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Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning 
analysera om lärarhandledningen, i svenskämnet i årskurs 2, är en resurs för 
läraren. Metoden som användes i denna studie var en text- och innehållsanalys. 
I analysen framkom det olika kategorier, vilka sedan tematiserades för att hålla 
studien inom det analytiska ramverket. Resultatet visar att lärarhandledningen 
har en potential att fungera som resurs för lärare i att planera och bedriva 
svenskundervisning. Lärarhandledningen ger förslag på samtalsämnen och 
olika aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till att skapa variation i undervisningen 
samt att materialet möter olika lärstilar. Lärarhandledningen grundar sig i 
aktuell forskning och den gällande läroplanen, vilket lyfts fram i den inledande 
delen. Slutsatsen som kan dras är att lärarhandledningen är en bra resurs för 
lärare och att den följer den aktuella läroplanen, Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [2011]. Gällande användbarheten och 
flexibiliteten väcker den funderingar då den inledande informationen i högre 
utsträckning passar för en mer övergripande planering av undervisning. Om 
specifika lärandemål återfinns i direkt anknytning till kapitlet kan det bidra till 
ett praktiknära lärande och att lärare kan planera samt organisera sin 
undervisning utifrån lärandemålen (Lgr 11). 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Form och funktion, Grundskola åk 2, Innehåll, Lgr 11, 

Lärarhandledning, Resurs, Struktur, Svenska, Text- och innehållsanalys  
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1 Inledning  

Lärare i grundskolans tidigare år, förskoleklass upp till årskurs 3, har ett viktigt 

uppdrag i sin profession. I detta uppdrag ingår det bland annat att lära eleverna att 

läsa, skriva, räkna, och samarbeta. För att lärare ska lyckas med att hjälpa eleverna 

att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt måste läraren vara påläst, flexibel och 

inneha en förmåga att se elevgruppens och individens unika behov (Skolverket 

2011:13). Därutöver måste lärare ta hänsyn till och följa styrdokumenten som är 

framtagna för skolan, vilka är Skollagen (2010:800) och läroplanen, Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] (Skolverket 2011). 

Trots att styrdokument och krav som ställs på lärarprofessionen skapar många 

aspekter att förhålla sig till i undervisningen av eleverna, kan dessa även ses som ett 

stöd för läraren då det finns direktiv att följa som kan underlätta planerandet av både 

undervisningsinnehåll och lärandemål som ska uppnås (Skolverket 2011). 

Andra sätt för läraren att finna stöd i sin undervisning är att till exempel ta hjälp 

av de olika ämnenas lärarhandledningar som oftast hör till läromedel. Dessa är bland 

annat skapade för att hjälpa och stödja läraren i planeringen av lektioner, oftast 

kopplade till Lgr 11 samt ger tips på hur lärare kan bedöma elevernas arbete. 

Forskningen kring lärarhandledningar är varierande beroende på ämne: exempelvis 

inom matematikämnet finns det en uppsjö av olika studier (se till exempel Hoelgaard 

2015, Ahl et al. 2013). Till skillnad från detta finner vi i svenskämnet betydligt färre 

studier om lärarhandledningar, och trots flertalet sökningar i databaser såsom Libris, 

ERIC, SwePub samt Google Scholar, har inte en enda studie om lärarhandledning i 

svenskämnet påträffats.  

Att det är på detta vis kan ha att göra med den tradition som råder inom 

matematikämnet, att undervisningen oftare utgår ifrån ett läromedel än vad det gör i 

andra ämnen, exempelvis svenskämnet. Hoelgaard (2015:10) skriver i sin avhandling 

att forskningen kring hur lärarhandledningar inom matematikämnet ökat de senaste 

åren, då det framkommit att dessa kan vara en bra resurs för lärare i 

matematikundervisningen. Dessutom menar Hoelgaard (2015) att beroende på hur 

lärarhandledningen är strukturerad och vilket innehåll som lyfts kan 

lärarhandledningen ha potential att fungera fortbildande för lärare. Den kan även 

vara en resurs för att främja elevernas lärande samt att skapa effektiva lärmiljöer. Att 

detta inte uppmärksammats i svenskämnet kan också bero enligt Remillard 
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(2016:36) på att lärare som använder sig av en lärarhandledning inte anses vara lika 

bra lärare som de som skapar sina egna undervisningsmaterial och planeringar. 

Under vår utbildning på grundlärarprogrammet F-3 har vi kommit i kontakt med 

olika läromedel dels via olika kurser på högskolan men framförallt under den 

verksamhetsförlagda utbildningen [VFU]. Däremot har det under vår utbildning inte 

erbjudits djupare kunskap om hur de olika lärarhandledningarna är uppbyggda och 

används. I stort sett är det endast i en matematikkurs på högskolan som vikten av en 

bra lärarhandledning belysts, vilket fått oss att fundera kring hur 

lärarhandledningarna i svenskundervisningen är uppbyggda, eftersom svenskämnet 

är det ämne som eleverna i lågstadiet undervisas mest i, 6801 timmar. Detta är att 

jämföra med t.ex. matematikämnets 420 timmar, och den totala timplanens 1860 

timmar, enligt skolförordningens stadieindelade timplan (Skolverket 2018). 

Ett läromedel som förekommit i svenskundervisningen i skolorna under VFU-

perioderna är läromedelsserien ABC-klubben med tillhörande lärarhandledning från 

Natur & Kultur. Läromedelsserien finns att tillgå från förskoleklass upp till årskurs 3. 

Således föll det sig naturligt för oss att undersöka lärarhandledningen till detta 

material som vi kommit i kontakt med och som oss veterligen inte tidigare 

undersökts systematiskt. Lärarna på VFU-skolorna som undervisar i svenskämnet 

har arbetat på olika sätt med läromedlet och nyfikenhet på hur lärare stöttas och får 

hjälp av lärarhandledningen att bearbeta materialet har väckts. En detaljerad 

undersökning av lärarhandledningen tillhörande läromedlet Diamantjakten (Felth 

Sjölund et al. 2012), som används i årskurs 2, ligger till grund för den föreliggande 

studien. Eftersom det är i denna årskurs användandet av lärarhandledningen enligt 

vår erfarenhet skiljt sig mest. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka vilken resurs och stöd 

lärarhandledningen för läromedlet Diamantjakten är för lärare i 

svenskundervisningen i grundskolans åk 2. Ett sekundärt syfte är att därigenom bidra 

till att fylla en lucka i forskningsfältet om lärarhandledningar inom svenskämnet. 

Den föreliggande studien utgår ifrån dessa tre frågeställningar: 

                                                   
1 Totala antalet undervisningstimmar enligt Skolförordningens stadieindelade timplan är 1860 

timmar. 
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1. Hur kan lärarhandledningen förstås utifrån dess struktur, innehåll, form och 

funktion? 

2. Vilket stöd finns att tillgå för lärare i lärarhandledningen i arbetet med 

Diamantjakten i svenskundervisningen i årskurs 2? 

3. I vilken utsträckning är lärarhandledningen kopplad till det centrala innehållet 

i svenskämnet för årskurserna 1–3 i Lgr 11? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Studiens disposition är enligt följande. I kapitel 1 skildras inledning, syfte och 

studiens tre forskningsfrågor behandlas i avsnitt 1.1. I avsnitt 1.3 beskrivs det primära 

undersökningsmaterialet och i avsnitt 1.4 behandlas forskningsbakgrunden. I kapitel 

2 presenteras material och metod. I avsnitt 2.1 beskrivs vilket material som studien 

utgår ifrån. I avsnitt 2.2 förklaras det vilka metoder som valts i studien. Vidare i 

kapitel 3 redogörs det för analys och tolkning av materialet. I avsnitt 3.1 skildras 

analys av lärarhandledning, i 3.2 skildras analys 1, Struktur, i 3.3 skildras analys 2, 

Innehåll samt i 3.4 analys 3, Form och funktion. I kapitel 4 avslutning och 

diskussion, ges en övergripande sammanfattning och analysdiskussion i avsnitt 4.1. 

Därefter i avsnitt 4.2 diskuteras studiens metod, i avsnitt 4.3 redogörs det för vilka 

slutsatser som dragits och avslutningsvis i avsnitt 4.4 ges förslag på framtida 

forskning. 

1.3 Primärt undersökningsmaterial 

Studien kommer att behandla läromedelsserien ABC-klubbens lärarhandledning i 

årskurs 2, vilket innebär att granskning och analys av Diamantjaktens 

lärarhandledning (Felth Sjölund et al. 2012) kommer att ske. Att detta material valts 

till den föreliggande studien beror på att det är ett läromedel med tillhörande 

lärarhandledning som ofta nämnts i samband med läsundervisningen i svenskämnet i 

grundskolans årskurser 1-3. Läromedelsserien ABC-klubbens böcker i årskurs 2 

erbjuder läsning på flera nivåer och materialet heter Diamantjakten. Diamantjakten 

erbjuder eleverna möten med olika texttyper och författarna lyfter vikten av att 

samtala om texterna i arbetet med materialet. 

Läromedlet Diamantjakten är uppdelat som följer:  

● Läseböcker (Wänblad 2011), finns i två svårighetsnivåer, A och B. A-boken 

innehåller mindre text än B-boken och B-boken kan användas som 
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högläsningsbok. Läraren kan utgå från B-bokens textinnehåll för bild- och 

boksamtal och eleverna får gemensamt uppleva exempelvis humor, glädje och 

spänning. Eleverna får möjlighet att möta olika typer av text, utöver den 

skönlitterära texten, exempelvis instruktionstext, brev och dagbok som är i 

enlighet med Lgr 11. Läseböckerna finns även som digitala böcker med intalat 

ljud. 

● Arbetsbok (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012), utgår från texten i 

läseböckerna och i arbetsboken utvecklar eleverna sin läsning samt skrivning. 

Till texterna finns skriv- och läsförståelseuppgifter där eleverna bland annat 

får träna på att själva skriva olika typer av texter de mött i läseboken. I den 

tidiga språkinlärningen får eleverna exempelvis öva på olika moment såsom 

vokaler, ordbildning och meningsbyggnad. 

● Läxbok (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012), i denna utvärderar eleven sin 

läsning, får återkoppling från föräldrarna, gör uppgifter om innehållet i 

läseboken och i slutet kan eleverna dokumentera de böcker de läst under året. 

Till varje kapitel i läseboken finns en sida i läxboken.  

I början av lärarhandledningen presenteras vilka böcker som ingår i läromedelsserien 

och framförallt vilka böcker som ingår i Diamantjakten (se beskrivning ovan). 

Därefter kan lärare läsa hur materialet svarar mot kursplanens centrala innehåll. 

Därefter beskriver författarna forskning kring språkutveckling, läsförståelse samt läs 

- och skrivundervisningen. Det finns även en presentation av författaren Wänblad 

(2011:17) och därefter förklaras hur materialet är tänkt att användas i utvecklingen av 

språk- och läsförmågan samt läsning och läsförståelse. På de inledande sidorna 

förklaras det hur det är tänkt att lärare ska introducera materialet för elever och hur 

det är tänkt att materialet ska arbetas med. Lärarhandledningen handleder lärare i 

arbetet med texterna i läseboken och uppgifterna tillhörande elevernas arbetsbok. 

Det finns även kopieringsunderlag i slutet av varje kapitel och dessa består bland 

annat av övningar för att läraren ska kunna förenkla individualiseringen i 

klassrummet. De åtta sista sidorna innehåller bildkort som kan kopieras och 

användas fritt. 
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1.4 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning om lärarhandledningar och dess 

betydelse för lärare samt vilket stöd den kan tänkas ge i undervisningen. I avsnitt 

1.4.1 behandlas hur lärarhandledningen relaterar till styrdokumenten. I avsnitt 1.4.2 

redogörs för lärarhandledningens innehåll och design, i avsnitt 1.4.3 tas 

lärarhandledningen som resurs upp och till sist i avsnitt 1.4.4 skildras läromedel och 

den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

1.4.1 Lärarhandledning och styrdokument 

När den statliga kontrollen av läromedel upphörde att gälla år 1992 öppnades en ny 

marknad för läromedelsförlagen. Lärarna utsattes för ett brett sortiment av olika 

läromedel och trots dessa valmöjligheter är det rekommendationer, ekonomi, 

kollegiala beslut och bristen på tid för att granska läromedel som blir avgörande 

faktorer om ett läromedel köps in (se t.ex. Reichenberg 2014:72, Skolinspektionen 

2009:81). I Sverige finns det heller inte någon tradition av att läromedel utvecklas i 

samarbete mellan lärare och forskare som gemensamt testat och tagit fram nya 

läromedel (Ryve et al. 2016:196). Det finns även inledande studier som visar på att 

lärarhandledningar till olika läromedel inte används i så stor utsträckning av lärare i 

Sverige. Det är vanligt att skolorna köper in några enstaka lärarhandledningar och 

enbart satsar på elevböcker till eleverna. Flera lärarhandledningar, exempelvis i 

matematikämnet, förstärker ett arbetssätt där eleverna individuellt och i sin egen takt 

löser uppgifter i sina böcker (Ryve et al. 2016:196). 

I och med att det inte finns en statlig kontroll av läromedel är det läromedlets 

användare som har ett ansvar att reflektera över hur innehållet stämmer överens med 

rådande styrdokument (Hoelgaard 2015:10, Skolverket 2006:14). I Skolinspektionens 

(2009:14) rapport om kvalitetsgranskning i matematikundervisningen framkommer 

det att det finns en osäkerhet bland lärarna kring kursplanens olika delar, på grund 

av att den upplevs otydlig och är tolkningsbar. Dessa lärare litar på att 

läromedelsförlagen har gjort en godtagbar tolkning av kursplanen och möjligtvis kan 

detta vara en anledning till att ingen granskning görs av läromedlet. Dessutom visar 

rapporten att lärarhandledningarna används i varierande grad som stöd i 

undervisningen, vilket innebär att vissa lärare följer den noga medan andra använder 

den i mindre omfattning (Skolinspektionen 2009:75). 
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1.4.2 Lärarhandledningens innehåll och design 

Till ett förlags producerade lärobok hör det oftast till en lärarhandledning som är ett 

stödmaterial som riktar sig till läraren. Lärarhandledningen innehåller exempelvis 

kursplaner, bedömningsstöd och olika förslag på hur läraren kan arbeta med 

lärobokens kapitel. Den kan även innehålla elevuppgifter och diagnoser för att 

läraren ska kunna bedöma elevers måluppfyllelse samt lärande (se t.ex. Hoelgaard 

2015:22, Skolinspektionen 2009:74).  

För att möta elevers olika förutsättningar kan en lärarhandledning stötta läraren i 

att anpassa innehåll, material och arbetsmetoder. Lärarhandledningen kan till 

exempel ge stöd för lärare genom att erbjuda elever alternativa uppgifter för att 

nivåanpassa undervisningen (Hoelgaard 2015:21). Lärares förmåga att anpassa 

undervisningen utifrån enskilda elevers förutsättningar och kunskaper ökar i de fall 

där lärarhandledningen presenterar vanliga missuppfattningar och svårigheter samt 

hur dessa kan förebyggas (se t.ex. Ahl et al. 2013:43, Hoelgaard 2015:23). 

Lärarhandledningar bör även ge stöd till lärares professionella utveckling med 

avseende på pedagogik och didaktik, vilket innebär att den inte bara tar hänsyn till 

vad de lär ut utan även hur de lär ut (se t.ex. Beyer et al. 2009:700, Hoelgaard 

2015:65). Vidare menar Ball och Cohen (1996:4) att lärarhandledningar i första hand 

ses som ett medel att förbättra och fördjupa lärares ämnesdidaktiska förmåga än ett 

medel för lärarens professionella utveckling.  

Ahl et al. (2013:43) har tillsammans med en forskargrupp på Mälardalens 

högskola tagit fram riktlinjer som de anpassat utifrån Davis och Krajciks (2005:10) 

riktlinjer och utformat en stomme för matematikämnet. Det innebär att 

lärarhandledningen erbjuder läraren exempel på olika infallsvinklar, varierande 

inlärningsstrategier eller alternativa perspektiv (Davis & Krajcik 2005:3). 

Lärarhandledningens innehåll kan ses som en medierande artefakt och kan betraktas 

som ett föremål, vilket kan leda till förståelse för undervisningsinnehållet för både 

lärare och elever (Ahl et al. 2013:45). Enligt Ahl et al. (2013:43) bör 

lärarhandledningen inom matematikämnet ha potential att stödja lärarens lärande 

och undervisningspraktik.  

Vidare menar Ahl et al. (2013:43) att lärarhandledningen ska innehålla följande 

punkter som lärare behöver hantera och bemöta: elevers uppfattningar och 

missuppfattningar, begrepp och fakta, progression och kopplingar, kopplingar mellan 

teori och praktik samt design av klassrumspraktik. Dessa fem punkter kan lärare ha i 
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åtanke vid diskussion tillsammans med sina kollegor om vilken syn de har på 

lärarhandledningarna. Tillsammans kan lärarna även diskutera vilket stöd 

lärarhandledningen ger och även vad som saknas i lärarhandledningarna kan ge 

upphov till utvecklande diskussioner. 

1.4.3 Lärarhandledning som resurs 

Enligt Hoelgaard (2015) är lärarhandledningens viktigaste utmärkande egenskap att 

bidra till att ge läraren välgrundade val om strukturen i undervisningen och att 

innehållet ger läraren stöd för reflektion kring lektionsinnehållet samt elevernas egna 

lärande. Lärarhandledningens flexibilitet och användbarhet samt potential som stöd 

för läraren förmedlas genom att läromedelsförfattarna motiverar sina bakomliggande 

tankar kring det presenterade innehållet (Hoelgaard 2015:10). Lärarhandledningens 

potential kan bidra till att öka lärares eget lärande, förmåga att planera, genomföra 

och utvärdera undervisningen, vilket kan ske om lärarhandledningen innehåller 

explicita förklaringar samt att innehåll och aktiviteter motiveras. Därutöver bör 

lärarhandledningen synliggöra kopplingar mellan teori och praktik genom att 

motivera varför läromedlet i svenskämnet exempelvis beskriver olika uttryck och 

svåra ord och vad dessa betyder. Vidare tydliggör lärarhandledningen vad den 

presenterade aktiviteten förväntas ha för betydelse för elevens lärande, på vilket sätt 

dessa aktiviteter bör genomföras och hur lärare kan individualisera undervisningen 

utifrån elevers behov, samt bedömas utifrån rådande styrdokument (se t.ex. Ahl et al. 

2013:46, Hoelgaard 2015:23-24). 

En lärarhandledning vänder sig till läraren som potentiell läsare och texten kan 

sträva efter att tala genom eller till läraren, vilket kan erbjuda läraren olika typer av 

stöd (Hoelgaard 2015:23). Lärarhandledningen kan tala till läraren genom en explicit 

(tydlig) eller deskriptiv (beskrivande) text. Texten som talar genom läraren kan styra 

både ord och handling, eftersom den är mer specifik i konkreta detaljer än en 

deskriptiv text. Därmed får handledningen en roll som instruktionsbok och kan 

uppfattas som styrande genom att den exempelvis beskriver i detalj hur en 

demonstration ska genomföras i en kronologisk ordning. I dessa fall erbjuder inte 

lärarhandledningen alternativa sätt för läraren att handla, vilket kan leda till att 

läraren får begränsat stöd för att anpassa undervisningen utifrån sin elevgrupp 

(Hoelgaard 2015:24). 
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Lärare läser, tolkar, anpassar och använder olika delar ur lärarhandledningen. 

Således är det inte säkert att läraren läser och använder det stöd som finns i 

lärarhandledningen (se t.ex. Beyer et al. 2009:699). Ahl et al. (2014) har genomfört 

en kvalitativ undersökning som beskriver skillnader och likheter mellan användning 

av lärarhandledning i matematik i Sverige. Resultatet visade att alla lärarna i 

undersökningen använder handledningen som ett stöd och inspiration i 

undervisningen. Lärare använder sig av lärarhandledningen på olika sätt beroende på 

sina erfarenheter, avsikt och förmågor samt vilket stöd de efterfrågar (Ahl et al. 

2014:159-160). I en annan studie (se Ahl.et al. 2013) intervjuades lärare och 

lärarstudenter kring på vilket sätt och i vilken utsträckning de använde sig av 

lärarhandledningen i matematikämnet. Lärarstudenterna använde sig inte av 

lärarhandledningen i en så stor utsträckning då de inte fann det stöd som de ansåg 

sig behöva. Lärarhandledningen gav dem inte stöd i att individanpassa 

undervisningen och de saknade även stöd för att hantera elever som behöver extra 

utmaningar samt för de elever som är i behov av extra stöd (Ahl et al. 2013:44). För 

att öka förståelsen för på vilket sätt lärarhandledningen kan ses som en resurs för 

läraren måste lärarhandledningar analyseras och karaktäriseras enligt Hoelgaard 

(2015:12). 

Hill och Ball (2009:68) upptäckte i sin undersökning om “Mathematical 

Knowledge for Teaching” [MKT] olika kategorier: Common content knowledge, 

Specialized mathematical knowledge, Knowledge at the Mathematical Horizon, 

Knowledge of content and students, Knowledge of content and teaching och 

Knowledge of content and curriculum (Hill & Ball 2009:70). Dessa innebär att lärare 

bör besitta en allmän ämneskunskap, djupare och specialiserade matematiska 

kunskaper och se den matematiska horisonten, alltså vad eleverna behöver utveckla 

för att nå målen. Därutöver bör lärare besitta förmågan att anpassa innehållet efter 

elevgruppen, hur undervisningen ska planeras och kunna koppla undervisningen till 

rådande styrdokument, vilket i detta fall är Lgr 11 (Skolverket 2011). Ytterligare 

kunskaper som är viktiga för lärare att bemästra är att ställa frågor, förstå och 

översätta elevernas svar, ge olika instruktioner samt användningen av varierande 

representationsformer (Hill & Ball 2009:69). För det andra upptäckte de vikten av 

läromedlens och lärarhandledningens instruerande stöd för läraren i att förstå 

nyckelbegreppen i de matematiska idéerna, bland annat genom att ge olika 

förklaringar och ett flertal tydligare representationsformer. Resultatet i deras studie 
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visar att lärare påverkas av MKT, vilket innebär att MKT inverkar på lärarens 

förmåga att ge instruktioner och matematiska förklaringar (Hill & Ball 2009:71).  

Remillard (2016:36) fann i sin undersökning att lärarhandledningar kan anses 

vara generande att använda och att lärare som skapar eget undervisningsmaterial är 

“bättre” lärare än de som tar lärarhandledning till hjälp. Dessutom använder sig 

lärare motvilligt av lärarhandledningar och är tveksamma till eller undviker att 

erkänna användningen av lärarhandledningar. Generellt sett har inte lärare 

kunskaper om hur de på ett effektivt sätt arbetar med lärarhandledningar. Dock är 

inte samarbetet mellan läromedelsförfattare och lärare speciellt bra då det oftast 

saknas stöd, sammanhang och/eller tydliga vägar till lärande i deras material 

(Remillard 2016:37). 

Trots den ojämna kvalitén på lärarhandledningar kan lärarna enligt Remillard 

(2016:37) använda sig av följande strategier för att stifta partnerskap med 

lärarhandledningen: “Look for the big ideas, Pay attention on the pathways, 

Anticipate: What will______say? Collaborate with colleagues.” (Remillard 

2016:37-38). På detta vis fokuserar lärare på de olika stegen i lektionsplaneringen. 

Emellertid är det viktigare att först identifiera de centrala idéerna, mål i Lgr 11, eller 

begreppen som binder samman lektionen. Genom att först identifiera de stora 

idéerna ger det lärare ett större fokus på vad eleverna ska uppnå kunskapsmässigt, 

vilket leder till att det blir enklare för dem att vara medvetna om målet vid 

horisonten. 

Studier visar på att lärarhandledningar som uppmärksammar de stora idéerna i 

stället för specifika steg i procedurer förbättrar kvalitén på lektionen. Med andra ord 

betyder detta att det bör finnas ett tydligt mål med lektionen utifrån den gällande 

läroplanens kursplaner (Remillard 2016:38, Skolverket 2011). Enligt Remillard 

(2016:38) är ett av de viktigaste elementen i väldesignade lärarhandledningar 

ordningsföljden i lektionen som i sin utformning bör ses i relation till var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt samt hjälpa dem framåt i kunskapsutvecklingen. 

Remillard (2016:38) såg även att lärarhandledningar inte kan ersätta kvalitén på 

undervisningen som läraren skapar. Det är lärarnas förmåga att ge texten ett liv och 

göra den engagerande samt relevant för sina elever som hen känner så väl. Dessutom 

förser lärarhandledningar lärare med en stabil grund att utgå ifrån i sin undervisning, 

vilken kan byggas vidare på tillsammans med involverade elever. 
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1.4.4 Läromedel och den tidiga läs- och skrivinlärningen 

På Specialpedagogiska skolmyndighetens [SPSM] hemsida finns det en guide på 

läromedel som behandlar den tidiga läsinlärningen, vilken kan vara till hjälp för 

lärare i valet av läromedel. Guiden listar läromedel utifrån olika metoder, exempelvis 

helhetsmetod, kombinerad metod och stavelsemetod etc. (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2018). Dessa metoder innebär att elever antingen utgår från 

helheten, alltså hela meningar som bryts ned till ord som i sin tur bryts ned till 

stavelser, eller från stavelserna för att bilda ord, som bildar meningar. Däremot 

innebär den kombinerade läsinlärningsmetoden en blandning av de båda, vilket 

innebär att eleverna lär sig stavelser samtidigt som helheten. Trots att det finns olika 

metoder att utgå ifrån menar Taube (2007:121-122) att läromedlen oftast utgår från 

en metod, men att det inte är enbart den metoden som gäller och att det är viktigt att 

det finns läromedel så att speciellt nyutexaminerade lärare kan följa elevernas 

läsutveckling noga. Läromedlet kan även ses som ett hjälpmedel som eleverna kan 

använda före eller efter undervisningen. Huvudsyftet med att använda ett läromedel 

är dess strukturerande och disciplinerande funktion samt att den har en 

kunskapsgenererande roll (Svensson 2011:300, 305).  

Hur och med vilken metod elever lär sig att läsa och skriva bäst är och har varit 

omtvistat länge. Liberg och Björk (2006:10-11) menar dock att oavsett vilken metod 

som används i läs- och skrivinlärningen måste fyra viktiga punkter tas i beaktande. 

Den första punkten är att lärandet måste ske i ett för eleven meningsfullt 

sammanhang och den andra punkten handlar om att det är tillsammans med andra 

de första läs- och skrivupplevelserna sker bäst. Den tredje punkten, utvecklandet av 

den grammatiskt fonologiska medvetenheten, sker bäst under lek och den fjärde och 

sista punkten de tar upp är att det är i ett nära samspel med varandra som 

utvecklandet av förmågan att läsa och skriva sker. Däremot måste eleverna erbjudas 

olika arbetssätt och uttrycksformer för att tillgodose elevernas varierande behov och 

skilda förutsättningar. Detta på grund av att dels lär sig elever läsa och skriva på olika 

sätt men också på grund av att risken för att elevernas motivation och självkänsla 

sjunker om de inte får de anpassningarna de behöver (Liberg & Björk 2006:12, 

Skolinspektionen 2015:7). 

En avgörande betydelse för på vilket sätt ett läromedel knyts till undervisningen 

har lärarens undervisningsformer, det vill säga deras strategier eller 

undervisningsstil. Ett uttalat krav som lärarna har är att läromedlet är så pass 
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flexibelt att de kan väljas bort, kompletteras eller bytas ut mot andra källor för att 

sedan kunna återvända till läromedlet utan några problem (Svensson 2011:313). 

Enligt Skolinspektionen (2015:8-9) framgår det att arbetet med förförståelse för 

elevernas möjligheter att ta till sig textinnehållet är centralt. Med hjälp av så kallade 

textsamtal kan lärare med framgång stödja förståelsen av det lästa med hjälp av olika 

lässtrategier. Samspelet mellan att ha textsamtal och samtidigt öva på lässtrategier 

ökar exempelvis elevernas förmåga att sammanfatta, generalisera, identifiera 

budskap och se orsakssamband (Skolinspektionen 2015:8-9). 

Westlund (2017:193) konstaterar däremot att en aktiv undervisning i läsförståelse 

är effektiv för elevers utveckling av läsförståelse, men det finns även risker. Genom 

att fokusera alltför mycket på vilka strategier som används och vad de heter kan 

elevernas läsupplevelse förstöras. Eleverna utvecklar en grundare läsförståelse om 

fokus ligger för mycket på strategianvändning än om lärare går på djupet med 

innehållet i texten. Men för att komma åt ett komplext innehåll i texten används 

förståelsestrategier enbart som mentala verktyg. 

2 Material och metod 

Under detta kapitel behandlas studiens material i avsnitt 2.1 och undersökningens 
metod i avsnitt 2.2. 

2.1  Material 

I denna studie ligger lärarhandledningen till Diamantjakten till grund, vilken ingår i 

ABC-klubbens läromedel från Natur & Kultur. Läromedelsförlaget kontaktades för ett 

eventuellt bidrag med en lärarhandledning till denna studie. Dock görs många studier 

under denna period och de hade tyvärr inte möjlighet att sponsra med material. 

Materialet införskaffades däremot genom lån från en skola i Mellansverige och har 

beskrivits under rubriken 1.3. Primärt undersökningsmaterial ovan. 

Anledningen till att detta läromedel och dess lärarhandledning valdes var på 

grund av att det är ett material vi stött på ofta under våra VFU-perioder, vilket 

förklarats i inledningen samt i avsnitt 1.3. Därutöver har fler mindre urval gjorts i 

materialet vid delanalyserna i avsnitt 3.3.1 till och med avsnitt 3.3.3, vilka kommer 

förklaras närmare i respektive avsnitt. 
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2.2  Metod 

Valet av metod till denna studie var inte helt enkelt att bestämma. Till en början valde 

vi mellan att utföra en enkätundersökning och en text- och innehållsanalys, men på 

grund av tidsbegränsningen valde vi att enbart fokusera på en text- och 

innehållsanalys. Grunden för analysen är lärarhandledningens text och innehåll som 

ska vara en resurs för lärare och därmed anser vi att en innehållsanalys är en 

passande metod för att kategorisera textens potential, i syfte att skapa mening mellan 

texten och dess läsare. Bryman (2011:296) skildrar också att text- och innehållsanalys 

som metod medför flera fördelar, bland annat att urvalen blir enklare att beskriva och 

följa hur de gått till samt att materialet inte påverkas av forskare som undersöker 

materialet. En av nackdelarna som Bryman (2011:297) påpekar är att personliga 

åsikter vid tolkning och analys av materialet kan vara svårare att lägga undan.  

Metoden som valdes är baserad på Hoelgaards (2015) holistiska och induktiva 

analysmodell, vilken innebär att målet är att uttyda mönster och teman i materialet 

och kategorisera dessa. På så vis utgår den ifrån helheten för att sedan brytas ned till 

olika kategorier och teman. Hoelgaards analysmodell innefattar fyra kategorier: 

Struktur, Innehåll, Form och funktion och Tilltal. Dessa modifierades, vilket innebar 

att kategorin Tilltal slogs samman med kategorin Form och funktion i vår studie och 

då återstod tre kategorier.  

Utifrån analys av Struktur, analys 1, fann vi tre återkommande kategorier: 

Lärarhandledningen som helhet, Kapitel samt Stöd till läraren. Dessa tre kategorier 

analyserades var för sig utifrån tre underliggande teman: Information till läraren, 

Kapitelanknuten information samt Extra stödmaterial, som således blev vårt 

analytiska ramverk för analys 1. Analysen av lärarhandledningens struktur är således 

uppbyggd på följande sätt: Analys -> Kategorier -> Teman (se avsnitt 3.1 samt 

underrubrikerna). 

Under analysen av Innehåll, (avsnitt 3.2), utgick vi ifrån Hemmis et al. (2013:3-4) 

analytiska ramverks kategorier: General knowledge of students’ ideas and strategies, 

Suggestions for how to encounter students’ ideas and strategies, Concepts and facts, 

Progression and connections, Connecting theory and practice samt Design of 

teaching. Dessa modifierades eftersom Hemmis et al. (2013:3-4) kategorier utgår 

från matematikämnet, vilket inte gick att applicera på denna analys i svenskämnet 

eftersom de undersökta materialen skiljer sig åt. Detta resulterade i att vi valde att 

kategorisera utifrån lärarhandledningens underrubriker: Moment, Kort 
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sammanfattning av läsebok B:s kapitel, Förslag på arbetsordning, Ord och fraser 

att förklara samt Att samtala om. 

I den tredje analysen Form och funktion, (avsnitt 3.3), analyseras de didaktiska 

aspekterna. Under analysen separerades dessa i två olika tabeller (se tabell 3 och 4). 

Att dessa separerades beror på att aktivitetens form handlar om hur den är utformad. 

Exempelvis om aktiviteten är en lek, spel, lärarledd, om elever ska arbeta i par eller 

gemensam diskussion där lärare ställer frågor som eleverna förväntas svara på, 

medan aktivitetens funktion handlar om vilket syfte aktiviteten har.  

3 Analys och tolkning 

Materialet har noggrant undersökts utifrån Hoelgaards (2015:32-39) analysmetoder 

om lärarhandledningar i matematik och valet föll även på att använda hennes 

kategorier: Struktur, Innehåll, Form och funktion. Att vi beslöt oss för detta är på 

grund av att i Hoelgaards (2015:32-39) undersökning syftar Tilltal till hur texten talar 

till lärare utifrån studiens urvalstexter. Medan i vår studie anser vi att detta hör ihop 

med hur texten är formulerad för att hjälpa lärare i det didaktiska arbetet, alltså om 

aktiviteterna anses vara lärarledda, gemensamma diskussioner eller enskilt arbete.  

Att valet föll på att utgå ifrån Hoelgaards (2015) studie beror på att det dels finns 

få studier om lärarhandledningar inom svenskämnet och dels på grund av att 

kategoriseringarna går att applicera på olika lärarhandledningar oberoende av vilket 

ämne det rör sig om. Därutöver gör dessa kategorier analysen mer strukturerad 

genom att det blir enklare att fokusera på vad det är som ska analyseras utan att 

sväva ut för mycket. Analysen av lärarhandledningen kommer ställas mot den 

aktuella forskningen inom området. Detta avsnitt kommer därmed att delas upp 

utifrån dessa kategorier: Struktur, Innehåll och Form och funktion. 

3.1 Analys 1: Struktur 

Precis som Hoelgaard (2015) använder vi ett holistiskt perspektiv för att upptäcka 

vilken struktur materialet utgår ifrån och sedan analyserar vi den utifrån Hsieh och 

Shannons (2005:1278) formella innehållsanalys. Det är en flexibel analysmetod för 

att analysera textdata. För att materialet skulle bli välbekant lästes det igenom ett 

flertal gånger. Under dessa genomläsningar upptäcktes tre återkommande 

kategorier: lärarhandledningen som helhet, kapitel och stöd till läraren. Dessa 



 14 

kategorier bröts sedan ned i teman: Information till läraren, Kapitelanknuten 

information samt Extra stödmaterial. För att tydliggöra detta valde vi att analysera 

de olika kategorierna var för sig utifrån dessa teman. 

3.1.1 Kategori 1: Lärarhandledningen som helhet 

I den första analysnivån där lärarhandledningen analyserades i sin helhet användes 

ett induktivt perspektiv, det vill säga att analysen utgick ifrån materialet. Under 

denna analys upptäcktes tre återkommande teman som utgör strukturen i 

lärarhandledningen: Information till läraren, Kapitelanknuten information och 

Extra stödmaterial. 

3.1.1.1 Tema 1 i Lärarhandledningen som helhet: Information till 
läraren 

I tema 1 finner läraren generell information om läromedlets försättsblad, författare, 

förlag, samt tryck- och produktionsår. Dessutom får lärarna en presentation av 

författaren och grundläggande aspekter vid läsinlärning, läsning och läsförståelse. 

Därutöver skildras uppbyggnad och användning av lärarhandledningen, vilket 

inkluderar presentation av läromedlets samtliga böcker, bedömning, forskning samt 

koppling till mål i Lgr 11 (se figur 1). 

 

Figur 1. Exempel på information i materialet om mål i Lgr 11. 
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Generellt sett är informationen till lärare tydlig gällande hur materialet är uppbyggt, 

vilka läseböcker, arbetsböcker samt läxbok som hör till materialet. Författaren har 

dessutom skildrat koppling till det centrala innehållet för årskurserna 1-3 i Lgr 11 och 

dess kunskapsmål i svenskämnet, däremot är vår uppfattning att det finns önskemål 

från lärare vi stött på under VFU-perioder om att lärandemål borde finnas 

tillgängliga i direkt anslutning till varje kapitel och inte enbart i början av 

lärarhandledningen. Dessutom saknas det hänvisning till vilket kapitel de olika målen 

behandlar, istället har målen satts in i en tabell med hänvisning till i vilken årskurs 

målet bör uppnås (se figur 1). Hade detta funnits hade det varit enklare för lärare att 

koppla undervisningen till Lgr 11 och även planera för framtida mål, vilket Hill och 

Ball (2009:70) samt Remillard (2016:38) menar är ett viktigt stöd för lärare i 

lärarhandledningar. 

3.1.1.2 Tema 2 i Lärarhandledningen som helhet: Kapitelanknuten 
information  

I tema 2 ges information till läraren om vilka moment de respektive kapitlen i 

läseboken samt arbetsboken behandlar. Vid arbetet med läsebok B (Wänblad, 2011) 

får lärare förslag på vilken arbetsgång, ord och fraser att förklara som kan vara svåra 

för elever att förstå, förslag på samtalsämnen att diskutera i lärarhandledningen samt 

extrauppgifter till varje kapitel. Dessa rubriker finns att tillgå i samtliga 25 kapitel 

som läsebok B består av (se figur 2). 

 

Figur 2. Rubriker som återfinns i samtliga kapitel i lärarhandledningen vid  
arbete med läsebok B (Wänblad 2011). 
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Därutöver finns det åtta kapitel som innehåller en eller två extra faktarutor om 

exempelvis instruktioner eller läsfixare och nio kapitel som innehåller en extra rubrik 

med en extra arbetsuppgift (se figur 3). 

 

Figur 3. Kapitel i materialet med annan rubrik och/eller faktaruta. 

Därtill finner lärare vid arbete med elevernas arbetsbok (Felth Sjölund & Hed 

Andersson 2012) bilder från elevernas arbetsbok med facit samt förklaring till de 

moment som eleverna ska arbeta med på de aktuella sidorna. Utöver dessa 

förklaringar finns även förslag på fortsatt arbete under rubriken: Förslag att arbeta 

vidare med (se figur 4). 

Figur 4. Exempel i materialet på bilder från arbetsboken med facit samt förslag att arbeta vidare med 
etc. 
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Den kapitelbundna informationen lärare har att tillgå är generellt bra med tydlig 

struktur då i stort sett alla kapitel är strukturerade på liknande vis. Däremot saknas 

det konkreta kopplingar till det centrala innehållet i Lgr 11 i kapitlet, vilket vore ett 

bra stöd för lärare i planerandet av undervisningen. Dessutom vore det även bra om 

det fanns en “förberedelseruta” med en förteckning över vilket material, såsom 

tärningar, kopieringsunderlag, bokstavskort etc. som behövs i övningarna eller 

aktiviteterna. På så sätt kan läraren ta fram och förbereda lektionsmaterial eller boka 

datorer i förväg. Utöver detta ser kapitlen lite olika ut med olika antal rubriker (se 

figur 2 och 3), vilket innebär att lärare får mer eller mindre stöd beroende på vilket 

kapitel som behandlas. På sidorna som är kopplade till arbetsboken (se figur 4) får 

läraren ett bra stöd i hur elever förväntas fylla i uppgiften tack vare bilden med facit. 

Dessutom finns förslag för lärare att arbeta vidare med dock saknas det konkreta 

nivåanpassningar, både utmaningar och förenklingar för elever, vilket Hoelgaard 

(2015:21) skildrar är ett bra stöd i lärarhandledningar för lärare.  

3.1.1.3 Tema 3 i Lärarhandledningen som helhet: Extra stödmaterial 

Under detta tema finner läraren extra arbetsuppgifter och kopieringsunderlag i direkt 

anslutning till informationen om arbetsgången i arbetsboken (Felth Sjölund & Hed 

Andersson 2012), vilket ges exempel på i figur 5. Därutöver på de sista sidorna i 

lärarhandledningen finner läraren bildkort på läsfixarna samt annat 

kopieringsunderlag (Sjölund et al. 2012). 

 

Figur 5. Exempel från kapitel 3 (synonymer) och 23 (ordormar och ordrutor) på extramaterial i direkt 
anslutning till information om arbetsgång i arbetsboken. 

Generellt sett är det bra variation på extrauppgifterna som hör till kapitlen. Dessutom 

är de kopplade till innehållet som behandlats under de föregående sidorna både i 
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läsebokens kapitel samt i arbetsboken. Däremot hade det varit ett bra sätt att befästa 

svåra ord och begrepp om dessa behandlats i extrauppgifterna (se exempelvis figur 5) 

som tas upp under rubriken Ord och fraser att förklara, vilket Gibbons (2016:25) 

menar är viktigt, speciellt för lärare och elever som är tvåspråkiga. 

3.1.2 Kategori 2: Kapitel 

Under denna kategori ligger analysens fokus på de enskilda kapitlen i 

lärarhandledningen, närmare bestämt kapitel 3 och 23. Vi valde dessa kapitel då 

kapitel 3, som finns i början av lärarhandledningen, innehåller samtliga 

underrubriker och kapitel 23 som finns i slutet av lärarhandledningen har en mindre 

komplex uppbyggnad med färre underrubriker (se figur 2 och 3). Utifrån den 

generella analysen och i temat kapitelanknuten information upptäcktes ett 

strukturellt mönster i hur kapitlen är uppbyggda. På samma vis som i analys 1 utgår 

analys 2 från samma teman: Information till läraren, Kapitelanknuten information 

och Extra stödmaterial. 

3.1.2.1 Tema 1 i Kapitel: Information till läraren 

Lärarhandledningen är starkt bunden till både läsebok och arbetsbok. Kapitlen i 

lärarhandledningen är döpta med samma rubriker som återfinns i läsebok B 

(Wänblad 2011), det finns en liten sammanfattning ur varje kapitel från läseboken i 

lärarhandledningen. Därutöver finns förslag för lärare om hur de kan lägga upp 

undervisningen med hjälp av lärarhandledningen. Däremot är inte informationen 

lika genom samtliga kapitel. En jämförelse mellan kapitel 3 och kapitel 23 finner 

lärare mer information i kapitel 3 än i kapitel 23 (se figur 6). 

Figur 6. Exempel på skillnad i information till läraren mellan kapitel 3 och 23 i materialet. 



 19 

I stort sett skiljer sig inte strukturen i kapitlen nämnvärt åt förutom vilket innehåll 

som behandlas, vilket beror på att innehållet följer handlingen i läsebok B (Wänblad 

2011). Däremot är skillnaden mellan de utvalda kapitlen, 3 och 23, att kapitel 3 

innehåller en extra rubrik samt en faktaruta, vilket gör det enklare för lärare att 

exempelvis berätta vad en instruktion är som ingår i de moment som ska behandlas i 

kapitlet. Däremot i kapitel 23 saknas både extra rubrik och faktaruta, vilket kan göra 

det svårare för lärare att förklara exempelvis empati som ingår i momenten som 

behandlas i detta kapitel (Gibbons 2016:25).  

3.1.2.2 Tema 2 i Kapitel: Kapitelanknuten information 

I lärarhandledningen finns information som är knuten till kapitlen, dels generellt 

som påvisats i analys 1 (se figur 3) men även som är specifika för olika kapitel. Ett 

exempel från kapitel 3 och 23 skildras i figur 6. Lärarhandledningen är även direkt 

kopplad till arbetsbokens övningar och arbetsuppgifter med tillhörande facit (Felth 

Sjölund & Hed Andersson 2012). På samma vis som i exemplet i figur 6 är det 

skillnad på övningarna i arbetsboken mellan de olika kapitlen. Exempel på detta visas 

i figur 7. 

  

Figur 7. Exempel på skillnad på arbetsuppgifter mellan kapitel 3 och 23 i lärarhandledningen. 
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I den kapitelbundna informationen till lärare är den beroende av vilket kapitel som 

behandlas eftersom den följer handlingen i läsebok B som också styr momenten och 

arbetsuppgifterna i arbetsboken. Som nämnt ovan har de utvalda kapitlen samma struktur 

förutom en extra rubrik och faktaruta i kapitel 3 jämfört med kapitel 23 (se figur 2 och 3). 

Dessutom är det färre förslag på uppgifter att arbeta vidare med i kapitel 23 än i kapitel 3, 

vilket kan göra det svårare för lärare att arbeta vidare med momenten i kapitel 23 som 

behandlar exempelvis empati som kan vara svårare att förstå än instruktioner som kapitel 

3 behandlar. Därutöver innehåller kapitel 3 en faktaruta om momentet.  

I och med detta kan kapitel 3 anses ge mindre handlingsutrymme för lärare än 

kapitel 23, vilket Hoelgaard (2015:24) menar är negativt i den meningen att läraren 

får begränsat stöd att anpassa undervisningen utifrån sin elevgrupp. Däremot kan det 

också ses som att lärare får mer stöd i kapitel 3 än i kapitel 23 då fler rubriker samt 

faktaruta finns i kapitel 3, eftersom det är viktigt att det finns med exempelvis 

begrepp och fakta i lärarhandledningen enligt Ahl et al. (2013:43). 

3.1.2.3 Tema 3 i Kapitel: Extra stödmaterial till läraren 

I likhet med de två ovanstående teman förekommer skillnader på extrauppgifter 

mellan kapitlen (se figur 5). Även under denna rubrik kan lärare finna en extrauppgift 

i direkt anslutning efter information om arbete i arbetsboken och bildkort i slutet av 

lärarhandledningen.  

Det är positivt att samtliga 25 kapitel innehåller en extrauppgift i direkt 

anslutning till information om arbetsgång i arbetsboken. Däremot vore det bra om 

det funnits ett tillhörande facit till kopieringsunderlagen exempelvis till ordflätor 

eller ordormar (se figur 5). På så vis hade lärare snabbt kunnat se över om eleverna 

gjort rätt eller ge förslag på ord som passar in i ordormarna ifall elever har svårt att 

komma igång med uppgiften, vilket hade varit ett bra stöd för lärare enligt Ahl et al. 

(2013:43) så att inte missuppfattningar uppstår. 

3.1.3 Kategori 3: Stöd till läraren 

Under denna rubrik analyseras det stöd lärare kan finna i lärarhandledningen. På 

samma sätt som de två föregående rubrikerna kommer denna analyseras på liknande 

vis med samma teman som använts tidigare, alltså Information till läraren, 

Kapitelanknuten information samt Extra stödmaterial för läraren. 
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3.1.3.1 Tema 1 i Stöd till läraren: Information till läraren 

I materialet finns det stöd i form av hur lärare kan tänka vid bedömning samt hur 

lärare kan tänka vid uppfyllelse av kunskapsmål, vilket skildras i figur 8. 

 

Figur 8. Stöd i till lärare vid avstämning mot kunskapsmål efter åk. 2. 

Ett annat stort stöd lärare hittar i lärarhandledningen är på sidorna 18-24 i 

lärarhandledningen som behandlar information om utveckling av språk- och 

läsförmåga samt läsning och läsförmåga. Innehållet på sidorna 18-20 tar upp viktiga 

aspekter kring hur lärare kan tänka vid undervisning av exempelvis språkutvecklande 

samtal, automatiserad läsning samt hur språk- och läsförmåga kan synliggöras. Vidare 

tas den aktiva lärarrollen upp, vilken betydelse ett positivt klassrumsklimat har så 

eleverna känner sig trygga samt olika sätt att läsa på, såsom högläsning, läsning i grupp 

samt läsning i olika nivåer (se figur 9). 

   

Figur 9. Exempel på stöd till lärare om aktiv lärarroll och klassrumsmiljö. 
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Vidare behandlas läsförståelsestrategier, grammatik och språklära, stavning, 

ordkunskap och ordförrådsutveckling samt hur eleverna kan öva på att tala, lyssna 

och samtala (Felth Sjölund 2012:21-24), exempel på detta skildras i figur 10. 

 

Figur 10. Exempel på stöd om lässtrategier med hjälp av läsfixare. 

Lärarhandledningen ger ett stort stöd till lärare på de första 28 sidorna med tydlig 

och innehållsrik information om bland annat bedömning, mål i Lgr 11, forskning om 

språkutveckling och läsförståelse. Däremot hade det också varit till stöd om en 

bedömningsmatris funnits tillgänglig för att göra avstämningar istället för att 

uppfinna det själv. Dessutom tas olika aspekter som påverkar utveckling av språk- 

och läsförmåga upp, exempelvis att hög lärarkompetens är den viktigaste 

komponenten för att utveckling ska ske, vilket kan påminna lärare om vilken viktig 

roll de har i den tidiga skriv- och läsundervisningen. Utöver detta presenteras olika 

läsförståelsestrategier med hjälp av så kallade “läsfixare” (se figur 10), vilka kan 

hjälpa eleverna att öva upp sina mentala lässtrategier. Däremot hade det varit extra 

bra om en bild på läsfixare fanns med i samtliga kapitel för att förtydliga och 

påminna lärare att använda dem i undervisningen. 

3.1.3.2 Tema 2 i Stöd till läraren: Kapitelanknuten information 

Det stöd lärare får från materialet, som är kapitelanknuten information, har nämnts 

tidigare i föregående analyser. Exempel på detta finns att tillgå i figurerna 1-10 som 

samtliga är exempel på stöd till lärare vid arbete med materialet. Den 
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kapitelanknutna informationen som lärare har att tillgå i materialet är i stor 

utsträckning heltäckande när lärare ska planera och/eller genomföra sin 

undervisning. Det finns både stöd för hur lärare kan tänka när de ska planera 

lektionen samt förslag på många ord som kan vara svåra att förstå för eleverna när de 

antingen ska arbeta med arbetsboken eller lyssna på läraren som läser ur läsebok B. 

Däremot som vi varit inne på tidigare kan det anses saknas en tydlig beskrivning på 

vilka mål som behandlas under lektionen samt direkta kopplingar till kursplanen i 

svenskämnet i Lgr 11. Detta är också något som Ahl et al. (2013:46) samt Hill och Ball 

(2009:68) menar är till stor hjälp för lärare vid planerandet och utförandet av 

undervisningen.  

3.1.3.3 Tema 3 i Stöd till läraren: Extra stödmaterial för läraren 

Förutom det som tidigare nämnts som extra stödmaterial (se exempelvis figur 5) 

finns det i slutet av materialet olika bildkort (se figur 11) som lärare kan kopiera upp 

och laminera. I de kapitel där det finns tillhörande bildkort finns även information 

om detta till lärare i nedre kanten av det aktuella kapitlets sida.  

 

Figur 11. Exempel på bildkort i materialet. 

Det är bra att det finns bildkort och kopieringsunderlag i lärarhandledningen samt 

att det informeras om dem till lärare så att de kan finnas tillgängliga i 

undervisningen. Dessutom om lärare väljer att kopiera upp och laminera dem kan de 

även sättas upp på väggen i klassrummet som en påminnelse om vad exempelvis 

läsfixaren Fröken Detektiv innebär, vilket gör det enklare för eleverna att få en 

djupare förståelse för exempelvis olika lässtrategier. Westlund (2017:193) menar 

också att en aktiv undervisning i läsförståelse är effektiv för elevers utveckling av 

läsförståelse men menar också att lärare inte ska fokusera alltför mycket på vilka 

olika lässtrategier det finns. Risken enligt Westlund (2017:193) kan bli att lärare 

förstör elevers läsupplevelse. 
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3.2 Analys 2: Innehåll 

Utifrån analys av lärarhandledningens struktur (avsnitt 3.1) uppdagades att 

lärarhandledningen följer ett tydligt återkommande mönster i samtliga kapitel, alltså 

vilket stöd läraren får av lärarhandledningen i undervisningen. Inför denna analys av 

innehåll gjordes ett nytt urval av exempel från materialet eftersom på detta vis täcks 

fler kapitel in och kan analyseras. För att få en överblick över mönstret skapades en 

tabell (tabell 1) över samtliga kapitel i lärarhandledningen. Utifrån denna 

modifierades Hemmis et al. (2013:3-4) analytiska ramverks kategorier för att passa 

denna undersökning. Kategorierna som valdes blev: Moment, kort sammanfattning 

av läsebokens kapitel, förslag på arbetsgång, ord och begrepp samt att samtala om. 

Tabell 1: Det analytiska ramverkets fem modifierade kategorier samt beskrivningar. 

Kategori: Stöd till läraren: 

1. Moment Moment som bearbetas under lektionstillfället, 

exempelvis vad en rubrik är, sammansatta ord, 

instruktioner etc. 

2. Kort sammanfattning 

av läsebokens kapitel 

Läraren får en kort sammanfattning om vad 

läsebokens kapitel handlar om. 

3. Förslag på arbetsgång Ger läraren förslag på hur undervisningen kan 

läggas upp. 

4. Ord och begrepp Ger förslag till läraren på vilka ord och fraser som 

kan tänkas behövas förklaras för eleverna, 

exempelvis förnuftig, plankor, dreglande käftar 

etc. 

5. Att samtala om Ger läraren förslag på olika samtalsämnen, 

uttryck, hur ett samtal går till etc. till det aktuella 

kapitlet i läseboken. 

 

I tabell 1 förklaras de olika kategorierna som det analytiska ramverket består av. 

Därefter har vi valt att visa i tabell 2 exempel ur varje kategori från olika kapitel i 

lärarhandledningen. Dessa har därefter tolkats och analyserats, vilket blir synligt i 

den tredje kolumnen. 
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Tabell 2: Exempel på varje kategori ur lärarhandledningen. 

Kategori: Exempel från 
lärarhandledningen  

Tolkning och analys: 

1. Moment “Moment 

Rubriker 

Sammansatta ord 

Alfabetet och 

bokstavsformer” 

(kap 1, s. 29). 

Trots att det inte uttryckligen står i 

lärarhandledningen kan dessa moment 

tolkas vara mål att uppfylla under 

lektionen. På så vis kan läraren i sin tur 

koppla dessa moment till konkreta mål i 

Lgr 11. Exempelvis står det i syftet i 

kursplanen för svenskämnet att elever 

ska få kännedom och öva på:  

● “Språkets struktur med stor och 

liten bokstav, punkt, frågetecken 

och utropstecken samt 

stavningsregler för vanligt 

förekommande ord i elevnära 

texter.  

● Alfabetet och alfabetisk 

ordning.” (Skolverket 2011:248) 

Dock hade det varit positivt om dessa 

lärandemål funnits att tillgå i direkt 

anslutning till varje kapitel i 

lärarhandledningen. På så vis får lärare 

ett extra stöd och sparar tid då de ej 

behöver tolka momentet till lärandemål, 

vilket Hill och Ball (2009:69) 

förespråkar att det bör finnas med i 

lärarhandledningen. 

2. Kort sammanfattning 

av läsebok B:s kapitel 

“Asta kommer till 

frukostbordet på ett strålande 

humör. Hon är ivrig att 

komma till skolan för att 

berätta om sin fantastiska 

idé. Då påminner pappa om 

att hon ska gå till tandläkaren 

först.” (kap. 9, s. 61). 

Denna lilla sammanfattning av 

läsebokens kapitel kan vara till stor hjälp 

för läraren när hen ska lägga upp 

undervisningen. Även om läraren läser 

kapitlet kan det faktiskt vara bra med en 

sammanfattning i lärarhandledningen 

som en påminnelse om vad som händer i 

kapitlet, vilket Hill och Ball (2009:69) 

menar är ett stöd för lärare i planerandet 

av undervisningen. 

3. Förslag på 

arbetsordning 

“Läs kapitlet ur B-boken högt 

för eleverna och var 

uppmärksam på de ord och 

fraser som kan behöva 

förklaras före eller under 

läsningen. Samtala om 

innehållet. Efter samtalet är 

det lämpligt att arbeta med 

studieteknik och förbereda 

intervjun på s. 56 i 

arbetsboken. Sidorna 54-55 

Under denna kategori får läraren 

konkreta förslag på hur hen kan lägga 

upp arbetsordningen under lektionen. 

Däremot saknas förslag på exempelvis 

nivåanpassning eller andra 

tillvägagångssätt, vilket Hill och Ball 

(2009:69) anser att det borde finnas i en 

lärarhandledning för att underlätta 

lärarens arbete med att nivåanpassa 

undervisningen. Förhoppningsvis passar 

denna arbetsordning för klassen, annars 
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kan eleverna arbeta med 

självständigt.” (kap 13, s. 77). 

måste läraren hitta en annan arbetsgång 

och därmed riskerar läraren att förlora 

stödet från lärarhandledningen (Hill & 

Ball 2009:69). 

4. Ord och fraser att 

förklara 

“jättehemskt, ljuga, chans, 

fixa, övermorgon, spegelbild, 

försvunnet, precis, bevis” 

(kap. 18, s. 97). 

“reseberättelse, äntligen, 

prishyllan, folkmassan, 

otacksam, sorglig figur, 

förnuft till fånga, skänkt, 

barnhem, ägarinna, ensam 

och övergiven, dreglande 

käftar, klickar på en liten 

låda, inte frisk i huvudet, 

hemska öde, antagligen, 

brevbärare, fraktar runt mig, 

museum, lådklickandet, 

ledtråd, går ut på, stad, 

fuskar, statyer, människor, 

annorlunda, samma gamla 

visa vareviga dag, parkbänk, i 

godan ro, ingen dök upp, 

läskigare, otäcka skuggor, 

grenarna vajade, hemskast, 

räddare, min hjälte, 

huvudkudde, skyddade mig 

hela natten, inte trevligt, 

flygplatsen, bräcka det, 

kramdjur, förmodligen” 

(kap.15, s. 85). 

Visserligen är det bra att lista ord och 

fraser som kan vara svåra för eleverna 

att förstå eller veta vad de betyder, dock 

vore det bra med exempelvis synonymer 

till dessa ord och fraser. Som lärare är 

det bra att besitta kunskaper om hur ord 

kan förklaras på andra sätt. Däremot 

menar Gibbons (2016:25) att för lärare 

och elever som är flerspråkiga kan detta 

ställa till problem i och med att vanliga 

fraser och ord som är kulturellt 

betingade kan vara svåra att ta till sig. 

För att läraren ska få ett fullgott stöd så 

borde det finnas förklaringar till ord och 

fraser i lärarhandledningen så att 

läraren inte behöver avsätta tid till att 

finna dessa förklaringar (Gibbons 

2016:25).  

5. Att samtala om ● “Bea är förtvivlad och 

tycker inte att hon är 

värd någon kram av 

mamma. Hur kom 

det sig? Hur tror ni 

att hon känner sig? 

Har någon i klassen 

varit med om något 

liknande? 

● I Asta tändes ett litet 

hopp. Vad menas 

med det? Hur kom 

det sig? 

● Hur gick det med 

“Operation ringa 

Sigge”?” (kap. 21, s. 

109). 

Förslagen på samtalsämnen är bra då de 

behandlar frågor om känslor som 

kopplas till elevernas vardag, vilket är 

mål i Lgr 11 (Skolverket 2011:248). 

Läraren får stöd med frågor och 

samtalsämnen i lärarhandledningen. 

Däremot anser Frelin (2012:81-82) att 

lärare måste vara medvetna om vilken 

elevgrupp de har framför sig eftersom 

det kan vara känsligt för eleverna att 

diskutera dessa frågor. Vidare menar 

Frelin (2012:81-82) att 

klassrumsklimatet bör vara tillåtande, 

om en elev inte vill svara måste det vara 

tillåtet utan att någon kommenterar eller 

“tvingar” eleven att svara. Risken är då 

att elevens motivation och 

självförtroende sjunker (Frelin 2012:65, 

81-82) 
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3.3 Analys 3: Form och funktion 

Begreppen form och funktion belyser de didaktiska aspekterna (Hoelgaard 2015:38). 

Utifrån analys två, Innehåll, uppdagades ett återkommande mönster av presenterade 

aktiviteter, det vill säga uppgifter och handlingar som läraren har som intention att 

använda sig av i sin undervisning. Undervisningens form och innehåll analyseras 

således här utifrån vilka aktiviteter och i vilken ordning de presenteras i 

lärarhandledningen, t. ex. förslag på att arbeta vidare med som spel eller konkreta 

övningar eller elevernas arbete i arbetsboken. Samtliga exempel i tabell 3 och tabell 4 

är tagna från kapitel 3 eftersom det är det enda kapitlet som innehåller samtliga delar 

och rubriker. 

Tabell 3: Exempel på form i materialet från kapitel 3. 

Aktiviteter Form  Tolkning och analys 

1. Högläsning Lärarledd aktivitet. 

Exempel: 

“Läs kapitlet ur B-boken högt för 

eleverna” (s. 37). 

I denna aktivitet får eleverna öva på 

att lyssna till läraren som läser högt i 

läsebok b som har en högre 

svårighetsnivå än läsebok a. På så vis 

får alla elever tillgång till mer 

innehållsrika texter, fler ord och 

begrepp, vilket är bra enligt Gibbons 

(2016:25) att elever får tillgång till 

även om de inte är bekanta med 

dem. 

2. Diskussion Lärarledd och gemensam aktivitet. 

Exempel: 

“I texten finns ett meddelande med 

en instruktion som man behöver 

prata med eleverna om innan de 

arbetar med s. 14 i arbetsboken.” 

(s.37). 

Under denna aktivitet får eleverna 

chans att antingen bli introducerade 

eller repetera vad en instruktion är 

och hur man skriver en sådan. Detta 

är positivt att lyfta då eleverna 

senare ska arbeta och göra en 

instruktion i en aktivitet i 

arbetsboken. Detta är även något 

som är i samklang med Lgr 11 då 

eleverna ska få ta del av instruerande 

texter (Skolverket 2011:248), vilket 

även lyfts i början av 

lärarhandledningen, se figur 2. 

3. Ord och 

begrepp 

Lärarledd och ev. gemensam 

aktivitet. 

Exempel: 

“[...] var uppmärksam på de ord och 

fraser som kan behöva förklaras 

före eller under läsningen” (s. 37). 

Att läraren lyfter ord och begrepp 

som kan vara svåra att förstå, 

kontextbundna, uttryck samt talesätt 

är ett bra sätt för eleverna att öka sitt 

ordförråd, speciellt om eleverna är 

flerspråkiga eller har ett torftigt 

ordförråd (Gibbons 2016:25). 
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Däremot saknas det stöd för läraren 

eftersom det saknas förklaringar till 

ord och begrepp exempelvis “sa han 

fundersamt, låtsaslämna, värdelös” 

(s. 37) eller talesätt såsom “högg till i 

magen, och gnagde i” (s. 37) samt 

uttryck såsom “Olle klev in i 

samtalet” (s. 37) som läraren bör 

lyfta till eleverna och på samma sätt 

för eleverna kan det vara svårt för 

lärare att förklara utan att slå upp 

dem (Gibbons 2016:25).  

4. Att samtala om Lärarledd och gemensam aktivitet. 

Exempel: 

“Varför tror ni inte att Bea helt 

enkelt kunde ändra sig? Varför kan 

hon inte bara berätta för klassen att 

hon inte längre vill ge bort sin nalle? 

(Om svårigheten att bryta löften. 

Kanske skämdes hon också lite för 

att hon faktiskt brydde sig så mycket 

om nallen.)” (s. 37) 

Att läraren lyfter samtalsämnen som 

hör till kapitlet gör att hen kan få en 

indikation på om eleverna lyssnat, 

om de har förstått innehållet samt ge 

elever en chans att med egna ord 

beskriva innehållet. På så vis kan en 

annan elev som eventuellt tappat 

intresset när läraren läser, uppnå 

förståelse för det lästa och återuppta 

intresset för att delta i diskussionen. 

Extra viktigt är det också att 

klassrumsklimatet är tillåtande, 

framförallt när det handlar om 

ämnen som kan upplevas känsliga 

och personliga (Frelin 2012:46). 

5. Bild och form 

 

 

Lärarledd aktivitet (samarbete med 

bildlärare). 

Exempel: 

“Illustrera talesätten: gnagde i, 

högg till i magen, fräste surt, inte ett 

dugg, proppa ner, klev in i samtalet, 

ryckte på axlarna, med tungt hjärta. 

Samarbeta med bildläraren.” 

Visserligen är det bra att eleverna på 

många olika sätt får öva på talesätten 

för att skapa förståelse för dem. 

Däremot hade det eventuellt varit 

enklare för eleverna att dramatisera 

talesätten istället för att illustrera 

dem, vilket vi kan uppleva som en 

svår uppgift även för vuxna. Dock 

tränar eleverna i denna uppgift på: 

”Ord och begrepp som används för 

att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter” (Skolverket 2011:249).  

6. Faktaruta Lärarledd aktivitet kopplad till 

aktivitet 2 - diskussion. 

Exempel: 

“Instruktioner 

En instruktion är en beskrivning av 

hur en eller flera arbetsuppgifter 

ska utföras [...].” (s. 37).  

Faktarutan innehåller en tydlig och 

bra beskrivning om vad en 

instruktion är och hur den är 

uppbyggd. Den ger även exempel på 

vad instruktionstexter är (matrecept 

och bruksanvisningar). Läraren får 

dessutom ett bra stöd till 

undervisningens aktiviteter tack vare 

faktarutan eftersom den är så pass 

enkel och tydlig i sitt utförande samt 

övar eleverna på: ”Instruerande 
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texter, till exempel spelinstruktioner 

och arbetsbeskrivningar, och hur de 

kan organiseras med logisk ordning 

och punktuppställning i flera led.” 

(Skolverket 2011:48). 

7. Arbete i 

arbetsboken 

Lärarledda, par och individuella 

aktiviteter. Exempel: 

 

1. Nallens lapp: 

När man skriver mailadresser 

används snabel-a. Här får eleverna 

träna på att skriva tecknet. Man 

börjar uppifrån som ett vanligt a 

(starta vid pricken) och gör sedan 

“svansen” runt om. 

Träna in formen genom att “skriva” 

tecknet i luften, på tavlan, med 

fingret på bänken innan eleverna 

skriver i boken.” (s. 38). 

 

2. Dubbelnamn: 

“I uppgift 1 ska eleverna bilda egna 

dubbelnamn med hjälp av två 

tärningar. De ska först enas om sex 

flicknamn och sex pojknamn som de 

skriver ner. Därefter kastar de 

tärningarna och slumpvis bildas 

nya dubbelnamn. Eleverna väljer ut 

fyra av dessa och skriver ner dem. 

Låt gärna eleverna arbeta parvis. 

I uppgift 3 ritar eleverna ett eget 

gosedjur som de ger ett 

dubbelnamn. Genom att berätta om 

sitt gosedjur och varför det fått sitt 

namn tränar de sig i att berätta för 

en grupp och att lyssna på andra” 

(s.38). 

 

3. Konsonanter. 

“Innan eleverna arbetar med s.16-17 

i arbetsboken bör ni ha repeterat 

vilka bokstäver som är vokaler och 

vilka som är konsonanter. I vårt 

svenska alfabet har vi 20 

konsonanter. Konsonanterna heter 

på ett sätt, med låter på ett annat 

sätt när du läser dem i en text: 

k heter “kå” men låter endast K 

b heter “be” men låter endast b osv. 

I det svenska språket kan man inte 

bilda ord enbart av konsonanter. 

Aktivitet 1 börjar lärarledd men 

övergår i individuellt arbete. 

Aktiviteten är välbeskriven och 

stöttar läraren genom att ge 

varierande och olika förslag på hur 

eleverna ska träna in formen på 

snabel-a. På så vis skapas en trygghet 

för eleverna att gå vidare till det 

individuella arbetet i arbetsboken 

(Frelin 2012:65, 81-82). 

 

Aktivitet 2 börjar lärarledd genom 

att förklara vad eleverna ska göra 

under aktiviteten. Därefter blir den 

en paraktivitet genom att eleverna 

tillsammans ska komma överens om 

flick- och pojknamn. Under denna 

aktivitet får lärare stöd av 

lärarhandledningen genom att ge 

förslag på hur eleverna ska arbeta. 

Dessutom är denna uppgift utformad 

så eleverna får möjlighet att öva på 

att berätta för grupp och att lyssna på 

andra, vilket är mål i Lgr 11 

(Skolverket, 2011:248). Visserligen 

förstår lärare att detta är ett mål i Lgr 

11 men det hade varit praktiskt om 

lärandemålen var tydligt utskrivna i 

varje kapitel för att ytterligare ge 

stöd till lärare, vilket även Hoelgaard 

(2015:21) menar är ett bra stöd i 

lärarhandledningar. 

 

Aktivitet 3 börjar med en lärarledd 

repetition av vokaler och 

konsonanter för att sedan övergå till 

individuellt arbete. Denna aktivitet 

är uppdelad i flera aktiviteter och 

den tredje får lärare förslag på att 

eleverna kan arbeta i par. Hela 

uppgiften går ut på att elever ska öva 

på vokaler och konsonanter, vilket 

även är mål i Lgr 11 (Skolverket 

2011:248). Lärare får även en tydlig 

instruktion på hur de kan ge olika 

strategier för att skilja vokaler och 
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I uppgift 2 får eleverna fortsätta 

skriva sina klasskamraters namn. 

Den här gången skriver de namn 

som börjar med konsonanter. Kom 

ihåg - namn skrivs med versal i 

början. 

I ordjakten i uppgift 3 arbetar 

eleverna med konsonanter, genom 

att sökläsa i läseboken efter ord som 

börjar eller slutar med en viss 

konsonant. Låt gärna eleverna läsa 

upp sina ord för varandra. 

Ordjakten kan göras som en 

parövning. 

I uppgift 7 får eleverna, på samma 

sätt som tidigare med vokalerna, 

testa vilka av konsonanterna som 

kan ersätta diamanterna. Det gäller 

att bilda så många riktiga ord som 

möjligt. Använd gärna bokstavskort 

att laborera med. Även denna 

uppgift lämpar sig som parövning. 

Efter övningen kan ni samla alla 

riktiga ord som eleverna kommit 

på” (s.39). 

konsonanter åt. Ett stort minus är att 

i uppgift 7 förväntas det att eleverna 

ska laborera med bokstavskort men 

de finns inte att tillgå i materialet. 

Arbetsuppgifterna är dessutom 

varierade och många lärstilar möts, 

vilket är positivt eftersom alla lär sig 

på olika sätt (Davis & Krajcik 

2005:3). 

8. Förslag att 

arbeta vidare 

med 

Individuell, gemensam och 

paraktivitet. 

Exempel: 

1: “Låt eleverna säga eller skriva 

enkla instruktioner till varandra. (s. 

38). 

2: “Skriva på datorn. [...] Låt 

eleverna skriva och berätta vad de 

tror.” (s. 38). 

3: “Kopieringsunderlag. På 

kopieringsunderlaget (s. 40) får 

eleverna arbeta vidare med 

konsonanter och repetera 

synonymer. (s. 39). 

Förslagen lärare får i underrubriken i 

Att arbeta vidare med i 

lärarhandledningen med innehåller 

olika aktiviteter och arbetsmetoder 

för att skapa variation. Dessutom har 

lärare möjlighet att välja hur 

aktiviteten ska utformas utifrån 

förutsättningar och elevgrupp, vilket 

Hoelgaard (2015:21) menar är en 

viktig del av undervisningen. 

 

Aktivitetens funktion handlar om vad syftet är med aktiviteten, t. ex vilken betydelse 

den har för elevens lärande och det förväntade resultatet (Hoelgaard 2015:38). 

Tabell 4. Exempel på funktion i materialet från kapitel 3. 

Kategori: Funktion Tolkning och Analys 

1. Moment Moment som bearbetas under 

lektionstillfället, exempelvis vad 

Momenten som behandlas i varje 

kapitel kan kopplas till Lgr 11 
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en rubrik är, sammansatta ord, 

instruktioner etc. 

(Skolverket 2011:247-258) fast det 

inte står uttryckligen i 

lärarhandledningen. Som nämnt 

ovan hade detta varit bra om det 

funnits utskrivet tydligt och klart för 

att lärare enkelt ska kunna lyfta 

målen för undervisningen. 

2. Kort 

sammanfattning av 

läsebok B:s kapitel 

Läraren får en kort 

sammanfattning om vad 

läsebokens kapitel handlar om. 

Syftet med sammanfattningen kan 

tolkas vara ett sätt att få en överblick 

av vad läsebokens kapitel handlar 

om. På så vis kan nyfikenhet väckas 

hos eleverna innan läsningen om 

läraren läser med inlevelse. 

3. Förslag på 

arbetsgång 

Ger läraren förslag på hur 

undervisningen kan läggas upp. 

Syftet med denna underrubrik kan 

tolkas vara att underlätta för lärare 

hur arbetet kan läggas upp, speciellt 

med tanke på hur starkt knutet 

arbetsboken och läseboken är till 

varandra. Det är även positivt att 

olika moment som behöver repeteras 

tas upp så lärare är medvetna om att 

det kan finnas ett behov av 

repetition. 

4. Ord och begrepp Ger förslag till läraren på vilka ord 

och fraser som kan tänkas 

behövas förklaras för eleverna, 

exempelvis förnuftig, plankor, 

dreglande käftar etc. 

Syftet med att lista ord och begrepp 

som kan vara svåra att förstå är en 

bra idé, däremot saknas förklaringar 

och synonymer till dessa, vilket kan 

resultera i att lärare undviker att ta 

upp vissa begrepp eller uttryck 

eftersom de själva inte kan förklara 

dem i de fall de inte har tillgång till 

ordlista.  

5. Att samtala om Ger läraren förslag på olika 

samtalsämnen, uttryck, hur ett 

samtal går till etc. till det aktuella 

kapitlet i läseboken. 

Syftet med denna rubrik kan vara att 

dels kunna kontrollera om eleverna 

följer med i texten, om de har förstått 

innehållet samt blir det ett tillfälle 

för diskussion om olika 

samtalsämnen som är både 

vardagsnära och triviala till med 

djupgående frågor om exempelvis 

bryta löften. Den listar även många 

och bra frågor som lärare kan utgå 

ifrån och bygga vidare på. Dessutom 

övar eleverna på att tala, lyssna och 

samtala, för att öva upp sin 

kommunikativa förmåga (Skolverket 

2011:247). 
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4 Avslutning och diskussion 

I detta kapitel kommer det ges en övergripande sammanfattning och analysdiskussion i 

avsnitt 4.1. Därefter i avsnitt 4.2 diskuteras studiens metod, i avsnitt 4.3 redogörs det för 

vilka slutsatser som dragits och avslutningsvis i avsnitt 4.4 ges förslag på framtida 

forskning. 

4.1 Övergripande sammanfattning och analysdiskussion 

I detta avsnitt har vi delat upp sammanfattning och analysdiskussion utifrån studiens 

tre kategorier: Struktur (4.1.1), Innehåll (4.1.2) och Form och funktion (4.1.3). 

4.1.1 Struktur 

Analysen av det undersökta materialets struktur delades in i tre kategorier: 

Lärarhandledningen som helhet, Kapitel och Stöd till läraren som i sin tur delades 

in i tre återkommande teman: Information till läraren, Kapitelanknuten 

information och Extra stödmaterial. Under denna analys framkom det i kategori 1, 

Lärarhandledningen som helhet, att det finns många sidor med inledande 

information till läraren exempelvis hur läromedlet är uppbyggt, koppling till det 

centrala innehållet i svenskämnet för årskurserna 1-3 i Lgr 11 samt bedömning. 

Därutöver finner lärare information om forskning om läs- och skrivinlärning samt 

tips och idéer kring lärarkompetensen, lärares roll i klassrummet och hur 

klassrumsklimatet kan påverka läs- och skrivinlärningen (Felth Sjölund et al. 2012:1–

28). Det som däremot saknas är sidhänvisningar till de kapitel som berör de olika 

lärandemålen och vad som ska bedömas i respektive kapitel. En bedömningsmatris 

kan vara ett bra stöd och resurs för lärare. I analysen av kategori 2, Kapitel, framkom 

det att även här finns gott om information till lärare vid arbete med läsebok B och 

arbetsboken, vilka är starkt kopplade till varandra. Exempel på stöd finns i 

lärarhandledningens underrubriker Förslag på arbetsordning och Ord och begrepp 

att förklara (se figur 6). Det framkom även att det inte står uppskrivet exempelvis 

vilka mål som behandlas i respektive kapitel, hur lärare kan bedöma momenten som 

behandlas samt avsaknaden av synonymer till ord och begrepp att förklara samt 

betydelsen av olika talesätt (Felth Sjölund et al. 2012:37). I kategori 3, Stöd till 

läraren, uppdagades det att mycket av stödet lärare får finns på de inledande 

sidorna. Materialet har en tydlig struktur. I varje kapitel stödjer lärarhandledningen 

lärare vid arbete med både läsebok och arbetsbok, dels på grund av att det finns 
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förslag på arbetsordning, facit till arbetsbok och varierade arbetssätt (Felth Sjölund et 

al. 2012:37–40). Dock saknas det facit till de tillhörande kopieringsunderlagen, vilket 

kan underlätta för lärare vid genomgång och rättning av dessa uppgifter. Ett annat 

stöd som vore bra om det fanns är en ”förberedelseruta” som talar om för lärare vilka 

verktyg och material som behöver förberedas innan lektionen startar, exempelvis 

laddning och bokning av datorer till alla elever (Hill & Ball 2009:70-71). 

4.1.2 Innehåll 

I analys 2, Innehåll, gjordes en tabell över återkommande underrubriker i 

lärarhandledningen som modifierades utifrån Hemmis et al. (2013:3-4) analytiska 

ramverks kategorier, för att passa vår undersökning. Moment, Kort sammanfattning 

av läsebok B:s kapitel, Förslag på arbetsgång, Ord och fraser att förklara samt Att 

samtala om blev kategorierna som valdes ut. När dessa analyserades, utifrån vilket 

stöd lärare kan tänkas få utifrån dem, framkom det att moment kan tolkas vara mål 

att uppfylla i Lgr 11, dock står inte det uttryckligen i materialet, vilket Hill och Ball 

(2009:69) samt Remillard (2016:38) förespråkar. I analysen av kort sammanfattning 

av läsebok B:s kapitel framkom det att lärare ges en möjlighet att få en övergripande 

blick över handlingen i läseboken. 

Därutöver i kategorin förslag på arbetsordning ges konkreta förslag på hur 

lärare kan lägga upp undervisningen. Däremot om förslaget inte passar elevgruppen 

riskerar stödet från lärarhandledningen att falla bort. Det hade också varit bra om det 

funnits förslag på nivåanpassningar så lärare kan få stöd med att förenkla och 

utmana eleverna. I kategori Ord och fraser att förklara framkom det att det finns 

många ord och fraser som kan vara svåra för eleverna att förstå, dock saknas det 

förklaringar till dessa, vilket hade utgjort ett extra stöd för lärare i undervisningen 

eftersom det ställs många krav på lärare då de ska möta elever med andra modersmål 

än svenska. Lärare behöver kunna förklara med flera olika synonymer ordens 

betydelse för eleverna så deras ordförråd ökar, vilket är viktigt för att eleverna ska 

kunna utveckla sin läsförståelse i alla ämnen (Gibbons 2016:25). Till sist i Att 

samtala om ges ett gott stöd till lärare eftersom de får förslag på olika samtalsämnen 

som klassen kan diskutera tillsammans. Det finns tydliga sidhänvisningar till 

läseboken, vilket är ett bra stöd för lärare då de kan hitta ursprunget till frågorna. 

Dessutom behöver inte lärare komma på frågor själv, vilket spar tid. Dock bör lärare 
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ha i åtanke att det finns ett gott klassrumsklimat om känsliga ämnen ska diskuteras 

(Frelin 2012:65, 81-82). 

4.1.3 Form och funktion 

Under analysen av Form och funktion separerade dessa i två olika tabeller (se tabell 3 och 

4). Det framkom under analyserna att det finns blandade aktiviteter som både är 

lärarledda, men också uppmuntras elever att arbeta i par och diskutera utifrån frågor som 

lärare ställer. Dessutom är aktiviteterna varierade i sin form, exempelvis, högläsning, 

diskussioner, bild och form, spel samt användning av IKT (Information, kommunikation 

och teknik). Däremot kan vi se att det saknas ett tydligt syfte med lektionen, vilket kan 

förtydligas genom att ge en beskrivning av målet och vad eleverna förväntas att lära sig 

under den aktuella lektionen (Hill & Ball 2009:70-71, Remillard 2016:38). Ett annat stöd 

som saknas är sidhänvisningar till de kapitel som behandlar vokaler och konsonanter då 

dessa behöver repeteras i kapitel 3 (se Wänblad 2011:37), vilket kan vara ett bra stöd för 

lärare när de planerar sin undervisning. Som nämnt tidigare saknas det ordförklaringar 

och synonymer till ord och begrepp att förklara. Det kan ge lärare bättre förutsättningar 

och stöd i att utveckla elevernas ordförråd samt ordförståelse. Detta är oerhört viktigt då 

ett stort ordförråd leder till en god läsförståelse och denna förmåga är betydelsefull i alla 

skolämnena (Gibbons 2016:25).  

4.2 Metoddiskussion 

I det stora hela har Hoelgaards (2015) holistiska och induktiva analysmodell varit till 

stor hjälp i denna innehållsanalys, speciellt då det gick att modifiera kategorierna 

Struktur, Innehåll, Form och funktion och Tilltal utifrån vårt ämne. Att valet föll på 

att använda en analysmodell som utgår ifrån ämnet matematik beror på att det inte 

finns någon liknande i svenskämnet, utifrån denna undersökning. Tack vare 

analysmodellen har det varit enkelt att hålla analysen inom det analytiska ramverket 

och kategorierna blev tydliga när materialet analyserades. Skillnaden mellan vår 

analys och Hoelgaards (2015:28) är att kategorin Tilltal aktivt valdes bort i denna 

studie men framkom under kategorin Form och funktion. Dessutom har det utförts 

flera olika urval i studien utifrån vad som analyserats. Detta på grund av att det på så 

vis blev en bredare analys av materialets innehåll. Dock uppstod en utmaning att 

strukturera analysredovisningen så att det blev tydligt för läsaren att följa med i de 

olika resonemangen. Ett flertal figurer fick avlägsnas då dem skapade förvirring även 
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om vår avsikt var att förtydliga de olika stegen i analyserna. Även bilagor valdes bort 

då uppsatsen blev för stor och svårigheten att publicera den elektroniskt blev omöjlig. 

Vi valde även att lägga till ett kapitel, Metod och material, trots att vi utgår från en 

litteraturdidaktisk disposition eftersom vi ansåg att vår studie förtydligas med detta 

kapitel. Vi har även upplevt utmaning med att inte lägga in våra egna personliga 

åsikter och värderingar i analysen av materialet, vilket Bryman (2011:297) belyser att 

det kan vara. Vi är även medvetna om att olika personer styrs av olika personliga 

värden och värderingar. Om en liknande undersökning görs igen kan således 

analyserna skilja sig från denna studies analys på grund av att människor tolkar och 

förstår texter på olika vis (Bryman 2011:297). 

4.3  Slutsatser 

Slutsatserna som dras utgår ifrån de tre forskningsfrågorna som ligger till grund för 

denna studie (se avsnitt 1.1). Den första frågan handlar om hur lärarhandledningen 

kan förstås utifrån dess struktur, innehåll, form och funktion. Generellt sett utifrån 

analysen som har gjorts i denna studie finner vi att det finns en tydlig och 

återkommande struktur, vilket gör det enkelt för lärare att förstå och följa 

författarens intentioner om hur arbetet med materialet kan läggas upp. Dessutom i 

och med att i stort sett samtliga kapitel följer samma mönster med rubriker (se figur 

2 och 3) blir det även tryggt och bekant för eleverna vid arbete med materialet. Dock 

är innehållet olika i alla kapitel i och med att lärarhandledningen är så starkt kopplad 

till läsebok B:s handling. Men på så vis blir det även variation i elevernas arbete i 

arbetsboken och aktiviteterna, vilket är bra enligt Liberg och Björk (2006:12) och 

Skolinspektionen (2015:7) eftersom elever lär sig på olika sätt. 

Den andra forskningsfrågan handlar om vilket stöd det finns för läraren att tillgå 

i lärarhandledningen till Diamantjakten. Slutsatsen vi drar utifrån denna fråga är att 

lärarhandledningen ger ett gott stöd för lärare utifrån vår analys. Dock saknas det 

vissa inslag såsom tydliga förklaringar på ord och fraser samt talesätt. Det finns 

många ord och fraser som tas upp i materialet men inte en enda förklaring finns att 

tillgå (se till exempel figur 6 och tabell 2), vilket innebär att lärare måste ta tid i 

anspråk till att eventuellt slå upp ordens och frasernas betydelse (Gibbons 2016:25). 

Därutöver vid jämförelse mellan två kapitel (kapitel 3 och 23) framkom det under 

analysen att dessa två kapitel skiljer sig åt i antal underrubriker i lärarhandledningen. 

Detta innebär att stödet är mindre i kapitel 23 som endast innehåller 
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grundrubrikerna, färre punkter att diskutera samt fler ord och fraser att förklara. 

Medan det i kapitel 3 finns en extra rubrik samt en faktaruta, fler punkter att 

diskutera samt färre ord och fraser att förklara (se figur 2, 3 och 6). Dessutom finns 

det bra stöd för lärare när eleverna ska arbeta i arbetsboken eftersom det finns ett 

tillhörande facit till uppgifterna. Däremot saknas det facit till kopieringsunderlagen, 

vilket vi kan anse är ett bristfälligt stöd för lärare. Dessutom skiljer det sig åt mellan 

kapitel 3 och 23 med förslag på uppgifter och aktiviteter att arbeta vidare med där 

återigen kapitel 3 har fler förslag jämfört med kapitel 23 (se figur 4). 

Den tredje och sista forskningsfrågan handlar om i vilken utsträckning materialet 

är kopplat till det centrala innehållet i svenskämnet för årskurserna 1-3 i Lgr 11. 

Slutsatsen vi drar utifrån analysen som utförts är att det finns koppling till Lgr 11 

samt en sida om bedömning (se figur 1 och 8) men detta skulle kunna göras tydligare. 

Lärandemål från kursplanen i svenskämnet (Skolverket 2011:247-258) som kommer 

behandlas i läromedlet beskrivs på de inledande sidorna av materialet, dock utan 

sidhänvisningar till vilka kapitel som dessa hör till. På liknande vis framkommer det 

inte heller i de respektive kapitlen vilka lärandemål som behandlas. Detta är något 

som Hill och Ball (2009: 69) och Remillard (2016:38) förespråkar då det underlättar 

lärarens arbete och planering om de har målen till hands. Dessutom menar de att det 

blir enklare för lärare att lyfta fram och tydliggöra både målet med lektionen men 

också mot vilket mål eleverna ska sträva efter avslutad årskurs (Hill & Ball 2009:70, 

Remillard 2016:38).  

På liknande vis är informationen om hur lärare kan bedöma och göra 

delavstämning av elevers progression placerad på de inledande sidorna i materialet, 

dock är den informationen knapphändig (se figur 8). Den information lärare får är att 

hen blir hänvisad till Skolverkets material om bedömning och är i stora drag generell 

och inte årskursbaserad utan behandlar årskurserna 1, 3, 6 och 9. Därutöver saknas 

det förslag för bedömning i de respektive kapitlen samt bedömningsmatriser, vilket 

skulle underlätta bedömningsarbetet och vara ett stort stöd för lärare i 

bedömningsprocessen (Hill & Ball 2009:70). 

4.4 Förslag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning och fortsatt arbete är att göra en liknande 

undersökning, förslagsvis genom att jämföra flera olika läromedel och dess 

lärarhandledningar i svenskämnet, då det inte finns så många av detta slag i 
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dagsläget. Ett annat förslag är att undersöka hur lärare tolkar, läser och använder 

lärarhandledningen och läromedlet i undervisningen. Detta i syfte att ta reda på hur 

de använder den som resurs för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen 

i svenskämnet, exempelvis med hjälp av observationer och intervjuer. 

Vår förhoppning är att denna studie ska väcka lust till att fler börjar intressera sig 

och forska kring olika lärarhandledningar i svenskämnet eftersom det dels är ett 

ämne som ännu är mindre utforskat än exempelvis inom matematikämnet. Men 

också i förhoppning om att den mentalitet som råder kring lärares användande av 

lärarhandledningar ska förändras. Från att vara negativ i den bemärkelse att lärare 

inte är sämre när de använder lärarhandledning jämfört med lärare som inte gör det 

(Remillard 2016:36).  
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