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Abstrakt 
 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att genom en jämförande läsning av olika 
skönlitterära lärobokstexter och dess tillhörande uppgifter kunna få ytterligare kunskap 
om vilken/vilka lässtrategier som uppgifterna inbjuder till. Studiens material utgörs av 
tre olika läroböcker och studeras med hjälp av ett analysverktyg som är utformat efter 
studiens frågeställningar; 

- Är uppgifterna till lärobokstexterna inriktade mot det som står på, mellan 
och/eller bortom raderna? 

- Vilka strategier krävs av eleverna för att de ska kunna besvara frågorna? 
- Förekommer det skillnader vad gäller uppgifternas inriktning och de 

lässtrategier som uppgifterna inbjuder till mellan de olika målgrupperna? 

Metoden för studien är textanalys som dels är kvalitativ, dels kvantitativ. Studiens 
teoretiska ramverk utgörs av schemateori, vilken har sin bakgrund i kognitivistisk teori. 
Av resultatet framgår att i två av läroböckerna är svar som står att finna både på och 
mellan raderna det allra vanligaste och i en av läroböckerna är svar som står att finna på 
raderna det vanligaste. Eftersom på raderna och på och mellan raderna är uppgifternas 
vanligaste inriktning dras bland annat slutsatsen lärare behöver gå utanför läroböckerna 
när läsförståelse är den förmåga som ska tränas eftersom uppgifterna inte inbjuder till 
analys och reflektion och därmed heller inte att scheman inte aktiveras. En annan 
slutsats som dras är att bara för att uppgifter inbjuder till elaboreringsstrategier, 
övervakningsstrategier eller struktureringsstrategier – som är djupa och därmed 
inverkar positivt på läsförståelsen – är det inte säkert att det är dessa som eleverna 
tillämpar. Elever behöver därför få explicit strategiundervisning. Utifrån studiens tredje 
frågeställning framgår att läroboken för yrkesprogrammen är den som i störst grad 
uppmanar elever till användande av ytliga strategier och därmed ytläsning istället för 
djupläsning. Det innebär att förväntningen på elever är olika och det är det som 
läroböckerna speglar. 
 
 
Nyckelord: Läsförståelse, gymnasiet, läroböcker, lässtrategier, schema, läsart, inferens 
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1. Inledning 
 
På den första inledande raden i ämnesplanen för gymnasiets svenskundervisning 
framgår att ”kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur” (Läroplan 2011 s. 160). Det 
innebär att elever i samband med undervisningen ska möta ett flertal texter och goda 
språkkunskaper utgör därför en förutsättning för att elever ska kunna tillgodose sig dess 
innehåll. Elever kan färdighetsträna olika språkkunskaper genom att läsa, tala eller 
skriva. I föreliggande uppsats fokuseras elevers läsförståelse eftersom det är viktigt att 
människor har god läsförståelse för att kunna vara en del av samhället. I ämnesplanen 
för svenska på gymnasiet lyfts även elevers framtida studier samt personliga utveckling 
fram som argument för arbetet med bland annat texter (Läroplan 2011 s. 160).  
 
Läsförståelsearbetet kan bedrivas på olika sätt. Dels kan lärare bedriva explicit 
undervisning om olika läsförståelsestrategier som elever sedan får träna på att tillämpa, 
dels kan lärare använda olika texter med tillhörande uppgifter som implicit kräver olika 
former av strategianvändning. Det är det andra arbetssättet, där man arbetar med 
läsförståelse utifrån texter med tillhörande uppgifter, som intresserar mig eftersom jag 
utifrån den litteraturstudie som jag genomförde våren 2018 kunde dra ett antal 
slutsatser kring metoder för att arbeta med elevers läsförståelse. Bland annat krävs att 
elever måste reflektera kring och göra en tolkning av det lästa för att deras förmåga att 
analysera ska utvecklas och därmed bidra till elevers djupare läsförståelse (Strandberg 
2018 s. 32). Elever får därför bara inte förses med frågor av enklare karaktär som är 
direkt riktade mot textens bokstavliga betydelse, med Barbro Westlund terminologi – 
det som står på raderna (2009 s. 105). Att få kunskap om de bakomliggande lässtrategier 
som krävs för att elever ska kunna besvara texters tillhörande uppgifter är därför ett 
viktigt bidrag för skolans läsförståelseundervisning eftersom uppgifter inte enbart bör 
vara utformade på ett sådant sätt där enklare strategier krävs av elever. För elevers 
läsförståelse krävs nämligen att de kan inferera, läsa mellan raderna, för att förstå textens 
djupare innebörd och därmed krävs att uppgifternas inriktning inbjuder till inferenser. 
 
Strømsø menar med hänvisning till forskning om läsförståelse att det sätt varpå 
undervisningen bedrivs påverkar utvecklingen av ungas läsfärdigheter (2008 s. 25). Som 
nyutexaminerad lärare är läroboken ett av de trygghetsskapande hjälpmedel som finns 
till hands vid planering och genomförande av undervisning. Men för att kunna bedriva 
en så kallad god undervisning där elever utvecklar en läsförståelse som präglas av 
reflektion, analys och inferenser, enligt ovanstående beskrivning, krävs att de delar av 
läroboken som avser behandla läsförståelsearbetet har tillhörande uppgifter som bidrar 
till att utveckla dessa förmågor. Inriktningen på lärobokstexternas uppgifter i relation 
till texterna är därför av intresse att studera utifrån huruvida svaren, i enlighet med 
Westlunds termer, går att finna på raderna, mellan raderna eller bortom raderna (2009 s. 105).  
 
En intressant iakttagelse av de läroböcker som finns till hands på marknaden är att det 
finns läroböcker som riktar sig till olika målgrupper: till yrkesförberedande program 
och till högskoleförberedande program. Det innebär således att det borde finnas någon 
form av variation mellan böckerna – annars hade inte läromedelsförlagen publicerat 
böcker för olika målgrupper. En tänkbar hypotes från min sida, och som jag ämnar 
undersöka, är att fördelningen mellan uppgifternas inriktning skiljer sig åt mellan de 
olika målgrupperna. Min hypotes är att en högskoleförberedande lärobok har en högre 
andel frågor som kräver inferenser än en lärobok för yrkesförberedande program, 
eftersom elever på de högskoleförberedande programmen har att vänta sig vidare 
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studier där reflektion och analys är nödvändiga kunskaper. Dock framgår i 
gymnasieskolans värdegrund att även om undervisningen inte måste ”utformas lika för 
alla” ska den vara likvärdig på så sätt att alla elever ska ha samma förutsättningar att nå 
målen (Läroplan 2011 s. 6). Det innebär att även om läroböckernas innehåll är olika vad 
gäller texters teman och så vidare behöver texternas tillhörande uppgifter vara av 
samma karaktär för att undervisningen ska vara likvärdig vad gäller måluppfyllelse. Med 
hänvisning till svenskämnets kunskapskrav ska elever – oavsett vilken utbildningsform 
de har valt – kunna reflektera och ”formulerar egna tankar med utgångspunkt i 
berättandet” (Läroplan 2011 s. 163) och därför måste de förmågorna tränas oavsett 
vilket program som eleverna har valt att studera vid. 
 
Jag befinner mig i slutskedet av min lärarutbildning och därför finns det ett intresse 
från min sida att jag har den kunskap som krävs för att kritiskt kunna granska 
läroböcker. Detta det är högst relevant för att jag ska kunna göra medvetna val kring 
de texter som mina framtida elever ska läsa och arbeta med. Förutom att det är viktigt 
för min egen del är det även av vetenskaplig relevans ur ett kollegialt perspektiv. Min 
studie kan förhoppningsvis göra andra lärarstudenter och verksamma lärare 
uppmärksammande på att lärobokstexter med tillhörande uppgifter kan bidra till att 
elever utvecklar yt- eller djupläsning beroende på uppgifternas inriktning och därmed 
vilken strategianvändning de inbjuder till. Föreliggande studie är också tilltänkt att verka 
som inspiration vid lärares egna kritiska granskningar av läromedel, vilket är av största 
vikt eftersom det lärare står fritt att välja vilket material de tar in i sina klassrum. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att genom en jämförande läsning av olika skönlitterära lärobokstexter och dess 
tillhörande uppgifter kunna få ytterligare kunskap om vilken/vilka lässtrategier som 
uppgifterna inbjuder till. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 
 

- Är uppgifterna till lärobokstexterna inriktade mot det som står på, mellan 
och/eller bortom raderna? 

- Vilka strategier krävs av eleverna för att de ska kunna besvara frågorna? 
- Förekommer det skillnader vad gäller uppgifternas inriktning och de 

lässtrategier som uppgifterna inbjuder till mellan de olika målgrupperna? 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrundsdelen kommer för studien centrala begrepp att redogöras, de olika 
komponenter som läsförståelse innefattar och läsförståelsestrategier. Ett historiskt 
perspektiv på läsförståelse kommer också att redovisas i korthet. I bakgrunden redogörs 
även för studiens teoretiska ramverk. 
 
2.1 Begrepp 
 
Nedan redogörs för några centrala begrepp. Vissa av begreppen har en bred definition 
och i och med begreppsdefinitionen avgränsas de till den innebörd som åsyftas vid dess 
användande i den här uppsatsen. 
 
Läsförståelse ”är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 
samspelar med den”, vilket således innebär att ny mening konstrueras utifrån tidigare 
kunskaper (Bråten 2008a s. 15). 
 
Lässtrategi/Läsförståelsestrategi används synonymt och syftar på elevers arbetssätt 
som de tillämpar när de försöker förstå en text (Strømsø 2008 s. 34). Lässtrategier är 
således ”mentala redskap” som tillämpas vid läsningen för att understödja förståelsen 
(Westlund 2009 s. 43). 
 
Läsning på raderna innebär att det är det som bokstavligen uttrycks i texten som 
utläses. När det gäller läroboksuppgifter som inbjuder till läsning på raderna innebär 
det således att man finner ”svar på frågor direkt i texten” (Westlund 2009 s. 105). 
 
Läsning mellan raderna innebär att ”läsaren kan uppfånga den underliggande 
meningen i texten” (Westlund 2009 s. 105). 
 
Läsning bortom raderna innebär att textens innehåll kan relateras till kunskaper 
utanför texten – ”härleda läsningen till aktuella händelser i världen” eller ”jämföra hur 
andra författare behandlat ett tema” (Westlund 2009 s. 106). I föreliggande studie 
används begreppen bortom raderna och utanför textens kontext växelvis, då båda 
begreppen anknyter till något som ligger utanför texten. 
 
Schema innebär ”bilder eller associationer som väcks till liv i ens huvud när man hör 
eller läser ett ord i en sats” (Franzén 1997 s. 8) och består av tankesystem som inverkar 
på förståelsen (Westlund 2009 s. 117). 
 
Inferens syftar på förståelsen som uppkommer med hjälp av läsarens 
slutledningsförmåga. Det vill säga läsares förmåga att ”uppfånga den underliggande 
meningen i texten” genom att denne läser mellan raderna och inte bara textens 
bokstavliga mening (Westlund 2009 s. 101, s. 105). 
 
Textbaserad inferens syftar på att läsaren hittar ”semantiska eller logiska relationer 
mellan olika satser i en text. Dessa kan befinna sig långt från varandra i texten” (Franzén 
1997 s. 11). 
 
Modellbaserad inferens innebär att textens luckor, utebliven information i texten, 
förstås och fylls med hjälp av läsarens förkunskaper (Franzén 1997 s. 11). 
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2.2 Ett historiskt perspektiv på läsförståelse 
 
Idag är läsförståelse en central kunskap som barn i den svenska skolan förväntas lära 
sig och att kunna läsa uppger Strømsø är en förutsättning för att kunna verka i samhället 
(2008 s. 24). Historiskt sett ser det dock annorlunda ut. Förr i tiden var det bara en 
begränsad grupp människor, eliten, som kunde läsa (Strømsø 2008 s. 23-24) och Barbro 
Westlund uppger att så sent som på 1800-talet var det ingen självklarhet att alla vuxna 
i det västerländska samhället kunde läsa (2009 s. 70). Enligt Westlund var heller inte 
förståelsen av det lästa prioriterat utan det viktigaste var att memorera och att sedan 
kunna läsa upp ett utvalt stycke (2009 s. 70). Detta är något som även Strømsø tar upp. 
Han menar att läsning var ”ett medel för att utöka människors minne” och inte en 
självstädning process som syftade till tolkning och meningsskapande. Tvärtom ville 
man hindra människor från att dra egna slutsatser utifrån det lästa och därmed 
tillämpades högläsning som kontrollmetod. Anledningen till att människor inte skulle 
lära sig att läsa analytiskt var för att de flesta texter som människor hade tillgång till var 
religiösa och det skulle kunna äventyra kyrkans makt. Att repetera och kunna memorera 
dessa texter var därför det som var av prioritet. Den syn vi har på läsförståelse idag, 
som innefatta analys, reflektion och kritisk läsning, är därför ett relativt nytt (Strømsø 
2008 s. 23–24), vilket gör att läsförståelseforskning som vetenskaplig disciplin är något 
relativt modernt. Westlund uppger att läsares medvetenhet om förståelseprocesser var 
något som började studeras på 1970-talet och det var först på 1990-talet som man 
fastslog att läsning är en aktiv process och inte en passiv (2009 s. 71–72).  
 
Som synes av den ovan korta historiska redogörelsen innefattade synen på läsförståelse 
inte en meningsskapande process. I följande avsnitt behandlas en nutida syn på 
läsförståelse och de komponenter som läsförståelse innefattar.  
 
2.3 Läsförståelse 
 
Studiens syn på läsförståelse grundar sig på Ivar Bråtens begreppsdefinition som 
innebär att läsförståelse ”är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven 
text och samspelar med den”. Begreppsdefinitionen innefattar således två aspekter – 
dels utvinna textens innebörd, dels skapa mening utifrån det lästa. När mening utvinns 
krävs att den som läser texten kan utläsa ”textens bokstavliga mening” och sedan för 
att nå textens djupare innebörd krävs att läsaren, i interaktion med texten, skapar 
mening. Läsförståelse handlar därför om ett samspel där mening mottas men också att 
läsaren ger texten mening (Bråten 2008a s. 15–16). 
 
Som synes enligt ovan beskrivning är läsförståelse något komplext och det krävs att 
undervisningen ger utrymme både för utvinnande och skapande av mening. En del i 
det menar Bråten innefattar att lärare har goda kunskaper om läsförståelsens olika 
komponenter. Läsförståelsekomponenterna är dels språkliga, dels icke-språkliga. 
Uppdelningen är såklart inte statisk utan de icke-språkliga komponenterna samverkar 
med de språkliga, och vice versa, men en grov uppdelning går ändå att göra. Till de 
språkliga hör ordavkodning samt tal- och skriftspråk (2008b s. 47). Ordavkodning 
handlar om förståelsen av ett ord. Om elever tvingas lägga allt för mycket tid på att 
förstå innebörden av olika ord i en text kan det inverka negativt på förståelse av texten 
(Bråten 2008b s. 49). Att träna elever i att bli bättre på flytande ordavkodning är därför 
ett sätt som kan inverka positivt på elevers läsförståelse (Bråten 2008b s. 54), eftersom 
Bråten uppger att det finns ett samband mellan ordavkodning och läsförståelse. Dock 
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är sambandet störst för elever i de lägre skolåren (Bråten 2008b s. 49). När det gäller 
elevers språkliga förmågor, både tal- och skriftspråkliga, uppger Bråten att elevers 
ordförråd och grammatiska kunskaper är viktiga för läsförståelsen (Bråten 2008b s. 56). 
Ordförrådet kan enkelt tränas enligt Bråten genom att lärare lyfter fram ord i en text 
och förklarar dem (Bråten 2008b s. 59). Till de språkliga förmågorna kopplas även det 
verbala minnet. Det är viktigt för läsförståelsen att elever minns det tidigare innehållet 
i en text för att kunna skapa mening samt att de kommer ihåg tidigare kunskaper och 
därmed kan dra nytta av dem för att förstå den text de läser (Bråten 2008b s. 57).  
 
Läsförståelsens icke-språkliga komponenter utgörs av kognitiva förmågor, förkunskap 
och läsmotivation. Till de kognitiva förmågorna hör: (1) uppmärksamhet, vilket innebär 
elever som har förmågan att koncentrera sig och därmed kan skärma av sig från yttre 
och inre störande faktorer har bättre förutsättningar för att förstå innehållet i en text 
(2) den visuella föreställningsförmågan; elever som skapar inre bilder utifrån texten har 
enklare att förstå djupet av den, vilket därmed inverkar på läsförståelsen och (3) generell 
intelligens; logiskt tänkande, förmåga att analysera och dra slutsatser är viktiga faktorer 
som inverkar på förståelsen (Bråten 2008b s. 61–62). När det gäller elevers 
förkunskaper uppger Bråten att förståelsen av en text påverkas av vad eleven redan 
känner till om innehållet. Texter innehåller ofta luckor som kräver tolkning och om 
eleverna har god förförståelse kan de ”kompensera för bristande eller bristfällig 
information i texten”, vilket gör att elever kan dra olika slutsatser och därmed ändå 
tillägna sig innehållet (Bråten 2008b s. 64). Den sista komponenten som kommer att 
behandlas i föreliggande avsnitt handlar om läsmotivation. Bråten uppger att elevers 
läsmotivation kan vara avgörande för läsförståelsen eftersom elever som är motiverade 
läser med större koncentration. Elever med hög läsmotivation läser även oftare vilket 
gör att bland annat ordavkodning och ordförråd utvecklas – faktorer som är viktiga för 
läsförståelsen (Bråten 2008b s. 77–78). Eftersom läsmotivationen tycks vara en så pass 
viktig del i läsförståelsearbetet uppger Bråten flera arbetssätt som lärare kan tillämpa 
och förhålla sig till för att öka elevers läsmotivation. Bland annat menar han att texters 
svårighetsgrad är av betydelse och måste därmed anpassas efter elevers kunskapsnivå. 
Begreppsdefinitioner blir således också viktigt. Att texterna är intressanta och att elever 
får vara med och bestämma vilka texter som ska läsas uppges också kunna vara faktorer 
som främjar läsmotivationen (Bråten 2008b s. 79).  
 
I föreliggande avsnitt har en överblick getts kring läsförståelsebegreppet samt 
tillhörande komponenter. En viktig komponent har dock utelämnats; 
läsförståelsestrategier, vilka därmed kommer att behandlas i följande avsnitt. Att dessa 
får en egen rubrik grundar sig i att läsförståelsestrategier har en central roll i 
föreliggande studie i och med uppsatsens problemformulering som syftar till att få 
ytterligare kunskap om vilken/vilka lässtrategier som uppgifterna inbjuder till.  
 
2.4 Läsförståelsestrategier 
 
Lässtrategier definieras enligt Bråten vara mentala aktiviteter där läsaren bearbetar 
information i en text genom att förvärva, ordna och fördjupa innehållet. Lässtrategier 
handlar också om läsarens textförståelseövervakning. En stor del i förståelsen av en 
text innefattas av strategianvändning. Bråten menar att det är lätt att tro att god 
läsförståelse är en passiv process som sker automatiskt. Så är inte fallet – goda läsare 
använder aktivt läsförståelsestrategier som är anpassade efter syftet med läsningen 
(2008b s. 69–70). Bråten delar upp läsförståelsestrategierna i fyra huvudkategorier där 
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den första är minnesstrategier. Minnesstrategier syftar till memorering av innehåll och 
tillämpas genom repetition och/eller upprepning av exempelvis nyckelord, meningar 
eller definitioner. Enligt Bråten är minnestrategier den lässtrategi som är enklast och 
ytligast (2008b s. 69). Den andra strategin som Bråten behandlar är 
struktureringsstrategier. Dessa syftar till att ordna textens innehåll för att läsaren ska 
kunna få en god överblick. Struktureringsstrategierna tillämpas genom att läsaren gör 
sammanfattningar av texten eller plockar ut det som är centralt genom att göra 
begreppskartor (2008b s. 69). Elaboreringsstrategier är den tredje kategorin som 
omnämns. När elaboreringsstrategier används vävs läsarens tidigare kunskaper samman 
med textens befintliga innehåll. På så sätt bearbetas texten med hjälp av personliga 
erfarenheten och förståelsen för det nya fördjupas (Bråten 2008b s. 70). Den fjärde och 
sista lässtrategin kallar Bråten övervakningsstrategier. Dessa syftar till kontroll av 
förståelsen och tillämpas genom att läsaren ställer frågor kring förståelsen för att kunna 
bedöma huruvida textens innehåll är begripligt eller ej. Förutom minnesstrategierna, 
som klassificerades som ytliga, menar Bråten att de övriga är djupa strategier eftersom 
läsaren med hjälp av dem ordnar textens innehåll och därmed ser det i ett nytt ljus – 
textens bearbetas på ett helt annat sätt än när minnesstrategier tillämpas. Således finns 
ett samband mellan ökad läsförståelse och tillämpning av övervaknings-, elaborerings- 
och struktureringsstrategier (Bråten 2008b s. 70). 
 
Som nämndes i den tidigare genomgången om läsförståelse (se 2.2 Läsförståelse) handlar 
läsförståelse både om att reda ut ”textens bokstavliga mening” och dess djupare 
innebörd (Bråten 2008a s. 15–16). Därav bör inte minnesstrategierna förkastas eller 
värderas som sämre bara för att de är ytliga men elever behöver kunna kombinera dem 
med djupa lässtrategier. Val av strategi kan således kopplas samman med läsart. I 
Westlunds bok, Att undervisa i läsförståelse: Lässtrategier och studieteknik (2009), tar hon upp 
tre olika läsarter: på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Beroende på vad läsningen 
syftar till lämpar sig de olika läsarterna olika väl. Om en elev exempelvis ska besvara en 
fråga där svaret står att finna bokstavligt i texten bör eleven läsa på raderna. Om eleven 
däremot ska undersöka textens djupare mening behöver denne även kunna läsa mellan 
raderna, det vill säga göra inferenser (Westlund 2009 s. 105). När det gäller inferenser 
kan dessa delas upp i två olika kategorier: textbaserade och modellbaserade. 
Textbaserade inferenser handlar om att kunna samordna information trots att 
ordningen inte är logisk; ”de textbaserade inferenserna bygger på att kunna integrera 
informationen som ligger på skilda ställen i texten” (Westlund 2009 s. 101–102). Till 
skillnad från textbaserade inferenser som är knutna till texten är modellbaserade 
inferenser knutna till läsaren genom att läsaren använder sin förkunskap för att fylla 
textens tomrum. Exempelvis kan läsaren ställa sig följande fråga: ”Vad har jag varit med 
om i mitt tidigare liv som får mig att förstå texten bättre?” (Westlund 2009 s. 105–106). 
När det gäller läsarten mellan raderna kan inferenserna vara textbaserade och/eller 
modellbaserade. För den tredje läsarten, bortom raderna, uppger Westlund att både 
”bakgrundskunskap och textinformation integreras”. ”Att läsa bortom raderna” är en 
kritisk och tolkande läsart där textens innehåll antingen kan kopplas samman med andra 
tidigare lästa texter eller till läsarens eget liv eller världen i stort (Westlund 2009 s. 106).  
 
2.4.1 Explicit strategiundervisning 
 
För att elever ska lära sig att tillämpa olika lässtrategier uppger Westlund att 
”direktundervisning [explicit undervisning min anmärkning] i lässtrategier” är något 
centralt vad gäller lärares didaktiska val (2009 s. 35). I ett inledande skede är därför 
läraren en viktig komponent eftersom det är denne som ska klargöra och förklara olika 
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strategier samt visa exempel på praktisk tillämpning (Westlund 2009 s. 38–39). En 
effektiv strategi för att skapa förståelse är att läraren ställer frågor till en text och enligt 
Westlund bör frågorna ställas på ett sådant sätt att dessa frambringar tolkning och 
eftertanke. Dock är det inte bara läraren som ska ställa frågor. Enligt Westlund är det 
viktigt att elever lär sig att formulera egna frågor eftersom det är en av läsförståelsens 
förutsättningar (2009 s. 47–48). Enligt en forskningsöversikt, från NRP – National 
Reading Panel, som Westlund presenterar finns det sju strategier som anses vara 
effektiva vid lärares läsförståelseundervisning: 

1. Att övervaka sin förståelse 
Eleverna lär sig att bli medvetna om hur de förstår. 

2. Kooperativ lärande 
Eleverna lär sig strategier tillsammans. 

3. Användning av grafiska och semantiska hjälpmodeller 
Eleverna lär sig att använda grafiska representationer av texten för att 
underlätta förståelsen. 

4. Undervisning genom frågor som eleverna får besvara 
Eleverna ska få direkt feedback på frågor som läraren ställer. 

5. Undervisning i att ställa frågor 
Eleverna ska själva formulera frågor. 

6. Undervisning i berättelsestruktur 
Eleverna ska lära sig att använda strukturerna i en berättelse, som hjälper dem 
att återge innehållet. De ska kunna förklara vad de har läst (vem, vad, när, och 
varför). 

7. Att sammanfatta 
Eleverna ska kunna integrera idéer och generalisera från textinformationen. 

(Westlund 2009 s. 54) 

Det finns flera olika framtagna läsförståelsemodeller som bygger på någon eller några 
av punkterna från NRP. En av dem är Reciprok undervisning. Inom Reciprok 
undervisning arbetar man med fyra stycken huvudstrategier; förutse, ställa frågor, 
klargöra och sammanfatta (Westlund 2009 s. 76). Till grund för modellen ligger 
interaktion med texten och dialog och syftet med den är att ”synliggöra kognitiva 
tankeprocesser”. Det innebär att det som i normala fall händer inom elever när de läser 
tyst för sig själva lyfts upp till ytan för att diskuteras och förklaras. Tillämpningen av 
Reciprok undervisning, om man följer modellen, går till enligt följande: Läraren väljer 
en text och förklarar sedan de fyra strategierna. Därefter tillämpar läraren dessa genom 
att tänka högt kring texten. Eleverna får sedan själva testa, antingen individuellt eller i 
grupp. Slutligen görs en summering av upplevelsen av texten i samband med 
tillämningen av modellen – undervisningen bör sedan upprepas så att eleverna får träna 
på att tillämpa modellen på olika texter, vid olika tillfällen (Westlund 2009 s. 77). 
 
2.5 Teoretiskt ramverk 
 
Inom synen på lärande finns det ett flertal olika teorier, vilka har olika förståelse av 
begreppet och därmed även vad som ligger till grund för att lärande ska kunna ske (Säljö 
2014 s. 253). Eftersom föreliggande studie utgår från begreppet läsförståelse som en 
aktiv process där mening utvinns och skapas (Bråten 2008a s. 15–16), behövs en teori 
som synliggör vad som händer i samband med läsning för att kunna analysera studiens 
material utifrån tänkbara strategier som läroboksuppgifterna inbjuder till. En rimlig 
utgångspunkt skulle kunna vara att läsning kan kopplas samman med ”tänkande och 
mentala företeelser”, vilket är centralt inom de kognitiva traditionerna (Säljö 2014 s. 
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268). Inom kognitivismen har ”föreställningen om människan som en 
informationsbehandlande varelse” varit en av grundtankarna, vilket innebär att 
information hämtas med hjälp av våra sinnen, lagras i vårt minne och kan sedan plockas 
fram när vi är i behov av det (Säljö 2014 s. 271). Man skiljer inom kognitivismen mellan 
långtidsminne och korttidsminne, även kallat arbetsminne. Arbetsminnet syftar enligt 
Säljö på det minnet som är aktivt då vi tar in information. Dock är arbetsminnet 
begränsat eftersom endast en liten mängd kunskap kan vara aktiv, eller aktuell – allt vi 
vet kan vi inte ha i tankarna samtidigt, det vore omöjligt (Säljö 2014 s. 271–272). 
Lärande handlar enligt kognitivismen således om att förankra information i 
långtidsminnet och kunskapssynen präglas av följande:  

Kunskap ses som mentala, abstrakta avbildningar av omvärlden, vilka finns som 
begrepp i vårt minne och aktiveras när vi behöver dem, det vill säga när vi kommer 
åt dem (Säljö 2014 s. 272). 

Inom kognitivismen menar man att kunskap ”lagras i långtidsminnet” i form av 
kognitiva strukturer eller scheman (Säljö 2014 s. 272).  
 
Kognitivismen kan dock inte ses som en statisk tradition. Olika forskare med olika 
teoretiska utgångspunkter har lyft fram vissa specifika perspektiv och mer eller mindre 
nya perspektiv har tillkommit utifrån den kognitiva traditionens grundidéer. Inom 
schemateorin har man särskilt lyft fram synen på kunskap som scheman, vilka aktiveras 
med hjälp av bakgrundsinformation (Westlund 2009 s. 118). Nedan kommer 
schemateorin att redogöras för då den, med anknytning till kognitivismen, ligger till 
grund för föreliggande studies teoretiska ramverk. 
 
2.5.1 Schemateori 
 
Med schema avses läsares kunskap kring ett område som underlättar för läsförståelsen 
(Westlund 2009 s. 117). Schema består således enligt Lena Franzén av ”de bilder eller 
associationer som väck till liv i ens huvud när man hör eller läser ett ord i en sats”. 
Scheman baseras på bland annat tidigare erfarenheter och tidigare lästa texter – det vill 
säga faktorer som inverkar på människors förförståelse (Franzén 1997 s. 8). Exempelvis 
har barn som är vana vid sagor vissa förväntningar på texter som inleds med ”Det var 
en gång…”, eftersom förförståelsen för sagor aktiveras. Barn som däremot inte har 
kommit i kontakt med sagor förknippar inte heller ”Det var en gång…” med en specifik 
genre. Ett centralt förhållningssätt inom schemateorin är därför att människors 
scheman är olika eftersom människor har olika livserfarenheter och bakgrunder som 
ligger till grund för förståelsen (Westlund 2009 s. 117). Bland annat inverkar ålder, kön, 
etnicitet, yrke etc. på läsares tillämpning av schema och därmed även 
schemaidentifikationen, som innebär att mönster känns igen (Franzén 1997 s. 9). 
Människor kan egentligen ha scheman för allt; föremål, känslor, händelser, 
förhållningssätt etc. Scheman är dock inte statiska utan förändras i takt med att texten 
ger mer information kring fenomenet som texten handlar om, för att slutligen leda till 
en övergripande förståelse av texten. Dock leder inte samma text till samma förståelse 
för alla människor eftersom, som nämnts tidigare, människors scheman är beroende av 
bakgrund och tidigare erfarenheter (Franzén 1997 s. 8).  
 
En viktig aspekt av schemateorins syn på förståelse är att det inte är alla texter som 
leder till förståelse av det lästa för samtliga människor. Det finns enligt Franzén flera 
olika faktorer som detta kan bero på. Bland annat kan det vara så att ett felaktigt schema 
aktiveras vid läsningens början och som sedan inte modifieras. Utebliven förståelse kan 
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även bero på att läsarens schema inte stämmer överens med textens beskrivning av 
samma sak.  Ytterligare anledning till utebliven förståelse är att läsaren inte har något 
schema som överensstämmer med texten eller att det överensstämmer till viss del men 
inte är tillräckligt för att förstå textens djupare innebörd. (Franzén 1997 s. 10). 
Fullständig förståelse av en text är därför beroende av att ett schema finns lagrat i 
långtidsminnet samt att läsaren med hjälp av scheman kan fylla i textens luckor, göra 
inferenser (Franzén 1997 s. 11).  
 
Som synes av beskrivningen ovan kan schemateorin användas för att förstå vad det är 
som händer vid läsprocessen. Men Westlund menar också att teorin är av ”betydelse 
vid utveckling av läsförståelse” (2009 s. 117). Inom ramen för föreliggande studie 
kommer schemateorin att användas som teoretiskt ramverk vid granskningen av 
läroboksuppgifterna för att kunna analysera läroboksuppgifterna i relation till tänkbara 
scheman som aktiveras och därmed vad uppgifternas inriktning i förhållande till textens 
yt- eller djupskikt har för inverkan på elevers läsförståelse. Teorin i förhållande till 
föreliggande studie har därav en nära anknytning till Franzén som menar att 
läroboksuppgifter vars svar står att finna i den bokstavliga texten bidrar till att elever 
inte behöver inferera och därmed inte heller aktivera några scheman. Läsningen blir 
således passiv utan djupare förståelse (Franzén 1997 s. 14). 
 
2. Sammanfattning 
 
Till skillnad från den historiska synen på läsförståelse som innefattade memorering av 
innehåll och inte förståelse (Westlund 2009 s. 70) präglas synen av läsförståelse idag av 
att läsning är en meningsskapande process (Bråten 2008a s. 15–16). De slutsatser man 
förr ville hindra människor från att dra utifrån det lästa (Strømsø 2008 s. 23) är således 
det som idag premieras.  
 
Vidare är läsförståelse någon komplext som innefattar olika komponenter, bland annat 
ordavkodning, språkliga förmågor, kognitiva förmågor, motivation, förförståelse och 
läsförståelsestrategier (Bråten 2008b). Minnesstrategier, övervakningsstrategier, 
struktureringsstrategier och elaboreringsstrategier är de läsförståelsestrategier som har 
tagits upp. De har olika funktion och tillämpas på olika sätt (Bråten 2008b). 
Tillämpningen av läsförståelsestrategierna kan enligt Westlund kopplas samman med 
läsart. Det vill säga om man läser på, mellan eller bortom raderna (Westlund 2009 s. 105). 
När det gäller läsförståelsestrategier kan dessa förmedlas i skolan med hjälp av explicit 
strategiundervisning. Westlund hänvisar till de sju mest effektiva, vilka bland annat är 
”kooperativt lärande”, ”undervisning genom frågor som eleverna får besvara” och ”att 
sammanfatta” (2009 s. 54). 
 
Studiens teoretiska ramverk utgörs av schemateorin, vilken utgår från kognitivistisk 
tradition. Enligt schemateorin menar man att inre bilder, baserade på bakgrund och 
tidigare erfarenheter, aktiveras vid läsning (Franzén 1997 s. 8). Eftersom människors 
erfarenheter är olika har människor således även olika scheman (Westlund 2009 s. 117) 
och därmed kan även förståelsen av det lästa variera (Franzén 1997 s. 8). Förutom att 
förståelsen kan variera kan den dessutom utebli om läsaren exempelvis inte har något 
schema som stämmer överens med textens innehåll (Franzén 1997 s. 10).  
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3. Tidigare forskning 
 
Utifrån studiens syftesformulering redogörs nedan för tidigare forskning vars syfte har 
varit att studera läroboksuppgifter. Forskningsöversikten kommer även att behandla 
metoder för läsförståelse och lässtrategier, eftersom dessa områden är av relevans för 
studiens syn på läsförståelse och den praktiska tillämpningen i skolan. 
 
3.1 Läroboksuppgifter 
 
Sten-Olof Ullström redogör i artikeln, Frågor om litteratur- om uppgiftskulturen i 
gymnasieskolan, för sin undersökning av olika läromedelspaket för svenskämnets A- och 
B-kurser. Syftet med studien var ”att undersöka hur böckerna behandlar storheter som 
skönlitteratur, litteraturkunskap och litteraturhistoria” (2009 s. 116). Utifrån studiens 
resultat menar Ullström att det finns flera problem med läroboksuppgifterna i de 
studerade läroböckerna. Bland annat menar han att ”formuleringarna leder ofta bort 
från texten”, vilket gör att läsförståelsen inte ökar (2009 s. 137). Exempel på en sådan 
uppgift kan vara följande: ”Kan man reta sig på en människa som är lycklig? Kan man 
bedöma om en annan människa har skäl att vara olycklig?” (Ullström 2009 s. 132). 
Ullström menar att frågan inte är oväsentlig men då den saknar explicit referens till 
texten lämnas texten åt sidan till förmån för en allmän diskussion (2009 s. 132–133). 
Den här typen av frågor kallar Ullström således ”uppgifter som flyr från texten” (2009 
s. 131).  
 
En annan typ av uppgifter som inte heller har direkt anknytning till texten är de som 
Ullström kallar ”uppgifter för diktning”, vilka innebär att texten fungerar som 
”utgångspunkt för elevernas eget” skrivande. Texterna är så kallade ”stimulitexter” och 
därmed blir skrivövningen den dominerande istället för att litteraturstudiet vidgas 
(Ullström 2009 s. 135–136). Ullströms tredje kategori, ”uppgifter som läskontroll”, har 
till skillnad från de två övriga direkt anknytning till texterna (2009 s. 126). Uppgifterna 
går ut på att eleverna ska besvara kontrollfrågor och Ullström menar att dessa ofta 
består av slutna frågor där elevers egna erfarenheter inte är av särskilt stor vikt (2009 s. 
131). Risken med uppgifterna blir därför att eleverna letar i textens ytskikt efter de rätta 
svaren istället för att förstå vad den handlar om (Ullström 2009 s. 129, 128). Enligt 
Ullströms resultat är det kontrollfrågorna som förekommer i störst grad (2009 s. 129), 
dock innefattar de andra kategorierna inte heller någon djupare förståelse av texterna 
och Ullström menar därför utifrån sitt resultat att litteratursamtal är bättre än 
studiefrågor (2009 s. 129). Och det viktigaste bör vara att ”förbättra elevernas förmåga 
att ställa frågor till texten, så att de blir aktiva läsare som uppmärksammar att alla svar 
inte står direkt utskrivna i texten” (Ullström 2009 s. 139). 
 
I likhet med Ullströms studie visar även Katrin Lilja Waltås avhandling, "Äger du en 
skruvmejsel?": litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 
och Gy 2011, att kontrollfrågor är vanliga i läroböcker, hon kallar dem dock 
”disciplinerade faktauppgifter”. Men de syftar till samma sak; finna information i 
texterna och ange rätt svar (2016 s. 270). Syftet med Lilja Waltås avhandling var att 
”undersöka vilka förväntningar på att läsa och bearbeta litteratur som förmedlas i ett 
läromedel i svenska för gymnasiets yrkesinriktade program och göra en tolkning av 
vilka förutsättningar för meningsskapande som läromedlets läroböcker erbjuder” (2016 
s. 17) och tyngdpunkten låg på läroböckernas urval och dess uppgiftmaterial (2016 s. 
265). I materialet ingick tre stycken heltäckande läroböcker för yrkesprogram ur serien 
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Bra Svenska samt sex stycken programanknytningsböcker, ur serien Blickpunkt, som är 
riktade mot ett enskilt program. Programanknytningsböckerna uppgavs inte vara 
heltäckande utan kan användas som komplement (Lilja Waltå 2016 s. 266). Resultatet 
för de olika läroböckerna varierade men de ”disciplinerade faktauppgifterna” var 
vanliga i samtliga. I Blickpunktböckerna var ”yrkesrelaterade” och ”värderande 
yrkesrelaterade” uppgifter också vanliga, vilka innebär att uppgifterna var inriktade på 
kunskaper som eleverna har nytta av i sitt framtida yrke samt att eleverna ska utgå från 
sina egna tankar och värdera sitt framtida arbetsliv och yrkesroll. Till skillnad från 
Blickpunktböckerna som till stor del var yrkesrelaterade var böckerna ur serien Bra 
Svenska framförallt riktade mot texterna, dock var det få som krävde tolkning (Lilja 
Waltå 2016 s. 269). Förutom textinriktade uppgifter var ”verklighetsrelaterade” 
uppgifter också vanliga, vilka var riktade mot elevernas erfarenheter utanför den 
aktuella texten (Lilja Waltå 2016 s. 270).   
 
Som synes visar resultatet av läroböckernas uppgiftkultur både i Lilja Waltsås och 
Ullströms studier att lärobokuppgifterna sällan inbjuder till tolkning. Det som ska 
besvaras är antingen fakta direkt kopplat till texten eller frågor som inte har någon 
koppling till den egentliga texten. 
 
3.2 Metoder för läsförståelse 
 
Inom tidigare forskning lyfts två övergripande tillvägagångssätt fram för hur man kan 
arbeta i klassrummet för att utveckla elevers läsförståelse – samtala för läsförståelse och 
skriva för läsförståelse (Strandberg 2018 s. 22). I Birgitta Bommarcos studie Texter i 
dialog: en studie i gymnasieelevers litteraturläsning har hon undersökt ”vad som händer när 
gymnasieelever läser skönlitterära texter i skolan” (2006 s. 11). Undersökningen baseras 
på den mening och förståelse som skapas med hjälp av skrift och samtal i efterarbetet 
av läsningen (Bommarco 2006 s. 12). Utifrån studiens resultat framgår det att både 
skriva om det lästa och samtala om det lästa var effektiva metoder för att förbättra 
förståelsen av den text som eleverna läste. Exempelvis uppger Bommarco att ”det tycks 
som om eleverna genom skrivandet skapar mening och förståelse i läsningen av 
romanerna” (2006 s. 211), vilket också förstärks av en av eleverna som menade att hon 
hade blivit en noggrannare läsare när hon även fick skriva om det lästa i sin läslogg 
(2006 s. 150). Dock lyfts det sociala utbytet fram av en elev i samband med att denne 
skriftligt ska besvara en fråga vars svar inte uttrycks explicit i texten: ”Det problemet 
kan jag inte besvara skrivandes men svaret skulle säkert dyka upp om vi diskuterade det 
i grupp.” (Bommarco 2006 s. 135). Att förståelsen blev bättre när eleverna fick samtala 
berodde bland annat på att eleverna fick lyssna till sina kamraters förståelse av texten 
(Bommarco 2006 s. 91) och i de samtalen uppmärksammades att alla elever inte hade 
förstått texten på samma sätt. Därför kom de att gå tillbaka i texten och pröva 
förståelsen utifrån en kamrats uppfattning, vilket ledde till att vissa elever höll fast vid 
sin tolkning medan andra korrigerade sin (Bommarco 2006 s. 140). Även i Yvonne 
Hallessons avhandling, Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser, lyfts textsamtal fram 
som en fruktbar metod för läsförståelse eftersom samtal tillsammans med andra kan 
frambringa bättre förståelse i och med att olika åsikter förmedlas (2011 s. 78–79).  
 
Något som Bommarco uppmärksammade i både samtalen och de av eleverna skrivna 
texterna var att eleverna ofta kopplade texten till sig själva och därmed gick utanför 
textens kontext men utan att lämna den, eftersom de diskuterade textens innehåll 
utifrån sina egna erfarenheter (2006 s. 74, s. 86). Att eleverna kunde koppla texterna 
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även till sina egna erfarenheter berodde på att de texterna som eleverna skulle läsa hade 
valts ut med eftertanke – eleverna skulle ha möjlighet till igenkänning (Bommarco 2006 
s. 99). Detta eftersom Bommarco menar att kunskapsöverföringen uteblir om avståndet 
mellan texten och dess läsare är för stort, att eleverna har en förförståelse för den text 
de ska läsa uppgavs således vara viktigt (2006 s. 173). En likande tankegång förmedlas 
även av Hallesson som menar att för att elever ska förstå en text är det viktigt att de 
har förförståelse för dess ämne – ”förståelsen är alltså till stor del beroende av att 
läsaren är bekant med textens verksamhet” (2011 s. 117).  
 
Till skillnad från Bommarco som undersökte elevernas förståelse av en skönlitterär text 
har Monica Reichenberg i sin avhandling, Gymnasieelever samtalar kring faktatexter: En 
studie av textsamtal med goda och svaga läsare, undersökt ”goda och svaga läsares läsning” 
när det gäller deras förhållningssätt till faktatexter (2005 s. 4–5). Studiens resultat bygger 
på analys av två olika sorters textsamtal som bedrevs tillsammans med en lärare i mindre 
grupper med cirka 6 elever i varje grupp (Reichenberg 2005 s. 35). I den första typen 
av textsamtal, som Reichenberg kallar Originalsamtalet, fick lärarna genomföra 
undervisningen på deras vanliga traditionella sätt medan det andra samtalet var ett 
strukturerat textsamtal enligt modellen Questioning the Author – QtA (2005 s. 43–44). 
QtA går kortfattat ut på att frågor ställs till textens författare som syftar till att reda ut 
författarens avsikter. Modellen syftar också till att göra eleverna till aktiva medskapare 
genom att de får ge förslag på tillägg till texten samt reda ut eventuell information som 
saknas (Reichenberg 2005 s. 25, s. 77, s. 79). Enligt Reichenberg gick det inte att säga 
huruvida Originalsamtalet ökade elevernas förståelse av texten eftersom de frågor 
eleverna fick inte gav utrymme för reflektion (2005 s. 71–72). Reichenberg menar 
således att frågornas inriktning troligtvis påverkar svaren (2005 s. 150). I sin avhandling 
delar Reichenberg in lärarnas frågor i fyra kategorier; faktafrågor, kontrollfrågor, 
öppna/halvöppna frågor och inferensfrågor (2005 s. 55) och det var den första 
kategorin, faktafrågor, som dominerade vid lärarnas Originalsamtal (2005 s. 58). När 
lärarna däremot efter noggranna instruktioner kring hur det strukturerade textsamtalet 
enligt QtA-modellen skulle gå till ställde de fler halvöppna frågor och inferensfrågor, 
vilket bidrog till att även svaren var av samma karaktär (Reichenberg 2005 s. 102–103). 
Reichenbergs studie pekar således mot att textsamtal kan vara en effektiv metod för 
läsförståelse men dess utformning är av betydelse för elevers läsförståelse.  
 
3.3 Elevers strategianvändning 
 
I Karin Stenlunds doktorsavhandling, Läsutveckling under mellan- och högstadiet: En 
longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter, redogör hon för sin 
longitudinella studie. Studien består av två delar, där del ett handlar om läsning på 
mellanstadiet och del två utgör en uppföljningsstudie med samma elever då de gick på 
högstadiet. Syftet med del två var att ”beskriva och analysera läsutvecklingen hos en 
grupp elever med och utan lässvårigheter från början av mellan- till slutet av högstadiet 
och även deras användning av strategier i årskurs 9” (Stenlund 2017 s. 35) och 
materialet utgörs av ett flertal läsfärdighetstexter samt intervju och enkät angående 
strategianvändning (Stenlund 2017 s. 51). Utifrån Stenlunds resultat framgår det att 
undersökningsgruppen i stort tillämpade övervakningsstrategierna mest och 
elaboreringsstrategierna minst. Minnesstrategierna användes också i hög utsträckning 
men inte lika ofta som övervakningsstrategierna (Stenlund 2017 s. 75). Dock uppger 
Stenlund att bland de svaga läsarna var minnesstrategierna de som dominerade, vilket 
enligt Stenlund skulle kunna bero på att elever med lässvårigheter har enklare för att 
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använda ytliga strategier (2017 s. 93, s. 128). Stenlund förklarar även att elevernas 
strategianvändning skulle kunna bero på att undervisningen till stora delar har gått ut 
på att söka information och att minnas (2017 s. 128). Lästtesterna bekräftar även utifrån 
resultatet för hela undersökningsgruppen att eleverna var bättre på att söka information 
i en text än tolkning och reflektion (Stenlund 2017 s. 85). I Stenlunds avhandling finns 
i vissa fall samband mellan elevernas testresultat på mellanstadiet och de resultat som 
de fick på högstadiet. Således innebär det att vissa av de elever som var svaga läsare på 
mellanstadiet även var det på högstadiet, något som Stenlund menar tyder på att de inte 
har fått de utvecklingsmöjligheter som de hade behövt (2017 s. 122).  
 
Till skillnad från Stenlund som undersökte både goda och svaga läsare utgjorde 
undersökningsgruppen i Hallessons avhandling bara av högpresterande elever. Syftet 
med hennes studie var att ”beskriva en grupp högpresterande gymnasieelevers 
läskompetenser med avseende på: läsvanor, förhållningssätt till olika texter, uttalade 
lässtrategier [och] läspositioner” (Hallesson 2011 s. 2–3). När det gäller de goda läsarnas 
strategianvändning framkom att eleverna brukade stanna upp vid läsningen för att 
reflektera kring innehållet och vid behov diskuterade de även med en klasskamrat 
och/eller läraren (Hallesson 2011 s. 83, s. 112). Förutom att reflektera kring innehållet 
uppgav även eleverna att stryka under i texten samt repetition var strategier som de 
tillämpade (Hallesson 2011 s. 91). Även utifrån Bommarcos studie föreföll repetition 
och diskussion vara fruktbart för förståelsen och en elev uttryckte att hon nog hade 
behövt repetera för att förstå textens djupare mening (2006 s. 88, s. 140, s. 212).  
 
Det som Hallesson kommer fram till utifrån sitt empiriska material är att det finns två 
faktorer som påverkar elever strategianvändning – dels textmedvetenhet, dels 
genremedvetenhet (2011 s. 116). Hallesson menar att de elever som har hög 
textmedvetenhet känner igen olika texters struktur och kan därmed anpassa och välja 
sina lässtrategier utifrån det. Detsamma gäller när eleverna har hög genremedvetenhet. 
Hög genremedvetenhet gör att eleverna kan ”identifiera olika typer av texter” (2011 s. 
116–117). Bland Hallessons goda läsare synliggörs även elevernas metakognitiva 
medvetenhet, det vill säga att de har ”insikt i vilka strategier som finns och vilka som 
fungerar bäst, samt hur de ska användas i olika lässituationer”. Hallesson menar dock 
att metakognitiv strategianvändning bara finns hos elever som är duktiga på att djupläsa 
(2011 s. 117). Dock är det många elever, med hänvisning till tidigare presenterad 
forskning, som inte är goda läsare och därmed kan tänkas inte kunna tillämpa 
metakognitiv strategianvändning. Hur-frågan blir därför didaktiskt relevant när man 
arbetar med läsförståelse. Som synes av den tidigare redogörelsen av Reichenbergs 
studie påverkades elevsvaren av frågans inriktning (2005 s. 150). För att elever ska 
tillämpa strategier som bidrar till reflektion och gör att eleverna infererar behöver därför 
även de frågor som eleverna ska arbeta med vara av sådan karaktär, särskilt eftersom 
Reichenberg menar att rena faktafrågor ofta gör att inlärningsresultat uteblir (2005 s. 
70), och således även förståelsen. 
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4. Metod 
 
I det följande kommer studiens metod att redogöras för. Anderas Fejes och Robert 
Thornberg påpekar i sin metodbok, Handbok i kvalitativ analys, vikten av att ”metod” är 
en tudelad process som innefattar dels datainsamling, dels bearbetningen av insamlade 
data (2009a s. 13). För att på ett tydligt sätt synliggöra detta är metodavsnittet indelat i 
två underrubriker – insamlingsmetod och analysmetod. Vid genomgången av 
insamlingsmetoden redogörs för bland annat studiens urvalskriterier, tillvägagångssätt 
vid sökandet av material och materialpresentation. Vid genomgången av analysmetod 
redogörs för de metoder som har legat till grund för det framtagna materialets 
bearbetning. Förutom insamlings- och analysmetod behandlas även etiska 
ställningstaganden i slutet av avsnittet.  
 
4.1 Insamlingsmetod  
 
Fejes och Thornberg menar att insamlingsmetoden bestäms utifrån forskningsfrågan 
(2009b s. 216). Med det i åtanke formulerades därför ett antal urvalskriterier med 
hänsyn till syfte och frågeställningar. Eftersom en av studiens frågeställningar innefattar 
läroböcker med olika målgrupper blev ett av urvalskriterierna att det insamlade 
materialet skulle bestå av läroböcker för dels yrkesprogram, dels för 
högskoleförberedandeprogram. Med anledning av detta formulerades ytterligare ett 
urvalskriterium: böckerna var tvungna att vara framtagna för gymnasiets första kurs i 
svenska – Svenska 1 – eftersom det är den kurs som läses av alla elever i svenska 
gymnasieskolor. Eftersom varken studiens syfte eller frågeställningar anlägger ett 
historiskt jämförande perspektiv bestämdes även att de läroböcker som valdes ut skulle 
vara av den senaste upplagan. 
 
Fejes och Thornberg menar dock att det finns några fallgropar som forskare bör se upp 
för. En av dem är dataöverbelastning, vilket innebär att materialet är för stort för att 
kunna hantera och därmed påverkas kvaliteten (2009b s. 221). Eftersom 
läromedelsindustrin är väldigt stor fanns en föraning utifrån ovan ställda kriterium att 
datamängden skulle bli ohanterlig med hänsyn till föreliggande studies tämligen korta 
tidsram och omfång. Genom tidigare erfarenhet i samband med VFU har läroböckers 
olika inriktning och omfång uppmärksammats. För att kunna göra en rättvis 
bedömning av läroböckers skillnader och likheter verkade det därför rimligt att 
läroböckerna skulle vara uppbyggda med liknande disposition, och därmed vara 
likvärdiga, men ha skilda målgrupper. För att begränsa sökresultatet men också för att 
kunna få ett likvärdigt material att undersöka bestämdes därför att de läroböcker som 
valdes ut skulle finnas i en upplaga för vardera målgrupp och därmed vara från samma 
serie och bokförlag. Vid analysen skulle därmed böcker från bokförlag X kunna 
jämföras med de från bokförlag Y. 
 
När urvalskriterierna var bestämda påbörjades sökandet efter material. Det finns några 
stora förlag som ger ut läroböcker, bland annat Natur & Kultur, Sanoma Utbildning, 
Gleerups och Liber. Respektive förlags hemsidor besöktes således. Förutom att bara 
vända sig till de etablerade förlagen söktes även efter läroböcker med hjälp av Google. 
Som förutspått påträffades en mängd olika läroböcker, både för yrkesprogram och för 
högskoleförberedande program. Men också läroböcker utan angiven målgrupp. Dock 
fanns det bara ett förlag som ur samma serie hade en bok för vardera målgrupp, Svenska 
impulser 1 och Svenska impulser för yrkesprogrammen. Ur bokserien, Svenska impulser, fanns 
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dock ytterligare en lärobok, anpassad för Svenska 1, med explicit inriktning på 
skönlitteratur. Eftersom syftesformuleringen i föreliggande studie har en direkt 
koppling till skönlitteratur inkluderades även denna bok. De tre läroböckerna därmed 
kunde jämföras utifrån de tillhörande textuppgifternas inriktning och således även vilka 
olika strategier de inbjöd till. Däremot blev det inte möjligt att kunna jämföra 
läroböcker från bokförlag X med böcker från bokförlag Y, som var den ursprungliga 
tanken. Men studiens syfte bibehölls och läroböckerna kunde analyseras utifrån 
frågeställningarna. 
 
4.1.1 Materialpresentation 
 
Materialet utgörs av tre läroböcker för Svenska 1 som är utgivna av Sanoma Utbildning 
och ingår i serien Svenska impulser. Nedan följer en presentation av dessa: 
 
Carl-Johan Markstedt, Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) är ett läromedel som 
ska täcka in hela kursen Svenska 1. I inledningen framgår tydligt att boken är skriven 
för elever på yrkesprogrammen och författaren uppger att det kommer att märkas i 
vissa faktatexter, uppgifter och ett av bokens teman som är yrkesliv. Boken är uppdelad 
i fem block, vilka är följande: ”Det handlar om dig, Ordet är ditt, Den sköna litteraturen, 
Från tanke till text och Svenska på olika sätt” (Markstedt 2012 s. 3). Det hade såklart 
varit av intresse att inkludera bokens samtliga texter med tillhörande uppgifter men då 
föreliggande studie har begränsats till att innefatta läsförståelse utifrån läroböckers 
skönlitterära texter ingick endast dessa i studien. Ett tillägg bör dock göras. Även vissa 
av bokens skönlitterära texter har exkluderats. Exempelvis används ett kort utdrag ur 
Hungerspelen som syftar till att träna eleverna i tempushantering. Den enda uppgiften 
som hör till textutdraget är således att eleverna ska skriva om texten i preteritum 
(Markstedt 2012 s. 160–161). Eftersom föreliggande studie syftar till att jämföra 
läsförståelse och strategianvändning ingår i studiens material endast de skönlitterära 
texter som har uppgifter med någon form av anknytning till textens innehåll och/eller 
uppgifter som behandlar samma teman som texterna.  
 
Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson, Svenska impulser 1 (2017) är liksom Svenska 
impulser för yrkesprogrammen ett heltäckande läromedel för Svenska 1. Utgåvan som har 
valts är den andra, och därmed senaste. I den första utgåvan framgår explicit att 
lärobokens målgrupp är elever som studerar vid de studieförberedande programmen. 
Det uttrycks inte explicit i den andra upplagan. Men med tanke på att bokens författare 
är densamma, och det faktum att det finns en lärobok för yrkesförberedande program 
antas även den andra upplagan implicit vara riktat mot de 
studieförberedandeprogrammen. Dock får det tas i beaktan att läroboken skulle kunna 
vara riktad för samtliga elever med tanke på att målgrupp inte står utsatt.  
 
Boken är uppdelad i fyra block: ”Ordet är ditt, Berättelser omkring oss, Skrivandets 
hantverk och Olika sidor av språket” (Markstedt & Eriksson 2017 s. 3). Liksom i 
Svenska impulser för yrkesprogrammen innehåller Svenska impulser 1 flera olika sorters texter, 
de som har valts ut för att ingå in studien är dock bara de skönlitterära. 
 
Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson, Upplev litteraturen 1 (2008) är en antologi som 
kan användas antingen som komplement till ovan läroböcker eller fristående (2008 s. 
9). Ur inledningen framgår att bokens texter har valts med syfte att göra eleverna 
engagerade i läsningen. Texterna syftar också till igenkänning samt bättre förståelse för 
andra människor. Och en viktig del i det uppges vara att texterna behöver bearbetas 
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med hjälp av samtal, skrift och tänkande (Markstedt & Eriksson 2008 s. 3). Boken är 
uppdelas i sex olika teman där varje tema innefattar 6–8 skönlitterära texter plus en 
sakprosatext (Markstedt & Eriksson 2008 s. 6). Att bara läsa och analysera samtliga 
skönlitterära texter och tillhörande uppgifter hade kunnat utgöra hela innehållet i ett 
examensarbete. Av förklarliga skäl kom inte alla texter att behandlas och ett urval var 
tvunget göras. Ett rimligt antal var därför att läsa tre texter ur varje tema. Baserat på 
frågeställningarna som innefattar frågors inriktning och strategianvändning var det 
således intressant att undersöka huruvida det fanns någon progression i uppgifternas 
svårighetsgrad. Av den anledningen kom därför de två första skönlitterära texterna samt 
den sista inom ramen för varje tema att läsas. 
 
4.2 Analysmetod 
 
Analysmetoden styrs, liksom insamlingsmetoden, av syfte och frågeställningar (Fejes & 
Thornberg 2009b s. 216). För att besvara studiens två första frågeställningar – Är 
uppgifterna till lärobokstexterna inriktade mot det som står på, mellan och/eller bortom 
raderna? Och vilka strategier krävs av eleverna för att de ska kunna besvara frågorna? – 
var därför en metod med kvalitativ ansats lämplig att tillämpa eftersom kvalitativa 
metoder syftar till ”att förstå det som analyseras” och det är därmed viktigt att ”skilja 
mellan det betydelsefulla och det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster” 
(Fejes & Thornberg 2009a s. 19, s. 32). Det finns dock ett flertal kvalitativa metoder 
beroende på vad det är för material som ska analyseras. Eftersom studiens material inte 
innefattade intervjuer, observationer eller annat material som innefattade människor 
valdes därför kvalitativ textanalys som metod. Med kvalitativ textanalys söker man 
”välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll och skapa kunskap 
om texternas innebörder” (Widén 2009 s. 138). Textanalysen kan dock enligt Pär Widén 
bedrivas med olika fokus: författaren, innehållet och/eller sammanhang utanför texten. 
Eftersom frågeställningarna är av innehållslig karaktär var det främst textanalysens 
andra dimension som var av intresse eftersom den syftar till att undersöka språket och 
texten i sig (Widén 2009 s. 138–139). Att ställa frågor uppger Widén vara en 
grundläggande förutsättning vid vetenskapliga analyser och det gäller således även för 
kvalitativa textanalyser. När frågorna formuleras menar Widén att det är en fördel om 
det görs utifrån den dimension man ämnar undersöka (2009 s. 142–143).  
 
I bakgrunden framkom att strategi kan kopplas samman med läsart och utifrån studiens 
teoretiska ansats har läsart och strategier även ett nära samband med de scheman som 
aktiveras vid läsning. Studiens andra frågeställning som behandlar vilka strategier som 
krävs av elever för att de ska kunna besvara frågorna, har därför nära koppling till den 
första frågeställningen som handlar om frågans inriktning. Det analysverktyg som 
utformades har i enlighet med Widéns andra dimension ett innehållsligt fokus på så sätt 
att när varje läroboksuppgift studerades gjordes det utifrån en innehållslig aspekt (2009 
s. 144) – hur är uppgiften innehållsligt formulerad? Vilken läsart uppmanar den till för 
att kunna besvaras? Det innehåll som studerades grundar sig på Westlunds tre olika 
läsarter: på raderna, mellan raderna och bortom raderna (2009 s. 105), eftersom genom att 
kategorisera lärobokstexterna enligt Westlunds läsarter gav det både svar på frågornas 
inriktning samt vilka strategier som krävdes för att kunna besvara dem. Dock ansågs 
Westlund läsarter vara något för snäva och därmed skapades även två så kallade 
mellankategorier: på och mellan raderna och i och utanför textens kontext. Kategorin på och 
mellan raderna innebär således att svaret delvis står att finna på raderna, delvis mellan 
raderna. Och kategorin i och utanför textens kontext innebär att uppgiften besvaras både 



 

19 
 

utifrån det som står i texten, men också utanför textens kontext, det vill säga bortom 
raderna. Följaktligen var analysverktyget som helhet utformat enligt följande: 

- Anknyter uppgiften till något som står på raderna? 
- Anknyter uppgiften till något som står mellan raderna? 
- Anknyter uppgiften till något som står på och mellan raderna? 
- Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något bortom raderna, utanför den 

aktuella textens kontext? 
- Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något i och utanför textens kontext? 
- Hur är fördelningen mellan de olika typerna av uppgifter? 

Och varje läroboksuppgift som ingick i materialet har systematiskt kategoriserats, med 
hjälp av tabeller, enligt någon av de fem första kategorierna. I och med 
kategoriseringarna blev det möjligt att förstå dess innehållsliga aspekt. Den sjätte 
analysfrågan har dels besvarats utifrån varje texts tillhörande uppgifter, dels utifrån 
materialet i stort. Även den sjätte analysfrågan sammanställdes i tabellform. Till skillnad 
från de fem första kategorierna syftar den sjätte till att förklara innehållet med hjälp av 
någon form av sifferdata och har således en kvantitativ prägel (Fejes & Thornberg 
2009a s. 18). Detsamma gäller för studiens tredje frågeställning. För att kunna besvara 
frågan om skillnader eller likheter mellan läroböckernas målgrupp och de lässtrategier 
som uppgifterna kräver var det rimligt att undersöka frekvensen av de olika 
uppgifternas inriktning.  
 
Som synes av ovan redogörelse fanns både kvalitativa och kvantitativa inslag i samband 
med analysarbetet. Studiens övergripande metod faller därför inom ramen för mixed 
methods eftersom materialet först på ett kvalitativt sätt studerades genom att 
läroboksuppgifterna kategoriserades. Och utifrån kategorierna studerades sedan 
frekvensen av dem dels utifrån fördelningen av de olika frågeställningarna, dels genom 
att jämföra de olika läroböckerna. Metoden ansågs vara fruktbar med hänsyn till 
studiens syfte och frågeställningar eftersom Fejes & Thornberg menar att kvalitativa 
och kvantitativa metoder kan komplettera varandra på så sätt att den kvalitativa 
ansatsen kan användas för att bestämma egenskaper och kategorisera dessa medan man 
sedan med en kvantitativ metod kan bestämma hur ofta de olika kategorierna 
förekommer (2009a s. 20).  
 
Fejes och Thornberg uppger att det finns ”två grundläggande ansatser för resonerande 
och slutledning: induktion och deduktion” (2009a s. 23). Föreliggande studies ansats 
präglades av de båda förhållningssätten. Studien har en induktiv ansats på så sätt att 
slutledningarna baserades på empiriska fakta, vilka resulterade i några slutsatser kring 
elevers strategianvändning. Deduktiv ansats däremot innebär att en hypotes formuleras 
utifrån någon form av sanning eller teori och sedan prövas (Fejes & Thornberg 2009a 
s. 24). Eftersom det finns olika böcker för elever på yrkesprogram respektive elever på 
högskoleförberedande program formulerades följande antagande: någon form av 
skillnad borde finnas mellan böckerna, annars hade det inte funnits böcker för olika 
målgrupper. Till detta antagande skulle en mängd hypoteser kunna ställas och sedan 
prövas. Den hypotes som har härletts utifrån antagandet i föreliggande studie är att 
skillnaden mellan läroböckerna är att läroboken för de högskoleförberedande 
programmen har högre andel frågor som kräver inferenser än läroboken för 
yrkesprogrammen.  
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För att på ett överskådligt sätt redogöra för läroboksanalysernas utfall har dessa 
sammanställts i tabeller, vilka i sin helhet finns bifogade som bilagor. I resultatdelen (se 
5.1–5.6) har några av dem valts ut och redogörs för med hjälp av löptext och diagram. 
Studiens kvalitativa och kvantitativa resultat diskuterades sedan i relation till bakgrund, 
teori och tidigare forskning om läsförståelse (Se 6.1–6.5). 
 
4.3 Etiska ställningstaganden 
 
Vid genomförande av vetenskaplig forskning krävs att etiska ställningstaganden tas. 
Vetenskapsrådet skiljer mellan forskaretik och forskningsetik. Forskningsetiken rör 
främst studier som innefattar människor medan forskaretiken fokuserar på forskarens 
ansvar för bland annat avståndstagande från forskningsetisk ohederlighet (God 
forskningssed 2017 s. 12). Eftersom föreliggande studie bara innefattar tryckta läroböcker 
och inte människor är det forskaretiska ställningstaganden som har varit av relevans. 
Etikprövningslagen, som avser hanteringen av känsliga personuppgifter, fysik hantering 
av människor etc., inte har således inte behövt efterföljas (God forskningssed 2017 s. 30). 
Exempel på forskaretisk ohederlighet är plagiat och frisering av data (God forskningssed 
2017 s. 63). För att undvika plagiat är det bland annat viktigt att man har tydliga 
referenser (God forskningssed 2017 s. 65), vilket har tagits fasta på vid hantering av 
materialet, tidigare forskning samt de texter som ligger till grund för bakgrundsdelen – 
allt som således inte är egna tankar eller ställningstaganden. Fejes och Thornberg lyfter 
ett antal fallgropar i samband med analys av material, däribland ”fokus på positiva 
exempel” (2009b s. 222). Eftersom undersökningen delvis har en deduktiv ansats var 
det av etisk synpunkt viktigt att inte trilla i den fällan. Att strikt hålla sig till 
analysverktyget har därför varit ett sätt att undvika frisering av data. 
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5. Resultat och analys 
 
I resultatavsnittet redogörs för utfallet av analysen av läroboksuppgifterna. De olika 
kategorierna som uppgifterna har sorterats i med hjälp av analysverktyget kommer att 
redogöras för under separata underrubriker för att göra resultatet överskådligt. Innan 
de olika kategorierna behandlas ges dock först en redogörelse av det övergripande 
resultatet.  
  
Läroboken Svenska impulser för yrkesprogrammen innehåller åtta skönlitterära texter med 
totalt 52 uppgifter som har anknytning till dem. Svenska impulser 1 har 11 stycken 
skönlitterära texter med 83 stycken tillhörande uppgifter. Ur läroboken Upplev litteraturen 
1 valdes 18 stycken skönlitterära texter ut med deras 139 tillhörande uppgifter. 
Läroböckernas kvot, antal uppgifter/text, är följande: Svenska impulser för 
yrkesprogrammen 6,75 uppgifter/text, Svenska impulser 1 7,5 uppgifter/text och Upplev 
litteraturen 1 7,7 uppgifter/text. Dock bör tilläggas att i Svenska impulser 1 finns det en 
text, utan frågeuppgifter, som fungerar som slutuppgift där eleverna självständigt ska 
göra en textanalys (Markstedt & Eriksson 2017 s. 84-89) samt en annan text där 
eleverna efter läsningen ska skriva om ”faran med att ljuga för att skaffa sig fördelar i 
livet” och i texten ska de ”presentera något från novellen Lögnland som är relevant för 
resonemanget” (Markstedt & Eriksson 2017 s. 199). Således blev kvoten lägre eftersom 
det till den första texten inte finns några tillhörande uppgifter att kategorisera och i den 
andra uppgiften finns bara en uppgift som gick att placera under kategorin i och utanför 
textens kontext.  
 
Eftersom läroböckerna har olika antal texter samt olika antal tillhörande uppgifter har 
resultatet gjorts om till procent för göra det möjligt att kunna jämföra de olika 
läroböckerna med varandra. Fördelningen mellan de olika uppgifternas inriktning i de 
tre läroböckerna visas således nedan med hjälp av ett diagram, där resultatet visar 
läroböckernas procentuella andel för respektive läsart: 
 

 
Diagram 1. Diagrammet visar den övergripande fördelningen av läroböckernas uppgiftsinriktning 
 
Innan ovanstående läskategorier behandlas närmare bör tilläggas vad som har 
uppmärksammats när det gäller texterna och uppgiftskulturen. De flesta texterna består 
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av korta utdrag, allra tydligast är det i Svenska impulser för yrkesprogrammen och Svenska 
impulser 1 som bara har fyra, respektive tre hela texter. I Upplev litteraturen 1 är antalet 
högre, åtta stycken. I vissa av texterna förklaras även svåra ord i nederkanten av sidorna 
eller i marginalerna. Uppgifterna i samtliga läroböcker är indelade efter olika kategorier: 
”samtala om texten”, ”diskutera”, ”undersök” och ”skriv” (Markstedt & Eriksson 2008, 
Markstedt & Eriksson 2017 & Markstedt 2012). I Svenska impulser för yrkesprogrammen 
uppmanas även eleverna ibland till att läsa ur Upplev litteraturen 1 för att få reda på 
fortsättningen eller koppla samman texten med en annan. Förutom de olika uppgifter 
som nämnts finns i Upplev litteraturen 1 även kategorin ”agera” som innebär att eleverna 
ska gestalta något (Markstedt & Eriksson 2008 s. 7). Texterna och uppgifterna i de två 
heltäckande läroböckerna är ofta kopplade till olika förmågor som ska tränas. 
Exempelvis finns det ett avsnitt i Svenska impulser för yrkesprogrammen som handlar om 
”att beskriva miljöer” (Markstedt 2012 s. 154) och för att synliggöra det används ett 
utdrag ur en novell och de uppgifter som eleverna ska besvara handlar dels om att de 
ska koppla samman miljöbeskrivningarna med olika sinnesuttryck i texten, dels 
frikopplat från texten göra en egen miljöbeskrivning av ett klassrum (Markstedt 2012 s. 
156). I Upplev litteraturen 1 är dessa förmågor inte lika tydliga även om flera av 
uppgifterna handlar om att beskriva olika saker och producera eget material. Läroboken 
är istället uppbyggd kring olika teman och texterna med tillhörande uppgifter fungerar 
som utgångpunkt för olika diskussionsämnen samt skrivuppgifter kring de olika teman 
som berörs (Markstedt & Eriksson 2008 s. 6–7).  
 

5.1 På raderna 
 
Utifrån analysverktygets första kategori – Anknyter uppgiften till något som står på 
raderna? – föreställer diagrammet nedan fördelningen mellan de olika läroböckerna i 
procent. Av diagrammet går det att utläsa att 35% av uppgifterna i Svenska impulser för 
yrkesprogrammen står att finna på raderna. I Svenska impulser 1 och Upplev litteraturen 1 är det 
28% av uppgifterna. 
 

Diagram 2. Diagrammet visar andelen uppgifter i de olika läroböckerna som står att finna på raderna 
 
Utifrån resultatet är uppgifter som anknyter till något som står på raderna vanligt 
förekommande i de analyserade läroböckerna. Det vill säga svaren går att finna ur 
texternas bokstavliga betydelse och det som krävs av elever är att de kan minnas och 
återge information. I Svenska impulser för yrkesprogrammen är det den vanligaste 
inriktningen på frågor och i Svenska impulser 1 och Upplev litteraturen 1 är det den näst 
vanligaste. Det är främst i samband med uppgifterna ”samtala om texten” som svaren 
står att finna på raderna. Endast ett fåtal gånger ska elever repetera innehåll i samband 
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med exempelvis ”diskutera” eller ”skriv”. Vid den formen av uppgifter inbjuder 
uppgifterna till någon av de andra läsarterna, vilket kommer att behandlas senare.  
Exempel på en uppgift som uppmanar elever till att läsa på raderna är följande: ”Hur 
beskrivs mannen?” (Markstedt 2012 s. 151). För att besvara uppgiften krävs att eleverna 
går tillbaka i texten och refererar till det som står på raderna:  

Han var lång, nästan lika lång som Sampe, men smal som om han hade kläder 
istället för kött och blod. Huden i ansiktet var stram som om den varit en storlek 
för liten. Även fingrarna var långa och sjukt smala (Markstedt 2012 s. 151). 

I utdraget ovan framgår i princip hela mannens beskrivning sammanhängande. Om 
eleverna dock ska kunna göra en uppskattning av mannens egentliga längd, som är 
ungefär densamma som Sampes, behöver eleverna göra en textbaserad inferens. Det 
vill säga eleverna behöver sammanfoga beskrivningen som gavs av Sampe, i ett tidigare 
stycke, med beskrivningen av mannen. Om eleverna gör det kan de då i sitt svar uppge 
att mannen är något kortare är 195 cm, eftersom 195 cm är den längd Sampe har 
(Markstedt 2012 s. 148). Textbaserade inferenser krävs i flera av läroböckernas 
uppgifter. I uppgiften ovan är det inte självklart att eleverna måste göra det, de kan i 
sitt svar bara återge innehåll från det längre stycket. Men ibland uttrycker uppgifterna 
explicit att eleverna ska hämta information från mer än ett ställe; ”Berättelsen utspelar 
sig på Öland en dimmig septemberdag. Välj ut några (min understrykning) citat ur 
texten som beskriver miljön”. (Markstedt & Eriksson 2008 s. 279). Med tanke på att 
det handlar om citat, och att texten har gott om miljöbeskrivningen som står bokstavligt 
i texten inbjuds eleverna till att gå tillbaka i texten och leta efter miljöbeskrivningar som 
står på raderna. Men eftersom de ska välja ut några stycken behöver de plocka ut citat 
från olika ställen ur det fyra sidor långa romanutdraget. Detsamma gäller om elever ska 
göra sammanfattningar. Då behöver eleverna plocka ut information från början till 
slutet av texten. I Svenska impulser 1 är exempelvis en uppgift till texten Det andra målet 
formulerad enligt följande: ”Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen med 
några meningar” (Markstedt & Eriksson 2017 s. 69). 
 
Som synens kan svar som står på raderna vara spridda på olika ställen i texten vilket gör 
att elever måste söka igenom texten för att plocka ut olika delar. Vissa uppgifter kräver 
dock inte det utan det räcker med att eleverna går tillbaka till ett ställe för att kunna 
besvara uppgiften. Följande exempel på uppgiftformulering med tillhörande svar är inte 
särskilt ovanligt i någon av de tre läroböckerna: ”Hur ser det ut i rum 404?” – ”Rummet 
var lika kalt och officiellt som en domstolssal, fyllt av metallbord och flankerade av 
långa bänkar” (Markstedt & Eriksson 2017 s. 74). 
 
Ovan har uppgifter som anknyter till något som står på raderna behandlats. I nästa 
avsnitt redogörs för analysverktygets andra kategori: Anknyter uppgiften till något som 
står mellan raderna? 
 
5.2 Mellan raderna 
 
Till skillnad från uppgifter som bevaras med hjälp av det som texten bokstavligen 
förmedlar anknyter kategorin mellan raderna till uppgifter vars svar inte uttrycks explicit. 
Istället måste elever med hjälp av tidigare erfarenheter använda sin slutledningsförmåga 
för att komma fram till ett svar. Exempel på en sådan uppgift är hämtad ur utdraget av 
Ett ufo gör entré som återfinns i Upplev litteraturen 1. Frågan som eleverna ska besvara är 
”Varför ljuger Juha?” (Markstedt & Eriksson 2008 s. 21). I textens bokstavliga 
betydelse, det vill säga på raderna, framgår att ”Juha är en van lögnare” (Markstedt & 
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Eriksson 2008 s. 16), och det han ljuger om i utdraget är sina sexuella erfarenheter, men 
någon förklaring ges inte. För att besvara frågan måste elever således leta efter ledtrådar 
i texten, mellan raderna, och koppla samman dem med vad de tidigare har för 
erfarenheter av folk som ljuger om sex. Det framgår ur texten att Juha är tonåring och 
oskuld. Det skulle kunna vara motiv för att ljuga. Det framgår också ur texten att Juha 
försöker ”komma underfund med vem han är och vad han vill” (Markstedt & Eriksson 
2008 s. 16) och en av hans drömmar skulle kunna vara att han vill bli artist, med 
hänvisning till följande rader: ”Juha har en publik. Publiken kräver mer. Juha är artist. 
En artist måste ge publiken vad publiken vill ha” (Markstedt & Eriksson 2008 s. 19). 
Genom att läsa mellan raderna och koppla samman olika delar av innehållet skulle ett 
svar på frågan kunna vara att Juha är oskuld, det vill han inte vara och därför ljuger han 
om det. Juha tycker också om att imponera och vara den som underhåller och genom 
att han ljuger om sina erfarenheter får han sina kompisar att lyssna spänt och nyfiket 
på honom – han äger scenen.  
 
Uppgifter som uppmanar elever till att läsa mellan raderna varierar mellan olika slag: 
”samtala om texten”, ”diskutera” och ”skriv”. Således är de utspridda och förekommer 
i varierade former. Dock hör uppgifter av den här typen till de mindre vanliga. I både 
Svenska impulser för yrkesprogrammen och Svenska impulser 1 är det den näst ovanligaste 
kategorin. I Upplev litteraturen 1 placerar den sig visserligen i mitten men skillnaden i 
antalet uppgifter är ganska stor mellan den näst största kategorin, på raderna, och 
kategorin mellan raderna (11 procentenheter skiljer). Den procentuella fördelningen 
mellan de olika läroböckerna redogörs för nedan med hjälp av ett diagram. Av 
diagrammet går det att utläsa att 13% av uppgifterna i Svenska impulser för yrkesprogrammen 
står att finna mellan raderna. I Svenska impulser 1 är det 12% av uppgifterna och Upplev 
litteraturen 1 är det 17% av uppgifterna.  
 

 
Diagram 3. Diagrammet visar andelen uppgifter i de olika läroböckerna som står att finna mellan raderna 
 
Som synes är det nästa lika stor andel av uppgifterna i Svenska impulser för yrkesprogrammen 
som i Svenska impulser 1 som anknyter till något som står mellan raderna. I antal är det 7 
respektive 10 uppgifter. I Upplev litteraturen 1 är det 24 av 139 frågor, 17%, det vill säga 
förhållandevis relativt stor skillnad. I nästa avsnitt behandlas uppgifter som anknyter 
till något som står både på och mellan raderna. 
 
5.3 På och mellan raderna 
 
Som nämnts i samband med metodavsnittet konstruerades studiens analysverktyg 
utifrån Westlunds tre olika läsarter: på raderna, mellan raderna och bortom raderna (2009 s. 
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105). Utifrån det formulerades även två tänkbara mellankategorier: på och mellan raderna 
samt i och utanför textens kontext, varav den senare behandlas längre fram. När det gäller 
uppgifter som anknyter till något som står på och mellan raderna innebär det således att 
svaret delvis uttrycks bokstavligen men uppgifterna är av mer komplex karaktär och 
kräver även att elever kombinerar det med egna erfarenheter och/eller övervakar sin 
förståelse. Ett exempel på det är hämtat ur Upplev litteraturen 1. En av uppgifterna till 
utdraget av Ser mitt huvud tjockt ut i den här handlar om att eleverna ska ge några exempel 
på författarens språkliga uttryck för självironi (Markstedt & Eriksson 2008 s. 29). För 
att hitta det är det dels texternas bokstavliga innebörd som elever behöver söka igenom, 
dels behöver de övervaka sin förståelse av textens bokstavliga innebörd för att hitta de 
ironiska inslagen och således göra texten begriplig. Ett avsnitt elever skulle kunna 
referera till i sitt svar är följande:  

Från årskurs sju till årskurs tio gick jag på den islamiska skolan Hidaya – 
vägledningen. Där indoktrinerar man eleverna och lär ut hur man skapar muslimska 
ghetton, har träningsläger ihop med al-Qaida och sjunger utländska nationalsånger. 
Inte (Markstedt & Eriksson 2008 s. 26) 

Ett annat exempel där elever behöver kombinera de olika läsarterna är det korta 
utdraget ur Kärret i Svenska impulser 1. Uppgiften efterfrågar elevers förståelse av 
stämningen i texten (Markstedt & Eriksson 2017 s. 52). I det här fallet handlar det dock 
inte om att kombinera minnesfunktioner med övervakning av förståelsen. Det 
uppgiften inbjuder till är elever ska minnas/repetera textens innehåll samt kombinera 
det med sin förförståelse från likande textutdrag eller erfarenheter de själva har varit 
med om. Hur olika elever skulle besvara frågan är svårt att avgöra men utifrån att det 
framgår i texten att människorna befinner sig på vatten, det är mörkt, det prasslar och 
berättarjaget uppger att hen ”undvek hela tiden deras blickar” (Markstedt & Eriksson 
2017 s. 52) är det troligt att stämningen uppfattas vara spännande, tryckt eller att det är 
något otäckt på gång, snarare än glädjefull eller romantisk. Oavsett hur elever besvarar 
frågan behöver de reda ut vad som står på och mellan raderna. 
 
I diagrammet nedan framgår att uppgiftsfördelningen mellan de olika läroböckerna, när 
det gäller frågor som anknyter till något som står på och mellan raderna, ser ut enligt 
följande: Svenska impulser för yrkesprogrammen 24%, Svenska impulser 1 29 % och Upplev 
litteraturen 1 31 %. 
 

Diagram 4. Diagrammet visar andelen uppgifter i de olika läroböckerna som står att finna på och mellan 
raderna. 
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Svenska impulser för yrkesprogrammen är således den lärobok som har lägst andel uppgifter 
som står att finna på och mellan raderna medan de två övrigas är tämligen lika. Oavsett 
lärobok är andelen frågor som anknyter till kategorin hög. I både Upplev litteraturen 1 och 
Svenska impulser 1 är det den mest vanliga kategorin. I Svenska impulser för yrkesprogrammen 
är det den näst vanligaste kategorin. 
 
Nästkommande kategori som ska behandlas är uppgifter som anknyter till något 
utanför den aktuella textens kontext – det vill säga bortom raderna. 
 
5.4 Bortom raderna – utanför textens kontext 
 
Analysverktygets fjärde kategori – är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till 
något bortom raderna, utanför textens kontext? – syftar på uppgifter som besvaras genom 
att läsningen härleds till något som ligger utanför texten. Precis som när elever läser 
mellan raderna innebär läsning bortom raderna att bakgrundskunskaper aktiveras. 
Skillnaden mellan de olika läsarterna är att vid läsning mellan raderna används 
förkunskaperna för att göra textens underliggande mening begriplig medan vid bortom 
raderna används de för att det ska bli möjligt att koppla texten till något utanför textens 
kontext. 
 
Enligt Westlunds kategori läsning bortom raderna innebär läsarten en kritisk läsning där 
läsaren med hjälp av reflektion kan applicera tolkningen av texten i andra sammanhang 
(2009 s. 106). Ett exempel på det är hämtat från Svenska impulser för yrkesprogrammen. Till 
novellen Glädje finns en diskussionsuppgift kring temat ”hellre ökänd än okänd?”. 
Uppgiften är formulerad enligt följande: 

”Det finns bara en sak i världen som är värre än att folk pratar om en och det är att 
de inte pratar om en”, är ett känt citat av författaren Oscar Wilde. Hur väl stämmer 
citatet in på Mitia? Hur väl passar citatet som beskrivning av vår tid? Hur väl 
stämmer det in på dig? (Markstedt 2012 s. 131). 

Då novellen handlar om en man som befinner sig i eufori på grund av att han omnämns 
tidningsartikel, trots att det beror på att han har varit full och halkat (Markstedt 2012 s. 
130–131), skulle uppgiftens rubrik kunna förmedla textens bakomliggande budskap. 
Visserligen hjälper rubriken elever att nå fram till det, om de inte redan uppfattat det, 
men för att elever ska förstå textens budskap krävs att de läser mellan raderna. 
Diskussionsuppgiften tar sedan sin utgångspunkt från det men leder elever bortom 
raderna i och med att uppgiften är kopplad till ett citat som ligger utanför textens 
kontext. Dock med betoning på uppgiftens två sista diskussionsfrågor som handlar om 
hur eleverna ser på citatet i förhållande till vår tid och sig själva – textens budskap 
appliceras i ett annat sammanhang. Den första frågan faller inom kategorin i och utanför 
textens kontext och kommer att behandlas i nästa avsnitt. 
 
I exemplet ovan är det tydligt att textens genererade kunskaper skulle kopplas till något 
större, bortom raderna. Förutom uppgifter som anknyter till något bortom raderna i enlighet 
med Westlunds terminologiska innebörd har i föreliggande studie alla uppgifter som 
anknyter till något utanför textens kontext kommit att falla inom den här kategorin. 
Således innefattar det även uppgifter som saknar anknytning till texternas budskap eller 
innehåll. Exempelvis finns ett poesiavsnitt med fyra dikter och tillhörande uppgifter i 
Svenska impulser 1. Fyra av uppgifterna är explicit kopplade till dikterna. Därefter följer 
fyra uppgifter där elever ska diskutera sina tidigare erfarenheter men utan att koppla 
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dem till någon av dikterna i läroboken. Exempelvis ska eleverna diskutera 
nedanstående: 

Hur har ni arbetat med poesi tidigare under er skolgång? Vilka dikter läste ni? Fick 
ni skriva egna dikter? Hur fick ni idéer och inspiration till de dikterna? (Markstedt 
& Eriksson 2017 s. 95) 

Uppgifterna anknyter således till något utanför dikternas kontext, men inte bortom 
raderna i Westlunds mening. Dock uppmanar frågorna elever till att aktivera tidigare 
kunskaper. I anknytning till samma dikter finns ytterligare en uppgift där elever ska öva 
sig på att skrivna egna dikter och förslag ges på hur man gör. Inte heller där anknyter 
varken instruktionen eller uppgiften till någon av de fyra dikternas tema (Markstedt & 
Eriksson 2017 s. 95). Den här typen av uppgifter som anknyter till något utanför 
texternas kontext och inbjuder elever till att träna på någon form av förmåga är de som 
förekommer mest i samtliga läroböcker och oftast har den skönlitterära texten inte med 
dem att göra. Uppgiftsexemplet till novellen Glädje är ett av få där textens budskap 
ligger till grund för förståelse bortom raderna. Dock är uppgifter som anknyter till något 
utanför texternas kontext inte särskilt vanligt över huvud taget. Faktum är att utifrån 
studiens resultat är uppgifter som anknyter till något bortom raderna de minst vanliga i 
samtliga analyserade läroböcker. Av diagrammet nedan framgår att 9% av uppgifterna 
i Svenska impulser för yrkesprogrammen är kopplade till något bortom raderna. I Svenska 
impulser 1 är det 11% och i Upplev litteraturen 1 10 %. 
 

 
Diagram 5. Diagrammet visar andelen uppgifter i de olika läroböckerna som står att finna bortom raderna 
 
Svenska impulser för yrkesprogrammen är den lärobok som procentuellt har minst uppgifter 
som anknyter till något utanför texternas kontext. Men de övriga har bara marginellt 
fler. I nästa avsnitt behandlas analysverktygets sista kategori; Är uppgiften och dess 
tillhörande svar kopplat till något i och utanför textens kontext? 
 
5.5 I och utanför textens kontext 
 
Uppgifter som faller inom kategorin i och utanför textens kontext rymmer svar som delvis 
är kopplade till den aktuella texten, delvis är kopplade till något utanför textens kontext. 
Här kan det handla om att elever behöver läsa på, mellan eller på och mellan raderna i 
kombination med bortom raderna för att kunna besvara frågorna. Således innebär det att 
beroende på hur uppgiften är formulerad kan det vara så att elever behöver övervaka 
sin förståelse, strukturera eller minnas textens innehåll eller koppla texten till tidigare 
erfarenheter. Som nämndes i föregående avsnitt uppgavs att den första frågan kring 
temat ”hellre ökänd än okänd?” till novellen Glädje tillhör föreliggande kategori. För att 
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elever ska kunna besvara frågan ”Hur väl stämmer citatet in på Mitia?” (Markstedt 2012 
s. 131) behöver de övervaka förståelsen av texten samt citatet. Det vill säga de behöver 
läsa bortom raderna i förhållande till citatet och på och mellan raderna i förhållande till 
novellen.  
 
Ett annat exempel på en uppgift som anknyter till något i och utanför textens kontext är en 
skrivuppgift i Upplev litteraturen 1. Elever ska efter att ha läst utdraget ur Ser mitt huvud 
tjockt ut i den här? Skriva en fortsättning på texten och hur det går för Amal när hon 
kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet (Markstedt & Eriksson 2008 s. 29). För 
att göra det behöver de dels utgå från den oro som textutdraget gestaltar att Amal 
känner, dels med hjälp av fantasin gå utanför texten och formulera en fortsättning.  
 
I de analyserade läroböckerna är uppgifter av denna kategori relativt vanligt i två av 
läroböckerna. I Svenska impulser för yrkesprogrammen och i Svenska impulser 1 faller 19% (10 
av 54), respektive 20% (17 av 83) av frågorna inom ramen för kategorin i och utanför 
textens kontext. Och i båda läroböckerna är det den tredje vanligaste. I Upplev litteraturen 
1 är det dock bara 14% (19 av 139) av uppgifterna som tillhör kategorin. Således är det 
den näst ovanligaste. Utfallet redogörs för nedan. Diagrammet visar den procentuella 
fördelningen mellan läroböckerna när det gäller uppgifter som är kopplade till något i 
och utanför textens kontext. 
  

 
Diagram 6. Diagrammet visar andelen uppgifter i de olika läroböckerna som står att finna i och utanför 
textens kontext 
 
 
5.6 Resultatsammanfattning 
 
För att ge resumé av studiens resultat sammanfattas i det här avsnittet resultatet i 
korthet. Utifrån analysen av läroboksuppgifterna som ingår i studien har dessa 
kategoriserats i fem olika kategorier beroende på vilken läsart som uppgifterna inbjuder 
elever till för att kunna besvaras – på raderna, mellan raderna, på och mellan raderna, bortom 
raderna och i och utanför textens kontext. När uppgifter efterfrågar något som står på raderna 
innebär det att svaret finns i textens bokstavliga mening till skillnad från uppgifter som 
efterfrågar något mellan raderna, då mellan raderna innebär att elever med hjälp av tidigare 
erfarenheter undersöker textens underliggande budskap. Kategorin på och mellan raderna 
innebär att uppgiften delvis efterfrågar något som står på raderna men att elever även 
behöver använda sin slutledningsförmåga och läsa mellan raderna. Bortom raderna syftar 
på uppgifter vars svar ligger utanför den aktuella textens kontext. Och slutligen, i och 
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utanför textens kontext syftar på uppgifter vars svar delvis hör samman med texten, delvis 
bortom raderna.  
 
Fördelningen av de olika uppgifterna i de tre undersökta läroböckerna ser ut enligt 
följande: i Svenska impulser för yrkesprogrammen är kategorin på raderna den vanligaste, 35%, 
på och mellan raderna den näst vanligaste, 24%, och i och utanför textens kontext den tredje 
vanligaste, 19%. Mellan raderna och bortom raderna är de minst vanliga, 13% respektive 
9%. I både Svenska impulser 1 och Upplev litteraturen 1 är kategorin på och mellan raderna 
den allra vanligaste (29% respektive 31%) och på raderna är den näst vanligaste (28%). I 
och utanför textens kontext är den tredje vanligaste kategorin, 20%, i Svenska impulser 1 och 
mellan raderna är den näst ovanligaste, 12%. I Upplev litteraturen 1 är resultatet det 
omvända; mellan raderna är den tredje vanligaste kategorin, 17%, och i och utanför textens 
kontext är den näst ovanligaste, 14%. I både Svenska impulser 1 och Upplev litteraturen 1 är 
bortom raderna, liksom i Svenska impulser för yrkesprogrammen, den ovanligaste kategorin 
(11% respektive 10%). 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I föreliggande avsnitt med tillhörande underrubriker kommer studiens resultat att 
diskuteras utifrån uppsatsens tre frågeställningar. Den första frågeställningen som 
handlar om uppgifternas inriktning, det vill säga om de är inriktade mot det som står 
på, mellan och/eller bortom raderna, kommer att behandlas under punkten 6.1. Under 
punkten 6.2 behandlas tänkbara strategier som krävs av elever för att kunna besvara 
uppgifterna. Därefter kommer dessa att jämföras under punkten 6.3 för att besvara om 
det finns några skillnader mellan läroböckernas målgrupp och de lässtrategier som 
uppgifterna kräver. Utifrån studiens syfte kommer sedan några slutsatser att dras (Se 
6.5 Slutsatser) kring vilken/vilka lässtrategier uppgifterna inbjuder till och därmed 
tänkbar läsförståelse.  
 
Utöver diskussion kring studiens syfte och frågeställningar kommer även studiens 
metod att diskuteras under rubriken 6.4 Metoddiskussion. 
 
6.1 Är uppgifterna till lärobokstexterna inriktade mot det 
som står på, mellan och/eller bortom raderna? 
 
Utifrån studiens resultat framgår det att läroboksuppgifterna är inriktade mot det som 
står på raderna, mellan raderna, på och mellan raderna, bortom raderna samt i och utanför textens 
kontext. Att svaren står att finna antingen på raderna eller på och mellan raderna är det mest 
vanliga i de tre undersökta läroböckerna, men utfallet skiljer sig något. I Svenska impulser 
för yrkesprogrammen är kategorin på raderna den allra vanligaste och den näst vanligaste är 
på och mellan raderna. I Svenska impulser 1 och Upplev litteraturen 1 är resultatet det omvända. 
Utifrån Stenlunds lästtester menar hon att elever är bättre på att söka information än 
tolka och reflektera (2017 s. 85). Att läsning på raderna är så pass vanligt som det är i de 
undersökta läroböckerna kan därför anses vara problematiskt eftersom det, åtminstone 
utifrån eleverna i Stenlunds undersökning, är tolkning och reflektion som elever 
behöver träna på. När uppgifter inbjuder till läsning både på och mellan raderna tränas 
visserligen delvis dessa kunskaper men kanske inte i den omfattning som elever 
egentligen behöver. 
 
Enligt schemateorin aktiveras läsares scheman då läsningen inledes och modifieras 
sedan under läsningens gång (Franzén 1997 s. 8). När det gäller de läroboksuppgifter 
som är riktade mot det som står på raderna syftar de till att elever ska återge någon form 
av information utifrån textens bokstavliga betydelse. Enligt schemateorin innebär det 
dock att scheman inte behöver aktiveras eftersom svaret står att finna ”i själva texten” 
(Franzén 1997 s. 14). Ur ett historiskt perspektiv menar Strømsø att läsning förr var 
”ett medel för att utöka människors minne” (2008 s. 23). Med tanke på den stora andel 
uppgifter som i de undersökta läroböckerna riktar sig mot det som står på raderna skulle 
de således fortfarande kunna representera en föråldrad syn på läsning. Utfallet är dock 
inte unikt. Både utifrån Ullströms och Lilja Waltås studier är den här typen av frågor 
väldigt vanliga. Trots att vi har lite olika namn på kategorierna – jag kallar 
uppgiftsformen på raderna, Ullström kallar dem ”uppgifter som läskontroll” (2009 s. 
126) och Lilja Waltå kallar dem ”disciplinerade faktauppgifter” (2016 s. 269) – innebär 
de ungefär samma sak; de syftar till att finna så kallat rätt svar på frågor explicit i 
texterna (Ullström 2009 s. 131; Lilja Waltå 2016 s. 270).  
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Frågor vars svar som står att finna på raderna skulle därmed kunna sägas inte bidrar till 
läsförståelse enligt Bråtens definition, som innebär att läsförståelse innefattar dels att 
utvinna mening, dels att skapa mening utifrån det lästa (2008a s. 14), eftersom den här 
typen av uppgifter innebär att mening bara utvinns men inte skapas. Bråtens syn 
stämmer även överens med schemateorin eftersom man enligt schemateorin menar att 
uppgifter som inte kräver aktivering av scheman innebär att det heller inte äger rum 
någon djupare förståelse av texten (Franzén 1997 s. 14). Detta bekräftas även utifrån 
Reichenbergs forskning då hon menar att det är svårt att säga huruvida läsförståelsen 
ökar när frågor inte ger utrymme för reflektion (2005 s. 71–72).  
 
Något som däremot enligt Bråten kan inverka positivt på läsförståelsen är elevers 
visuella föreställningsförmåga, det vill säga förmågan att skapa inre bilder vid läsning 
(2008b s. 62).  Med tanke på att även frågor som är riktade mot det som står på och 
mellan raderna är vanliga i de undersökta läroböckerna är det troligt att den visuella 
föreställningsförmågan delvis tränas i samband med den här typen av uppgifter 
eftersom svaret inte enbart uttrycks bokstavligen utan även behövs kombineras med 
elevers förförståelse, vilket därmed innebär att inferenser görs. Därmed är det troligt 
att elever får träna förmågan att inferera eftersom inferensfrågor ger fler inferenser 
enligt Reichenberg (2005 s. 102–103). För att kunna besvara frågor som riktar sig mot 
det som står på och mellan raderna krävs således att scheman aktiveras. I ett av de exempel 
som förekommer i resultatdelen efterfrågas elevernas förståelse av stämningen i texten 
Kärret (Markstedt & Eriksson 2017 s. 52). Enligt schemateorin varierar människors 
scheman eftersom människor har olika erfarenheter (Franzén 1997 s. 8). Utifrån frågan 
om textens stämning blir det således uppenbart att elevers svar baseras delvis på textens 
bokstavliga innebörd, delvis på det som står mellan raderna, vilket således innebär att 
svaren kan bli olika eftersom scheman kan vara olika. Med tanke på att uppgifterna 
även inbjuder elever till att läsa mellan raderna, och inte enbart på raderna, inverkar det 
även på läsförståelsen eftersom eleverna både får utvinna och skapa mening (Bråten 
2008a. 14).  
 
En uppgiftsinriktning som därmed skulle kunna verka än mer positivt på läsförståelsen 
är därför de uppgifter som inbjuder elever till att läsa enbart mellan raderna. Dock är det 
inte särskilt vanligt i de undersökta läroböckerna. I både Svenska impulser för 
yrkesprogrammen och Svenska impulser 1 är det den näst ovanligaste riktningen på frågor. 
I Upplev litteraturen 1 är det visserligen den tredje vanligaste men procentuellt är det stor 
skillnad till den näst största kategorin, på raderna. Bråten menar att en del av 
läsförståelsen bottnar i läsares förkunskaper eftersom det gör att textens luckor kan 
fyllas i (2008b s. 64). Även utifrån Bommarcos studie menar hon att förförståelse för 
textens innehåll är viktigt (2006 s. 173). För att elever ska förstå det som står mellan 
raderna krävs därför scheman, baserade på förkunskaper, som stämmer överens med 
texten. För att kunna besvara frågan ”varför ljuger Juha?” efter det att elever har läst 
utdraget ur Ett ufo gör entré i Upplev litteraturen 1 (Markstedt & Eriksson 2008 s. 21) 
behöver ett lögn-schema aktiveras – det vill säga vad har elever för 
associationer/förkunskaper kring lögner? Det räcker dock inte med att elever funderar 
kring sin förståelse kring lögner generellt. De måste para ihop lögn-schemat med det 
som Juha ljuger om, det vill säga att han inte är oskuld. Således krävs både 
modellbaserade och textbaserade inferenser – luckor måste fyllas i med hjälp av dels 
tidigare erfarenheter, dels med hjälp av de ledtrådar som finns utspridda i texten 
(Franzén 1997 s. 11). Häri spelar därför det som Bråten kallar för det verbala minnet 
stor roll, vilket innebär att läsaren kommer ihåg både textens innehåll samt kan plocka 
fram tidigare kunskaper (2008b s. 57). 
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Som synes aktiverar uppgifter som inbjuder till läsning mellan raderna flera av 
läsförståelsen viktiga komponenter och det är därför problematiskt att inte fler av 
uppgifterna i de undersökta läroböckerna har denna riktning. Dock är det som nämnts 
tidigare desto fler uppgifter vars svar står att finna på och mellan raderna vilket gör att 
elever ändock delvis kan förstå texters djupare innebörd. En annan typ av inriktning 
som delvis kan sägas fördjupa förståelse av texter är de uppgifter som är inriktade mot 
något i och utanför textens kontext. I de undersökta läroböckerna är det dock inte någon 
dominerande uppgiftsinriktning. I Svenska impulser 1 och Svenska impulser för 
yrkesprogrammen är det ca en femtedel av uppgifterna som anknyter till något i och utanför 
texternas kontext och i Upplev litteraturen 1 är det bara 14% och således den näst minst 
vanligt förekommande riktningen. 
 
För att besvara frågan ”Hur väl stämmer citatet in på Mitia?” (Markstedt 2012 s. 131), 
krävs förståelse av ett citat som ligger utanför textens kontext, det vill säga elever måste 
förstå vad Oscar Wilde menade med ”det finns bara en sak i världen som är värre än 
att folk pratar om en och det är att de inte pratar om en” (Markstedt 2012 s. 131) och 
sedan sätta det i relation till texten om Mitia. Även om citatet inte är känt för alla elever, 
så tror jag – och det gör troligtvis även läromedelsförfattaren – att innebörden av citatet 
är bekant för många. Här handlar det därför om, i enlighet med kognitivismen, att 
utifrån kunskaper som har lagrats i vårt långtidsminne plocka fram dessa när vi är i 
behov av det (Säljö 2014 s. 271–272). I och med det förstås texten i en djupare innebörd 
eftersom kunskaper från texten även kan överföras i andra sammanhang. När det gäller 
citatet från Oscar Wilde ska elever även diskutera det i förhållande till vår tid och ”hur 
väl det stämmer in på dig?” (Markstedt 2012 s. 131). Uppgiften skulle kunna hamna 
inom ramen för det som Ullström kallar för ”uppgifter som flyr texten” (2009 s. 131), 
eller det som enligt Westlunds termer innebär bortom raderna eftersom den delvis tar ett 
steg från texten om Mitia och det finns således ingen explicit referens till texten Glädje. 
Däremot kan elever förstå texten i ett större sammanhang i enlighet med Westlund som 
menar att läsning bortom raderna bland annat handlar om ”förmågan att kunna jämföra 
hur andra författare behandlat ett tema” (2009 s. 106). Med hänsyn till det menar dock 
Ullström att det måste finnas en explicit referens till texten för att man ska kunna säga 
att uppgifter bidrar till ökad läsförståelse (2009 s. 132, s. 137). Uppgifter som därför är 
riktade enbart bortom raderna där elever exempelvis ska producera en egen text men utan 
referens till den lästa texten gör att elevers förståelse för textens i sig inte ökar. Ullström 
kallar den här typen av frågeformuleringar för ”uppgifter för diktning” (2009 s. 135). 
Exempel på det är när elever uppmanas Svenska impulser 1 att skriva en egen dikt 
(Markstedt & Eriksson 2017 s. 95) eller när de i Svenska impulser för yrkesprogrammen 
uppmanas till att göra en miljöbeskrivning av ett klassrum (Markstedt 2012 s. 156). Att 
uppgifterna inte bidrar till ökad läsförståelse är såklart inte bra om det är det som ska 
tränas. Dock bör inte för stor vikt läggas vid den här typen av frågor eftersom det i de 
undersökta läroböckerna är de minst vanliga. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att huruvida läroboksuppgifterna inbjuder till fördjupad 
läsförståelse av de tillhörande uppgifterna till texterna beror på uppgifternas inriktning, 
eftersom det inverkar på aktiveringen av scheman. Frågors inriktning inverkar även på 
de förståelsestrategier som elever behöver tillämpa för att kunna besvara uppgifterna, 
vilka således också har att göra med om läsförståelsen blir djup eller ytligt beroende på 
om uppgifterna inbjuder till djupa eller ytliga strategier. Utifrån vad som framkommit 
kring uppgifternas inriktning kommer nästa avsnitt att behandla vilka strategier som 
krävs för att elever ska kunna besvara uppgifterna. 
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6.2 Vilka strategier krävs av elever för att de ska kunna 
besvara frågorna? 
 
Eftersom mer än hälften av alla uppgifter i läroböckerna är inriktade mot det som står 
på eller på och mellan raderna krävs i flertalet fall minnesstrateger för att elever ska kunna 
besvara frågorna. Minnesstrategier krävs även delvis för vissa av uppgifterna som 
anknyter till något som står att finna i och utanför textens kontext. Således behöver elever 
kunna återge nyckelord, meningar eller definitioner – strategier som enligt Bråten är 
ytliga då de endast innefattar utvinnande av mening och således inte bidrar till ökad 
läsförståelse (Bråten 2008b s. 69–70, 2008a s.15). Utifrån Stenlunds studie var det just 
minnesstrategier som tillämpades i högst grad av svaga läsare (2017 s. 127). Med hänsyn 
till det kan det vara problematiskt att lärare endast använder läroboksuppgifterna för 
att bearbeta texter. Utifrån Ullströms forskning är även han skeptisk till det och han 
menar att litteratursamtal är bättre än studiefrågor (2009 s. 129). 
 
Dock är det mer än minnesstrategier som krävs av elever för att uppgifterna ska kunna 
besvaras. Det höga antalet frågor som riktar sig mot det som står på och mellan raderna 
innebär exempelvis att minnesstrateger behöver kombineras med någon annan strategi. 
Utifrån texten Ser mitt huvud tjockt ut i den här? innefattar en av uppgifterna att elever ska 
hitta inslag av ironi i texten (Markstedt & Eriksson 2008 s. 29). En trolig strategi för 
elever att tillämpa är därför övervakningsstrategier eftersom de syftar till kontroll av 
förståelsen och tillämpas genom att läsaren ställer frågor kring förståelsen för att kunna 
bedöma huruvida textens innehåll är begripligt eller ej (Bråten 2008b s. 70). Att 
övervakningsstrategier kan vara lämpligt att tillämpa uttrycks dock implicit. För att det 
skulle framgått explicit att det är en fruktbar strategi hade uppgiften behövt vara 
formulerad annorlunda. Exempelvis enligt följande: ”Förklara hur du förstår att vissa 
av inslagen i texten är självironiska?”. Generellt i de fall uppgifterna i de undersökta 
läroböckerna inbjuder till övervakningsstrategier förekommer det implicit. Det är 
egentligen inte någon av uppgifterna som inbjuder elever till att ställa frågor till texterna, 
något som Ullström menar är viktigt – ”undervisningstexterna funktion bör här vara 
att uppmuntra och förbättra elevernas förmåga att ställa frågor till texten” (2009 s. 139). 
Att ställa frågor uppges enligt Westlund också vara en av de sju mest effektiva 
strategierna vid läsförståelseundervisning (2009 s. 54) och när man bedriver explicit 
strategiundervisning är det en av förmågorna som tränas i samband med bland annat 
Reciprok undervisning (Westlund 2009 s. 76). 
 
En annan strategi som Westlund hänvisar till ska vara effektiv är att elever tränas i att 
sammanfatta (2009 s. 54). När elever uppmanas att sammanfatta ett innehåll är det 
struktureringsstrategier som används (Bråten 2008b s. 69). Så som jag har uppfattat de 
olika uppgifterna är det struktureringsstrategier som elever i minst grad behöver 
tillämpa för att besvara de olika uppgifterna. Det finns ett par uppgifter som explicit 
uttrycker att eleverna ska sammanfatta innehållet. Exempelvis är en av uppgifterna till 
texten Det andra målet ur Svenska impulser 1 formulerad enligt följande: ”Vad handlar 
novellen om? Sammanfatta handlingen med några få meningar” (Markstedt & Eriksson 
2017 s. 69). Visserligen kan elever för att genomföra uppgiften referera till sådant som 
står på raderna men den information de plockar ut bör vara betydelsebärande delar 
eftersom sammanfattningen ska göras ”med några få meningar”. Härigenom testar 
således förståelsen av texten i och med att textbaserade inferenser krävs.  
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Bortsett från minnesstrategier skulle jag vilja framhäva att elaboreringsstrategier borde 
kunna vara vanliga för att besvara frågor med tanke på att flera av uppgifterna kräver 
antingen delvis eller helt att elever läser mellan raderna och förstår texten med hjälp av 
tidigare erfarenheter. Det vill säga uppgifterna inbjuder till att tidigare kunskaper vävs 
samman med texten (Bråten 2008b s. 70) och att scheman därmed aktiveras. Fullständig 
förståelse är dock beroende av att det finns ett schema lagrat i långtidsminnet (Franzén 
1997 s. 11). Att en fråga inbjuder till en viss strategi innebär således inte att elever 
tillämpar den om det som texten behandlar inte överensstämmer med ett befintligt 
schema. Därför går det heller inte att säga om de använder den strategi som texten 
inbjuder till. Det kan vara så att elever bara försöker hitta ett svar ur textens bokstavliga 
betydelse trots att uppgifter egentligen inbjuder till mer komplexa svar. Igen får frågan 
kring Juha verka som exempel; för att besvara ”varför ljuger Juha?” kan det tänkas att 
elever gör det enkelt för sig och endast svarar något i stil med; därför att han är en van 
lögnare, eftersom det framgår ur texten att ”Juha är en van lögnare” (Markstedt & 
Eriksson 2008 s. 16). Att elever skulle kunna svara så är inte helt otänkbart om de inte 
är motiverade för uppgiften eller har förstått att de behöver göra inferenser och aktivera 
förståelsescheman. I Stenlunds avhandling var det elaboreringsstrategierna som 
eleverna använde i lägst grad (2017 s. 128). Men jag menar att flera av 
läroboksuppgifterna inbjuder till elaboreringsstrategier. Med hänvisning till det är det 
tänkbart att trots att flera av läroboksuppgifterna inbjuder till elaboreringsstrategier är 
det inte säkert att de tillämpas. Att explicit undervisa elever i olika läsförståelsestrategier 
kan därför vara effektivt om man som lärare vill att elever ska besvara olika uppgifter 
genom att gå på djupet i texterna. På så sätt kan elever få metakognitiv medvetenhet, 
det vill säga att de får ”insikt i vilka strategier som finns och vilka som fungerar bäst, 
samt hur de ska användas i olika lässituationer” (Hallesson 2011 s. 117). 
 
Om elever har metakognitiv medvetenhet kan de därför tillämpa varierade strategier 
vilket jag menar att flera av läroboksuppgifterna inbjuder till. Det är egentligen bara i 
de fall som uppgifter är riktade mot något som står på raderna som minnesstrategier är 
det självklara valet. I flera av de andra uppgifterna kan struktureringsstrategier, 
elaboreringsstrategier och/eller övervakningsstrategier användas. Antingen enskilt eller 
kombinerade. Ett exempel på hur elever kan tillämpa olika förståelsestrategier är den 
tillhörande skrivuppgiften till texten Lögnland i Svenska impulser 1. Uppgiften går ut på 
att eleverna utifrån texten ska skriva ett fiktivt inlägg på en webbsida om ”vad är faran 
med att ljuga för att skaffa sig fördelar i livet?” och koppla sina resonemang till texten 
(Markstedt & Eriksson 2017 s. 199). För att kunna det behöver elever reflektera över 
sin förståelse utifrån tillgängliga scheman med hjälp av elaboreringsstrategier, kanske 
även strukturera och övervaka textens innehåll samt eventuellt hänvisa till textens 
bokstavliga innebörd med hjälp av minnesstrategier. Uppgiften är ett bra exempel på 
hur mening utvinns men också skapas i och med att eleverna ska ge texten ny mening 
i form av en egen text som hör ihop med Lögnland. Och trots att uppgiften innebär ett 
avstamp från den ursprungliga texten och därmed skulle kunna klassas som ”uppgifter 
för diktning”, i enlighet med Ullström (2009 s. 135) vill jag inte sätta den negativa prägel 
som jag uppfattar att Ullström gör på den formen av uppgifter eftersom just det här 
exemplet inbjuder till aktivering av flera strategier och därmed ökad läsförståelse.  
 
Dock håller jag med honom att förståelsen ofta uteblir då uppgifter fungerar som 
diktning. I de exempel som getts tidigare där elever exempelvis ska producera egna 
dikter utan koppling till läroböckernas dikter går det inte att säga något kring förståelsen 
av dikterna i sig och uppgiften inbjuder heller inte till att elever använder några 
läsförståelsestrategier eftersom det är andra förmågor som tränas.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att minnesstrategier är de strategier som 
läroboksuppgifterna generellt inbjuder till mest eftersom de används både för att 
besvara frågor vars svar står att finna på raderna, men också till viss del för övriga 
uppgiftsinriktningar. Utöver minnesstrategier inbjuder uppgifterna även i stor grad till 
elaboreringsstrategier och till viss del övervakningsstrateger. De strategier som elever 
behöver tillämpa i lägst grad är struktureringsstrategier. Samtliga läroboksuppgifter 
förutom de som är riktade bortom raderna och avser eget producerande utan referens till 
lärobokstexterna inbjuder elever till någon form av läsförståelsestrategier. Huruvida det 
finns några skillnader (eller likheter) mellan de olika undersökta läroböckerna kommer 
utifrån resultatet att diskuteras i nästkommande avsnitt.   
 
6.3 Skillnader vad gäller uppgifternas inriktning och 
lässtrategier mellan de olika målgrupperna 
 
Den största likheten mellan alla tre läroböckerna är att samtliga har lägst andel uppgifter 
som riktar sig bortom raderna och procentuellt är resultatet ungefär detsamma. Med tanke 
på att flertalet av de uppgifterna inte riktar sig bortom raderna i enlighet med Westlunds 
termer; som innebär att läsningen är kritisk och relateras till ”kunskap om världen” eller 
andra texter (2009 s. 106) utan mer kan liknas vid det som Ullström kallar ”uppgifter 
för diktning” (2009 s. 135), så ser jag det som något positivt utifrån en 
läsförståelseaspekt eftersom den typen av uppgifter inte inbjuder till några 
läsförståelsestrateger och därmed heller ingen djupare förståelse för texten i sig. Utifrån 
de läroböcker som Lilja Waltå har studerat är det ofta som uppgifter i Blickpunktsserien 
”leder bort intresset från det lästa”, det vill säga är riktade bortom raderna utanför textens 
kontext, genom att frågorna är ”yrkesrelaterade”. I den andra läroboksserien Bra 
svenska, är det inte så (2016 s. 269). Föreliggande studies resultat stämmer överens med 
uppgiftskulturen i Bra svenska, vilket innebär att trots att en av mina läroböcker explicit 
är riktad mot yrkesprogram genomsyrar det inte uppgifterna. Åtminstone inte de som 
hör samman med de skönlitterära texterna.  
 
En annan likhet är att alla tre läroböckerna har en hög andel uppgifter som är riktade 
mot det som står på raderna samt det som står på och mellan raderna. När det gäller de 
uppgifter som är riktade mot det som står på och mellan raderna kombineras 
minnesstrategier med någon av de andra strategierna. Med tanke på att 
övervakningsstrategier, struktureringsstrategier och elaboreringsstrategier är så kallat 
djupa strategier (Bråten 2008b s. 70) innebär det att texterna behandlas mer ingående 
än när bara minnesstrategier används. I Svenska impulser 1 och Upplev litteraturen 1 är 
andelen uppgifter som står att finna på och mellan raderna ungefär detsamma. Upplev 
litteraturen 1 har procentuellt något fler – 31% respektive 29%. I Svenska impulser för 
yrkesprogrammen skiljer sig resultatet. Andelen uppgifter är ändock hög men betydligt 
lägre, 24%. Att andelen är lägre skulle kunna förklaras genom att kategorin på raderna 
är betydligt högre.  
 
I Svenska impulser för yrkesprogrammen är 35% av uppgifterna riktade mot det som står på 
raderna och i de två övriga är det 28%. Bråten menar att texters svårighetsgrad är av 
betydelse och måste därmed anpassas efter elevers kunskapsnivå (Bråten 2008b s. 79). 
Att hitta svar på raderna är relativt enkelt om man jämför med de andra kategorierna. 
Det skulle därför kunna vara så att läromedelsförfattaren tror att för komplexa frågor 
inte stämmer överens med kunskapsnivån. Således skulle det kunna vara en förklaring 
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till det höga antalet uppgifter som riktar sig mot det som står på raderna eftersom det 
kanske finns en förutfattad mening om att det är något som elever behöver träna. Det 
är såklart i så fall en legitim förklaring men faktum kvarstår att elevers läsförståelse 
hamnar i skymundan, vilket inte är bra med tanke på att det är något som ska tränas i 
enlighet med läroplanen (Läroplan 2011 s. 163). I Stenlunds avhandling var det 
minnesstrategierna som var vanligast bland de svaga eleverna eftersom de är ytliga och 
därmed enklare (2017 s. 93, s. 128). En annan förklaring till att läroboken för de 
yrkesförberedande programmen har en högre andel uppgifter som är riktade mot det 
som står på raderna och därmed bara kräver minnesstrategier skulle därför kunna vara 
att läromedelsförfattaren tror att det finns fler svaga läsare bland de eleverna.  
 
Även om Svenska impulser för yrkesprogrammen har högst andel uppgifter som står att finna 
på raderna och därmed bara kräver minnesstrategier är andelen, som nämnts tidigare, 
hög även i de två andra läroböckerna. Att så är fallet är problematiskt utifrån ett 
läsförståelseperspektiv eftersom när svar står att finna i texten innebär det att elever 
inte infererar. Eftersom de inte infererar aktiveras heller inga scheman och läsningen 
blir därmed passiv, ytlig, istället för djup (Franzén 1997 s. 14). I och med studiens 
resultat bekräftas delvis den hypotes som ställdes innan läroböckerna analyserades. Det 
som dock inte stämmer överens med hypotesen är att jag trodde att Svenska impulser 1 
skulle ha högre andel frågor som kräver inferenser. Visserligen är andelen högre när det 
gäller kategorin på och mellan raderna men den kategori som avsågs var mellan raderna.  
 
När det gäller kategorin mellan raderna är skillnaden mellan Svenska impulser för 
yrkesprogrammen och Svenska impulser 1 marginell. Det är till och med så att läroboken för 
de yrkesförberedande programmen procentuellt har något högre andel – 13 % jämfört 
med 12 % i Svenska impulser 1. Den lärobok som har flest uppgifter vars svar står att 
finna mellan raderna är Upplev litteraturen 1. Däri faller 17% av uppgifterna inom ramen 
för kategorin. Resultatet skulle kunna innebära att elever sällan behöver använda 
elaboreringsstrategier men eftersom kategorierna i och utanför textens kontext samt på och 
mellan raderna inbjuder till det i flera fall är det elaboreringsstrategierna som elever kan 
tillämpa i näst störst grad efter minnesstrategierna i samtliga läroböcker.  
 
Innan avsnittet kortfattat sammanfattas bör även något sägas om läroböckernas 
uppgiftsstruktur. I samtliga undersökta läroböcker är uppgifterna indelade i olika 
kategorier; ”samtala om texten”, ”diskutera”, ”undersök” och ”skriv” (Markstedt & 
Eriksson 2008, Markstedt & Eriksson 2017 & Markstedt 2012). I Upplev litteraturen 1 
finns även kategorin ”agera”, som innebär att eleverna ska gestalta något (Markstedt & 
Eriksson 2008 s. 7). Det som gäller för samtliga texter i de undersökta läroböckerna, 
bortsett från Gåtan som inte har några uppgifter alls och Lögnland som bara har en 
skrivuppgift (Markstedt & Eriksson 2017 s. 86–89, s. 199), är att de tillhörande 
uppgifterna inleds med typen ”samtala om texten”. Därefter ska elever vanligen även 
”diskutera” några punkter, och i vissa fall finns det ytterligare någon uppgift, 
exempelvis av typen ”skriv” (Markstedt & Eriksson 2008, Markstedt & Eriksson 2017 
& Markstedt 2012). Lärare kan såklart be sina elever att enskilt skriva ned sina svar men 
med tanke på uppgifternas titlar är troligtvis läromedelsförfattarnas avsikt att 
uppgifterna ska genomföras i form av dialog mellan minst två elever. I och med det blir 
det kooperativa lärandet i centrum, vilket enligt Westlund är en effektiv 
läsundervisningsstrategi (2009 s. 54). Det bekräftas även utifrån Bommarcos studie då 
hon menar att samtal gör att förståelsen för en text blir bättre i och med att elever kan 
dela med sig av deras förståelse (2006 s. 91). Ur ett schemateoretiskt perspektiv är det 
intressant med tanke på att människors scheman är olika och därmed kan förståelsen 
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av en och samma text variera (Westlund 2009 s. 117). Genom att elever får ”samtala 
om texten” och även ”diskutera” kan de olika texterna därför förstås ur en kamrats 
perspektiv vilken kan inverka positivt på läsförståelsen. En annan tänkbar positiv effekt 
med uppgifternas struktur är att de uppgifter som jag menar bara kräver 
minnesstrategier kanske sätter igång mer djupgående samtal om texten. På så sätt kan 
en uppgifts tämligen enkla formulering leda till djupare bearbetning än vad som är 
avsett.  
 
Det sammantagna utfallet när det gäller skillnader och likheter är att på det stora hela 
är läroböckerna relativt lika vad gäller uppgifters inriktning och de strategier som de 
inbjuder till. De största skillnaderna innefattar kategorierna på raderna och på och mellan 
raderna i och med att Svenska impulser för yrkesprogrammen har betydligt fler uppgifter vars 
svar står att finna på raderna men desto färre på och mellan raderna. Om det är 
inferensträning lärare vill tillämpa med hjälp av läroböcker är Upplev litteraturen 1 den 
lärobok som utifrån resultatet nog är bäst att välja eftersom den har högst andelar 
uppgifter som anknyter till något mellan raderna och på och mellan raderna, och därmed i 
högst grad inbjuder till tillämpning av djupa strategier. Med tanke på att textavsnitten 
även är längre i Upplev litteraturen 1 samt berör olika teman istället för att i lika stor grad 
vara inriktade på att träna andra förmågor än läsförståelse är läroboken ett bra 
komplement om det är just läsning som ska vara i fokus. I de andra läroböckerna är 
textutdragen oftast väldigt korta, särskilt i Svenska impulser 1, vilket också gör att det kan 
vara svårt för elever att komma in så pass mycket i texten att den ”får tala själv”, något 
som Ullström menar är viktigt (2009 s. 139). 
 
6.4 Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt kommer studiens insamlings- och analysmetod att diskuteras i 
förhållande till syfte och frågeställningar samt teoretiskt ramverk, och därmed även 
uppsatsens reliabilitet och validitet.  
 
Inför insamlandet av studiens material fastställdes ett antal kriterier; i studien skulle det 
ingå läroböcker av senaste upplagan för Svenska 1, utgivna av samma förlag och serie 
men för olika målgrupper. Utifrån det fanns det bara två läroböcker som levde upp till 
kriterierna; Svenska impulser 1 och Svenska impulser för yrkesprogrammen. I litteraturserien 
igår även en lärobok som är riktad för alla elever som läser svenskämnets första kurs, 
Upplev litteraturen 1. Eftersom läroboken enbart innehåller skönlitterära texter och 
därmed ansågs vara relevant i förhållande till studiens syfte inkluderades även den. Med 
facit i hand skulle kanske första upplagan av Svenska impulser 1 ha valts med tanke på att 
den uttryckligen är riktad mot de högskoleförberedande programmen. Huruvida den 
andra upplagan kanske egentligen lämpar sig för samtliga program är därför något 
oklart. Men eftersom Svenska impulser för yrkesprogrammen fortfarande marknadsförs av 
läromedelsutgivaren, trots att ingen andra upplaga har gjorts, får jag nog ändå anta att 
de olika läroböckerna har skilda målgrupper.  
 
Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av ett analysverktyg. Studiens 
övergripande analysmetod var textanalys med dels kvalitativa inslag, dels kvantitativa. 
När det gäller studiens kvantitativa ansats innebar den att de olika 
uppgiftsinriktningarna räknades för att kunna fastställa hur stor del av uppgifterna som 
var inriktade på det som stod på raderna, mellan raderna, på och mellan raderna, bortom raderna 
eller i och utanför textens kontext. I det avseendet kan därför studiens validitet och 
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reliabilitet sägas vara hög, eftersom validitet har att göra med om det som är för avsikt 
att undersökas är det som verkligen undersöks och reliabilitet syftar på noggrannheten 
vid mätningen (Esaiasson m.fl. 2017 s. 58, s. 64). Dock baserades den kvantitativa 
ansatsen på det som framkom vid den kvalitativa textanalysen med hjälp av 
analysverktyget, vilket innebär att när jag kategoriserade de olika uppgifterna baserades 
det på min förståelse av det som analyserades. Eftersom schemateorin är 
individualistisk på så sätt att scheman är beroende av bland annat ålder, kön, etnicitet 
och yrke (Franzén 1997 s. 9) är det inte säkert att de scheman som aktiverades i 
samband med min läsning av de olika texterna är densamma som elevers. Det innebär 
att det kan vara så att uppgifter som jag menar är inriktade mot det som står på raderna 
kanske egentligen står att finna mellan raderna, och vice versa, eftersom mina befintliga 
scheman kanske omedvetet har gjort att det jag uppfattar står på raderna kanske 
egentligen befinner sig i textens underliggande mening. Det innebär att även om 
mätinstrumentet, i mitt fall analysverktyget, har använts korrekt är det inte säkert att en 
annan forskare hade kommit fram till exakt samma resultat eftersom denne kanske har 
andra scheman som aktiveras och därmed hade kategoriserat uppgifterna annorlunda. 
I och med det är det svårt att fastställa studiens reliabilitet eftersom ett sätt att testa 
reliabiliteten är att samma undersökning genomförs av en annan forskare och resultatet 
likväl blir detsamma (Esaiasson m.fl. 2017 s. 65). Ett annat sätt att stärka reliabiliteten 
hade varit om studien hade varit större och även inkluderat elevers läsning av samma 
texter med tillhörande uppgifter. Då hade jag i samtal med elever kunnat diskutera deras 
förståelse av uppgifternas inriktning samt tänkbara strategier.  
 
Studiens validitet är däremot enklare att fastställa eftersom jag konsekvent har använt 
analysverktyget i samband med alla läroböckernas uppgifter och därmed är risken 
mindre att jag har undersökt annat än det som var för avsikt att undersökas. 
Forskningsfrågan besvaras således utifrån analysmetoden, men med reservation för att 
en annan forskare kanske inte hade varit enig med de inriktningar som jag har tilldelat 
uppgifterna samt att de strategier jag menar uppgifterna inbjuder till kanske inte är de 
som elever faktiskt tillämpar. Att elever inte tillämpar de strategier som uppgifter 
inbjuder till har dock inte så mycket att göra med huruvida jag har kategoriserat 
uppgifterna så kallat rätt eller inte – tillämpande av strategier är beroende av de scheman 
som aktiveras och om elever har scheman som överensstämmer med texters innehåll 
(Franzén 1997 s. 10). När det gäller studiens syfte som genom en jämförande läsning 
var att få ytterligare kunskap om vilken/vilka lässtrategier som uppgifterna inbjuder till 
är det därför viktigt att ha i åtanke att det som har undersökts är tänkbara strategier – 
inte vilka strategier som elever definitivt använder eftersom det är individuellt beroende 
på hur god förförförståelse elever har för textens innehåll.  
 
Utifrån studiens resultat kommer i nästkommande avsnitt några slutsatser att dras. 
Inom forskning talar man ofta om studiers generaliserbarhet, det vill säga att resultatet 
kan appliceras på annat material än det som har ingått i studien (Thornberg & Fejes 
2009b s. 228). Thornberg och Fejes menar ett en vanlig kritik mot kvalitativ forskning 
är att den inte är generaliserbar till skillnad från kvantitativ forskning som ofta syftar till 
”statistisk generalisering”, det vill säga att materialet utgörs av stickprov som skulle 
kunna vara ”representativt för hela den kända populationen” (Thornberg & Fejes 
2009b s. 229). Trots att uppsatsen har en kvantitativ prägel är det inte möjligt eftersom 
materialet inte utgörs av ett stickprov och således inte är representativt för alla 
läroböcker som finns på marknaden. Trots att resultatet inte är generaliserbart kan 
ändock slutsatser dras som gäller för det undersökta materialet. 
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6.5 Slutsatser 
 
Utifrån studiens syfte, som är att genom en jämförande läsning av olika skönlitterära 
lärobokstexter och dess tillhörande uppgifter kunna få ytterligare kunskap om 
vilken/vilka lässtrategier som uppgifterna inbjuder till, formulerades tre 
frågeställningar, vilka med textanalys som metod har kunnat besvaras i de tidigare 
avsnitten. I det här avsnittet redogörs för vilka slutaster som kan dras relation till teori 
och tidigare forskning. 
 
När det gäller den första frågeställningen, som har att göra med uppgifternas inriktning 
i relation till texterna, framgår av resultatet att svar som står att finna på raderna eller på 
och mellan raderna är de allra vanligaste i de tre undersökta läroböckerna. Med tanke på 
det stora antalet uppgifter som besvaras utifrån det som står på raderna kan läroböckerna 
därför delvis fortfarande sägas representera en syn på läsning där faktaupprepning 
premieras på bekostnad av analys och reflektion. Resultatet stämmer även överens med 
tidigare forskning som visat att faktakontroll med rätta svar är väldigt vanligt i 
läroböcker. En slutsats som kan dras utifrån det är därför att lärare behöver gå utanför 
läroböckerna när läsförståelse är den förmåga som ska tränas, eftersom 
läroboksuppgifterna inte tycks vara formulerade på ett sådant sätt att eleverna behöver 
analysera och reflektera. 
 
I och med att flera av uppgifternas svar står att finna på raderna eller på och mellan raderna 
innebär det att de strategier som krävs för att elever ska kunna besvara frågorna, 
studiens andra frågeställning, oftast är minnesstrategier, eftersom när minnesstrategier 
tillämpas står svaren att finna i textens bokstavliga mening. Ur ett schemateoretiskt 
perspektiv innebär det således att scheman inte aktiveras och därmed frambringar inte 
uppgiften läsförståelse, eftersom fullständig förståelse av en text är beroende av att 
inferenser görs med hjälp av scheman som finns lagrade i långtidsminnet och att läsaren 
därmed kan fylla i textens luckor, göra inferenser. Även om det ur ett didaktiskt 
perspektiv på läsförståelse kan vara problematiskt med en så stor andel frågor som 
inbjuder till minnesstrategier uppmanar läroböckernas uppgiftskultur till dialog, vilket 
enligt tidigare forskning ändock inverkar positivt på läsförståelsen. 
 
Även om minnesstrategierna är de vanligaste inbjuder uppgifterna även till tillämpning 
av andra strategier. Precis som tidigare redovisad forskning pekar mot att utformningen 
av textfrågor är av betydelse för läsförståelsen menar jag också det utifrån mitt resultat. 
Det är bara i samband med frågor vars svar kräver reflekterande och tolkande strategier 
som det går att se om elever har förstått den text de läser. Utifrån resultatet är det dock 
viktigt att de strategier som tas upp i diskussionsdelen är tänkbara strategier som 
uppgifter inbjuder till. Därmed sagt är det ingen garanti för att det är de strategier som 
elever tillämpar. En annan slutsats som därför kan dras utifrån studien är att elever 
behöver få explicit strategiundervisning för att därmed få metakognitiv medvenhet. Om 
elever utbildas i läsförståelsestrategier kan dessa tillämpas och därmed kan de 
läroboksuppgifter som inbjuder till djup strategianvändning besvaras mer djupgående. 
Således uppstår det samspel där mening mottas samtidigt som läsaren ger texten 
mening.  
 
Slutligen, utifrån uppsatsens tredje frågeställning – Förekommer det skillnader vad 
gäller uppgifternas inriktning och de lässtrategier som uppgifterna inbjuder till mellan 
de olika målgrupperna? – framgår det att läroboken för yrkesprogrammen är den som 
har högst andel frågor som besvaras utifrån det som står på raderna samt är den lärobok 
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av de undersökta som har minst frågor vars svar står att finna på och mellan raderna. I 
relation till det är andelen frågor där elever behöver läsa mellan raderna lågt. Det innebär 
att det är den lärobok som i störst grad uppmanar elever till användande av ytliga 
strategier, vilket innebär att scheman inte aktiveras och därmed blir läsförståelsen 
troligtvis ganska ytlig. Utifrån resultatet går det därför att utläsa en problematik med 
läroböcker för olika målgrupper eftersom undervisningen å ena sidan inte blir likvärdig, 
vilket den ska vara enligt gymnasieskolans styrdokument. Å andra sidan ska 
undervisningen anpassas efter elevers behov och förutsättningar. En slutsats som kan 
dras är därför att förväntningen på elever är olika och det är det som läroböckerna 
speglar. För verksamma lärare är det därför något som man behöver reflektera kring 
vid planerande och genomförande av undervisning.  
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7. Vidare forskning 
 
I uppsatsens sista avsnitt redogörs för förslag på vidare forskning.  
 
I samband med bearbetningen av studiens material kom jag hela tiden att påminnas av 
begränsningen i att ensam kategorisera mitt material med tanke på att min 
förförförståelse inverkar på hur jag uppfattar uppgifters riktning. Ett förslag på vidare 
forskning skulle därför kunna vara att bredda studien genom att även inkludera elever 
och låta dem läsa samma texter. Därefter skulle eleverna även få kategorisera 
uppgifterna och i samband med det berätta hur de uppfattar uppgifternas riktning och 
vilka strategier de använder för att besvara dem. På så sätt hade studiens syfte kunnat 
besvaras på ett än mer nyanserat sätt.  
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att med intervju som metod intervjua 
verksamma lärare kring deras användande av texter och uppgifter i samband med 
läsförståelseundervisning. Studien skulle även kunna kombineras med en 
innehållsanalys av de texter och uppgifter som lärare använder för att få en bild av 
huruvida lärarnas syfte med undervisningen överensstämmer med det material de 
använder eftersom en viktig del inom läsförståelseundervisningen är att lärare behöver 
vara didaktiskt medvetna – vad, hur och varför används ett visst material? Och bidrar det 
till det förväntade lärandet? 
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Anknyter uppgiften till något som står ”mellan raderna”?  
Anknyter uppgiften till något som står ”på och mellan raderna”?  
Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något utanför den aktuella textens kontext?  
Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något i och utanför textens kontext? 1 
Totalt: 1 

 
Titel: Kalla det vad fan du vill - Marjaneh Bakhtiari Antal: 
Anknyter uppgiften till något som står ”på raderna”? 1 
Anknyter uppgiften till något som står ”mellan raderna”?  
Anknyter uppgiften till något som står ”på och mellan raderna”?  
Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något utanför den aktuella textens kontext? 2 
Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något i och utanför textens kontext? 1 
Totalt: 4 (fråga 2 två i en) 

 
Titel: Outsider – Torbjörn Flygt Antal: 
Anknyter uppgiften till något som står ”på raderna”? 3 
Anknyter uppgiften till något som står ”mellan raderna”?  
Anknyter uppgiften till något som står ”på och mellan raderna”? 2 
Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något utanför den aktuella textens kontext? 2 
Är uppgiften och dess tillhörande svar kopplat till något i och utanför textens kontext? 2 
Totalt: 9 (fråga 1 & 3 två i en) 
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