga 4). 

Utifrån det första kunskapskravet (se bilaga 4) analyserade jag vilka typer av texter som 

eleverna får läsa i textsamlingsboken och övningsboken. När det gäller att eleverna ska kunna 

läsa dessa texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt, 

bedömde jag att det inte går att få fram ett resultat i en kvalitativ innehållsanalys med 

kvantitativa inslag. Däremot kunde jag analysera läromedlet utifrån om det finns några 

lässtrategier som eleverna rekommenderas att använda, vilket nämnts tidigare att det gör (se 

bilaga 2).  

I fråga om det andra, tredje och fjärde kunskapskravet (se bilaga 4) analyserades endast 

övningsbokens uppgifter då det är i den som eleven ges möjlighet till att kunna utvecklas mot 

kunskapskraven. Gällande det andra kunskapskravet då eleverna ska visa grundläggande 

läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll 

kan en jämförelse göras med den åttonde strategin ”sammanfatta” (se bilaga 3). Som nämnts 

ovan syftar den strategin till att eleverna ska sammanfatta både de överordnade och 

underordnade idéerna i texten. Ett exempel på en sådan uppgift är när eleverna ska svara på 

frågan: ”Daniels brev är uppdelat i fem stycken. Vad handlar styckena om?” (Lundenmark 

och Modigh 2011, s. 17). Det tredje kunskapskravet (se bilaga 4) analyserades utifrån vilka 

uppgifter som är utformade så att eleverna med skrift får kommentera centrala delar utifrån 

sammanhanget. Ett exempel på en sådan uppgift är när eleverna ska skriva ner stödord om 

ormar utifrån en text som läraren läser högt för eleverna (Lundenmark och Modigh 2011, s. 

99). Analysen av det fjärde kunskapskravet (se bilaga 4) utgick ifrån vilka uppgifter som är 

utformade så att eleverna får tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 

om tydligt framträdande budskap i olika verk. Frågan: ” Varför ber Danskan just Johnny om 

hjälp, tror du?” (Lundenmark och Modigh 2011, s. 70), är ett exempel på en sådan uppgift.  

När det gäller det sista kunskapskravet (se bilaga 4) bedömer jag att det inte går att få fram ett 

resultat genom en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag. Detta på grund av att 

eleverna utifrån egna erfarenheter ska beskriva sin upplevelse av läsningen, och varken i 
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övningsboken eller i textsamlingsboken finns det några uppgifter som är utformade så att 

eleverna ges möjlighet till att kunna utvecklas mot det kravet.  

6.2.1	  Resultat	  	  

Resultatet av delanalys 2 visar att det finns 28 texter i textsamlingsboken och fem texter i 

övningsboken (se bilaga 4). De texter som eleverna får möta i ”Zick Zack” är: skönlitterära 

texter och berättelser, arbetsbeskrivningar och instruktioner, informationstexter, faktatexter, 

argumenterande texter, författarporträtt, reklam, dikter, fabler, brev och insändare. Att 

eleverna får möta dessa texter upplyser om att de ges möjlighet att kunna läsa skönlitteratur 

och sakprosatexter. Vidare klargör resultatet att det finns 156 av 514 uppgifter i övningsboken 

med potential för eleverna att kunna visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, 

kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll (se bilaga 4). Ett annat resultat visar 

att 238 av 514 uppgifter är utformade till att kunna visa grundläggande läsförståelse genom att 

kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget (se bilaga 4). Ett ytterligare 

resultat upplyser om att 221 av 514 uppgifter ger eleverna möjlighet att utifrån egna 

erfarenheter kunna tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk (se bilaga 4).  

7.	  Diskussion	  	  

I detta avsnitt kommer arbetets resultat att sammanfattas och diskuteras. Vidare följer en 

konklusion där arbetets slutsatser lyfts fram och slutligen följer ett avsnitt med förslag på 

fortsatt forskning.  

7.1	  Sammanfattning	  av	  huvudresultat	  	  

Sammantaget kan utifrån detta arbete sägas att läromedlet ”Zick Zack” kan stödja elevers 

vidareutveckling av läsförståelse genom en användning av läsförståelsestrategier i stor 

utsträckning. Enligt analysen framgår det dock att vissa läsförståelsestrategier kan komma till 

användning av eleverna i större utsträckning än andra. Sammantaget kan även sägas att de 

läsförståelsestrategier som eleverna har användning av till stor del anknyter till 

kunskapskraven i läroplanen, vilket bevisar att eleverna ges möjlighet att vidareutveckla sin 

läsförståelse (Skolverket 2011, s. 228). Dock framgår det att kunskapskraven: ”Eleven kan 

läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” och ”Utifrån egna erfarenheter kan eleven på 

ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen” inte går att få fram ett resultat på genom 

en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag. Däremot kunde analysen av läromedlet 
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”Zick Zack” upplysa om att eleverna får möta sammanlagt 33 olika texter som visar att de ges 

möjlighet att kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter. I analysen framgår det även att 

läromedlet ”Zick Zack” rekommenderar eleverna att använda sig av sju olika strategier för 

bättre förståelse när de arbetar i textsamlingsboken och övningsboken, vilket i varje fall ger 

eleverna förutsättningar till att kunna läsa texterna med flyt genom att använda lässtrategier 

på ett i huvudsak fungerande sätt.   

7.2	  Resultatdiskussion	  

Nedan kommer resultatet att diskuteras i anknytning till arbetets teori, bakgrund och tidigare 

forskning. Inledningsvis kommer en diskussion gällande i vilken utsträckning läromedlet 

”Zick Zack” stödjer elevers vidareutveckling av läsförståelse genom en användning av 

läsförståelsestrategier och slutligen kommer en diskussion gällande hur vidareutvecklingen av 

läsförståelse anknyter till läroplanen. 

7.2.1	  Läsförståelsestrategier	  

Som det sociokulturella perspektivet understryker uppstår kunskap i ett socialt sammanhang 

där lärandet sker i ett interaktivt samspel mellan andra individer (Säljö 2012, s.185-196). 

Dock visar min analys och mitt resultat av läromedlet ”Zick Zack” att de flesta uppgifterna i 

övningsboken är utformade så att eleverna ska arbeta enskilt med dem. Utifrån det anser jag 

att det kan finnas en risk i användningen av läromedlet ”Zick Zack ” att elevernas kunskap 

endast kontrolleras utifrån vad de svarar på uppgifterna. Som tidigare nämnts menar Westlund 

(2009, s.70) att ett sådant undervisningssätt inte är bra då eleverna på det sättet inte får 

utveckla en djupare förståelse. Detta resonemang kan jämföras med vad den tidigare 

forskningen påpekar, vilket är att den vanligaste uppfattningen om vad begreppet läsförståelse 

innebär för lärare att elever ska ha förmågan att kunna förstå en text på ett utvecklat och 

avancerat sätt, men att deras uppfattningar och hur de faktiska undervisningsmomenten ser ut 

i praktiken inte överensstämmer. De vanligaste undervisningsmomenten visar sig istället vara 

återberättande moment, förklaringar av betydelsebärande ord och fraser samt kontrollerande 

frågor av lärarna. En tolkning utifrån detta är att det kan vara så att många lärare förlitar sig 

på att ett läromedel eller ett material ska vara utformat så att eleverna ska få utveckla sina 

förmågor på ett utvecklat och avancerat sätt, vilket jag genom denna läromedelsanalys lärt 

mig att man inte kan. En uppfattning är att det krävs mer av lärare än att endast ha en god 

uppfattning om vad de vill att deras elever ska kunna förstå och uppnå.  

Mot bakgrund av vad både tidigare forskning (Furberg och Anderberg 2012, s. 9) visar och 

vad Westlund (2015, s. 12) påstår är jag beredd att hålla med om att lärare behöver få en ökad 
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kunskap om både grundläggande kunskaper om hur läsprocessen fungerar, hur den utvecklas 

hos eleverna i olika åldrar och hur lärare kan tillämpa deras läsförståelsekunskaper i det 

komplexa klassrummet där enskilda elevers behov ska bemötas. I samband med detta är det 

värt att återigen lyfta fram Westlunds (2015, kapitel 7) förslag på prioriterade områden som 

hon påstår den svenska skolan behöver utveckla, vilka är: ett mer medvetet arbete med elevers 

språkutveckling, professionsutveckling, kollegialt lärande, formativ bedömning, ett mer 

inkluderande arbetssätt och pedagogiskt ledarskap. Mot den bakgrunden att tidigare forskning 

upplyser om att elever inte får tillräcklig möjlighet till att vidareutveckla sin läsförståelse 

(Furberg och Anderberg 2012, s. 8-9; Parker och Hurry 2007, s. 311), finns det goda skäl att 

hålla med om att dessa områden behöver utvecklas i den svenska skolan. På så sätt tror jag 

även att de uppfattningar som lärare har om vad begreppet läsförståelse innebär kan på sikt bli 

till en verklighet, och i samband med det även att den negativa trenden som både PISA 

(Skolverket 2012, s. 142) och PIRLS (2006, s. 45) undersökningarna visar kan vända.  

Enligt Westlund (2015, s. 33) är hjärtat i en aktiv läsförståelsesundervisning att läraren ger 

sina elever modeller/ metoder för hur de kan tänka för att förstå olika texter, vilket kan 

jämföras med ”Scaffolding” som är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

som tas upp i detta arbete. Som tidigare nämnts innebär ”Scaffolding” att läraren ger sina 

elever tillfälliga ”byggnadsställningar” mellan den kunskap som eleven redan har och den nya 

kunskap som eleven ska överta (Säljö 2012, s. 194; Westlund 2015, s. 124-125). En tolkning 

är att ”scaffolding” därmed går att jämföra med att läraren ger sina elever olika 

läsförståelsestrategier som de kan använda sig av för att kunna förstå olika typer av texter och 

på så sätt även kunna överta ny kunskap.  

I detta arbete har de strategier som den tidigare forskningen menar på ska göra 

läsförståelseundervisningen framgångsrik sammanställts (se bilaga 1). Som det framgår i 

resultatet stödjer läromedlet ”Zick Zack” elevers vidareutveckling av läsförståelse genom 

framförallt en användning av läsförståelsestrategierna ”reda ut oklarheter”, ”ifrågasätta, 

reflektera, tolka, jämföra och granska” och ”förutspå/ställa hypoteser”. Utifrån att elever får 

möta uppgifter utformade till att de har användning av dessa strategier är en tolkning att det 

därmed finns potential till att eleverna utvecklas till eftertänksamma, kritiska och kreativa 

läsare, som enligt Westlund (2015, s. 12) leder eleverna till en djupare läsförståelse. En 

ytterligare tolkning utifrån den tidigare forskningen är att läraren även har en viktig roll i att 

länka samman de läsförståelsestrategier som eleverna har användning av i läromedlet ”Zick 

Zack”, och det på grund av att eleverna ska kunna utvecklas ännu mer i sin läsförståelse.  



	  

	  30	  

I samband med resonemanget ovan anser jag även att de definitioner som lyfts fram i detta 

arbete stämmer in på det som eleverna ges möjlighet till att utveckla när de arbetar i 

läromedlet ”Zick Zack”. Genom att eleverna ska utföra uppgifter i relation till texter de läst 

vill jag påstå att det därmed sker en dynamisk och målinriktad process mellan texten och 

eleven som även inkluderar färdigheter, tidigare kunskap och motivation (Stenlund 2011, s. 

24; Westlund 2009, s. 70). På det sättet som uppgifterna är utformade i läromedlet ”Zick 

Zack” vill jag utifrån det även påstå att eleverna får utveckla sin förmåga att läsa vad som står 

på raderna, vad som står mellan raderna och att kritiskt se på texten både vad gäller innehåll 

och form (Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustafssons 2008, s. 25 se Stenlund 2011, s. 24).  

Som tidigare nämnts hävdar även Westlund (2009, s.70) att nyckeln till läsförståelse är att låta 

eleverna få tänka på högre nivåer, att de får resonera om sina tankar och att de får använda 

sina kunskaper. För att eleverna ska ges möjlighet till det är en tolkning att eleverna behöver 

ingå i ett socialt sammanhang. Som det sociokulturella perspektivet framhåller är att lärandet 

sker i ett interaktivt samspel mellan andra individer. Jag anser att elever som arbetar i 

läromedlet ”Zick Zack” därmed kan nå en djupare förståelse om de även ges möjlighet till att 

få dela sina kunskaper genom att både få resonera och sätta ord på sina tankar tillsammans 

med andra. Genom ”den proximala utvecklingszonen” vill jag även påstå att elever kan ges 

möjlighet till att utveckla sin aktuella kunskapsnivå till en ny kunskapsnivå genom den 

interaktion som sker med andra individer (Säljö 2012, s. 185- 196).  

7.2.2	  Läroplansanknytning	  	   	  

Tidigare forskning visar att en gemensam definition av forskarna är att läromedel är något 

som lärare och elever använder för att eleverna ska nå de uppställda målen (skolverket 2006, 

s. 14; Dahl 2015, s. 26; Hoelgaard 2015, s. 19). Det läromedel som analyserats i detta arbete 

kan utifrån vad resultaten visar sägas inte helt stämma in på den definitionen då delar av det 

första och det femte kunskapskravet inte går att fram ett resultat på (se bilaga 4). Dock 

framgår det i resultatet att eleverna ges möjlighet till att utvecklas mot en majoritet av 

kunskapskraven, vilket jag bedömer gör att läsbarheten i läromedlet ”Zick Zack” blir hög. 

Som tidigare nämnts menar Reichenberg (2000, s. 28) att lärare måste göra noggranna 

undersökningar av läroboken för att kunna avgöra läsbarheten i dem, vilket jag gjort i detta 

arbete genom min kvalitativa innehållsanalys med kvantitativa inslag som metod. I en 

jämförelse med Wikmans (2004, s. 148) tio principer är en tolkning dessutom att nio av dessa 

tagits hänsyn till i läroboken ”Zick Zack”, vilket jag anser påvisar ett ytterligare skäl till att 

läsbarheten i den är hög. Som tagits upp ovan är att dessa principer står för att när eleverna 



	  

	  31	  

läser så bör texterna stödja deras aktivitet så att texten blir en interaktion mellan författarens 

budskap och elevernas förkunskaper samtidigt som även eleverna utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt. Wikman (2004, kapitel 5) påstår att om läroböcker är skrivna efter dessa tio 

principer uppnås en ökad aktivitet i elevernas läsning som frammanar en bredare och djupare 

kunskap hos eleverna samt en större förståelse för texters innehåll hos fler elever. Som 

resultatet visar (se bilaga 4) är att eleverna får möjligheter till att utvecklas mot det första, 

andra, tredje och det fjärde kunskapskravet, vilket jag bedömer gör att eleverna stöds i deras 

aktivitet så att texten blir en interaktion mellan deras förkunskaper och författarens budskap.  

Gällande den sista principen att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt är det inget 

av de kunskapskraven som tas upp i detta arbete som upplyser om att eleverna ska utveckla ett 

sådant (se bilaga 4). Dock står det i läroplanen som ett centralt innehåll för årskurs 4-6 att 

eleverna ska kunna jämföra källor och pröva deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt (Skolverket 2011, s.226). Som även tas upp ovan är att Westlund (2015, s. 

12) menar att elever i skolan ska utvecklas till eftertänksamma, kritiska och kreativa läsare 

som i sin tur leder eleverna till en djupare läsförståelse. Mot den bakgrunden vill jag 

framhålla att lärare alltid ska sträva efter att deras elever ska inta ett kritiskt förhållningssätt 

för att gynna deras kunskapsutveckling, men även för att gynna deras utveckling som individ 

och samhällsmedborgare.   

Utifrån min analys och mitt resultat framgår det att det endast är 36 uppgifter av 514 uppgifter 

som är bokstavligt utformade till att eleverna ska arbeta tillsammans med andra (se bilaga 3). 

Om eleverna därmed arbetar enskilt med de resterande 478 uppgifterna, vilket nästan är alla 

uppgifter i läroboken, vill jag påstå att det kan vara en orsak till att eleverna inte ges tillräcklig 

möjlighet till att kunna utvecklas mot varken det första eller det femte kunskapskravet (se 

bilaga 4). För att uppnå de kraven måste eleverna visa att de kan läsa med flyt och att de 

sedan kan beskriva sin upplevelse av läsningen. Utifrån det sociokulturella perspektivet som 

understryker att kunskap uppstår i ett socialt sammanhang (Säljö 2012, s185-196), är en 

tolkning att eleverna bäst skulle utvecklas mot kunskapskraven genom att de muntligt och 

tillsammans med andra får läsa och beskriva sina upplevelser. Dock anser jag att det är upp 

till läraren hur han eller hon väljer att använda sig av läromedlet. Även fast det endast är 36 

uppgifter som är bokstavligt utformade till att eleverna ska arbeta tillsammans med andra 

betyder det inte att de resterande 478 uppgifterna inte går att använda i ett interaktivt samspel 

med andra individer (Säljö 2012, s185-196). Av egna erfarenheter är det i en social kontext 
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som läromedlet ”Zick Zack” används ute i skolorna både när eleverna läser i 

textsamlingsboken och arbetar med uppgifterna i övningsboken.  

7.3	  Konklusion	  	  

Som resultatet av detta arbete visar är att läromedlet ”Zick Zack” i en stor utsträckning stödjer 

elevers vidareutveckling av läsförståelse genom en användning av läsförståelsestrategier och 

att läromedlet ”Zick Zack” även anknyter till en majoritet av kunskapskraven. För att eleverna 

ska ges bästa möjliga förutsättningar till att kunna vidareutvecklas mot alla kunskapskrav är 

en slutsats utifrån detta arbete att eleverna behöver arbeta med läromedlet i en social kontext 

där läraren ger eleverna vägledning och stöd utifrån begreppen ”den proximala 

utvecklingszonen” och ”scaffolding”.   

Utifrån både grundprinciperna i FN:s barnkonvention (artikel 2 och 6), skollagen (SFS 

2010:800, 3 kap. 3 §) och läroplanen (Skolverket 2011, s. 223-225) ser jag som blivande 

lärare att läromedlet ”Zick Zack” är något som jag kan använda mig av i min framtida 

undervisning, och det på grund av att arbetets analys klargör att eleverna får möta 

forskningsbaserade läsförståelsestrategier som hjälper dem till att utveckla en bredare och 

djupare förståelse för deras läsning och för att det finns potential för eleverna att kunna 

vidareutvecklas mot kunskapskraven. I ett vidare perspektiv anser jag även att de 

läsförståelsestrategier som eleverna har användning av i arbetet med läromedlet ”Zick Zack” 

kommer de även kunna ha användning av i alla andra ämnen i skolan som kräver en förståelse 

av en text. Med det sagt vill jag påstå att eleverna genom sitt arbete med läromedlet ”Zick 

Zack” även ges goda möjligheter till att gå från att lära sig att läsa till att istället läsa för att 

lära. Som nämnts i inledningen till detta arbete är att läsförståelse är högt värderad i vårt 

samhälle och att en god läsfärdighet kan ses som en nyckel som öppnar dörrar till tillvaron 

som aktiv samhällsmedborgare (Skolverket 2006, s. 6 och 28).  

7.4	  Fortsatt	  forskning	  

Som framgått i detta självständiga arbete finns det mycket forskning om elevers läsförståelse i 

skolan. Men som Westlund (2015, s. 15) påstår saknas det dock forskning gällande elevers 

vidareutveckling av läsförståelse i mellanstadiet. Som även framgått i detta arbete är att lärare 

behöver få en ökad kunskap om både grundläggande kunskaper om hur läsprocessen fungerar, 

hur den utvecklas hos eleverna i olika åldrar och i hur lärare kan tillämpa deras 

läsförståelsekunskaper i klassrummet (Furberg och Anderberg 2012, s. 9; Westlund 2015, s. 

15). I ljuset av att elevers läsförståelse försämras allt mer (Skolverket 2012, s. 142; PIRLS 
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2006, s. 45) står vi lärare för mellanstadiet inför en viktig utmaning. Det är framförallt vår 

uppgift att få elevernas läsförståelse att vidareutvecklas, och av det skälet anser jag precis som 

den tidigare forskningen klargör (Furberg och Anderberg 2012, s. 9) och det Westlund (2015, 

s. 15) påstår om att vi lärare behöver utöka vår läsförståelsekunskap. Ett förslag är därmed att 

det behöver forskas mer gällande hur den kunskap om läsförståelse som redan finns kan 

tillämpas och omsättas i praktiken, vilket innebär i ett komplext klassrum där enskilda elevers 

behov måste bemötas. 
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Bilagor  

Bilaga 1- sammanställning av läsförståelsestrategier 

Förutspå/ ställa hypoteser 
Aktivera förkunskaper  
Ställa frågor  
Söka relevant information  
Reda ut oklarheter  
Ifrågasätta, reflektera, tolka, jämföra och granska  
Skapa grafiska och semantiska hjälpmodeller 
Konstruera bilder utifrån textens idéer 
Sammanfatta  
Lära av varandra/ arbeta tillsammans 
Övrigt 

 
Bilaga 2 - läsförståelsestrategier i ”Zick Zack”  

Ta hjälp av vad du redan vet 
Backa och läs om 
Leta ledtrådar 
Skapa en bild i huvudet 
Förutspå och gissa 
Ställ frågor 
Sammanfatta 
	  
Bilaga 3- läsförståelsestrategier i övningsboken  

 Läsförståelsestrategier Uppgifter i övningsboken 

1. Förutspå/ ställa hypoteser 213 st. 

2. Aktivera förkunskaper 63 st. 

3.  Ställa frågor 1 st.  

4.  Söka relevant information 173 st. 

5.   Reda ut oklarheter 270 st.  

6. Ifrågasätta, reflektera, tolka och jämföra och granska 226 st.  

7.  Skapa grafiska och semantiska hjälpmodeller 20 st.  

8.  Konstruera bilder utifrån textens idéer 15 st.  

9. Sammanfatta 156 st.  

10. Lära av varandra/ arbeta tillsammans 36 st.  

11. Övrigt 13 st.  



	  

Bilaga 4 - jämförelse med läroplanen  

 Kunskapskrav Textsamlingsbok Övningsbok 
 
 

1. 

Eleven kan läsa skönlitteratur 
och sakprosatexter för barn och 
ungdomar med flyt genom att 
använda lässtrategier på ett i 
huvudsak fungerande sätt 

	  
	  
	  

28 st. 

 
 
 

5 st.  

 
 

2. 

Eleven visar grundläggande 
läsförståelse genom att göra 
enkla, kronologiska 
sammanfattningar av olika 
texters innehåll 

	  
	  
	  

-	  

 
 

156 st. 

 
 

3.  

Eleven visar grundläggande 
läsförståelse genom att 
kommentera centrala delar med 
viss koppling till sammanhanget 

	  
	  
	  

-	  

 
 

238 st. 
 

 

 
 
 

4.  

Utifrån egna erfarenheter kan 
eleven tolka och föra enkla och 
till viss del underbyggda 
resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika 
verk 

	  
	  
	  

-	  	  
	  

 
 
 

221 st.  

 
 

5.  

Utifrån egna erfarenheter kan 
eleven på ett enkelt sätt beskriva 
sin upplevelse av läsningen  
 
 
 

	  
	  

-	  

	  
	  

-	  	  



	  



	  

	  


