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Syftet med studien är att, genom en kvalitativ innehållsanalys av två utvalda 

läromedel i Svenska som andraspråk på gymnasial nivå, undersöka vilka delar 

av läsförmågan eleverna förväntas utveckla i mötet med litterära och 

informativa genrer i läsundervisningen. Den nu verifierade hypotesen var att 

kritisk läsning dominerar i mötet med den litterära genren, medan den till viss 

del saknas i mötet med informativa genrer. Andra slutsatser gjorda i studien är 

att faktafrågor dominerar i mötet med informativa genrer och är även starkt 

närvarande i mötet med litterära genrer. 
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1 Inledning    

Vad gäller läsförståelse är svenska elever duktiga på att söka information och att tolka 

den, skriver Reichenberg (2005: 1) angående PISA-studien1 från 2000. Dock är de 

sämre på att reflektera över texters innehåll och detta gäller framförallt pojkar. Enligt 

studien presterar dock pojkar med svenska som modersmål bättre i jämförelse med 

pojkar med svenska som andraspråk. Det finns forskning som bekräftar att själva 

flerspråkigheten och könet inte utgör ett hinder för läsframgång i skolan då både 

svaga och framgångsrika läsare gynnas av att utmanas intellektuellt i 

läsundervisningen (Appelgate & Appelgate 2010: 231), vilket ger anledning att 

granska de didaktiska verktygen just inom läsundervisningen.  

Vad innebär det då att läsa? Ett sätt att definiera läsning är genom Freebodys & 

Lukes (1990) teori om fyra olika läspositioner: kodväxlare, textdeltagare, 

textanalytiker och textanvändare. Kort sagt innebär det att begreppet läsförmåga är 

komplext där kodväxlare syftar på tekniska aspekter i läsförmågan, medan 

textdeltagare syftar på att förstå innehållet i en text och där läspositionen 

textanalytiker liknas vid kritisk läsning, i vilken värdering av en texts form och 

innehåll blir aktuell. Vidare syftar textanvändning på att läsaren lär sig att använda 

texter i sociala sammanhang genom att exempelvis avkoda lärares, föräldrars, eller 

andra förebilders förväntningar kring läsningen (1990: 8-14).  

Freebody & Luke (1990: 15) menar dessutom att dessa läspositioner inte bör 

åtskiljas. Såväl förskolebarn som gymnasieelever är alltså i behov av att exempelvis 

ha textanalytiska aspekter i sin undervisningsmiljö för att få tillgång till en fullgod 

utveckling av den egna läsförmågan: ”Further, any program can be examined to see 

how its emphases put varying ´literacies´ on offer” (Freebody & Luke 1990: 15). 

I den här studien har jag utgått från teorin om läspositioner och gjort en 

innehållsanalys av utvalda avsnitt i läroböckerna Språkporten, Svenska som 

andraspråk 1 2 3 författad av Åström (2012) och Kontext Svenska som andraspråk 

                                                   

1 PISA är förkortning för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt, 
d.v.s. en studie utformad av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, som syftar 
att mäta hur väl 15-åringar är redo att möta framtiden gällande matematik, naturvetenskap och 
läsförståelse. Läs mer om PISA-studien här: http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/internationella-studier/pisa 

 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
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2-3 författad av Hedencrona & Smed-Gerdin (2014) i syfte att redogöra för vilka 

läspositioner elever i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 på gymnasial nivå får 

tillgång till i utvecklandet av läsförmågan i läromedlen. Jag har fokuserat på 

textexterna aspekter, det vill säga aspekter utanför texterna i läromedlen i form av 

frågor och uppgifter, riktade till ett urval av texter.  

Vidare har jag i urvalet strävat efter att ha med lika många texter med tillhörande 

frågor och uppgifter ur den litterära genren och den informativa genren eftersom jag 

under arbetet med bakgrunden formulerat en tes om att arbetet ser olika ut i 

genrerna. Reichenberg (2005) menar nämligen att skönlitterära texter har dominerat 

i den svenska läsundervisningen (2005: 13) och vidare på att innehållet i informativa 

texter, faktatexter i synnerhet, läses passivt av elever på grund av att syftena med 

läsningen många gånger saknas (2005: 2). Reichenberg (2005: 2) menar att i arbetet 

med informativa texter behöver elever vägledning kring hur de ska göra för att uppnå 

en fullgod förståelse. Gällande skönlitterära texter har intresset i större grad just 

handlat om relationen mellan läsaren och texten och vad som sker i det mötet (2005: 

13), vilket torde betyda att elever generellt är mer vana att exempelvis arbeta kritiskt 

med litterära genrer och sakna strategierna för att kritiskt arbeta med informativa 

genrer.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att redogöra för vilka läspositioner och läsprocesser det i 

läroböckerna Språkporten 1 2 3 författad av Monica Åström (2012) och Kontext 

Svenska som andraspråk 2-3 författad av Eva Hedencrona & Karin Smed-Gerin 

(2014) fokuseras på i litterära och informativa genrer i arbetet med läsförmågan i 

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. En hypotes i studien är att läsprocesser inom 

läspositionen textanalytiker är mer framträdande i arbetet med litterära genrer, 

medan det i arbetet med informativa genrer fokuseras mer på läsprocesser som 

förknippas med läspositionen textdeltagare. Nedan följer forskningsfrågorna: 

 

- Finns det möjligheter för eleverna att utveckla läsprocesser i läspositionen 

kodknäckare i arbetet med det aktuella texturvalet?  

- Finns det möjligheter för eleverna att utveckla läsprocesser i läspositionen 

textdeltagare i arbetet med det aktuella texturvalet?  
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- Finns det möjligheter för eleverna att utveckla läsprocesser i läspositionen 

textanalytiker i arbetet med det aktuella texturvalet?  

- Vilken sorts textanvändning uppmuntras eleverna till i arbetet med det 

aktuella texturvalet?  

- Finns det skillnad i möjligheterna att utveckla dessa fyra olika läspositioner i 

det aktuella texturvalet gällande litterära och informative genrer?   

1.2 Avgränsningar  

Begreppet ”text” är tvetydigt och bör inte generaliseras till att automatiskt handla om 

det skrivna ordet eftersom det bör behandla det vidgade textbegreppet, det vill säga 

bild, dans, film, musik och så vidare. I denna studie har jag dock valt att fokusera på 

det skrivna ordet. Dock tål det att påpekas att resonemanget kring läspositioner 

självfallet går att applicera på ett vidgat textbegrepp, och, med hänvisning till 

kursplaner, bör så göras.   

1.3 Disposition  

Studien innehåller sex kapitel där det i det första har redogjorts för studiens syfte, 

problemformulering och frågeställningar, samt avgränsningar. Vidare behandlas 

studiens bakgrund och dess teoretiska ramverk i kapitel 2 för att sedermera avslutas 

med en redogörelse för vad de gällande kursplanerna för gymnasiekurserna och 

tidigare forskning gällande ämnet uttrycker. Kapitel 3 innefattas av studiens 

metodologi som följs av en presentation av resultat och analys i kapitel 4. En 

metoddiskussion förs i kapitel 5 och avslutas med en sammanställning av 

bakgrunden och resultatanalysen i en slutdiskussion. Kapitel 6 innefattas av en 

avslutande kommentar.   

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer först studiens teoretiska bakgrund att beskrivas, sedan 

redogörs det för vad kursplanerna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 uttrycker. 

Slutligen behandlas tidigare forskning gällande ämnet.  
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2.1 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska bakgrund. Först beskrivs Freebodys & 

Lukes (1990) teori om vad läsundervisning bör handla om och hur den kan se ut. 

Freebodys & Lukes (1990) teori om läspositioner fungerar också, jämte genrebaserad 

undervisning, som studiens teoretiska ramverk. De fyra olika läspositionerna som 

beskrevs kort i inledningen har i studien fungerat som ett avkodningsschema i 

arbetet med den insamlade datan. Vidare behandlas det i kapitel 2 hur olika 

frågetyper riktade till texter kan utveckla olika delar av läsförmågan. Dessa frågor har 

också i studien använts i arbetet med datan genom att jag har formulerat 

analysinstrumentet utifrån dem. Slutligen redogörs det för vad genrebaserad 

undervisning kan tillföra i arbetet med läsförmågan.   

2.1.1 Läspositioner i relation till läsprocesser  

I studien används begreppet läsförmåga vilket syftar på processer inom aktiviteten 

läsa. I studien används även begreppet läsposition vilket kort sagt syftar på vilken 

position läsaren innehar vid själva läsningen. Freebody & Luke (1990) beskriver fyra 

olika läspositioner; kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och textanalytiker. 

Läsprocesserna i läspositionen kodknäckare handlar om att arbeta med den tekniska 

aspekten av läsförmågan. Textdeltagaren arbetar med att förstå innehållet inom en 

text, medan textanalytikern placerar texten i ett vidare sammanhang, vilket liknas vid 

kritisk läsning. Textanvändaren förstår, slutligen, hur och i vilka sociala sammanhang 

texten kan användas (1990: 8-14). De olika läspositionerna fokuserar alltså på olika 

läsprocesser, vilka kommer att beskrivas närmare nedan, men det tål att påpekas att 

Freebody & Luke (1990: 15) inte menar att läspositionerna, i läsundervisningen, bör 

tränas på separat och följer inte heller någon speciell ordning, utan bör integreras 

med varandra i alla åldrar och undervisningssituationer. 

2.1.2 Läspositionen kodknäckare  

I läspositionen kodknäckare arbetar läsaren med den tekniska aspekten av 

läsförmågan, det vill säga fokus läggs på avkodning av ord. Freebody & Luke (1990: 

8-9) skriver att avkodning handlar om två aspekter vilka läsundervisningen bör ta 

hänsyn till; relationen mellan fonem och grafem och hur den relationen ser ut. Det är 

alltså jämte avkodningen även en fråga om transparens i målspråket. Avkodning är, 

som sagt, den tekniska sidan av läsförmågan. Processerna kring avkodning kan å ena 
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sidan betraktas som en förutsättning i att kunna ägna tankeverksamhet åt innehållet i 

en text (Westlund 2015: 85-86), vilket också kännetecknar de andra läspositionerna. 

Dock behövs inte avkodning när mer kognitiva aspekter utvecklas eftersom mötet 

med texter, som också Freebody & Luke (1990: 8) menar, börjar redan innan 

avkodningen har stabiliserats. Vidare menar Westlund (2015: 88-93) att läsflyt, det 

vill säga god avkodningsförmåga, inte automatiskt innebär god läsförståelse, 

samtidigt som god läsförståelse inte automatiskt innebär god avkodningsförmåga. 

Dock är en god avkodningsförmåga av vikt eftersom den effektiviserar läsarens 

förståelseförmåga (2015: 90-91).  

2.1.3 Läspositionen textdeltagare  

Att arbeta med innehållet inom en text innefattas, enligt OECD (2009: 35-39) av 

informationssökning och bildandet av en bred förståelse, samt tolkning av en text. I 

denna studie är dessa läsprocesser aktuella i läspositionen textdeltagare där de 

sistnämnda processerna kräver någon sorts transaktion, det vill säga ett utbyte 

mellan läsaren och texten (1990: 9-10, 2015: 62), medan informationen i 

informationssökningen går att finna uttryckligen i texten (2009: 35).  Freebody & 

Luke (1990) kategoriserar inte informationssökning i någon läsposition vilket i 

studien har inneburit att den kategoriseras i positionen textdeltagare eftersom 

processen handlar om att röra sig inom en text.   

Vidare menar Freebody & Luke (1990: 9-10) att, för att få en fullgod förståelse av 

en text, behöver läsarna göra inferenser vid läsandet av den aktuella texten. Med 

inferering menas det att läsaren behöver läsa mellan rader och koppla ihop textens 

innehåll med tidigare kunskaper om ämnet som behandlas i texten (1990: 9-10, 

Reichenberg 2014: 62). Westlund (2015) tillägger att tolkandet måste ske i 

transaktion med läsaren vilket skiljer sig från interaktion i den mån att det i 

interaktion finns fria tyglar för tolkande, medan det i transaktion förutsätts ett 

pågående utbyte mellan texten och läsaren (2015: 52-53). Inom transaktionsteorin 

menas det att inferensen vid textläsningen är individuell beroende på ens 

förförståelse och förkunskaper kring ämnet vilket också betyder att olika läsare gör 

olika inferenser (2015: 44-46). Vidare kategoriserar Westlund (2015) inferenser i tre 

olika perspektiv: text till sig själv, text till text, text till världen. I det förstnämnda 

kopplas textens innehåll till ens egna personliga erfarenheter, den andra syftar på 

intertextualitet, alltså att texten jämförs med andra texter, och i den sista kopplas 
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texten till händelser i världen (2014: 124). Inferenser med andra texter och världen 

förknippas i denna studie med läspositionen textanalytiker. 

2.1.4 Läspositionen textanalytiker   

Freebody & Luke (1990: 13) liknar läspositionen textanalytiker med kritisk läsning. I 

positionen som textanalytiker ses texten ur ett större perspektiv där författare, viss 

ideologi och livssyn samverkar. Bakom varje text döljer sig en författare med 

särskilda motiv. Freebody & Luke (1990) skriver att elever är i behov av att lära sig att 

analysera texter utifrån författarens agenda. OECD (2009: 34-35) benämner 

processen som reflektion och utvärdering av en texts form och innehåll. Angående 

utvärdering och reflektion över en texts form menar Freebody & Luke (1990) att 

elever behöver undervisning i hur språket kan fungera som ett maktredskap. Ett 

exempel på detta är grammatiska metaforer vilka Karlsson (2010: 151-152) har 

studerat och menar att de kan fungera som ett sätt att utveckla kunskap, men 

framhåller att de lika gärna kan fungera som manipulation. För att skriva 

vetenskapligt, exempelvis, och därmed bygga vetenskap sker det i grammatiken 

mycket inpackningar av komplexa betydelser, genom exempelvis nominaliseringar. 

Så pass att enbart inpackningarna, textens kompakthet, ger en illusion av ”vetenskap” 

(2010: 152).  

Reichenberg (2005: 24-28), som förespråkar modellen Questioning the Author 

(QtA) i strukturerade textsamtal, skriver även att elever behöver lära sig att 

ifrågasätta författaren och lyfter fram en aspekt som berör hur textens författare bör 

vara medveten om målgruppen hen skriver till. När elever misslyckas med läsningen 

bör de ifrågasätta författaren istället för att lägga skulden på sig själva. QtA går 

således även ut på, jämte synliggörandet av författarens motiv, att analysera hur 

författaren har burit sig åt i skrivandet för att bemöta målgruppen. Frågor som kan 

ställas utifrån texten handlar om författaren har hoppat över viktiga tankeled för 

förståelsen av texten, om yttrandena är oklara/inkonsekventa, om författaren 

använder en komplicerad syntax respektive vokabulär etc. (2005: 24). 

2.1.5 Läspositionen textanvändare  

I läspositionen som textanvändare använder läsaren texten i ett socialt sammanhang, 

det vill säga förstår syftet med texten och vilken relevans den har i den aktuella tiden 

och rummet, menar Freebody & Luke (1990: 10). Den aktuella tiden och rummet 

definieras av den omringande sociala gruppen. För att exemplifiera detta menar 
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Freebody & Luke (1990) att en del elever är ”duktiga” textanvändare i skolan; de lär 

sig vad undervisningsmiljön förväntar sig genom att avkoda exempelvis lärarens 

förväntningar (1990: 10-12). Detta innebär att även om läspositionen textanvändare 

inte är explicit närvarande i läsundervisningen, genom till exempel mallar för 

novellanalys eller hur faktatexter kan bearbetas, kommer elever att avkoda informella 

mallar för hur olika texter kan användas och därtill läsas. Textanvändning är 

nämligen flerstämmigt, det är i interaktion med andra som läsare lär sig hur texter 

ska användas här och nu. Typisk medveten textanvändning i undervisning kan vara 

att exempelvis hitta belägg i texten för sin hypotes (1990: 10-11). Gibbons (2010: 117) 

förklarar det genom att läraren kan ge, genom sina frågor, en modell för eleverna för 

hur de exempelvis ska göra en karaktärsanalys i arbetet med litterära texter eller hur 

faktatexter ska bearbetas. Vidare menar Freebody & Luke (1990) att utan att föra ett 

samtal kring hur texterna kan användas i ett vidare perspektiv, bortom skolan, 

riskerar eleverna att inte kunna agera textanvändare i andra sammanhang, till 

exempel i sitt yrkesliv eller som samhällsmedborgare. Både Westlund (2015) och 

Reichenberg (2005) framhåller att den egna medvetenheten hos eleverna kring hur 

läsandet kan gå till ökar deras chanser till utvecklandet av en god läsförmåga. Det är 

med stöd från explicita modeller, lässtrategier, eleverna har möjlighet att lära sig hur 

läsningen kan gå till, vilket bidrar till framgångsrik textanvändning (1990: 12).   

2.1.6 Frågor och uppgifter till texter  

Frågor till texter i läsundervisningen kan vara formulerade på olika sätt och utvecklar 

således även olika läsprocesser. Faktafrågor, när information från texten efterfrågas 

(Reichenberg 2005: 56), är kopplade till informationssökning och betecknas också 

ofta som slutna frågor, till exempel ”När fick kvinnor rösträtt i Sverige?”. 

Sammanfattningar kan också te sig som informationssökning (2005: 56) beroende på 

hur uppgiften är formad. Faktafrågor kan benämnas som kontrollfrågor eftersom 

syftet är att kontrollera om eleven har förstått informationen som presenteras i texten 

(Westlund 2015: 109-110). 

Inferensfrågor däremot kräver transaktion mellan läsaren och texten eftersom 

svaret inte finns uttryckligen i texten. Läsaren behöver läsa mellan rader för att 

komma åt innehållet och dra slutsatser kring delarna i innehållet (Westlund 2015: 

62). Inferensfrågor kan både främja textdeltagande och textanalytiska aspekter 

beroende på om inferensen ska göras mot ens personliga erfarenheter; ”Vad fick du 
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för tankar av texten?”, inferenser mot andra texter; ”Hur beskriver de olika 

författarna detta fenomen?”, eller inferenser mot världen; ”Är ämnet aktuellt i 

Sverige idag?”.  Inferenser mot ens personliga erfarenheter är aktuella i båda 

positionerna då dessa frågor kan både eftersöka faktiskt information i texten ”Vad 

menas med metaforen?” (textdeltagande) och information bortom texten ”Är 

informationen i texten trolig?” (textanalytiska aspekter). Inferenser med 

intertextuella inslag och mot världen kategoriseras som textanalytiska företeelser 

eftersom dessa ingångar till en text sätter texten i ett vidare sammanhang.  

2.1.7 Genrebaserad undervisning  

Studiens teoretiska ramverk är, jämte teorin om läspositioner, cirkelmodellen för 

genrebaserad undervisning, där lärare strävar efter att integrera tala, lyssna, läsa och 

skriva, och även språket med innehållet i undervisningen i syfte att förse elever med 

explicit undervisning kring hur olika texttyper är uppbyggda (Gibbons 2010: 92) och 

således stötta dem i att framgångsrikt kunna förstå skolans olika texter med hjälp av 

ett gemensamt metaspråk (Johansson & Sandell Ring 2010: 96). Inom genrebaserad 

undervisning betonas det även att olika texter ger oss olika utmaningar och 

möjligheter, och att språket är ett medel i skapandet av betydelser (Holmberg 2010: 

14). Genrebaserad undervisning läses och används i kontexten av ett sociokulturellt 

lärande och Vygotskys proximala utvecklingszon (2010: 24-30).  

Språkteorin som ligger till grund för genrepedagogik är den systemisk–

funktionella grammatiken, i vilken situationskontexten betonas i olika 

kommunikativa sammanhang (Kuymcu 2011: 11). Ett sätt att samtala om 

situationskontexten, inom genrebaserad undervisning med texter i fokus, är att 

reflektera över kunskapsfältet eller erfarenhetssfären en specifik text tillhandahåller, 

vilken funktion texten har i kommunikationssituationen, och hur dess språk och 

kontext ser ut eller bör se ut (Holmberg 2010: 24). Den genrebaserade 

undervisningen ger således praktisk vägledning i hur det går att arbeta med 

läsundervisningen i skolan genom explicit undervisning kring hur eleverna kan göra i 

arbetet med olika genrer. Den explicita undervisning kring texters form och funktion 

reducerar också sociala orättvisor då den inte förutsätter att elever kan utveckla läsa, 

höra, tala och skriva på egen hand utan stöttning.  Läsningen sätts även i ett 

sammanhang då syftet är att främja alla elevers språk- och kunskapsutveckling 

genom att integrera undervisningens samtliga komponenter (Gibbons 2010: 91).  
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2.2 Kursplaner i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3  

I det övergripande syftet i samtliga kurser i Svenska som andraspråk på gymnasial 

nivå ska eleverna ”få insikter om andras erfarenheter, tankar och 

föreställningsvärldar” och möjligheter till att känna igen sig i skönlitterära texter från 

olika delar av världen, samt  tillgång till ”olika slags texter” (Skolverket 2011: 182). 

Det övergripande syftet betonar alltså läspositionen textdeltagare och dess 

möjligheter till transaktion, det vill säga ett pågående utbyte mellan texten och eleven 

(Westlund 2015: 52-53). Vidare betonas läspositionen textanalytiker genom att 

uppmana till analys och kritisk granskning av skönlitterära texter och andra sorters 

texter (2011: 182).  

Gällande skönlitterära texter i det centrala innehållet i de olika kurserna syns en 

progression från att i SVA1 kunna leva sig in i andra människors erfarenheter där 

människor från olika kulturer betonas, och svenska referensramar (2011: 184), till att 

i SVA2 kunna använda skönlitterära texter som källa till att utveckla språket och att 

samtala om hur skönlitterära texter är uppbyggda (2011: 190). I SVA3 ska de 

skönlitterära texterna även sammanfattas, värderas och refereras till (2011: 196).  

Gällande andra sorters texter ska eleverna i samtliga kurser få tillgång till texter som 

används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. I SVA1 och SVA2 betonas 

tillgången till dessa texter, i SVA3 ska eleverna, förutom att få tillgång till texterna, 

även ”strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt 

diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär” (2011: 

190). 

Sammanfattningsvis sker det alltså en progression i kursernas centrala innehåll 

från SVA1 till SVA3. Textdeltagandet betonas i SVA1 och SVA2 och textanalys i SVA3. 

Dock framgår det i det övergripande syftet att alla sorters texter ska behandla 

läspositionerna textdeltagare och textanalytiker. Gällande läspositionen 

textanvändare ska eleverna i SVA1 reflektera över ”hur texter kan användas för att 

bygga upp ordförrådet och utveckla språket” (2011: 184). Läsprocesserna i 

läspositionen kodknäckare återfinns inte i det övergripande syftet eller i kursernas 

centrala delar.  
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2.3 Tidigare forskning 

Läsförståelse har stått i fokus i PISA-studien 2000 och 2009. Redan år 2000 

konstaterades det att svenska elevers läsförståelse är relativt dålig i jämförelse med 

andra OECD-länder. Reichenberg (2005:11) menar att svenska elever är duktiga på 

att söka information i texter men är sämre på att reflektera över innehållet. I sin 

studie från 2012, har Reichenberg (2012) jämfört svenska forskares rön gällande 

läsförståelse med norska forskares med anledning av att svenska elevers läsförståelse 

har försämrats ytterligare sedan studien från 2000, medan det inte har skett någon 

större förändring i norska elevers läsförståelse. I studien ger Reichenberg (2012: 18) 

några förslag på vad som kan påverkat norska och svenska elevers olika riktningar i 

läsförståelse mellan PISA-studierna. Ett av förslagen är att lässtudier som har 

fokuserat på mellanåren och högstadiet finns det få av i den svenska forskningen och 

de studier som har gjorts har haft skönlitterära texter i fokus. Den norska 

forskningen, å andra sidan, har studerat just mellanåren och högstadiet, vilket enligt 

Reichenberg (2012) har medfört att faktatexter har fått ett större fokus då dessa 

texter äntrar skolarbetet i högre grad, samtidigt som svårighetsgraden ökar, under 

mellanåren. Reichenberg (2012) menar att den norska forskningen gällande 

faktatexters språkliga svårighetsgrad, med till exempel sammansättningar och 

metaforer, har synliggjort behovet av att elever behöver undervisning kring hur de 

ska läsa faktatexter och att lärare behöver didaktiska redskap för att kunna ge explicit 

undervisning i lässtrategier.  

Angående lässtrategier skriver Westlund (2015: 111) att det i USA har numera i 

vissa klasser överbetonats vilket har resulterat i att själva diskussionen och 

problematiseringen kring texter har fallit i skymundan. Westlund (2015: 109-111) 

skriver att det redan på slutet av 1970-talet konstaterades av Durkin att 

kontrollfrågor dominerade läsundervisningen i USA. Dessa kontrollfrågor hade som 

syfte att kontrollera elevernas läsförståelse som rätt eller fel. Durkin fann att eleverna 

arbetade ensamma med sina texter för att sedan svara på kontrollfrågor för att visa 

om de hade förstått textens innehåll. Durkin menade då på 1970-talet att frågorna 

borde handla om hur eleverna gör för att förstå och få undervisning kring hur de kan 

göra för att förstå och komma åt innehållet och att det på sikt utvecklar läsförståelsen 

(2015: 109-110). Detta bekräftar även Appelgates & Appelgates (2010: 231) studie 

från 2010, det vill säga att frågor och uppgifter som utmanar elevers intellekt 
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tenderar att främja både goda och svaga läsares läsframgång. Westlund (2015: 110-

111) menar vidare att Durkins studie har upprepats många gånger och liknande 

resultat har uppvisats. Reichenberg (2005: 70) benämner dessa kontrollfrågor som 

faktafrågor och menar att med sådana frågor behöver inte elever reflektera över 

texters innehåll på ett djupare plan eller dra egna slutsatser. Detta resulterar också i, 

menar Reichenberg (2005), att eleverna lär sig ställa faktafrågor, eller kontrollfrågor, 

själva.  

Liknade resultat har Tengberg (2014) hittat när hen studerat hur frågor och 

uppgifter har varit formulerade i det nationella provet i svenska, delprov Att läsa och 

förstå, från 2005 – 2012. Tengberg (2014: 121) menar att proven fokuserar till stor 

del på fakta- och kontrollfrågor. Vidare menar Tengberg (2014: 121) att frågor och 

uppgifter i proven visserligen kan te sig mer metakognitiva, exempelvis när 

situationer eller karaktärers handlingar ska tolkas, men med en närmare titt märks 

det att företeelserna redan är tolkade i proven, av provkonstruktörerna, och uppgiften 

eller frågan går således ut på att finna stöd för den redan formulerade tolkningen i 

texten.  Tengberg (2014: 118-119) har även i samma studie studerat hur fördelningen 

av uppgifter ser ut mellan skönlitterära och informativa texter och konstaterar att 

uppgifter riktade mot skönlitterära texter får mest utrymme, dock har det utrymmet 

minskat gradvis sedan 2011, medan uppgifter riktade mot informativa texter har fått 

större utrymme än tidigare. I fördelningen av uppgifter riktade mot respektive genrer 

år 2012 hade informativa genrer övertaget (2014: 119).  

Angående forskning kring textanalytiska läsprocesser har Norlund (2009) 

kommit fram till, i sin studie om kritisk läsning i bland annat läroböcker på 

gymnasial nivå, att de textanalytiska läsprocesserna skiljer sig i läromedel beroende 

på om de är riktade mot studieförberedande gymnasieutbildningar eller 

yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Exempelvis ombeds elever, i läroböckerna 

riktade mot studieförberedande program, att röra sig med källor på internet som 

handlar om att granska partiprogram, medan elever i yrkesförberedande program 

ombeds att granska nättexter om idoler (2009: 88). Norlund (2009) menar att denna 

skillnad inte resulterar i en likvärdig utbildning som läroplanerna betonar eftersom 

eleverna i de yrkesförberedande programmen inte får möjlighet att utveckla den så 

kallade vertikala diskursens drag (2009: 97) vilket kan innebära att eleverna inte 

erfor, genom undervisningen, strategier kring hur kritisk läsning kan se ut i nya och 

kommande lässituationer. När den kritiska läsningen består av att granska nätsidor 
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som handlar om idoler kännetecknas den av den horisontella diskursens drag, där 

just aktiviteten inte kopplas till andra aktiviteter, som till exempel kritisk läsning i 

nya och kommande lässituationer, eftersom den handlar om vardagsnära ämnen 

(2009: 50-51).  

3 Metod och material  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den valda metoden i studien och 

tillvägagångsättet kring datainsamlandet och databearbetningen. Därefter beskriver 

jag vilka principer materialurvalet har baserats på och presenterar själva materialet.  

3.1 Kvalitativ innehållsanalys  

I studien har jag valt att göra en innehållsanalys av de två läroböckerna Språkporten 

1 2 3 (Åström 2012) och Kontext svenska som andraspråk 2-3 (Hedencrona & Smed-

Gerin 2014). Grundidén med innehållsanalys är att, utifrån ett förutbestämt syfte, 

kvantifiera någonting i texter och är därav ofta kvantitativa av naturen. Dock är 

kvantifieringen i denna studie baserad på mer avancerade tolkningar, än till exempel 

uppräkningen av grammatiska metaforer i ett urval av texter, vilket ger anledning till 

att kalla analysen för kvalitativ (Bergström & Boréus 2012: 50-51). Metoden har en 

lång historia och syftar ofta på att komma åt ideologier eller idéer vilka kan tänkas 

dölja sig bakom texter. Metoden är lämplig i sökandet av manifesta mönster, explicita 

uttryck, i större material och används både inom samhällsvetenskap och inom 

humaniora, samt i masskommunikationsforskning. Manifesta mönster innebär 

explicita uttryck som finns i texter vilket skiljer sig från det implicita, outsagda, i 

texter (2012: 51). 

3.2 Databearbetning  

I denna kvalitativa innehållsanalys har jag sökt efter något som uttryckligen finns i 

läroböckernas innehåll men som jag har fått tolka i syfte att kunna placera dem i ett 

avkodningsschema – vilket jag har konstruerat efter Freebodys & Lukes (1990) teori 

om vad det innebär att utveckla en läsförmåga utifrån de fyra olika läspositionerna 

som beskrevs i kapitel 2. Mitt analysinstrument, som jag har format efter både 

Freebodys & Lukes (1990) teori om läsförmåga och tidigare forskning, har gått ut på 
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att jag har tolkat frågor och uppgifter riktade till ett urval av skönlitterära och 

informativa genrer i två utvalda läroböcker i syfte att kunna placera dem i ett 

avkodningsschema, för att senare kunna redogöra för vilka möjligheter elever erbjuds 

i arbetet med läroböckerna i utvecklandet av en läsförmåga i båda genrerna.  

Avkodningsschemat har alltså bestått av de fyra läspositionerna; kodknäckare, 

kodväxlare, textanvändare och textanalytiker. Frågor och uppgifter som har 

uppmanat till arbete med relationen mellan fonem och grafem har hamnat under 

läspositionen kodknäckare. Dessa frågor och uppgifter kan ha handlat om att hitta 

rim i dikter, eller uppmaningar till exempelvis högläsning av diverse genrer.  

Frågor och uppgifter som uppmanar till granskning av texters innehåll och form 

har hamnat under läspositionen textanalytiker, det vill säga frågor och uppgifter som 

uppmanar till granskning kring författarens agenda, ideologi, livssyn och motiv, eller 

frågor och uppgifter som uppmanar till att jämföra innehållet i en specifik text med 

en annans, eller att söka information om ämnet som texten behandlar på andra 

ställen, exempelvis på nätet eller i andra texter i boken. Frågor och uppgifter som 

handlar om att granska språket och dess struktur i texterna har också hamnat under 

läspositionen textanalytiker.  

Läspositionen textdeltagare har jag delat upp i två olika kategorier i 

avkodningsschemat, det vill säga i läsprocesserna informationssökning som i 

resultatkapitlet i denna studie benämns som ”faktafrågor” och bildandet av bred 

förståelse och tolkning av en text som i resultatkapitlet benämns som ”inferenser”. 

Eftersom de i den tidigare forskningen har behandlats olika har även jag velat skilja 

processerna åt. Frågor och uppgifter som efterfrågar information som uttryckligen 

står i texten har således kategoriserats som faktafrågor, och frågor och uppgifter som 

handlar om att tolka och dra slutsatser kring delar och helheter i texterna har 

kategoriserats som inferenser.  

Vidare har jag behandlat läspositionen textanvändare i uttrycken ”betonad 

textanvändning” och ”textanvändning”. ”Betonad textanvändning” har handlat om 

när det explicit uppmanas i frågorna och uppgifterna riktade till texterna i 

läroböckerna att använda texterna i till exempel diskussioner eller tal- och 

skrivuppgifter, eller när det har hänvisats till mallar vid exempelvis textanalyser. 

”Textanvändning” har handlat om att tolka vilka läspositioner har stått i fokus i 

helhetsanalysen i syfte att kunna göra en slutsats kring hur den informella 

textanvändningen i läroböckerna ser ut.  
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Innan den första läsningen hade jag i grova drag formulerat mitt 

analysinstrument eftersom jag visste utifrån Freebodys & Lukes (1990) teori vad jag 

skulle undersöka. Vid första läsningen visste jag således vad jag skulle studera, dock 

hade jag ännu inte formulerat analysinstrumentet i detalj i syfte att få en ordentlig 

helhetsbild av läroböckerna innan jag började – dels på grund av mitt hermeneutiska 

utgångsläge men också på grund av att kunna modifiera avkodningsschemat och 

utveckla kodningsinstruktionerna för att försäkra för mig själv att jag tolkade 

frågorna och uppgifterna riktade till texterna på samma sätt (Boréus & Bergström 

2012: 55).  Detta kändes viktigt med tanke på materialets omfång vilket i praktiken 

innebar att jag inte kunde gå igenom hela urvalet vid en sittning, utan fick ta delar åt 

gången.  

Efter första läsningen valde jag ett urval utifrån urvalsprincipen att hitta liknande 

texter, så kallade textpar, ur båda läroböckerna eftersom läroböckernas 424 sidor 

respektive 375 sidor gav för omfattande data. Jag är med andra ord bekant med 

frågorna och uppgifterna riktade till samtliga texter i läroböckerna men valde i detta 

skede att under andra läsningen fokusera på utvalda delar.  

Under genomgången av de utvalda delarna i läroböckerna justerade jag 

analysinstrumentet i kategoriseringen av gällande studiefrågor och uppgifter riktade 

till texterna i och med att en del studiefrågor och uppgifter befann sig i gråzoner 

vilket innebar att de inte var så enkla att kategorisera med det dåvarande 

analysinstrumentet. I detta skede kunde jag både ompröva mina tolkningar och 

revidera och förfina helhetstolkningen av de utvalda delarna i läroböckerna. När det 

kändes osäkert återvände jag till bakgrunden, som presenterades i kapitel 2, för att få 

klarhet i hur jag skulle kategorisera studiefrågor och uppgifter som jag inte hade 

förutsett innan datainsamlandet. Ett exempel på detta är när en del frågor och 

uppgifter är utformade som inferenser i läspositionen textdeltagare men som i själva 

verket är faktabaserade uppgifter i samma läsposition. Till exempel:  

 

”Johan i Rädd och hungrig växer upp i Stockholm … Trots att han beskriver 

hemmiljön så svart levde familjen ändå på en ganska hög nivå om man jämför med 

riktigt fattiga familjer i mitten av 1800-talet. Vi kan kalla det borgerlig stadsmiljö. 

Sök i texten efter exempel på att det var ett borgerligt hem och inte ett arbetarhem. 

(Borgerlig betyder här medelklass).” (Åström 2012: 281).  
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Tolkningen i exemplet, som sker med hjälp av inferenser, är med andra ord redan 

gjord och uppgiften går således ut på att styrka tolkningen med bevis från texten och 

kategoriseras därav som informationssökning i faktabaserade uppgifter.   

3.3 Urval 

I valet att läroböcker har jag velat välja nutida läroböcker, det vill säga läroböcker 

vars författare menar är producerade utifrån de gällande kursplanerna för Svenska 

som andraspråk 1, 2 och 3. De aktuella läroböckerna blev således Språkporten, 

Svenska som andraspråk 1 2 3 (benämns hädanefter som Språkporten) författad av 

Åström (2012) och Kontext Svenska som andraspråk 2-3 (benämns hädanefter som 

Kontext) författad av Hedencrona & Smed-Gerin (2014), där den förstnämnda är 

reviderad till gällande kursplan för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 och där den 

senare är producerad utifrån de gällande kursplanerna för Svenska som andraspråk 2 

och 3.  

I valet av läroböcker har jag tagit hänsyn till vilket syfte upphovsmännen hade 

och under vilka omständigheter läroböckerna producerades eftersom det i en 

hermeneutisk forskningsprocess är av vikt att granska materialet i dess sociala 

sammanhang, vilket anses bidra till att valida tolkningar av läroböckernas delar görs 

(Gulddal 2015: 27-28).   

Vidare, efter en första genomläsning av läroböckerna, valde jag tio så kallade 

textpar i den litterära genren, med tillhörande uppgifter och studiefrågor, ur 

respektive lärobok, och tio stycken textpar i den informerande genren, med 

tillhörande studiefrågor och uppgifter ur respektive lärobok. Sammanlagt har jag 

alltså analyserat 20 texter med tillhörande studiefrågor och uppgifter med tio i den 

litterära genren och tio i den informativa genren. Jag har även studerat hur 

författarna till respektive lärobok förhåller sig till begreppet läsförmåga och vilka 

läsprocesser, och således läspositioner, verkar vara i fokus i läroböckernas 

resurssidor/introduktionskapitel. 

Delarna som jag inte kommer att presentera i denna studie är avsnitt i 

läroböckerna som behandlar grammatik, ord- och metaforövningar vilka tänkas falla 

under studiens ämne i och med att de kan påstås utveckla läsprocesser i läspositionen 

textdeltagare, men eftersom dessa uppgifter inte är explicit riktade till texterna i 

läroböckerna valdes de bort. Till Kontext finns det även en föregångare med titeln 

Kontext Svenska som andraspråk 1 vilken jag har valt bort i denna studie på grund 
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av tidsbrist. Dock ser jag inte att det valet påverkar studiens resultat nämnvärt 

eftersom ett av kriterierna i Freebodys & Lukes (1990) teori om utvecklandet av en 

läsförmåga är att samtliga läspositioner ska vara närvarande i all sorts 

läsundervisning på alla nivåer. Urvalet gällande texter ur den litterära och den 

informativa genren presenteras nedan. 

3.3.1 Den litterära genren  

Nedan presenteras texturvalet i den litterära genren i form av textpar där syftet har 

varit att välja liknande texter ur Kontext (2014) och Språkporten (2012). Med ”Text 

A” åsyftas texter ur Kontext och med ”Text B” åsyftas texter ur Språkporten.   

 
1. Textpar 1 – dikter 

 
Text A: Gudars like (2014: 202)  
Text B: Ganska nära himlen (2012: 277-279)  
 
I textpar 1 återfinns båda texterna i kapitel i respektive lärobok som behandlar 

litteraturläsning. Text A återfinns i kapitel 7 ”Konsten att berätta”. Text B återfinns i 

kapitel 6 ”Tre familjer i svensk litteratur”.  

 
2. Textpar 2 – utdrag från romaner  

 
Text A: Godnatt sagor för barn som dricker (2014: 214-218)  
Text B: Den dubbla längtan (2012: 58-59)  
 
Text A återfinns i kapitel 7 ”Konsten att berätta” som behandlar litteraturläsning. 

Text B återfinns i kapitel 2 ”Språket” som behandlar språk och kommunikation. 

 
3. Textpar 3 – utdrag från romaner   

 
Text A: Utvandrarna (2014: 220 – 221)  
Text B: Tjänstekvinnans son (2012: 269-272)  
 
Text A återfinns i kapitel 7 ”Konsten att berätta” som behandlar litteraturläsning. 

Text B återfinns i kapitel 6 ”Tre familjer i svensk litteratur” som behandlar 

litteraturläsning.  

 
4. Textpar 4 – noveller  

 
Text A: Rosies brudgum och hans spruckna läppar (2014: 353-355)  
Text B: Den perfekta vännen (2012: 86-92) 
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Text A återfinns i kapitel 14 ”Skönlitteratur av män och kvinnor från olika kulturer” 

som behandlar litteraturläsning. Text B återfinns i kapitel 2 ”Språket” som behandlar 

språk och kommunikation.  

 

5. Textpar 5 – noveller  
 
Text A: Magikern (2014: 342-346)  
Text B: Straat uppfinner ett språk (2012: 335-343)  
 
Text A återfinns i kapitel 14 ”Skönlitteratur av män och kvinnor från olika kulturer” 

som behandlar litteraturläsning. Text B återfinns i kapitel 7 ”Språket 2” som 

behandlar minoritetsspråk och språkstatus.  

 

3.3.2 Den informativa genren 

Nedan presenteras texturvalet i den informativa genren i form av textpar där syftet 

har varit att välja liknande texter ur Kontext (2014) och Språkporten (2012). Med 

”Text A” åsyftas texter ur Kontext och med ”Text B” åsyftas texter ur Språkporten.   

 

6. Textpar 6 – faktatexter  
 

Text A: Svenska är ett mycket litet språk (2014: 37-38)  
Text B: Dua eller nia (2012: 117-118)  
 
Text A återfinns i kapitel 1 ”Språk i kontext” som behandlar hur olika 

kommunikationssituationer kan se ut. Text B återfinns i kapitel 2 ”Typiskt svenskt?” 

som behandlar svenska referensramar.  

 
7. Textpar 7 – faktatexter  

 
Text A: Gamla tankar, nytt hopp? (2014: 180-182)  
Text B: Familjen idag (2012: 164-170)  
 
Text A återfinns i kapitel ”IRL – nedslag i vardagen” som behandlar texter i vardags-, 

samhälls-, studie- och arbetsliv. Text B återfinns i kapitel 4 ”Familjen” som behandlar 

hur familjen i Sverige och världen kan se ut.  

 
8. Textpar 8 – debatter  

 
Text A: Pojkar läser bara om män läser (2014: 101-104) 
Text B: Vem betalar din semester? (2012: 354-356) 
 



 18 

Text A återfinns i kapitel 4 ”Lusten att läsa” som behandlar litteraturläsning. Text B 

återfinns i kapitel 8 ”Resor ”som behandlar tema resor. 

 
9. Textpar 9 – debatter  
 

Text A: Äta hundar? (2014: 131-133) 
Text B: Osäkra vapen på våra vägar (2012: 247-248)  
 
Text A återfinns i kapitel 5 ”Tala – informera, utreda och argumentera” som 

behandlar informerande, utredande och argumenterade texter i syfte att kunna delta i 

samtal och diskussioner för att framföra åsikter och bemöta andras åsikter. Text B 

återfinns i kapitel 5 ”Kommunikation” som behandlar kommunikation i form av 

telefoni och sociala medier.  

  

10. Textpar 10 – reportage  
 
Text A: Under all romani döljer sig sanskrit (2014: 240-242)  
Text B: Ny syn på tid och rum (2012: 206-208 )  
 
Text A återfinns i kapitel 8 ”Sveriges olika språk” som behandlar språklig variation 

och jämförelser mellan svenska och elevers modersmål. Text B återfinns i kapitel 5 

”Kommunikation” som behandlar kommunikation i form av telefoni och sociala 

medier.  

3.3.3 Introduktion av läroböckerna 

I detta avsnitt introduceras de utvalda läroböckerna i studien.  I introduktionen utgår 

jag från hur författarna introducerar läroböckerna för eleverna. Observera att jag tar 

upp delarna i författarnas introduktion som berör läsning.    

Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3   

Språkporten har 8 kapitel på 424 sidor inklusive ordlista och källförteckning. 

Läroboken är producerad för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 och är den andra 

upplagan, vilket bokförlaget Studentlitteratur2kommenterar med att boken nu är 

                                                   

2 Läs här hur Studentlitteratur beskriver Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3: 
https://www.studentlitteratur.se/#9789144079172/Spr%C3%A5kporten+1,+2,+3+Elevpaket+(Bok
+++digital+produkt)/ 

 

 

https://www.studentlitteratur.se/#9789144079172/Spr%C3%A5kporten+1,+2,+3+Elevpaket+(Bok+++digital+produkt)/
https://www.studentlitteratur.se/#9789144079172/Spr%C3%A5kporten+1,+2,+3+Elevpaket+(Bok+++digital+produkt)/
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anpassad till kursplanerna för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Författaren själv 

skriver i bokens inledande text (se inledande text i läroboken) att innehållet i 

Språkporten ger eleverna goda möjligheter att klara av kursernas nationella prov.  

Vidare skriver författaren att texterna i boken består av autentiska 

tidningsartiklar med abstrakt ordförråd, idiomatiska uttryck och metaforer vilket gör 

att läsningen i början kan kännas svårt och kräver arbete. Lärobokens kapitel är 

uppdelade efter teman. Författaren skriver att texterna är utvalda i syfte att väcka 

intresse och leda till vidare diskussion och jämförelse mellan kulturer.  

Kapitlen följer samma struktur: ”textblock” – en eller flera texter -, ”Tillbaka till 

texten” – ordförståelse -, ordbildnings-, skriv-, och diskussionsuppgifter till 

”textblocken”, och avslutningsvis en hörövning och grammatikuppgifter.  

I läroboken återfinns inledande resurssidor vilka eleverna hänvisas till då och då i 

arbetet med texterna i de olika kapitlen. Resurssidorna innehåller en modell för att 

analysera skönlitterära texter där eleverna uppmuntras till att reflektera över miljö 

och tid, handling, karaktär, språket, berättarperspektiv, budskap, personlig 

kommentar/åsikt (2012: 7).  

I resurssidorna förklaras även olika texttyper som benämns som just texttyper: 

faktatext, debattartikel, insändare, reportage, krönika och satir (2012: 9).  Exempel 

på de olika texttyperna återfinns i läroboken – författaren hänvisar till sidor där de 

går att hitta. De olika texttyperna förklaras från producentens perspektiv, exempelvis 

hävdar en författare i en debattartikel sin tes. I resurssidorna finns även en mall för 

att skriva referat där det behandlas hur referatmarkeringar, källor, citering fungerar. 

Det finns ett eget avsnitt för argumentation (2012: 16) vilket behandlar innehållet i en 

argumentation men även dess språkliga form. Annat resurssidorna tar upp är 

metaforer och liknelser (2012: 10), ordbildning (2012: 11), textbindning (2012: 12), 

modell för att hålla tal (2012: 18), ord för att signalera attityd (2012: 18) och 

vetenskapligt skrivande (2012: 19).  

Kontext Svenska som andraspråk 2-3 

Kontext innehåller 15 kapitel på 372 sidor. Enligt författarna är läroboken avsedd för 

kurserna Svenska som andraspråk 2 och 3 och innehåller ”intressanta texter, nyttig 

kunskap och bra övningar” som förbereder eleverna att använda svenska i olika 
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kontexter, skriver bokförlaget Studentlitteratur3. Vidare menar Studentlitteratur att 

läroboken innehåller kursernas centrala delar och ger därmed de färdigheter som 

behövs för att klara av kurserna.  

 Kapitel 1-8 täcker Svenska som andraspråk 2, 9-15 täcker Svenska som 

andraspråk 3. Det finns även ett introduktionskapitel (2014: 9-23) i vilket det finns 

en välkomnande text för eleven, följt av en introduktion som behandlar hur eleven 

bör använda läroboken. I denna introduktion tar författarna upp strategier för att 

läsa, skriva, tala och lyssna, samt introducerar begreppet cirkelmodellen och menar 

att boken är uppbyggd efter den.  

Under rubriken ”Läsa” (2014: 10-13) återfinns olika strategier för läsning, att det 

är viktigt att identifiera syftet med läsningen, att eleven ska aktivera sin förförståelse 

genom att reflektera vad man redan vet om innehållet, titta på rubriker, 

mellanrubriker och bilder för att bilda sig en uppfattning om vad läsningen kommer 

att handla om. Författarna betonar att det kommer att bli lättare att förstå texten 

genom att aktivera sina förkunskaper. Andra sätt att förstå texten lättare, menar 

författarna, är att ta reda på vilken genre texten tillhör, att återberätta för en kompis 

eller sig själv, slå upp ord, och att leta efter svar i texten för fem frågor: Vad …? När 

…? Vem …? Hur …? Varför …?   

Författarna skriver om skumläsning och intensivläsning och menar att läsning 

sker på olika sätt beroende på syftet med läsningen. Skumläsning delar författarna 

upp i översiktsläsning och lokaliseringsläsning varav det förstnämnda handlar om att 

skapa en helhetsuppfattning av vad texten vill säga medan lokaliseringsläsning 

handlar om att söka detaljer i texten.  Intensivläsning handlar om, skriver författarna, 

att förstå och reflektera över innehållet. Författarna ger förslag i punktform på hur 

arbetsgången med intensivläsningen kan gå till. Kort sagt uppmanar författarna till 

att i intensivläsningen skumläsa, lokaliseringsläsa och återberätta innehållet för en 

kompis eller sig själv och sedan använda texten i exempelvis uppsatsskrivande eller 

föredrag.  

Andra förslag författarna ger i arbetet med läsning i introduktionskapitlet är att 

läsa och anteckna: besvara studiefrågor till texten om sådana finns, ställ egna frågor 

                                                   

3 Läs här hur Studentlitteratur beskriver Kontext Svenska som andraspråk 2-3: 
https://www.studentlitteratur.se/#9789144103457/Kontext+Svenska+som+andraspr%C3%A5k+2
-3+-+Elevpaket+(Bok+++digital+produkt) 

 

https://www.studentlitteratur.se/#9789144103457/Kontext+Svenska+som+andraspr%C3%A5k+2-3+-+Elevpaket+(Bok+++digital+produkt)
https://www.studentlitteratur.se/#9789144103457/Kontext+Svenska+som+andraspr%C3%A5k+2-3+-+Elevpaket+(Bok+++digital+produkt)
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om till exempel huvudtanken eller den röda tråden, anteckna nyckelord, slå upp ord 

du inte förstår, och skriv en sammanfattning om det viktigaste i innehållet. Eleven 

uppmanas också till att föra läslogg och att läsa kritiskt genom att ”kolla källan”.  Den 

kritiska läsningen består av att reflektera över vem som är författaren – en 

privatperson, en journalist, myndighet eller en organisation? – om författaren är 

kontaktbar, vad syftet med texten är och när texten skrevs, samt om det går att lita på 

källan. Eleven uppmanas till att jämföra texten med en annan källa i syfte att se om 

faktan som presenteras stämmer. Författarna länkar även till 

www.kollakallan.skolverket.se.  

Introduktionskapitlet tar som nämnts även upp höra, tala och skriva men 

eftersom de komponenterna inte ligger i fokus i denna studie kommer jag inte att 

beskriva dem närmare. Dock tål det att klargöras att läsningen i denna lärobok finns 

som en del av cirkelmodellen, närmare bestämt steg 1 och 2, vilket betyder att syftet 

med läsningen i ett större perspektiv är att eleverna lär sig att själva producera i den 

aktuella genren.  Eleverna uppmanas således att med läsningen: 1. bygga upp 

kunskap 2. läsa och arbeta med modelltexter.  

4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först ges en allmän tolkning av 

resurssidorna i Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3 (Språkporten) och 

introduktionskapitlet i Kontext Svenska som andraspråk 2-3 (Kontext) i syfte att 

redogöra för hur läsförmåga har tolkats av författarna och vilka läspositioner 

författarna verkar fokusera på. Sedan har jag delat upp resultatet i de olika 

läspositioner som introducerades i kapitel 2: kodknäckare, textdeltagare, 

textanalytiker och textanvändare. Läspositionerna kodknäckare och textanvändare 

presenteras under varsitt avsnitt, medan läspositionerna textdeltagare och 

textanalytiker presenteras under samma avsnitt. Kapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning.  

4.1 Dent inledande texten och resurssidor i Språkporten  

I den inledande texten riktad till eleverna i Språkporten benämns läsning i 

förhållande till läspositionen textdeltagare: ”Språkporten vill öppna upp för 

tidningsprosan genom rikligt med övningar som tränar det abstrakta ordförrådet” (se 
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den inledande texten i Språkporten).  Det abstrakta ordförrådet innefattar, skriver 

bokens författare, arbete med idiomatiska uttryck och metaforer och påstås ”förbättra 

läsförståelsen” (se inledande texten i Språkporten). Arbete med ett abstrakt 

ordförråd kategoriseras under läspositionen textdeltagare. Drag ur de andra 

positionerna, kodknäckare, textanvändare och textanalytiker, återfinns inte i den 

inledande texten, varken explicit eller implicit uttryckt.  

Däremot återfinns läspositionen textanvändare i lärobokens resurssidor i form av 

en modell för läsning av litterära genrer; lärobokens författare uppmanar alltså 

eleverna att läsa skönlitterära texter genom att uppmana till samtal, tal, skrift om 

miljö och tid, handling, karaktärer, språk, berättarperspektiv, budskap och om 

personlig kommentar/åsikt i litterära genrer (2012: 7). Inom denna modell återfinns 

även textanalytiska aspekter i form av studiefrågor som uppmanar till att väga in 

berättarperspektivet i analysen och vad författarens budskap kan tänkas vara, samt 

miljö och tid och egen reflektion (2012: 7). Dessa uppmaningar kategoriseras i 

läspositionen textanalytiker eftersom de uppmanar till reflektion och utvärdering av 

skönlitterära texters form och innehåll.  

Gällande informativa genrer behandlas inte textanvändning vid läsning av texter, 

dock kan mer erfarna läsare tänkas göra kopplingar mellan mallarna, som behandlar 

den skriftliga produktionen gällande informativa texter, och själva läsningen av 

informativa texter; ”Argumentation” (2012: 16), ”Referera – skriva referat” (2012: 13) 

och ”Vetenskapligt skrivande” (2012: 19). Under dessa rubriker får eleverna ta del av 

hur argumenterande texter kan struktureras, hur språket tenderar att se ut, samt hur 

referering fungerar och hur referatmarkörer ser ut. Dock kategoriseras inte dessa 

mallar i läspositionen textanvändare just för att de behandlar den skriftliga 

produktionen av text och inte själva läsningen av text, vilket innebär att eleverna 

uppmanas att känna till formen och innehållet i argumenterande texter i den egna 

skriftliga produktionen - men det ges ingen vägledning kring hur texterna bör läsas. 

Det finns alltså inga modeller att tillgå vid själva läsningen vilket riskerar att lämna 

oerfarna läsare passiva vid läsning av informativa texter eftersom de riskerar att inte 

överföra strategierna de kan tänkas tillägna sig i arbetet med de mallar som 

behandlar elevernas egna skriftliga produktion.  

Detsamma gäller för läspositionen textanalytiker; elever förväntas att röra sig 

med källor, under rubriken ”Referera – skriva referat” (2012: 13) och ”Vetenskapligt 

skrivande” (2012: 19) i den egna skriftliga produktionen, men det ges ingen 
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vägledning till hur det går att förhålla sig till tillförlitligheten i källor under själva 

läsningen av informativa texter. Däremot återfinns spår av läspositionen 

textanalytiker under rubriken ”Texttyper” (2012: 9) där faktatext, debattartikel, 

insändare, reportage, krönika och satir beskrivs. I dessa beskrivningar är författaren 

och språket närvarande. Exempelvis är faktatexten ”objektiv och ger praktiska 

upplysningar” (2012: 9) och i debattartikeln vill skribenten ”övertyga med argument” 

(2012: 9). Dock är dessa texttyper rätt så ytligt beskrivna. Det saknas till exempel 

förklaringar till hur en tes ska kunna hittas i en debatt eller hur objektivt språk ser ut. 

Det uppmuntras inte heller till att ifrågasätta den informativa textens och dess 

författares auktoritet genom att till exempel jämföra texten med andra källor.   

Resten av innehållet gällande läsning i resurssidorna behandlar läspositionen 

textdeltagare under rubriker ”Ord för att beskriva språk och text”, ”Metaforer och 

liknelser”, ”Ordbildning” i och med att syftet med dessa avsnitt är att fokusera på att 

arbeta med ett abstrakt ordförråd som, enligt Åström (2012), fördjupar 

”läsförståelsen” (se den inledande texten i Språkporten).   

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att resurssidorna i Språkporten syftar på att 

röra sig för det första som textdeltagare i arbetet med informativa genrer, samt 

textdeltagare och textanalytiker i arbetet med litterära genrer. Gällande läspositionen 

textanvändare återfinns en modell för arbetet med litterära genrer, medan den 

saknas i arbetet med informativa genrer. Läspositionen kodväxlare saknas i 

resurssidorna.  

4.2 Introduktionskapitlet i Kontext  

I introduktionskapitlet i Kontext uppmanas eleverna till betonad textanvändning 

genom att få tillgång till mallar som explicit uttrycker hur de kan gå tillväga i arbetet 

med texter: de ska arbeta med förståelsen och tolkningen av en text, det vill säga i 

läspositionen textdeltagare, före läsningen genom att till exempel läsa rubriker, titta 

på bilder, reflektera över det egna syftet med läsningen, samt vilken genrer texten 

tillhör (2014: 10). Under läsningen uppmanas eleverna att reflektera över allmänna 

frågor för att vidare identifiera syftet, genren, och vad innehållet går ut på (2014: 10), 

där identifikationen av syftet och vad innehållet går ut på kategoriseras i 

läspositionen textdeltagare, och identifikation av genren kategoriseras i läspositionen 

textanalytiker då det går ut på att granska formen i en text. Efter läsningen av en text 

uppmanas eleverna att återberätta innehållet för en kamrat, och be kamraten 
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återberätta samma innehåll, i syfte att jämföra om återberättelserna av den aktuella 

texten behandlar samma slutsatser (2014: 11). Dessa aktiviteter efter läsningen 

kategoriseras även som betonad textanvändning då de uttrycker explicit hur eleverna 

kan få en uppfattning om textdeltagandet, i form av en återberättelse, har gett 

resultat i en social situation.   

Dessutom beskrivs skumläsning och intensivläsning som strategier eleverna kan 

använda sig av under läsningen och det uppmuntras till att anteckna under 

läsningens gång vilket också kategoriseras om betonad textanvändning då det 

återigen medvetandegör hur texter kan läsas och därav användas (2014: 11-12)   

Läspositionen textanalytiker är närvarande i introduktionskapitlet genom att 

eleverna uppmanas till att granska källorna vid läsning av texter under rubriken 

”Kolla källan” (2014: 13). Under denna rubrik vägleds eleverna i hur de kan gå 

tillväga vid granskning av källor genom att författarna presenterar frågor, som 

eleverna kan ställa texten, gällande författarskap och textens tillförlitlighet. Vidare 

kategoriseras denna mall som textanvändning.  

Sammanfattningsvis dras slutsatsen, kring introduktionskapitlet i Kontext, att 

läspositionen textanvändare är närvarande i samtliga delar som behandlar läsning i 

både litterära som informativa genrer. Läspositionerna textdeltagare och 

textanalytiker är också närvarande i båda genrerna. Läspositionen kodväxlare 

återfinns inte i introduktionskapitlet.  

4.3 Texternas frågor och uppgifter i Språkporten och 
Kontext  

I detta avsnitt presenteras resultatet och resultatanalysen av de utvalda delarna i 

läroböckerna Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3 (Språkporten) och 

Kontext Svenska som andraspråk 2-3 (Kontext). Inledningsvis besvaras 

frågeställningarna i form av tabeller för att sedan sammanställas under avsnittet 

”Resultatsammanfattning”.  

I tabellerna har jag delat upp resultatet i kategorierna Sammanlagda summan av 

frågor och uppgifter i båda läroböckerna i positionerna kodväxlare, textdeltagare 

och textanalytiker i litterära och informativa genrer, se tabell 1, Uppgifter i 

läspositionerna kodväxlare, textdeltagare, textanalytiker i båda läroböckerna, se 

tabell 2, och Frågor i läspositionerna kodväxlare, textdeltagare, textanalytiker i 

båda läroböckerna, se tabell 3. Läspositionen textdeltagare har jag även delat upp i 
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Fördelning av faktafrågor och inferensfrågor i läspositionen textdeltagare i båda 

läroböckerna, se tabell 4, i vilken även textanalytiska frågor återfinns i syfte att 

underlätta läsningen. Vidare visar figur 1, 2, 3 och 4 hur de olika läroböckerna 

förhåller sig till läspositionerna i respektive genrer. Läspositionen textanvändare 

presenteras separat eftersom den skiljer sig från de andra läspositionerna.   

4.3.1 Antalet frågor och uppgifter i läroböckerna  

 

Tabell 1 Sammanlagda summan av frågor och uppgifter i båda läroböckerna i 
positionerna kodväxlare, textdeltagare och textanalytiker i litterära och informativa genrer  
   

Genrer Frågor och uppgifter i 

positionerna kodväxlare, 

textdeltagare, textanalytiker  

Litterära genrer  113 

Informativa genrer 154 

                 

Som tabell 1 här ovan visar finns det sammanlagt 113 frågor och uppgifter riktade till 

den litterära genren i positionen som kodväxlare, textdeltagare och textanalytiker, 

medan 154 frågor och uppgifter riktas till den informativa genren i samma 

läspositioner. Det betyder att fler frågor och  uppgifter är riktade till den informativa 

genren. Nedan visar dock tabell 2 hur uppgifterna, riktade till den litterära och 

informativa genren, är fördelade mellan läspositionerna kodväxlare, textdeltagare 

och textanalytiker:  

 

Tabell 2 Antal uppgifter riktade till den litterära och informativa genren i båda 
läroböckerna i positionerna kodväxlare, textdeltagare och textanalytiker 
 

Genrer Antal 

uppgifter 

Läspositionen 

kodväxlare 

Läspositionen 

textdeltagare 

Läspositionen 
textanalytiker 

Litterära 

genrer 

19 2 12 5 

Informativa 

genrer 

7 0 1 6 

 

Tabell 2 visar att även om fler frågor och uppgifter är riktade till den informativa 

genren, är det i den litterära genren eleverna får arbeta mer med texterna eftersom 
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uppgifterna generell är mer omfattande att arbeta med än att svara på frågor. Av 26 

uppgifter riktas 19 till den litterära genren, medan det i den informativa genren 

återfinns 7 uppgifter.  

 Uppgifter riktade till texterna kräver som sagt mer arbete, vilket kan 

exemplifieras med en av fyra uppgifter riktade mot novellen Rosies brudgum och 

hans spruckna, skära läppar (2014: 353-355) i den litterära genren:  

 

”Utgå från temat i någon av novellerna på sidorna 352-357 (t.ex. barndom, 

kvinnorollen) och läs fler texter av män och kvinnor på samma tema … 

Sammanfatta handlingen, tolka texternas budskap och ge dina synpunkter på det 

du har läst i form av ett pm” (2014: 358).  

 
 
Tabell 3 Antal frågor riktade till den litterära och informativa genren i båda läroböckerna 
i positionerna kodväxlare, textdeltagare och textanalytiker. 
 

Genrer Antal 

frågor  

Läspositionen 

kodväxlare 

Läspositionen 

textdeltagare 

Läspositionen 
textanalytiker 

Litterära 

genrer 

94 0 63 31 

Informativa 

genrer 

147 0 134 13 

 

Tabell 3 visar att av 113 frågor och uppgifter (se tabell 1) består 94 av frågor i den 

litterära genren och av 154 frågor och uppgifter (se tabell 1) består 147 av frågor i den 

informativa genren. I förhållande till uppgifter, är arbetet med frågor, som sagt, inte 

lika omfattande, vilket kan exemplifieras med en fråga av fyra riktad till faktatexten 

Dua eller nia (2012: 117) i den informativa genren: ”Kvinnorna fick åka ”snålskjuts” 

på sin mans titel. Vad innebar det?” (Åström 2012: 119). 

 Sammanfattningsvis dras slutsatsen gällande frågor och uppgifter riktade till 

respektive genrer att fler frågor och uppgifter förvisso riktas till den informativa 

genren men som tabell 2 och 3, samt exemplen visar, arbetar eleverna mer 

omfattande i den litterära genren.  
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4.3.2 Läspositionen kodknäckare i båda läroböckerna  

Som tabell 2 och 3 under föregående avsnitt visar betonas läspositionen kodknäckare 

två gånger i frågor och uppgifter riktade till den litterära genren, medan den saknas i 

den informativa genren. Dessa två gånger är uppgifter och är jämnt fördelade mellan 

läroböckerna. I Språkporten går uppgiften ut på att markera rim (2012: 280) i dikten 

Ganska nära himlen (2012: 277-279). I Kontext uppmanas eleverna att i arbetet med 

dikter ha som vana att läsa dikterna högt (2014: 200).  

Dessa två gånger som läspositionen kodknäckare är närvarande i texterna är det 

alltså i samband med diktläsning vilket kan förklaras med att diktläsning många 

gånger läses högt till skillnad från andra genrer. I Kontext finns ytterligare fem dikter 

och i Språkporten tre stycken exklusive de två som är med i denna studie vilket skulle 

kunna betyda att kodväxling får fokus även i arbetet med de dikterna. Positionen 

kodväxlare kan även förekomma i ord- och grammatikavsnitten i läroböckerna vilket 

jag i denna studie inte har undersökt. Dock är slutsatsen att den tekniska aspekten av 

läsförmågan inte får större fokus än vad resultatet visar i frågorna och uppgifterna 

riktade till de studerade texterna i läroböckerna. I den informativa genren saknas 

denna läsposition helt i båda läroböcker.   

4.3.3 Läspositionerna textdeltagare och textanalytiker i båda 
läroböckerna   

Det har med hänvisning till tabell 1, 2 och 3 konstaterats att, i de 20 utvalda texterna i 

båda läroböckerna, förväntas eleverna att arbeta, förvisso färre antalet gånger, men 

mer omfattande med litterära genrer, till skillnad från informativa genrer, eftersom 

fler uppgifter är riktade till den litterära genren. Dock visar tabell 2 även att uppgifter 

som kategoriseras som textanalytiska är rätt så jämnt fördelade i de båda genrerna, 5 

av 19 uppgifter i den litterära genren och 6 av 7 uppgifter i den informativa genren, 

vilket egentligen betyder att eleverna får förvisso arbeta mer omfattande i den 

litterära genren, men att arbetet huvudsakligen består av att utveckla läspositionen 

textdeltagare i 12 av 19 uppgifter. Detta innebär att eleverna får arbeta relativt lite 

med läspositionen textdeltagare i uppgifterna riktade till texterna i den informativa 

genren.  

Eftersom positionen textanalytiker förutsätter att eleven har en bred förståelse av en 

text, och att eleven har gjort en tolkning av texten som helhet, går det också att dra 

slutsatsen att det i arbetet med de informativa texterna förutsätts att eleverna gör 
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detta på egen hand, det vill säga utan hjälp av frågor och uppgifter som kategoriseras 

i positionen textdeltagare. Detta bekräftar även studiefrågorna vilket framgår av 

tabell 4 här nedan, – av 144 studiefrågor i läspositionen som textdeltagare 

kategoriseras 97 som faktafrågor, 34 som inferensfrågor, och 13 som textanalytiska 

frågor. Frågorna som kategoriseras i läspositionen textdeltagare består alltså 

huvudsakligen av faktafrågor, det vill säga när svaret uttryckligen finns i texten. I den 

litterära genren är de olika frågetyperna mer jämnt fördelade: 

 
Tabell 4 Antal faktafrågor, inferensfrågor och textanalytiska frågor riktade till den 
litterära genren och den informativa genren i läspositionen textdeltagare och 
textanalytiker i båda läroböckerna. 
 

Genrer Sammanlagda  

Summan 

Faktafrågor  Inferensfrågor  Textanalytiska 
frågor  

Litterära 

genrer  

94 31 32 31 

Informativa 

genrer 

144 97 34 13 

 

Angående positionen som textdeltagare och textanalytiker dras därmed slutsatsen att 

(se tabell 1, 2 och 3) läspositionen textdeltagare dominerar i läroböckerna i både den 

informativa genren och i den litterära genren. Vidare läggs stor fokus på faktafrågor i 

båda genrertyperna, dock är det i den litterära genren jämnare fördelat med 

inferensfrågor än i den informativa genren där majoriteten, 97 av 144 frågor, 

kategoriseras som faktafrågor (se tabell 4). Ur ett helhetsperspektiv får textanalytiska 

frågor och uppgifter större fokus i den litterära genren, jämfört med den informativa 

genren, vilket också figur 1 och 2 här nedan visar i procentenheter, även om 

textanalytiska uppgifter dominerar i den informativa genren med sex av elva 

sammanlagda textanalytiska uppgifter (se tabell 2).  
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Figur 1 Fördelning av läspositionerna kodväxlare, textdeltagare och textanalytiker i 
frågor och uppgifter i den litterära genren i båda läroböcker 
 

Figur 1 visar att i den litterära genren i båda läroböckerna dominerar läspositionen 

textdeltagare i både frågor och uppgifter med 66 % av den totala summan 113 frågor 

och uppgifter (se tabell 1). Positionen textanalytiker utgör 32 % av den totala 

summan och positionen som kodväxlare utgör 2 % av den totala summan.  

 
 

                                      
Figur 2 Fördelning av läspositionerna kodväxlare, textdeltagare och textanalytiker i 
frågor och uppgifter i den informativa genren i båda läroböcker  
 

Figur 2 visar att i den informativa genren i båda läroböckerna dominerar 

läspositionen textdeltagare i både frågor och uppgifter med 88 % av den totala 

summan 113 frågor och uppgifter (se tabell 1). Positionen textanalytiker utgör 12 % av 

den totala summan. Positionen kodväxlare saknas i den informativa genren.  
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Figur 3 Fördelning av läspositionerna textdeltagare, textanalytiker och kodväxlare i 
frågor och uppgifter i den litterära genren i Kontext 
 

Figur 3 visar hur fördelningen ser ut kring läspositionerna kodväxlare, textdeltagare 

och textanalytiker i den litterära genren i Kontext. Notera att fördelningen kring 

textdeltagare och textanalytiker i frågor och uppgifter ser relativt jämn ut mellan 

genrerna i Kontext med 53 % i positionen textdeltagare och 46 % i positionen 

textanalytiker. Läspositionen textdeltagare i Språkporten utgör 83 % av den totala 

summan vilket figur 4 här nedan visar:  

 

                                    
Figur 4 Fördelning av läspositionerna textdeltagare, textanalytiker och kodväxlare i 
frågor och uppgifter i den litterära genren i Språkporten  
 
Figur 4 visar hur fördelningen kring läspositionerna kodväxlare, textdeltagare och 

textanalytiker ser ut i den litterära genren i Kontext.  

 Gällande informativa genrer, vilket figur 5 och 6 här nedan visar, dominerar 

läspositionen textdeltagare även där i båda läroböckerna. Dock ser fördelningen 

mellan positionen textdeltagare och textanalytiker jämn ut. I Språkporten fördelas 8 

% till positionen textanalytiker och i Kontext 12 %. Dock finns majoriteten, 4/6, 
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textanalytiska uppgifter i Språkporten vilka, som nämnts tidigare, är mer krävande 

att arbeta med än att svara på frågor (se tabell 2 och 3).  

 

                                     
                                               
Figur 5 Fördelning av läspositioner i frågor och uppgifter i den informativa genren i 
Språkporten 
       
Figur 5 visar hur fördelningen kring positionerna kodväxlare, textdeltagare och 

textanalytiker ser ut i den informativa genren i Språkporten.  

                                      
Figur 6 Fördelning av läspositioner i frågor och uppgifter i den informativa genren i 
Kontext 
 

Figur 6 visar hur fördelningen kring positionerna kodväxlare, textdeltagare och 

textanalytiker ser ut i den informativa genren i Kontext. 
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4.3.4 Läspositionen textanvändare i båda läroböckerna  

I båda läroböckerna återfinns modeller för eleverna att tillgå i hur analyserandet av 

litterära genrer kan gå till. Till samtliga litterära texter i Kontext finns det antingen en 

modell i kapitlet, det vill säga i närheten av texten, eller så hänvisas det till en modell 

i uppgifterna och frågorna riktade till texterna. Detta kan förklaras med att samtliga 

texter ur den litterära genren i Kontext återfinns i kapitel som uttryckligen behandlar 

litteraturläsning.  

I tre av fem skönlitterära texter i Kontext ombeds eleverna att, förutom att svara 

på fakta- och inferensfrågor, samt textanalytiska frågor som är placerade direkt efter 

texterna, att använda modeller för analyserandet; i modellen ”Berättartekniska 

grepp” (2014: 212-213) hänvisas det till i samtliga tre litterära texter, dessutom finns 

det en ”Hjälp att analysera en text” under utdraget Godnattsagor för barn som 

dricker (2014: 214-218). Det utdraget ska alltså analyseras med hjälp av två olika 

modeller. I arbetet med de resterande två av fem skönlitterära texter i Kontext 

hänvisas det inte till modeller, dock befinner sig texterna i kapitel där modeller finns 

att tillgå. Läspositionen textanvändare är således starkt betonad i Kontext i arbetet 

med litterära genrer.  

I Språkporten återfinns rubriken ”Fundera och diskutera” och ”Skriv” efter varje 

text vilket kan kategoriseras som betonad textanvändning i och med att eleverna 

ombeds att samtala om texterna med varandra i en social situation. I arbetet med en 

av fem skönlitterära texter i Språkporten, novellen Den perfekta pojkvännen (2012: 

86-92), hänvisas det till en modell där analyserandet av litterära texter beskrivs 

(Resurssidorna i Språkporten). Att det bara hänvisas till en mall för litteraturläsning 

i arbetet med en text av fyra ur den litterära genren i Språkporten kan förklaras med 

att Språkporten är uppbyggd utifrån teman, vilket betyder att de skönlitterära 

texterna inte samlas under samma kapitel. Det finns ett kapitel med bara 

skönlitterära texter, ”Tre familjer i svensk litteratur” (2012: 268-282), i vilket det går 

att hitta två av studiens texter: utdraget Tjänstekvinnans son (2012: 269-272) och 

dikten Ganska nära himlen (2012: 277-279). Dock hänvisas det inte till mallar som 

behandlar litteraturläsning i arbetet med texterna i detta kapitel.  

I den informativa genren finns inga mallar att tillgå i de aktuella kapitlen i arbetet 

med de informativa texterna. Dock finns det i Kontext i samband med debatten Äta 

hundar en modell för hur eleverna kan planera en debatt och där Äta hundar (2014: 

131-134) fungerar som ett exempel, med tes, argument och motargument (2014: 137). 
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Dock kategoriseras inte det som textanvändning då det inte syftar till att eleverna 

själva ska analysera debatten de nyss läst.  

Tabell 2, tidigare i detta avsnitt, visade också att till de informativa texterna 

återfinns sju uppgifter där alla är skriftliga eller muntliga uppgifter vilka går ut på att 

arbeta vidare med informationen i texterna. Det innebär att vidare arbete i sju av tio 

texter i den informativa genren förväntas av eleverna, vilket i sin tur innebär att det 

går att dra slutsatsen att den informella textanvändningen i de informativa texterna 

består av att det förväntas att eleverna ska arbeta vidare med innehållet på ett relativt 

omfattande sätt. Dock ser arbetet olika ut varje gång, till skillnad från den litterära 

genren där texterna har samma tydliga mallar som lättare kan kopplas till arbete med 

framtida litterära genrer.  

4.3.5 Resultatsammanfattning  

I den litterära genren är läspositionerna textdeltagare, textanalytiker och 

textanvändare tydligt närvarande. Med hjälp av mallar i textanvändandet blir 

läspositionen textanalytiker en naturlig del i mötet med de litterära genrerna. 

Läspositionen textdeltagare har en tydlig närvaro i frågorna placerade direkt efter de 

skönlitterära texterna. Positionen textanalytiker återfinns för det mesta i mallar som 

syftar till att vägleda arbetet med diverse skönlitterära texter, men frågor som 

kategoriseras i samma position placeras även i högre grad, till skillnad från 

informativa genrer, direkt efter texterna.    

I arbetet med dikter och de mallar som finns tillhands för dessa texter blir även 

läspositionen kodväxlare en naturlig del i de textmötena, även om resultatet i denna 

studie inte visar på några omfattande summor. Dock återfinns det bara två dikter i 

materialurvalet, vilket kan förklara att läspositionen kodknäckare inte fick större 

plats i helhetsresultatet.  

Gällande den informativa genren är läspositionen textdeltagare mest i fokus. En 

anledning kan vara att de andra läspositionerna inte är närvarande i lika stor grad i 

den informativa genren, som i den litterära genren, är att det saknas mallar för 

textanvändandet i dessa textmöten. Positionen textanvändare betonas med andra ord 

inte särskilt starkt, förutom genom uppmaning till fortsatt arbete med texterna i form 

av skrivarbete eller diskussion. Positionen kodväxlare saknas i den informativa 

genren.  
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Av att dela upp läspositionen textdeltagare i faktafrågor och inferensfrågor, gick 

det även att se att textdeltagandet i de informativa texterna i huvudsak består av 

faktafrågor. I den litterära genren var fördelningen mellan dessa olika frågetyper 

jämnare. 

Gällande Språkportens resurssidor konstaterades det att positionen textdeltagare 

och textanalytiker återfinns i arbetet med båda genrertyperna. Medan positionen 

textanalytiker är vagt beskriven i arbetet med den informativa genren, återfinns det 

en mall som behandlar textanalytiska aspekter i arbetet med den litterära genren. 

Detta sammanfaller med resultatet från själva arbetet med texterna. Gällande 

introduktionskapitlet i Kontext konstaterades det att textanvändningen är starkt 

betonad i arbetet med båda genrerna. Detta stämmer inte överens med resultatet från 

själva arbetet med de informativa genrerna i och med att det i arbetet med dessa 

texter inte hänvisas till mallen i introduktionskapitlet.  

5 Diskussion  

I detta kapitel förs först en metoddiskussion som sedan följs av en resultatdiskussion.  

5.1 Metoddiskussion  

Validitet och reliabilitet inom kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessen 

och handlar om relevans och replikerbarhet. Att ha ett på förhand definierat 

analysinstrument medför komplikationer gällande studiens validitet, men kan också 

höja studiens validitet av samma anledning: att veta vad som ska sökas efter och hur 

det ska placeras i ett avkodningsschema torde minska risken att det i schemat 

hamnar delar som inte borde vara där.   

Problematiken dock med att ha ett på förhand definierat analysinstrument är att 

jag i förväg har bestämt mig för vad jag ska undersöka (Boréus & Bergström 2012: 

54). Detta innebär att det finns risk att vissa manifesta inslag i läroboken osynliggörs 

och som eventuellt hade uppmärksammats med en annan sorts mätinstrument eller 

en mer öppen analys (2012: 81). Dock har jag försökt minska den risken genom att ha 

ett hermeneutiskt utgångsläge vilket innebär att jag under arbetets gång 

uppmärksammat att materialets delar samverkar med dess helhet (Gulddal 2015: 27-

28). Genom att skumma igenom materialet en gång mer objektivt, för att kunna 

redogöra för mig själv dess sociala sammanhang, har jag gjort ett försök att minska 

problemet. Dock tål det att påpekas att inom hermeneutiken menas det att det inte 
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går att bortse från ens förförståelse. Objektiviteten i läsandet är således diskutabel. 

Men å andra sidan går det inte heller att, utan en viss förförståelse, göra en tolkning 

(Bergström & Boréus 2012: 31).   

Reliabiliteten, som ofta inte beskrivs i kvalitativa studier (Patel & Davidsson 

2011: 166), går att applicera på denna studie i och med att tolkningarna baseras på en 

befintlig teori och är därav lättare att replikera än andra sorters kvalitativa studier. I 

avsnittet 3.2., i kapitel 3, har jag gjort ett försök att beskriva analysinstrumentet, 

alltså hur jag har placerat delarna i läseböckerna i avkodningsschemat.  

 Det finns även risker med materialurvalet gällande studiens validitet då helheten 

har reducerats något. Det kan skapa en skevhet i resultatet på så vis att det går att 

hävda att jag har valt delar som stödjer min hypotes (Patel & Davidsson 2011: 69). 

Dock har jag inte lagt någon värdering i att verifiera eller falsifiera hypotesen i denna 

studie vilket för min del har inneburit att jag var noga med att skissa en urvalsprincip 

innan jag gjorde materialurvalet. Urvalsprincipen i valet av texter har sålunda gått ut 

på att välja textpar i respektive lärobok. Med det menar jag att jag har gjort ett försök 

att hitta liknande texter i båda läroböckerna.  

I och med att jag dessutom har haft ett hermeneutiskt utgångsläge, har jag tidigt  

uppmärksammat validitetsproblematiken gällande materialurvalet och valt därav  

material med omsorg för att kompensera detta. Jag har även gått igenom båda 

läroböckerna från början till slut vilket innebär att jag har kännedom om båda 

läroböckernas övergripande struktur.  

Dessutom, i ljuset av Freebody & Lukes (1990) teori, behöver inte materialurvalet 

ses som att resultatets tillförlitlighet minskar i och med att samtliga läspositionerna 

bör finnas närvarande i alla former av läsundervisning (1990: 15), det vill säga det 

borde inte spela någon roll om texterna är riktade till SVA2 eller SVA3 eftersom de, 

utifrån teorin, ska finnas tillgängliga i båda kurserna. Detta stödjer samtliga 

kursplaner, delvis, i och med att det i det övergripande syftet framgår att samtliga 

kurser ska innehålla åtminstone läspositionen textdeltagare och textanalytiker 

(Skolverket 2011).  

Slutligen hade det hade varit intressant att kombinera innehållsanalysen med till 

exempel intervjuer med elever och/eller lärare, i en så kallad metodkombination, i 

syfte att få möjlighet att redogöra för hur till exempel elever förhåller sig till de olika 

läspositionerna och därmed kunna angripa datan ur fler än en synvinkel. Eftersom 

det inte har varit möjligt att utföra en metodkombination i denna studie, görs inte 
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heller anspråk på att dra slutsatser kring läsundervisning som helhet, utan vilka 

möjligheter i utvecklandet av en läsförmåga de utvalda delarna i läroböckerna bidrar 

med till läsundervisningen. 

5.2 Resultatdiskussion  

Samtliga läspositioner är närvarande i materialurvalet. Dock är de närvarande i olika 

grad och närvaron skiljer sig även beroende på om texten tillhör den litterära genren 

eller den informativa genren. Hypotesen var att läspositionen textanalytiker har en 

mer framträdande roll i arbetet med den litterära genren och att läspositionen 

textdeltagare har en mer framträdande roll i arbetet med den informativa genren. 

Detta stämmer i både helhetsresultatet av båda läroböckernas delar och i analysen av 

läroböckerna för sig.  Reichenberg (2012: 18, 2005: 13) menar att skönlitterära texter 

har stått i fokus i såväl den svenska forskning som i den svenska läsundervisningen 

vilket kan förklara även resultatet i denna studie.  

I kontrast till ovanstående visar studiens resultat dock att arbetet med den 

informativa genren tilldelas fler studiefrågor och uppgifter. Detta fungerar som en 

bekräftelse på Tengbergs (2014) studie angående läsdelen i svenska nationella prov, 

det vill säga att informativa genrer på de senare åren har fått mer plats i 

undervisningssammanhang. Westlund (2015: 41) skriver också att en vidgat 

läsrepertoar är av vikt i läsundervisningen, vilket inte alltid har varit självklart då 

tidigare forskning har visat att lärare ofta värdesätter läsning av skönlitterära texter 

framför läsning av informativa texter. Jag menar att oavsett resultatet i denna studie 

och Tengbergs (2014) studie har den litterära genren fortfarande en mer 

framträdande roll i läsundervisningen i och med att textanalytiska aspekter och 

betonad textanvändning är bristfälliga i arbetet med den informativa genren. Att 

majoriteten av frågorna riktade till den informativa genren dessutom består av 

faktafrågor betyder att närvaron av läsposition textdeltagare är diskutabel eftersom 

Freebody & Luke (1990) inte ens räknar informationssökningen i sin teori om vad 

som kännetecknar möjligheter till fullgod läsförmåga. Appelgate & Appelgate (2010: 

231) menar också att elever är i behov av att utmanas intellektuellt i 

läsundervisningen, vilket man med faktafrågor inte gör (2015: 72).   

Bristen på textanvändning i arbetet med den informativa genren innebär 

dessutom att eleverna riskerar att inte lära sig hur nya, kommande informativa texter 

kan läsas (Freebody & Luke 1990) även om studiefrågor och uppgifter riktade till den 
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informativa texten kategoriseras i läspositionen textanalytiker. Varför 

textanvändandet i högre grad är närvarande i arbetet med den litterära genren kan 

förklaras med att lärare/läroboksförfattare har utvecklat egna lässtrategier gällande 

läsning av litterära genrer och är därav mer kapabla, medvetet eller omedvetet, att 

undervisa kring dessa texter. Detta med tanke på att forskning gällande skönlitterära 

texter i större grad har handlat om relationen mellan läsare och texten och vad som 

sker i det mötet till skillnad från informativa texter där just det textmötet inte har 

undersökts i samma utsträckning (Reichenberg 2005: 13). 

Till den litterära genren återfinns flera mallar i Kontext och en i Språkporten 

som fungerar som hjälpmedel i läsandet vilket kategoriseras i läspositionen 

textanvändare, medan mallarna riktade till den informativa genren handlar om att 

producera text. Detta innebär att det tas för givet, i läroböckerna, att eleverna kan dra 

kopplingen själva från skrivandet till läsandet, vilket riskerar att lämna passiva läsare 

som just passiva. I Kontext finns det förvisso mallar för alla typer av texter som 

behandlar hur arbetet med texterna kan gå till före, under och efter en läsning (2014: 

10-13) men till dessa mallar hänvisas det inte i arbetet med texterna, vilket skiljer sig 

från arbetet med de skönlitterära texterna, även i samma lärobok. Inom den 

genrebaserade undervisningen sätts läsning i ett sammanhang där slutmålet är att 

eleverna lär sig skriva på egen hand i olika genrer vilket man i undervisningen har 

arbetat med. Dock är det viktigt att påpeka att läsningen också kräver explicit 

undervisning, det vill säga att det inte räcker med att studera hur en debatt är 

uppbyggd i olika kontexter där syftet är att eleverna ska producera en text. Att 

studera hur en debatt är uppbyggd under själva läsandet är också en viktig del i 

genrepedagogiken (2015: 59-60).   

Freebody & Luke (1990) menar att bristen på explicit textanvändning riskerar att 

resultera i att eleverna inte vet hur de ska handskas med texterna i nya, kommande 

situationer. Gällande studiens resultat verkar det som att eleverna förses med explicit 

undervisning kring hur de ska arbeta med skönlitterära genrer och förses därmed 

även med strategier i hur skönlitterära texter kan bemötas även i framtida, 

kommande situationer på grund av den explicita närvaron av textanvändning, men 

gällande informativa texter förses de inte med liknande strategier vilket riskerar att 

lämna oerfarna läsare åt slumpen gällande läsandet av informativa genrer 

(Reichenberg 2005, Westlund 2014, Freebody & Luke 1990). 
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En möjlighet är att skillnaderna i läspositionerna textdeltagare, textanalytiker 

och kodväxlare i de olika genrerna beror på avsaknaden av läspositionen 

textanvändare i den informativa genren. Utifrån modeller som behandlar diktläsning, 

exempelvis, får eleverna tillgång till utvecklandet av läspositionen kodväxlare i båda 

läroböckerna. Det är genom dessa mallar eleverna också får tillgång till läspositionen 

textanalytiker i arbetet med andra skönlitterära texter.  

6 Slutkommentar  

Syftet med studien har varit att undersöka hur möjligheterna i tillägnandet av en god 

läsförmåga ser ut i några läroböcker i Svenska som andraspråk på gymnasial nivå. 

För att kunna få ett grepp om detta har jag använt mig av Freebodys & Lukes (1990) 

teori om fyra olika läspositioner, vilket jag med hjälp av tidigare forskning har 

utvidgat i syfte att kunna kategorisera en grupp frågor som tagit mycket plats i 

materialurvalet, det vill säga fakta-/kontrollfrågor. I studien har jag vidare inte haft 

avsikt att studera lärares och elevers erfarenheter kring företeelsen, även om det hade 

varit intressant, vilket innebär att jag inte har gjort anspråk på att kommentera hela 

läsundervisningen i sig utan specifika delar som läroböckerna kan bidra till. Inget 

läromedel står med andra ord på egna ben i undervisningen, utan syftar till att 

fungera som ett komplement i ett sociokulturellt lärande med hänvisning till den 

genrepedagogiska undervisningen. Med det sagt föreslår jag vidare studier på hur 

elever och lärare förhåller sig till den egna läsförmågan.  

Vidare studier borde också behandla hur frågor riktade till texter är formulerade i 

ämnet Svenska, det vill säga vad avser man att mäta i läsundervisningen med elever 

med svenska som modersmål? Detta med tanke på att resultatet i denna studie visar 

på att svenska som andraspråkselever i mångt och mycket får arbeta i läspositionen 

textdeltagare i mötet med texter, och då till stor del med faktafrågor.  Norlund (2009: 

97) har nämligen funnit skillnader i hur läroböcker riktade till studieförberedande 

och yrkesförberedande program introducerar kritisk läsning, vilket väcker frågan om 

hur utbrett skillnaderna i bemötandet är i läsundervisningen.    
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