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Sammanfattning 
Med bakgrund i de sjunkande resultaten i internationella undersökningar så som PIRLS ämnar denna 

uppsats undersöka vilka läsförståelseprocesser elever får träna på i läromedel i ämnet svenska för 

årskurs 3. Eftersom de sjunkande resultaten främst avser läsförståelse av faktatexter är det dessa 

som undersöks i läromedlen. Läromedel från tre större förlag har valts ut och analyserats i jämförelse 

med PIRLS 2011 och digitalt läromedel. De fyra läsförståelseprocesserna som används i PIRLS har fått 

fungera som utgångspunkt i denna uppsats analys. Resultaten visar att de svenska läromedlen inte 

arbetar till lika stor utsträckning med faktatexter som i PIRLS eller fokuserar på samma 

läsförståelseprocesser. Resultaten visar även att det digitala läromedlet liknar mer PIRLS än de 

svenska läromedlen och kan därför ses som ett bra kompletterande material om läraren vill 

förbereda eleverna för PIRLS. 

 

Nyckelord: läromedelsanalys, läsförståelse, läsförståelseprocesser, PIRLS, svenska 
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1 Bakgrund  
Progress in International Reading Literace Study, PIRLS, är en internationell studie för elever i årskurs 

4 som undersöker elevernas läsförståelse och attityder till läsning. Studien anordnas av International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA, och genomförs vart femte år. Sverige 

har deltagit från starten 2001 och därefter även 2006 och 2011. I det senaste testet var Sverige en av 

49 deltagande länder. De senaste resultaten från PIRLS visar en försämring av svenska elevers 

läsförståelse, speciellt läsförståelse av faktatexter (Skolverket, 2012a). Denna uppsats kommer 

fokusera på läromedel i svenska för att undersöka vilka läsförståelseprocesser som bearbetas och hur 

de kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier inför PIRLS-proven. Uppsatsen kommer 

undersöka läromedel för årskurs 3 för att få fram vilka förkunskaper eleverna ges möjlighet att 

anförskaffa i behandling av faktatexter som de kan ta med sig när de börjar årskurs 4. Eleverna 

kommer i kontakt med faktatexter i samtliga ämnen, men då Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, har tydliga mål för att läsa och analysera text i ämnet 

svenska kommer denna uppsats att fokusera på läromedel i svenska.  

1.1 Styrning av undervisningen 
Undervisning i skolan styrs av flera faktorer som kan benämnas ramfaktorer. Dessa ramfaktorer styr 

undervisningens utformande i fråga om form och innehåll. Ramfaktorerna kan bestå av tid, personal, 

lokaler, gruppstorlek, och så vidare. Till exempel kan tidsaspekten innefatta tid i ett visst ämne, en 

lektion eller ett läsår. Läraren måste förhålla sig till denna tidsram i sin planering av undervisningen. 

Merparten av ramfaktorerna påverkas av skolorna, men en del ramfaktorer upprättas från 

regeringen i form av skollagar och läroplaner (Lindström, o.a., 2013 ss. 38-49). Läroplanen för 

grundskolan, Lgr 11, är uppdelad i tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer och kursplaner. I samtliga delar nämns läsning som en förmåga som ska förmedlas i skolan 

(Skolverket, 2011 ss. 9, 13, 222-228). För kursplanen i svenska framgår det i kunskapskraven för 

årskurs 3 att eleverna bland annat ska kunna: 

läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 
huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 
delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom 
kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och 
relatera detta till egna erfarenheter (Skolverket, 2011 s. 227). 

Läroplanen ger vissa direktiv till vad eleverna ska kunna, men lämnar även mycket utrymme för 

tolkning. I kunskapskravet citerat ovan framgår det till exempel inte vilka lässtrategier som eleven ska 

kunna, vilket blir en tolkningsfråga för läraren.  
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 Lgr 11 styr undervisningen i svensk skola, och till viss mån läromedelsförfattarna i 

utvecklandet av läromedel anpassade för svenska skolor. Undervisningen kontrolleras av Skolverket, 

men det saknas granskning av läromedel. För att läromedlen ska kunna underlätta undervisningen 

bör läromedlen anpassas efter aktuell läroplan för det land som läromedlen är tänkta att användas i, 

så väl som forskning inom pedagogik och didaktik. Lgr 11 har däremot ingen påverkan på PIRLS. Då 

PIRLS är en internationell studie kan den inte anpassas efter alla länders olika läroplaner utan 

anpassas istället efter tidigare forskning kring läsförståelse. En del krav i PIRLS kan överensstämma 

med Lgr 11, men de saknar en tydlig koppling till varandra (IEA, 2009). 

Enligt Skolverket (2015) har läromedel stor betydelse för undervisningen. Beroende på 

vilket ämne, och lärare, styr läroboken strukturen för undervisningen. Att samla eleverna vid samma 

lärobok och följa den gör att elevernas inlärning följer en tydlig struktur och besparar tid för läraren 

som då inte behöver skapa eget läromedel. Däremot granskas inte läromedel av någon högre 

myndighet innan publicering, vilket gör att läraren är ansvarig för att säkerställa att undervisningen 

täcker in kunskaper för att nå de mål som anges i Lgr 11 för respektive ämne. För att göra detta kan 

det vara nödvändigt för läraren att våga släppa läroboken och använda sig av andra 

undervisningsmaterial (Skolverket, 2015). Dessutom förespråkar Lgr 11 ämnesövergripande 

undervisning och inflytande från eleverna i undervisningen (Skolverket, 2011 ss. 14-15) vilket gör att 

läraren kan behöva planera undervisning som sträcker sig utanför läromedlets ramar. 

1.2 Faktatexter  
Texter kan bearbetas olika beroende på vilken genre de är skrivna i. Det är stor skillnad på texter som 

är skrivna i ett sms, en fabel, en faktatext, och så vidare, eftersom de tillhör olika genrer (Hyland, 

2007). Vad som kännetecknar en specifik genre är kulturellt överenskommet och igenkänns på 

textens specifika struktur och språkuppbyggnad (Gibbons, 2010 s. 162; Hyland, 2007). Faktatexter är 

texter med information och som har ett syfte att förmedla kunskap. Oftast innehåller faktatexter 

ämnesspecifika ord och ordpackningar som eleverna behöver vägledning för att förstå. Eleverna 

behöver även träna på att arbeta med sin egen läsning av faktatexter då de behöver kunna hantera 

faktatexter i övriga ämnesstudier. Läraren kan i detta stödja eleverna genom att leda textsamtal, 

men även låta eleverna individuellt ställa egna frågor till texten och utvärdera sina tidigare 

erfarenheter i relation till den nya informationen som de har hittat. På så sätt kan eleverna utveckla 

lässtrategier och bli konstruktiva läsare (Lundberg, 2006).   
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2 Tidigare forskning 

2.1 Att läsa med förståelse 
För att lärande ska ske är det många faktorer som ska samverka, vilket är något som Nyström (2002) 

har undersökt. I sin studie har hon observerat 12 elevers lärandemiljö med fokus på deras läs- och 

skrivinlärning. Arbetssätten för läs- och skrivinlärning kunde variera, men då eleverna fick tillfälle att 

själva välja vad de skulle arbeta med utgick en del elever ifrån deras läromedel. För de elever som 

inte automatiserat sin läsning blir dock det egna arbetet med läsning svårt då eleverna måste 

fokusera på att avkoda orden istället för att fokusera på vad texten vill förmedla. För att eleverna 

inte ska undvika att träna på läsning menar författaren att stöttning i läsningen från läraren är 

nödvändigt. Detta är även något som hon kom fram till utifrån sina resultat, att handledning från 

läraren är avgörande för elevernas inlärning. Läraren behöver, enligt Nyström (2002), undervisa 

eleverna i lässtrategier och visa på skillnaderna mellan avkodning och läsförståelse. Grundtanken 

med strategierna är att eleverna ska utveckla verktyg för att förstå vad de ska göra och hur, samt 

strukturera sitt eget lärande. Författaren lyfter även frågan om individualisering av arbetssätt och 

läromedel. Hon menar att eleverna ska få möjlighet att lära sig olika saker samtidigt beroende på 

deras erfarenhet och kunskapsnivå (Nyström, 2002).  

Zipke, Ehri och Smith Cairns (2009) har undersökt elevers läsförståelse utifrån ett metaspråks 

perspektiv och undersökt hur elevers läsförståelse påverkas av att arbeta med tvetydiga semantiska 

uttryck. Tvetydiga semantiska uttryck inkluderar bland annat ordvitsar och meningar som är 

uppbyggda så att de kan tolkas på flera sätt. Eleverna som deltog i studien hade alla låg 

socioekonomisk status, men hade flytande språkkunskaper. Testgruppens språkkunskaper 

säkerhetsställdes genom att genomföra flera förprov. Eleverna, som gick i årskurs 3, fick 45 minuter 

individuell tid per vecka med en pedagog i fyra veckors tid för att träna på att tolka tvetydiga 

semantiska uttryck. Utöver den testgrupp av elever som ingick i undersökningen upprättades även en 

kontrollgrupp av elever som också fick lämna klassrummet för att träffa en pedagog, men i 

smågrupper om 3-4 elever och 10-15 minuter per vecka. Eleverna i kontrollgruppen fick läsa högt i 

smågrupperna och diskutera texten med hjälp av pedagogen, men diskuterade aldrig tvetydiga 

semantiska uttryck. Eleverna, både testgruppen och kontrollgruppen, fick sedan skriva ett prov vars 

resultat kunde jämföras med resultatet från förprovet eleverna skrev innan studien började. 

Provresultaten visade att eleverna som hade tränat på metaspråk utökade sin läsförståelse i en högre 

grad än kontrollgruppen. Under studiens gång visade även eleverna i testgruppen större entusiasm 

för de uppgifter de fick arbeta med (Zipke, o.a., 2009).    



Självständigt arbete II 
Klevestedt, Diana 
2015vt01627 
 

8 
 

2.2 Att arbeta med faktatexter 
Edling (2006) undersöker språket i läromedel i svenska, samhälls- och naturorienterande ämnen för 

årskurserna 5-8 för att se hur läromedlen går från ett vardagsspråk till skol- och ämnesspråk. Studien 

visar att läromedel i svenska har ett mer specifikt språk, men språket i läromedel för samhälls- och 

naturorienterande ämnen rör sig mot ett mer abstrakt språk där fler ämnesspecifika ord väljs. 

Studien kompletterades även med klassrumsobservationer och intervjusvar, vilket gjorde att 

författaren kunde observera att det fanns ett samband mellan det abstrakta språket och elevens 

förmåga till textrörlighet. Desto mer abstrakt språk som användes i läromedlen visade eleven desto 

lägre textrörlighet (Edling, 2006). Textrörlighet är ett begrepp som används för att diskutera 

elevernas förhållningssätt till texten. En god textrörlighet innebär att eleven har förmåga att 

diskutera en text utifrån flera infallsvinklar (Liberg, o.a., 2010). Edlings (2006) studie visar även att 

från årskurs 5 till årskurs 8 finns det en utveckling i språket till ett mer metaforiskt innehåll. Studien 

har även undersökt faktatexternas auktoritära roll, vilket förändras över årskurserna. I årskurs 5 

skrevs faktatexterna med en mer auktoritär roll än i årskurs 8 då texterna skrevs med en större 

betoning på att öppna upp för dialog och kritiskt tänkande (Edling, 2006). 

2.3 Läsförståelse i PIRLS 
Geijerstam och Folkeryd (2013) har i sin studie undersökt vad för läsförståelse som PIRLS testar och 

värderar som god läsförmåga. För att studera detta har de undersökt de svar som svenska elever har 

uppgett men som utifrån bedömningskriterierna har fått noll poäng. Genom att studera nollsvaren 

kan de göra en djupare studie av vad som bedöms som dålig läsförståelse och även se vad som 

bedöms som god läsförståelse. I sina resultat har de kommit fram till att för att eleven ska bedömas 

ha god läsförståelse ska den kunna orientera sig i en textbaserad rörlighet. Att orientera sig i en 

textbaserad rörlighet innebär att eleven kan hitta svar i texten, dra enkla slutsatser från den och 

generalisera utifrån det som eleven hittar. I sina resultat har Geijerstam och Folkeryd (2013) inte 

hittat lika mycket belägg för en associativ rörlighet, det vill säga att eleven ska kunna koppla texten 

till sina egna erfarenheter (Geijerstam, o.a., 2013). Textbaserad rörlighet och associativ rörlighet är 

båda delar av den textrörlighet som Edling (2006) diskuterade.  

2.4 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen som presenterats ovan har visat vikten av att elever utvecklar goda 

lässtrategier för att få god läsförståelse. Lässtrategierna ska fungera som verktyg för elever att förstå 

de texter de behöver bearbeta. Ytterligare hjälp får de elever som får arbeta med metaspråk, vilket 

har visat sig utöka elevers läsförståelse. De texter som elever möter i läromedel använder ett mer 



Självständigt arbete II 
Klevestedt, Diana 
2015vt01627 
 

9 
 

abstrakt språk desto högre årskurs eleven går i. Med det ökade användandet av abstrakt språk 

minskade elevernas textrörlighet, vilket testas i PIRLS.  

För att utveckla god läsförståelse lyfts lärarens roll, men visar inte utförligt hur läromedel kan 

underlätta inlärningen av lässtrategier för både lärare och elever. Denna uppsats kan komplettera 

forskningen genom att undersöka läromedels behandling av läsförståelsestrategier.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Knäcka koden 
Den tidiga läsinlärningen går igenom olika stadier och börjar mestadels i pseudoläsning, vilket 

innebär att eleven ser ett skrivet ord och identifierar det utifrån sammanhanget, till exempel en 

namnskylt på sin hylla på förskolan, men identifierar inte bokstäver. Nästa steg i stadieinlärningen är 

logografisk-visuell läsning, vilket innebär att eleven känner igen ord som bilder. Eleven kan behöva 

begynnelsebokstaven eller logotypen som hjälp till att läsa ordet. Eleven lär sig sedan att känna igen 

bokstäver och övergår till alfabetisk-fonemisk läsning. Eleven har då utvecklat en språklig 

medvetenhet och förstått att ord kan delas in i mindre beståndsdelar. Genom att ljuda bokstäverna 

kan eleven läsa orden. Det sista stadiet är det ortografiska-morfemiska stadiet, då eleven utvecklar 

förmåga att läsa morfem, stavelser, och till sist hela ord. När eleven lärt sig känna igen ortografiska 

mönster har den utvecklat flyt i sin läsning (Lundberg, 2010). 

3.2 Literacy och läsförståelse  
För att eleverna ska lyckas väl i PIRLS behöver de främst knäcka läskoden och öva upp ett flyt i sin 

läsning (Stensson, 2006). Att kunna läsa och skriva har tidigare innefattats i begreppet literacy, men 

har på senare år breddats till att innefatta olika aspekter inom läs- och skrivkunnighet (Englund, 

2012). Enligt Lundgren (2013) innebär literacy att eleven behöver lära sig inte bara tekniskt och 

mekaniskt läsa, men också förstå och använda den text som eleven ställs inför. Begreppet literacy har 

gått från att innefatta ljudande av bokstäver och ord till att läsa för förståelse (Lundgren, 2013). 

Gibbons (2010) styrker detta i följande definition av literacy: ”litteracitet innefattar integrering av att 

lyssna, tala, läsa, skriva och kritiskt tänkande samt de kulturella referensramar som möjliggör för den 

som skriver, talar eller läser att anpassa språket till olika situationer” (Gibbons, 2010 s. 32). Gibbons 

(2010) poängterar i sin diskussion kring litteracitet att elever behöver utveckla ämnesspecifik 

litteracitet. Att bygga upp en ämnesspecifik litteracitet innebär att dels utveckla det ämnesspecifika 

språket, men också att förstå ämnesspecifika processer och innehåll (Gibbons, 2010 ss. 82-83).  

 Gibbons (2010) menar att det inte finns ett rätt sätt att undervisa i läsundervisning. 

Olika metoder kan förespråkas av rådande skolmyndigheter, men oavsett vilken metod läraren väljer 

att undervisa efter missas en del av litteracitet, då litteracitets begreppet är så pass vitt och 

omfattande. Gibbons (2010) menar ändå att de fyra läsresurserna som Freebody och Luke (1990) 

tagit fram är tillsammans heltäckande för läspedagogik. Eleverna behöver först knäcka läskoden, 

vilket togs upp i avsnitt 3.1. Eleven behöver därefter utveckla en förmåga att koppla texten till sina 

tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna tolka det den läser. Den tredje läsresursen 

utvecklar elevens förmåga att bli en textanvändare. Med detta menas förhållandet mellan eleven och 
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texten, det vill säga hur eleven talar om texten och värderar den. Slutligen tar de upp eleven som en 

kritisk läsare. Att vara en kritisk läsare innebär i detta sammanhang att se till författarens subjektiva 

infallsvinkel och ifrågasätta den åsikt som implicit eller explicit uttrycks i texten (Gibbons, 2010 ss. 

132-134; Freebody, o.a., 1990). 

För att eleven ska kunna utveckla sin läsning anser Stensson (2006) att eleverna måste 

tillåtas tid för läsning, ha tillgång till böcker, lära sig strategier för läsningen, få tillfälle att samtala om 

det de läst samt öva upp ett flyt i läsningen. De strategier som Stensson (2006) förspråkar är 

grundade i studier av Pearson och Fielding (1996 ss. 815-852). Deras studie gjordes i ett tidigt skede 

för forskning inom läsförståelsestrategier och resulterade i teorier kring sex strategier. Den första 

strategin är att koppla det lästa till tidigare kunskap. Om det saknas tidigare kunskap blir texten 

meningslös. Den tidigare kunskapen behöver dock inte innebära att läsaren har en förkunskap om 

huvudämnet, men att det finns element i texten som läsaren är bekant med och kan hjälpa denne att 

förstå texten. Den andra strategin är att ställa frågor före, under och efter läsning av texten. Frågorna 

bör vara utformade så att svaren är varierade mellan tydligt framskrivet i texten, inferensläsning och 

erfarenhetsförknippade. Den tredje strategin är att skapa inre bilder, som även denna kräver att 

eleven kan koppla sina tidigare erfarenheter till texten. Den fjärde strategin är att läsa fram 

inferenser ur texten. Den femte strategin är att avgöra vad som är viktigt i texten för att kunna 

återberätta eller lägga till ny kunskap till tidigare erfarenheter. Slutliga strategin är att syntetisera det 

lästa för att kunna se helheten eller utveckla nya tankar och idéer (Stensson, 2006 ss. 30-34; Pearson, 

o.a., 1996 ss. 815-852). 

3.3 Analysverktyg – läsförståelseprocesser i PIRLS 
I PIRLS använder IEA fyra läsförståelseprocesser som utgångspunkt för utvärderingen av 

läsförståelseuppgifterna. Dessa läsförståelseprocesser är:  

Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information [ --- ] Dra enkla slutsatser [ --- ] 
Tolka och integrera idéer och information [ --- ] Granska och värdera innehåll, språk och 
textelement (Skolverket, 2012b s. 17). 

Den första läsförståelseprocessen, Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information, innebär 

att eleverna behöver förstå den information som explicit uttrycks i texten och använda den till sitt 

svar på frågan. För att eleven ska kunna behärska denna läsförståelseprocess krävs det att eleven kan 

läsa en text och hålla det i sitt arbetsminne samt förstå vad som efterfrågas. Svaret på frågan kan ges 

i direkt citering av texten och därför är denna läsförståelseprocess den minst krävande av de fyra 

(IEA, 2009 ss. 24-25). 
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 Den andra läsförståelseprocessen, dra enkla slutsatser, kräver lite mer av eleven. I 

denna process behöver eleven behärska inferensläsning. Det vill säga, eleven behöver se till flera 

delar i texten och dra slutsatser utifrån dem. Informationen för att kunna dra dessa slutsatser kan 

vara tydligt framskriven och följa en utveckling, till exempel ett personlighetsdrag, men inte lika 

explicit uttryckt som i den föregående läsförståelseprocessen (IEA, 2009 ss. 25-26). 

 Den tredje läsförståelseprocessen, tolka och integrera idéer och information, påminner 

om läsförståelseprocessen för att dra enkla slutsatser, men kräver av eleven att den använder sina 

tidigare uppfattningar och kunskaper för att tolka den implicita informationen som texten förmedlar. 

För denna läsförståelseprocess kan eleven behöva se till texten i sin helhet (IEA, 2009 s. 27). 

 Slutligen granska och värdera innehåll, språk och textelement innebär att eleven läser 

texten med ett kritiskt förhållningssätt. Eleven ska i denna process kunna granska och värdera 

textens olika delar utifrån sina tidigare erfarenheter och andra källor. Eleven behöver även granska 

språkbruket för att värdera hur författaren har valt att presentera informationen till läsaren (IEA, 

2009 s. 28). 

3.4 Sammanfattning 
De teoretiska utgångspunkterna visar på att eleverna behöver, efter det att de övat upp ett flyt i sin 

läsning, utveckla lässtrategier för att få en läsförståelse. I PIRLS har man valt att använda begreppet 

läsförståelseprocesser för att diskutera elevernas olika infallsvinklar i sin förståelse av det lästa. För 

att kunna förstå texten i samtliga infallsvinklar som behandlas i läsförståelseprocesserna behöver 

eleven en bred kunskap i lässtrategier. De teoretiska utgångspunkterna ovan visar på flera 

lässtrategier, eller läsresurser, som eleverna kan använda sig av. Även om lässtrategierna är olika till 

antalet och skiljer sig åt i benämningar så finns det ändå fler likheter än skillnader mellan de olika 

teorierna för god läsförståelse. Lässtrategierna inkluderar de läsförståelseprocesser som behandlas i 

PIRLS och dessa läsförståelseprocesser ligger till grund för denna uppsats analys.  
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4 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att jämföra uppgifter och texter avseende faktatexter i moderna 

läromedel i svenska för årskurs 3 med uppgifter i PIRLS utifrån fördelning av läsförståelseprocess. 

Utgångspunkt i undersökningen är de läsförståelseprocesser som IEA utvecklat för PIRLS och som 

presenterades i avsnitt 3.3.  

 Hur stor del av läromedlen respektive PIRLS tillägnas läsförståelse av faktatexter? 

 Vilka läsförståelseprocesser tränas och hur är de fördelade över läromedlen respektive 

PIRLS?  
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5 Material 
Material som kommer undersökas är läromedel för årskurs 3 i ämnet svenska och anpassade efter 

Lgr 11. De material som valts ut är Sanoma utbildnings Språkdax, Gleerups Forma Språket och Natur 

& Kulturs ABC-klubben. Dessa läromedel valdes eftersom de är aktuella läromedel som representerar 

tre större förlag, har tagits fram av pedagoger och grundats i pedagogisk forskning (Natur & Kultur; 

Gleerups; Sanoma utbildning). En läsande klass, som inte representeras av ett specifikt förlag men 

har flera förlag, bland andra Liber, som samarbetspartner (En läsande klass), kommer också 

analyseras parallellt. Dessutom kommer data från den senaste PIRLS undersökningen 2011, som finns 

tillgängligt på IEAs hemsida, att finnas med i analysen.  

5.1 Språkdax 
Sanoma utbildnings SpråkDax består av flera delar. Eleverna har arbetsböcker som kallas SkrivDax. I 

SkrivDax finns uppgifter till de texter som ingår i elevernas läsbok LäsDax. Det finns även en del 

kompletterande material som inte kommer ingå i denna uppsats analys. Det kompletterande 

materialet består av läxböcker, LäsDax som storbok och CD, kallad SångDax, digitalt material samt 

lärarhandledning. Texterna i LäsDax är blandade genrer och har inte tydliga avsnitt per genre utan 

blandas istället under ett gemensamt tema. Texterna tillhör genrer faktatexter och berättelser, men 

det finns även texter som behandlar vykort och serier (Sanoma utbildning; Bross, o.a., 2009b; Bross, 

o.a., 2009a).  

5.2 Forma Språket 
Gleerups Forma Språket består av ett flertal böcker, men relevant för denna uppsats är Treans 

basbok och Läsförståelse B. Treans basbok är uppdelad i kapitel som behandlar specifika mål och 

färdighetsträningar. Varje kapitel avslutas även med sidor för elevens självbedömning och sidor för 

mera träning inom arbetsområdet. Läsförståelse B är en arbetsbok som, precis som Treans basbok, 

innehåller både texter och uppgifter men med mer fokus på inferensläsning och bearbetning av 

texter (Gleerups; Hultén, 2010a; Hultén, 2010b).  

5.3 ABC-klubben 
Natur & Kulturs ABC-klubben är ett material som har olika böcker för varje årskurs. Läromedlet för 

årskurs 3 heter Nyckeln till skatten. Arbetsboken är uppdelad i två delar där den första delen utgår 

från elevernas läsebok. Eleverna får i denna del arbeta mycket med läsförståelse i olika genrer, men 

från samma grundberättelse så uppgifterna följer en röd tråd. Varje uppslag har sidhänvisningar och 

kortfattade mål alternativt instruktioner till läraren för arbetsområdet. Om eleven vänder på boken 

får eleven istället arbeta med delen som kallas för språknycklar. Avsnitten i språknycklar ger eleverna 

mer grundläggande information och färdighetsträning utifrån olika genrer och förståelsestrategier. 
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Varje avsnitt i språknycklar inleds och avslutas med mål samt ger eleven möjlighet för 

självbedömning (Felth Sjölund, o.a., 2013; Wänblad, 2012). Läromedlet har även kompletterande 

material så som läxbok, lärarhandledning och interaktivt digitalt material (Natur & Kultur), men detta 

kommer inte behandlas i denna uppsats. 

5.4 En läsande klass 
I ABC-klubbens språknycklar finns ett avsnitt som behandlar läsförståelse där eleven får arbeta med 

textbehandling och ta hjälp av läsfixarna som består av Spågumman Julia, Frågeapan, Fröken 

Detektiv och Cowboy-Jim med lasso (Natur & Kultur). Läsfixarna påminner både till namn och till 

funktion om de personer som eleverna kan ta hjälp av i materialet En läsande klass. I En läsande klass 

får eleverna arbeta med läsförståelse med hjälp av läsfixarna Spågumman, Reportern, Detektiven, 

Cowboyen och Konstnären. Spågumman kopplar text till bild och förutspår handlingen utifrån bilder, 

genre, bildtext och rubriker, men om det är en faktatext kopplar eleven även till sina tidigare 

kunskaper i ämnet. Reportern ställer frågor till texten i tre nivåer: på raden, mellan raderna och 

bortom raderna. Detektiven utreder för eleven nya ord och uttryck. Cowboyen sammanfattar texten. 

Konstnären målar upp inre bilder utifrån texten. På vårterminen i varje årskurs får eleverna arbeta 

med stjärnläsaren, vilket innebär att de då använder samtliga förmågor hos läsfixarna. En läsande 

klass använder sig även av VÖL-tabell och VENN-diagram. I en VÖL-tabell får eleven fylla i vad den 

vet, vad den önskar veta och vad den lärt sig. I ett VENN-diagram jämför eleverna två texter genom 

att skriva in fakta från den ena texten i en cirkel och fakta om den andra texten i en överlappande 

cirkel. De fakta som är gemensamt för båda texterna skrivs in i det överlappande området. 

Materialet finns fritt att hämta från internet och har flera förlag som samarbetspartners, bland andra 

Liber och Rabén & Sjögren (En läsande klass). Materialet är svårt att analysera utifrån samma 

synvinkel som övriga granskade läromedel, men bidrar ändå till en intressant infallsvinkel i hur 

otraditionellt läromedel kan arbeta med olika läsförståelseprocesser. 

5.5 PIRLS 
PIRLS presenterades i avsnitt 1 som en internationell undersökning som genomförs vart femte år. Det 

prov som undersöks i denna uppsats är från den senaste undersökningen i 2011. Provet består av två 

faktatexter och två skönlitterära texter med tillhörande frågor. Utöver provet i läsförståelse får 

elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer fylla i enkäter för att kartlägga elevers attityder till 

läsning och bakomliggande faktorer. I denna uppsats kommer släppta texter och uppgifter samt 

sammanställning av dem utifrån de läsförståelseprocesser som uppgifterna avser undersökas (IEA, 

2013). Materialet finns att hämta från IEAs hemsida och har i denna uppsatts översatts med hjälp av 

de formuleringar som används i rapporter gällande PIRLS 2011 från skolverket (Skolverket, 2012b).  
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6 Metod 
Denna uppsats använder sig av en monomodal innehållsanalys (Bergström, o.a., 2012 ss. 49-90) med 

fokus på frågornas utformning. Då syftet med denna uppsats är att undersöka 

läsförståelseprocesserna som behandlas i läromedel med jämförelse av en läsande klass och PIRLS är 

analysen även komparativ (Hellspong, 2001 ss. 78-81). Analysen kommer framförallt vara kvantitativ 

då uppsatsen ämnar besvara hur stor del av respektive material undersökt ägnas åt läsförståelse av 

faktatexter, men även av viss kvalitativ natur då analysen också ska lyfta vilka läsförståelseprocesser 

som tränas. Då vissa uppgifter inte kan tydligt klassificeras efter PIRLS läsförståelseprocesser kommer 

de behöva analyseras ur en kvalitativ synvinkel för att kunna jämföras med övriga uppgifter. 

Uppgifterna granskas då mer ingående för att visa att de kan tolkas tillhöra flera 

läsförståelseprocesser. 

6.1 Databearbetning 
Data som avser PIRLS hämtas från IEAs hemsida och översätts med hjälp av tidigare översättning i 

skolverkets rapporter kring PIRLS (Skolverket, 2012b), men i övrigt används grunddatat för att 

presentera hur IEA har arbetat med läsförståelseprocesserna i PIRLS. Läromedlen i bokform måste 

manuellt bearbetas för att ta reda på antal sidor och uppgifter, samt vilken typ av 

läsförståelseprocess som avses för respektive relevant uppgift. Alla sidor i läromedlen har granskats 

för att avgöra om det avser arbete med faktatext, med utgångspunkt i de kriterier som togs upp i 

avsnitt 1.2, och om det är en text, uppgift eller instruktion. Två sidor i Forma språket innehåller både 

text och uppgifter. Både text och uppgifter var så pass omfattande att dessa sidor bedömdes kunna 

tillhöra båda och räknades därför dubbelt. I övrigt har detta inte förekommit i de övriga läromedlen. 

Datat skrevs in i Excel för vidare hantering. Tabellen som skapades visade vilka sidor som hade 

uppgifter, vilket blev nästa steg i granskningen. Uppgifterna som avsåg faktatexter granskades och 

information om svarsmöjlighet, läsförståelseprocess och ett förtydligande över uppgiften togs fram 

och skrevs in i en ytterligare tabell. Vid sidor som innehöll flera frågor behandlades de som 

individuella uppgifter då frågorna/uppgifterna kunde avse olika läsförståelseprocesser. Uppgifterna 

har utvärderats efter läsförståelseprocesserna framtagna av IEA, men under granskningen uppstod 

ett problem då vissa uppgifter inte kunde bedömas avse en specifik läsförståelseprocess, vilket 

resulterade i kategorin oklart. Huvudsakligen är det arbete med tankekartor och uppmaning till 

eleverna att producera en egen faktatext som har klassificerats som oklart. Tabellerna fick sedan 

ligga till grund för att räkna andelar och skapa diagram.  

Läromedlen som har undersökts skiljer sig från varandra i fråga om struktur och 

omfång. SpråkDax har en ren läsebok på 125 sidor och en arbetsbok för uppgifter på 79 sidor. ABC-
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klubben använder sig också av en läsebok på 173 sidor, men har en arbetsbok som är uppdelad i 56 

sidor för uppgifter kopplade till läseboken och ytterligare 52 sidor som tränar språknycklar. Forma 

Språket skiljer sig mest från de övriga läromedlen då den har en basbok på 94 sidor och en mindre 

bok på 30 sidor som tränar eleverna på läsförståelse. Båda böckerna för Forma Språket blandar text 

och uppgifter. Detta innebär att flest sidor har ABC-klubben med 281 sidor följt av SpråkDax med 204 

sidor och minst antal sidor har Forma Språket med 124 sidor. Då Forma Språket har mindre än 

hälften så många sidor som ABC-klubben kommer procentuella skillnader vara nödvändigt att 

presentera och undersöka för att kunna genomföra en rättvisande analys. Resultaten nedan kommer 

därför presenteras både med antal och med andel.  

Materialet En läsande klass har inte kunnat granskas efter samma metod som övriga 

läromedel. På En läsande klass hemsida finns terminsöversikter för de lektionsplaneringar som finns 

tillgängliga. För denna uppsats har terminsöversikten för höst- och vårtermin i årskurs 3 granskats för 

att kunna motsvara det övriga läromedlen. Terminsöversikten är uppdelad i strategi, tema, text och 

innehåll. Dessa uppgifter har behandlats och utgör resultat och grund till analys i denna uppsats. Då 

materialet En läsande klass skiljer sig från de övriga läromedlen kommer det presenteras separat i 

resultat och sedan analyseras i jämförelse med övriga läromedel. 

Resultaten från både PIRLS och läromedel hanteras i Excel och redovisas med hjälp av 

pivottabeller och -diagram. Genom att använda pivotverktyg kan resultaten grupperas och redovisas 

lättöverskådligt. Pivottabeller och -diagram är tillgängliga verktyg i Excel som därmed minskar 

ytterligare manuell hantering. Pivotverktygen möjliggör att data kan grupperas och sorteras utifrån 

flera faktorer. 

6.2 Etiska överväganden 
Denna uppsats undersöker de läsförståelseprocesser som förmedlas i uppgifter gällande faktatexter i 

svenskaläromedel samt jämför dessa med de uppgifter som ingår i PIRLS. De undersökta läromedlen 

och PIRLS kommer inte värderas, men resultaten från undersökningen kommer visa på värderingar av 

läsförståelser i läromedel så väl som i PIRLS, vilket kommer bearbetas i denna uppsats diskussionsdel. 

Inga författare, förlag eller organisationer kommer att värderas då det inte är syftet med denna 

uppsats. 

6.3 Reflektioner över metoden 
De data som hämtas från IEAs hemsida har en hög reliabilitet då det är framtaget av IEA och grundar 

sig i tidigare forskning inom läsförståelse (IEA, 2009). Då övriga läromedel undersöks utifrån de 

läsförståelseprocesser IEA har utarbetat får denna uppsats en god validitet. Läromedlen undersöks 
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systematiskt vilket bidrar till en högre reliabilitet, men då varje uppgift och text behöver manuellt 

hanteras och bedömas innan de läggs in i Excel minskar reliabiliteten på grund av min tolkning av 

uppgifterna i relation till definitionerna av läsförståelseprocesserna. Ytterligare problematik uppstår 

då läromedlen varierar i antal sidor, storlek, layout och typsnitt. Att jämföra läromedlen utifrån andel 

blir därför en lösning för att kringgå denna problematik, även om antal sidor ger en intressant 

infallsvinkel i läromedlets uppbyggnad. Data som avser en läsande klass har en lägre reliabilitet då 

det inte kan analyseras med samma urval som övriga läromedel. Resultaten som visar vilka 

läsförståelseprocesser som behandlas i en läsande klass är min tolkning av materialet och kan 

därmed ge ett något skiftande resultat om undersökningen skulle utföras på nytt av någon annan 

person. 
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7 Analys och Resultat 
Eftersom två forskningsfrågor har ställts i denna uppsats kommer resultaten nedan presenteras i två 

delar i ett försök att besvara frågorna. 

7.1 Hur stor del tillägnas faktatext? 

7.1.1 Svenska läromedel 

Svenska läromedel består av de läroböcker som presenterades i avsnitt 5. Som tidigare nämnts 

varierar dessa läromedel i antal sidor. Diagram 1 visar fördelningen av de sidor som avser arbete med 

faktatexter för text, uppgift och instruktion.  

 

Diagram 1. Visar antalet sidor ägnat åt instruktioner, texter eller uppgifter kopplade till faktatexter. 

Diagram 1 visar att flest antal sidor för arbete med faktatexter finns i SpråkDax med 38 sidor, 

någorlunda jämnt fördelade över text och uppgifter. Därefter kommer Forma Språket som har 35 

sidor, men med en större skillnad i fördelningen av sidor på kategorierna instruktion, text och 

uppgifter. Minst antal sidor har ABC-klubben, men är det läromedel som ägnar flest sidor till att 

instruera eleven vad en faktatext är och hur eleven kan arbeta med texten. Till exempel ägnas hela 

sidor i ABC-klubben till instruktioner följt av en uppmaning till eleven på nästa sida att pröva själv 

(Felth Sjölund, o.a., 2013 ss. 22-23). Omvandlas dessa sidor till procent förändras bilden marginellt av 

vilket läromedel som avsatt störst andel sidor till faktatexter. 
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Läromedel Totalt Instruktion Text Uppgifter 

ABC-klubben 7 % 1 % 2 % 3 % 

Forma Språket 28 % 2 % 7 % 19 % 

SpråkDax 19 % 0 % 10 % 9 % 

Tabell 1. Andelen sidor i respektive läromedel som är tillägnat arbete med faktatexter. 

Tabell 1 visar att ABC-klubben har minst andel sidor tillägnade faktatexter och minst andel sidor per 

kategori. SpråkDax, som hade flest antal sidor i diagram 1, har en mindre andel sidor tillägnade 

faktatexter, men är det läromedel med högst andel sidor med text. Forma Språket, som är det 

läromedel med minst antal sidor, är det läromedel som har störst andel sidor tillägnat arbete med 

faktatexter. Jämför man läromedlen i andel uppgifter har Forma Språket mer än dubbelt så stor 

andel mot SpråkDax, som i sin tur har trippel så stor andel sidor tillägnade uppgifter i jämförelse med 

ABC-klubben. 

7.1.2 PIRLS 

De data som finns tillgängligt från IEAs hemsida visar de uppgifter som eleverna fått arbeta med. 

Uppgifterna är uppdelade i två kategorier: inhämta och använda information och litterär upplevelse. 

Kategorin som avser litterär upplevelse avser skönlitterära texter och kategorin inhämta och använda 

information avser faktatexter. IEA har även delat upp uppgifterna och angett vilken 

läsförståelseprocess som respektive fråga behandlar. För varje fråga kan eleven få antingen ett eller 

två poäng. Uppgifterna har sammanställts i tabell 2 för att se fördelningen av uppgifter per syfte med 

läsningen och läsförståelseprocess. Tabellen visar även summan av maxpoäng och medelpoäng för 

att möjliggöra en analys och diskussion för IEAs värdering av läsförståelseprocesserna. 

Syfte och läsförståelseprocess 
 
Antal 

Summa av 
Max poäng Medelpoäng 

Inhämta och använda information 
  

  

Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information  8 8 1,00 

Dra enkla slutsatser  10 10 1,00 

Tolka och integrera idéer och information  11 16 1,45 

Granska och värdera innehåll, språk och textelement 2 4 2,00 

Inhämta och använda information Summa 31 38 1,23 

Litterär upplevelse 
  

  

Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information  7 9 1,29 

Dra enkla slutsatser  8 9 1,13 

Tolka och integrera idéer och information  8 12 1,50 

Granska och värdera innehåll, språk och textelement 5 5 1,00 

Litterär upplevelse Summa 28 35 1,25 
Tabell 2. Antalet frågor och maximala poängen per läsförståelseprocess och syfte till läsning. 
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Tabell 2 visar att i PIRLS 2011 var det ungefär lika många uppgifter för syftet inhämta och använda 

information som för syftet litterär upplevelse. Undersöks syftet inhämta och använda information 

närmare blir det synligt att dra enkla slutsatser och tolka och integrera idéer och information är de 

läsförståelseprocesser som uppgifterna primärt avser. Läsförståelseprocessen uppmärksamma och 

återge explicit uttryckt information följer tätt efter dessa kategorier, men långt efter kommer 

kategorin granska och värdera innehåll, språk och textelement som endast har två uppgifter. 

Undersöks läsförståelseprocesserna istället utifrån antal poäng som eleven kan maximalt få på sina 

svar är det uppgifter med läsförståelseprocessen granska och värdera innehåll, språk och textelement 

som ger högst medelpoäng per fråga med 2 poäng. Därefter är det uppgifter för 

läsförståelseprocessen tolka och integrera idéer och information som ger en medelpoäng på 1,45 per 

fråga. Lägst poäng ger de övriga läsförståelseprocesserna, uppmärksamma och återge explicit 

information och dra enkla slutsatser, som bara ger 1 poäng per fråga.  

7.1.3 En läsande klass 

En läsande klass material utgår ifrån att eleverna får arbeta med läsfixarna när de arbetar med 

texter. Läsfixarna kan användas till eget valt material, men det finns även material att hämta från En 

läsande klass hemsida tillsammans med tänkta lektionsplaneringar. Utifrån de lektionsplaneringar 

som finns tillgängligt är det cirka 40 % av lektionerna för årskurs 3 som avser arbete med faktatexter.   

7.1.4 Sammanfattning 

Av de undersökta materialen är det PIRLS som har en jämn fördelning mellan text avseende litterär 

upplevelse och text avseende inhämta och använda information, det vill säga skönlitterära och 

faktatexter. Därefter är det jämnast fördelning i det digitala materialet En läsande klass där cirka 40 

% av de planerade lektionerna avser arbete med faktatexter. Sist kommer de svenska läromedlen där 

andelen sidor som avser arbete med faktatexter uppgår till 28 % i Forma språket, 19 % i Språkdax och 

endast 7 % i ABC-klubben. 

 

7.2 Vilka läsförståelseprocesser tränas? 

7.2.1 Svenska läromedel 

Resultaten nedan redovisas utifrån de läsförståelseprocesser som IEA använder för PIRLS. För vissa 

uppgifter har eleven möjlighet att påverka valet av text och arbetssätt vilket gör att 

läsförståelseprocesserna kan variera. För att inkludera dessa uppgifter i studien klassificeras de som 

oklart i resultaten. Diagram 2 visar därför antal uppgifter per läromedel fördelat på fem 

läsförståelseprocesser. 
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Diagram 2. Visar antalet uppgifter per läromedel fördelat på de olika läsförståelseprocesserna. 

Diagram 2 visar att vanligast är uppgifter där eleven får arbeta med att uppmärksamma och återge 

explicit information. Minst förekommande är uppgifter som avser läsförståelseprocessen dra enkla 

slutsatser. I ABC-klubben förekommer inga sådana uppgifter och i de övriga läromedlen är det endast 

ett fåtal. Även tolka och integrera idéer och information är en läsförståelseprocess som endast 

används i ett fåtal uppgifter för samtliga läromedel. För ABC-klubben och SpråkDax är den näst mest 

förekommande kategorin oklart, vilket innebär att eleven har själv kunnat påverka vilken text 

och/eller arbetssätt den ska arbeta med vilket gör att eleven kan arbeta med valfri 

läsförståelseprocess. Till exempel i SkrivDax får eleverna i uppgift att läsa en text ur Läsdax och skriva 

fyra egna frågor utifrån texten. Till stöd finns det pratbubblor med frågorna när, hur, var och varför, 

men ingen instruktion att eleven ska ta hjälp av dem (Bross, o.a., 2009b s. 6). För läromedlet Forma 

Språket är det istället läsförståelseprocessen granska och värdera innehåll, språk och textelement 

som är näst vanligast förekommande i uppgifter med faktatexter. Diagram två visar fördelningen av 

antalet uppgifter i respektive läromedel, men för att kunna jämföra läromedlen med varandra 

behöver dessa siffror omvandlas till procent, vilket ger en annan bild än den som visas i diagram 2.  
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Diagram 3. Visar andelen uppgifter per läromedel fördelat på de olika läsförståelseprocesserna. 

Diagram 2 illustrerade hur respektive läromedel fördelade sina uppgifter, vilket även diagram 3 gör 

då det baseras på samma data, men diagram 3 ger en möjlighet att jämföra läromedlen med 

varandra inom varje kategori av läsförståelseprocess. I diagram 2 var det tydligt att Forma Språket 

hade flest antal uppgifter som avsåg arbete med uppmärksamma och återge explicit information, 

men diagram 3 visar att SpråkDax är det läromedel som har störst andel uppgifter för den 

läsförståelseprocessen med 66 %. Därefter följer Forma Språket och ABC-klubben med 52 % 

respektive 50 %. Därefter är en knapp tredjedel av läromedlet Forma Språket tillägnat granska och 

värdera innehåll, språk och textelement, men för ABC-klubben är motsvarande andel i kategorin 

oklart. Övriga läromedel i kategorin oklart har 14 % av uppgifterna i Forma Språket och 16 % av 

uppgifterna i SpråkDax. Motsvarande andel för ABC-klubben tillägnas kategorin granska och värdera 

innehåll, språk och textelement. Minst andelar för samtliga läromedel tillägnas kategorierna tolka och 

integrera idéer och information och dra enkla slutsatser. För den sistnämnda kategorin har ABC-

klubben ingen uppgift och Forma Språket har endast 1 % av uppgifterna. SpråkDax har däremot 6 %, 

vilket är lika stor andel för läsförståelseprocessen tolka och integrera idéer och information och dra 

enkla slutsatser i läromedlet. 

7.2.2 Oklart 

För de uppgifter som tillhör kategorin oklart har ett förtydligande över vad uppgiften innebär skrivits 

in och presenteras i tabell 3. 
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Läromedel och typ av uppgift 
Summa av Antal 
liknande frågor Summa av Andel 

ABC-klubben 
  Fylla i VÖL-schema på valfritt djur 2 8 % 

Tankekarta för elevvald text 2 8 % 

Återberätta med hjälp av tankekarta 3 12 % 

ABC-klubben Summa 7 27 % 

Forma språket 
  Tankekarta för elevvald text 5 6 % 

Återberätta med hjälp av tankekarta 6 8 % 

Forma språket Summa 11 14 % 

Språkdax 
  Skriv egna frågor och svar från texten 8 16 % 

Språkdax Summa 8 16 % 
 

Tabell 3. Uppgifter som tillhör kategorin oklart, specificerade med typ av uppgift, antal och andel per 

läromedel. 

I tabell 3 visas antal och andel uppgifter per läromedel som tillhör kategorin oklart fördelat över den 

typ av uppgifter de avser. Vanligt förekommande bland uppgifterna är att eleverna får arbeta med 

tankekartor. Instruktionerna till uppgifterna har varit vaga och gett eleverna stor frihet i uppgiften, 

till exempel i Forma Språket får eleven en uppmaning att göra en tankekarta och skriva en faktatext 

utifrån den om ett valfritt ämne, men inga direktiv på vad den tankekartan ska innehålla eller ta upp 

(Hultén, 2010a s. 41). Detta gör att eleverna kan välja läsförståelseprocess när de arbetar med 

texten. Vissa texter är även valda av eleven själv, vilket ger eleven mer inflytande över innehållet. För 

Forma Språket är denna typ av uppgifter det enda som ingår i kategorin oklart. Att arbeta med 

tankekartor förekommer även till stor del i läromedlet ABC-klubben, men där ingår även uppgifter att 

fylla i ett VÖL-schema. Ett VÖL-schema är en tabell där eleven ska fylla i vad den vet, vad den önskar 

lära sig och vad eleven lärt sig. VÖL-schemat är därmed något som eleven arbetar med före, under 

och efter den lästa texten.  Då eleven är den som väljer text att arbeta med och vad för information 

som ska komma fram från texten kan inte VÖL-schema ses som knutet till en specifik 

läsförståelseprocess. Eleven behöver förvisso redovisa tidigare erfarenheter innan den läser texten 

vilket gör att eleven kopplar sin läsning på ett tydligare sätt till sina erfarenheter. Detta skulle då 

kunna ses som att granska och värdera innehåll, språk och textelement men då uppgiften inte 

begränsas till endast en kategori har den istället lagts in under kategorin oklart.  

 För läromedlet SpråkDax finns det endast en typ av uppgifter under kategorin oklart. 

Även här har eleven getts stor valfrihet då eleven själv får komponera frågor och skriva ut svaren. Då 
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eleven är den som skriver frågorna kan samtliga läsförståelseprocesser användas vilket gör att 

uppgifterna inte kan sättas in under någon annan kategori än oklart. 

 

7.2.3 PIRLS 

De data som finns tillgängligt på IEAs hemsida visar fördelningen av uppgifterna för faktatexter i 

PIRLS 2011 per läsförståelseprocess, vilket redovisas i diagram 4. 

 

Diagram 4. Visar andelen uppgifter som avser respektive läsförståelseprocess i uppgifter relaterade 

till faktatexter. 

Diagram 4 visar de uppgifter som avser faktatexter i PIRLS och hur de fördelas på respektive 

läsförståelseprocess. Störst andel uppgifter tillägnas läsförståelseprocesserna dra enkla slutsatser 

och tolka och integrera idéer och information. Dessa uppmäter två tredjedelar av samtliga uppgifter 

som avser faktatexter. Därefter tillägnas en dryg fjärdedel av uppgifterna till läsförståelseprocessen 

uppmärksamma och återge explicit uttryckt information. Minst andel tillägnas läsförståelseprocessen 

granska och värdera innehåll, språk och textelement som endast förekommer i 6 % av uppgifterna. 

Som visades i tabell två är antalet uppgifter endast 31 vilket kan bidraga till fördelningen av 

läsförståelseprocesser för uppgifterna. 
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 Jämförs diagram 4, som visar fördelningen av uppgifter på de fyra 

läsförståelseprocesserna, med diagram 3, som visar samma fördelning men för de svenska 

läromedlen, blir det tydligt att läromedlen inte arbetar efter samma fördelning som PIRLS. I PIRLS 

ägnas läsförståelseprocessen tolka och integrera idéer och information störst andel av uppgifterna, 

men för de svenska läromedlen ägnas endast en marginell del av uppgifterna denna process. Minst 

andel i de svenska läromedlen, med endast få procent enheter, tillägnas dra enkla slutsatser som i 

PIRLS prövas i 32 % av uppgifterna. Över hälften av uppgifterna i de svenska läromedlen, och därmed 

den största andelen, tillägnas läsförståelseprocessen uppmärksamma och återge explicit uttryckt 

information, men prövas endast i en fjärdedel av uppgifterna i PIRLS. Minst andel i PIRLS tillägnades 

granska och värdera innehåll, språk och textelement, vilket, bortsett från kategorin oklart, är den 

läsförståelseprocess som de svenska läromedlen har näst flest uppgifter till. 

7.2.4 En läsande klass 

En läsande klass är ett läromedel som använder sig utav olika karaktärer, så kallade läsfixare, för att 

stödja eleverna och konkretisera sitt arbete med läsförståelse. Dessa karaktärer har presenterats 

under material. Läsfixarna kan användas för alla genrer, men i de lektionsplaneringar som finns 

tillgängligt på En läsande klass hemsida finns det en fördelning av lektioner och läsfixare som 

presenteras i tabell 4. 

Läsfixare 
Summa av 
Antal lektioner 

Summa av 
Andel lektioner 

Cowboy och spågumma 5 3 % 

Cowboyen 10 7 % 

Reportern 10 7 % 

Spågumman 5 3 % 

Stjärnläsaren 15 10 % 

VENN 5 3 % 

VÖL 10 7 % 

Totalsumma 60 40 % 

Tabell 4. Fördelning av lektioner avseende faktatexter för respektive arbetssätt 

Tabell 4 visar att läsfixarna Cowboyen och Reportern är de vanligast förkommande enskilda 

läsfixarna. Cowboyen ingår även i ytterligare fem lektioner tillsammans med Spågumman samt i 

Stjärnläsaren där samtliga läsfixare ingår. Minst antal lektioner av de enskilda läsfixarna som är 

uppräknade i tabell 4 är Spågumman, som i arbetet med faktatexter är den som kopplar elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter till texten. Det som är iögonfallande i tabell 4 är avsaknaden av 

Konstnären och Detektiven. Dessa ingår i Stjärnläsaren, men har inga lektioner som är speciellt 

inriktade på deras förmågor. Eleverna får även arbeta med jämförelse av texter i arbetet med VENN-

diagrammen och koppla texterna till tidigare erfarenheter och egna reflektioner i VÖL-tabeller. 
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Arbetet med VENN-diagrammen och VÖL-tabeller sträcker sig över lika många lektioner som arbetet 

med stjärnläsaren. Som nämndes för VÖL-tabeller i läromedel så är det svårt att definiera en specifik 

läsförståelseprocess för VÖL-tabeller och VENN-diagram. För läsfixarna kan det däremot anas en viss 

inriktning för de olika förmågorna som tränas. Cowboyen, som eleverna får använda mest vid arbetet 

med faktatext, sammanfattar texten och plockar ut det som är viktigast. Detta kan innefattas i 

läsförståelseprocesserna för uppmärksamma och återge explicit uttryckt information samt dra enkla 

slutsatser. Reportern, som ställer frågor till texten, kan kopplas till samma läsförståelseprocesser som 

cowboyen, men då reportern även ser till det som är bortom raderna kan även läsförståelseprocessen 

tolka och integrera idéer och information innefattas för denna läsfixare. Därefter används 

spågumman som får speciella egenskaper för faktatext då hon kopplar det eleven läst med elevens 

tidigare erfarenheter, vilket då innebär att eleven främst får arbeta med läsförståelseprocessen tolka 

och integrera idéer och information, men även granska och värdera innehåll, språk och textelement. 

Detektiven använder sig främst av läsförståelseprocessen granska och värdera innehåll, språk och 

textelement och konstnären använder sig främst av att dra enkla slutsatser, men dessa läsfixare 

förekommer endast i arbetet med Stjärnläsaren för faktatexter. Med förmodan att dessa antaganden 

är riktiga får uppgifterna i En läsande klass en någorlunda jämn fördelning av läsförståelseprocesser 

som visas i diagram 5. 

 

Diagram 5. Fördelning av lektioner för faktatexter i materialet En läsande klass, fördelat på de fyra 

läsförståelseprocesserna och kategorin oklart. 
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Diagram 5 visar snarlik fördelning av lektioner i En läsande klass som fördelningen av uppgifter i 

PIRLS 2011 sett till läsförståelseprocesserna uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

och dra enkla slutsatser. Andelen lektioner avsedda för granska och värdera innehåll, språk och 

textelement överensstämmer istället med andelen uppgifter i de svenska läromedlen. Lektioner 

avsedda för tolka och integrera idéer och information skiljer sig från de övriga granskade materialen. I 

jämförelse med de svenska läromedlen är det en avsevärt större andel lektioner i En läsande klass, 

men i jämförelse med PIRLS 2011 är det en mindre andel lektioner som tillägnas denna 

läsförståelseprocess. Då En läsande klass har lektioner där eleverna ska arbeta med VENN-diagram 

och VÖL-tabeller har dessa klassificerats som oklart, vilket är en kategori som inte finns i PIRLS-datat 

men i de svenska läromedlen. I de svenska läromedlen är det däremot en avsevärt större andel av 

uppgifterna som avser kategorin oklart i jämförelse med En läsande klass. Andelarna för En läsande 

klass bygger dock på antaganden och att en läsfixare kan avse arbete med flera 

läsförståelseprocesser, vilket gör att denna uppdelning inte följer samma princip som de övriga 

materialet analyserat i denna uppsats. 

7.2.5 Sammanfattning 

Samtliga material som har granskats har visat på olika fördelningar över de fyra 

läsförståelseprocesserna. För de svenska läromedlen samt En läsande klass har de fyra 

läsförståelseprocesserna inte räckt till och kategorin oklart har lagts till. Störst skillnad visar en 

jämförelse med de svenska läromedlen mot fördelningen i PIRLS, vilket placerar En läsande klass 

mellan dessa då En läsande klass visat vissa likheter i fördelningen av arbete med 

läsförståelseprocesser hos både de svenska läromedlen så väl som PIRLS. 
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8 Diskussion 

8.1 Olika syften men samma mål 
PIRLS undersökning syftar till att undersöka elevers läsförståelse i årskurs 4 ur ett internationellt 

perspektiv. I den senaste PIRLS undersökningen 2011 deltog 49 länder som alla har egna läroplaner 

med olika krav för 10 åriga elevers läs- och skrivkunskaper (IEA, 2013). Samtliga läroplaner är 

styrdokument för skolan och syftar till att styra den undervisning som bedrivs i skolan, så också den 

svenska läroplanen Lgr 11. PIRLS behöver därför vara utformat ur internationell forskning för 

läsförståelse och inte ta hänsyn till de olika styrdokumenten som finns i länderna. 

Läromedelsförfattare för ämnet svenska behöver också ta hänsyn till aktuell forskning inom läs- och 

skrivundervisning för att skapa läromedel som ger en god grund till undervisningen som bedrivs i 

skolan. Utöver aktuell forskning måste läromedelsförfattarna även vara väl insatta i de styrdokument 

som finns i det land eller region som läromedlen är tänkta att användas i. Det innebär att de 

undersökta läromedlen i denna uppsats bör vara anpassade efter Lgr 11. Då PIRLS och läromedlen 

anpassas efter olika kriterier, som förvisso kan överensstämma på vissa punkter, är det förväntat att 

de bör skilja sig till viss del. I resultaten blir det synligt att läromedlen är uppbyggda efter andra 

kriterier än att anpassas efter de läsförståelseprocesser som testats i PIRLS. Intressant är att En 

läsande klass, som är ett läromedel anpassat efter Lgr 11, skiljer sig så pass mycket i arbete med 

faktatexter mot de övriga undersökta läromedlen. En läsande klass kan utifrån denna uppsats analys 

ses ligga närmare PIRLS 2011 än de övriga läromedlen. 

 I avsnittet för de teoretiska utgångspunkterna tas forskning av Stensson (2006) och 

Gibbons (2010) upp där de studerat elevers läsutveckling. De fyra läsförståelseprocesserna som mäts 

i PIRLS överensstämmer väl med de aspekter som anses viktiga för elevers läsutveckling enligt de 

teoretiska utgångspunkterna som behandlades i avsnitt 3.2, däremot ges inte eleverna i PIRLS 

möjlighet att samtala kring det lästa, vilket är något som både Stensson (2006) och Gibbons (2010) 

tar upp som viktiga aspekter i läsutvecklingen. Detta är något som eleverna bör få utrymme till i 

undervisningen, vilket då också borde ingå i läromedlen. Ytterligare en aspekt som inte ges lika stort 

utrymme i PIRLS, som det ges i arbetet med läromedel, är tidsaspekten. Stensson (2006) nämner den 

som viktig för att eleven ska kunna utveckla sin läsning. I klassrummet är tid en av de rådande 

ramfaktorerna för undervisningen som läraren måste förhålla sig till (Lindström, o.a., 2013). För att 

ge eleverna tid till att träna på sin läsning krävs det av läraren att den planerar in detta.  Som 

nämndes i avsnitt 1.1 kan läromedel fungera som en styrande faktor i undervisningens upplägg 

(Skolverket, 2015), men som Nyström (2002) lyfter är lärarens handledning nödvändig för elevernas 

lärande. Läraren bör därför planera utifrån elevernas behov och inte efter läromedlens upplägg. 
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Zipke, Ehri och Smith Cairns (2009) studie visar även på hur elevers förmåga till metaspråk påverkar 

deras läsförståelse. Detta är inget som prövas i PIRLS (IEA, 2009), vilket visar på att lärare inte heller 

bör anpassa undervisningen i läsförståelse enbart efter de läsförståelseprocesser som har fungerat 

som denna uppsats analysverktyg. 

8.2 Värdering av faktatexter 
I PIRLS är andelen uppgifter likvärdig mellan de två syften som finns med texterna, litterär upplevelse 

och inhämta och använda information. Det indikerar att PIRLS inte lägger någon större värdering i 

syftet med texterna. Det samma kan sägas om En läsande klass som har cirka 40 % av de planerade 

lektionerna för årskurs 3 avsedda för arbete med faktatexter, även om de skönlitterära texterna 

väger över något. För läromedlen analyserade i denna uppsats är det däremot klart övervägande 

skönlitterära texter som får ta utrymme i böckerna. Avrundas andelarna uppåt avser cirka 30 % i 

Forma språket, 20 % i Språkdax och 10 % i ABC-klubben arbete med faktatexter. För att undersöka 

varför skulle en intervju studie behöva genomföras med de läromedelsförfattare som står bakom de 

undersökta läromedlen. En orsak kan dock vara den strävan efter ämnesövergripande undervisning 

som förspråkas i Lgr 11 (Skolverket, 2011 s. 14). Faktatexter är något som förekommer i de flesta 

ämnen och kan i en ämnesövergripande undervisning bearbetas i läromedel för andra ämnen, men 

det förutsätter att en sådan tanke finns och att läromedlet i svenska rekommenderas att använda i 

kombination med kompletterande läromedel i andra ämnen. Hur ämnesövergripande lärarna väljer 

att arbeta är dock inget som läromedelsförfattarna kan styra.  

8.3 Värdering av läsförståelseprocesser 
Utifrån denna uppsats analys verkar det skilja sig mellan PIRLS 2011, de svenska läromedlen och En 

läsande klass i fråga om vilken läsförståelseprocess som värderas högst. I tabell 2 visas 

medelpoängen fördelad på läsförståelseprocess i PIRLS 2011. Från tabellen går det att utläsa att 

granska och värdera innehåll, språk och textelement värderas med flest poäng per fråga, och skulle 

kunna ses som mest komplicerat och bäst visar god läsförståelse. Utifrån detta perspektiv följer 

läsförståelseprocessen tolka och integrera idéer och information som den process som visar god 

läsförståelse. Undersöks istället andelen uppgifter i PIRLS 2011 som illustreras i diagram 3, är det 

läsförståelseprocessen tolka och integrera idéer och information som används till den största andelen 

av uppgifterna och läsförståelseprocessen granska och värdera innehåll, språk och textelement är 

den minst använda läsförståelseprocessen för uppgifterna. Detta har även Geijerstam och Folkeryd 

(2013) kommit fram till i sin analys av PIRLS då de fann att PIRLS lyfter textbaserad rörlighet mer än 

associativ rörlighet (Geijerstam, o.a., 2013). Då den associativa rörligheten och 

läsförståelseprocessen granska och värdera innehåll, språk och textelement grundar sig i elevernas 
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tidigare erfarenheter och uppfattningar kan denna läsförståelseprocess vara svår att mäta i en 

internationell undersökning där eleverna har väldigt skilda erfarenheter och bakgrunder. 

Läsförståelseprocessen kan även vara svår att skriva flervalsfrågor till, vilket kan vara anledningar för 

IEA att minimera användandet av frågor som prövar denna läsförståelseprocess. Då 

läsförståelseprocesserna i PIRLS kan kopplas till teorier kring läsförståelse som har lyfts tidigare i 

denna uppsats av Stensson (2006) och Gibbons (2010), bör läsförståelseprocessen granska och 

värdera innehåll, språk och textelement visa på att eleven har kommit långt i sin läsutveckling. Detta 

kan vara ett ytterligare argument för att begränsa antalet frågor för denna läsförståelseprocess då 

eleverna endast går i årskurs 4 och kan ha utrymme för att utvecklas i sin läsning och läsförståelse.  

För de svenska läromedlen skiljer sig andelen av de olika läsförståelseprocesserna åt i samtliga 

kategorier, men det finns även en ytterligare kategori, oklart. Denna kategori får representera de 

uppgifter där eleverna får eget ansvar i val av text och till viss mån även uppgift. Detta är något som 

är svårt att återskapa i ett prov, men att ge eleven möjlighet att påverka undervisningen är något 

som lärare ska tillåta och uppmuntra enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011 s. 15). Oklart representerar dock 

inte den största andelen av läromedlen, men det gör läsförståelseprocessen uppmärksamma och 

återge explicit information. Denna läsförståelseprocess är den som är mest fundamental av 

läsförståelseprocesserna som prövas i PIRLS då eleverna kan återge explicit uttryckt information från 

texten. Läromedlen som har undersökts är anpassade för årskurs 3, vilket är en årskurs lägre än den 

som elever som deltar i PIRLS går i, så läsförståelseprocesserna borde värderas annorlunda i 

läromedlen mot PIRLS. Edlings (2006) studie kan här vara behjälplig i förklaringen till resultatet då 

hon fann att desto mer abstrakt språk användes, desto lägre textrörlighet kunde eleven visa (Edling, 

2006). Då eleverna endast går i årskurs 3 kan en begränsad förståelse för abstrakt språk även påverka 

deras textrörlighet och kan därför påverka läromedelsförfattarna i att använda den mer 

grundläggande läsförståelseprocessen i en större utsträckning än övriga läsförståelseprocesser. 

Edlings (2006) studie visar även utvecklingen i faktatexters auktoritära roll i läromedel från årskurs 5 

till årskurs 8 där texterna i årskurs 5 är skrivna mer auktoritärt, vilket kan anas vara en trend som 

även visar sig i läromedel för årskurs 3. Enligt Edlings (2006) studie är texterna i årskurs 8 skrivna på 

ett sätt att de öppnar upp för diskussion och kritiskt tänkande, vilket är i linje med den fjärde 

läsförståelseprocessen granska och värdera innehåll, språk och textelement. Edlings (2006) studie 

kan därför fungera som ett stöd till att förstå varför färre uppgifter behandlar läsförståelseprocessen 

granska och värdera innehåll, språk och textelement än de övriga läsförståelseprocesserna. Att 

läsförståelseprocesserna dra enkla slutsatser och tolka och integrera idéer och information var så 

marginaliserade i läromedlen visar dock på att läromedelsförfattarna och IEA inte värderar 
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läsförståelseprocesserna likvärdigt, vilket gör att eleverna inte får de bästa förutsättningarna att 

klara PIRLS från läromedel i årskurs 3. 

8.4 Vidare studier 
I tabell 2 redovisas PIRLS uppdelning av uppgifter på syfte med läsningen och vilken 

läsförståelseprocess som bearbetas. Tabellen visar att i uppgifterna som tillhör syftet litterär 

upplevelse är uppgifterna jämnare fördelade över läsförståelseprocesserna i jämförelse med 

uppgifterna för inhämta och använda information. Det vore därför intressant att utöka denna studie 

till att inkludera skönlitterära texter i läromedlen för att undersöka om läromedelsförfattarna 

behandlar de texterna annorlunda. Studier skulle även kunna göras med andra teoretiska 

utgångspunkter som analysverktyg för att ge ytterligare infallsvinklar i läromedel och PIRLS. Till 

exempel belyser den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna vikten av att eleverna 

får samtala om det lästa vilket inte prövas alls i PIRLS. Då denna uppsats analys har grundat sig i 

läsförståelseprocesserna som behandlas i PIRLS har denna uppsats inte kunnat utforska hur 

läromedlen förhåller sig till samtalet som en del av utvecklingen av läsförståelse.  

Studien skulle även kunna göras över tid genom att undersöka läromedel anpassade till Lgr80 

och Lpo94. Att undersöka hur arbete med faktafrågor har förändrats över tid i svenskaläromedel blir 

intressant då resultaten i PIRLS för svenska elever har visat en negativ trend. Resultaten från en 

undersökning över tid skulle därför behöva ställas i relation till nationella och internationella 

undersökningar för att se om det finns ett samband. 
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9 Konklusion 
Denna uppsats har visat vilka läsförståelseprocesser som elever får arbeta med i läromedel för 

svenska i årskurs 3. Läromedlen som har undersökts har bestått av läroböcker från tre större förlag 

samt mer otraditionellt läromedel med flera förlag som samarbetspartner. Även om de svenska 

läromedlen skilde sig åt i arbetssätt har de ändå liknat varandra. I läroböckerna får eleverna främst 

arbeta med läsförståelseprocessen uppmärksamma och återge explicit uttryckt information, vilket 

inte ger eleverna tillräckligt med verktyg för att klara PIRLS. Denna uppsats analys visar att 

läromedlen, En läsande klass och PIRLS ger arbete med faktatexter olika utrymme där läromedlen 

tillägnar minst andel till faktatexter och PIRLS störst med 50 %. Även läsförståelseprocesserna ges 

olika andelar av utrymmet i de texter och uppgifter som behandlar faktatexter, vilket kan ses som 

olika värderingar av läsförståelseprocesserna. Kompletteras läroböckerna med En läsande klass får 

eleverna troligtvis större chans till att klara PIRLS då En läsande klass arbete med 

läsförståelseprocesser ligger närmare PIRLS än de svenska läroböckerna. Då denna uppsats inte har 

för avsikt att göra en värdering av det undersökta materialet kan dock frågan ställas om PIRLS är det 

rättesnöre som undervisningen ska anpassas efter. 
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