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Denna studie är en analys av läromedelsserierna Prima svenska och Zick Zack med 

inriktning på målen och det centrala innehållet i den aktuella läroplanen. Studien har 

ett elevperspektiv för att ta reda på elevers förståelse av uppgifterna samt målen i de 

läromedel som de använder. Detta har gjorts genom att en enkät har delats ut till 

totalt 40 elever i årskurs 5. Samtliga övningsböcker i läromedelsserierna har även 

analyserats utifrån den reviderade läroplanen från 2017 (Lgr17). Resultatet visade att 

Prima svenska möter målen i Lgr17. Detta trots att den är framtagen efter läroplanen 

som kom 2011 och att den reviderade upplagan har fått en betydligt större del av 

målen som inkluderar IKT. Zick Zack mötte ej alla mål i läroplanen men det ska 

tilläggas att de ej hävdar att de är framtagna efter läroplanen. Uppgifterna i Zick Zack 

fokuserade till stor del på läsförståelse men det läromedlet är mer inriktat på 

grammatik och ord- och begreppsförståelse. Prima svenskas uppgifter hade stort 

också fokus på läsförståelse men även att skriva texter.  När det gäller elevernas 

åsikter om läromedlen är de relativt nöjda med dem men de tycker att uppgifterna är 

upprepande och de tycker inte om läsförståelsen. När det gäller elevernas förståelse 

av målen och uppgifterna tycker de att böckerna har ett avancerat språk vilket skulle 

kunna förenklas för att öka förståelsen.  

______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Läromedel har en central roll i undervisningen och många lärare förlitar sig på 

dem. På grund av detta är det intressant att jämföra olika läromedel och ställa dem 

mot varandra. Detta är något som, så vitt vi vet, inte har gjorts i ämnet svenska för 

årskurs 4–6, särskilt inte ur ett elevperspektiv.  

      Vi har, under vår utbildning, mött flera läromedel från olika utgivare i flera 

olika ämnen. För att välja läromedel till denna studie valde vi de som vi har haft 

mest erfarenhet av. Vi har därför valt att analysera Prima svenska och Zick Zack 

för elever i årskurs 4–6. Vi har valt att rikta in oss på förståelsen av uppgifterna 

och målen samt kopplingen till den aktuella läroplanen och det centrala innehållet. 

Läromedlen har analyserats utifrån den nya reviderade läroplanen, Lgr17 

(Skolverket, 2017) med ett elevperspektiv genom att en enkät har delats ut till två 

klasser om totalt 40 elever i årskurs 5. Ena klassen använder läromedlet Prima 

svenska och den andra klassen använder läromedlet Zick Zack.  

1.1. Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Idag finns det ett stort urval av läromedel att välja mellan till undervisningen. 

Dock finns det ingen tydlig jämförelse av dessa. Vår avsikt är alltså att ta reda på 

vilka svårigheter vissa utvalda elever ser hos dessa läromedel när det kommer till 

förståelsen av uppgifterna och målen.  

      Forskning kring olika läromedel för svenska som andraspråk har gjorts men 

forskningen kring läromedlen i svenska för årskurs 4–6 är begränsad. Syftet med 

denna studie är alltså att ta reda på elevers förståelse av mål och uppgifter i två 

läromedelsserier med koppling till den reviderade upplagan av läroplanen från 

2017 (Lgr17). Följande forskningsfrågor har sedan utformats utifrån syftet: 

• Hur väl möter de utvalda läromedlen det centrala innehållet i den svenska 

kursplanen i den reviderade upplagan av läroplanen från 2017? 

• Vilka svårigheter upplever några utvalda elever med läromedlen när det 

kommer till förståelsen av uppgifterna och målen? 
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1.2. Avgränsning 

För att detta arbete inte ska bli för stort och en djupare analys ska kunna göras har 

vi valt att fokusera på endast två läromedel, Prima svenska och Zick Zack. I dessa 

läromedelsserier har övningsböckerna analyserats för samtliga årskurser i 

mellanstadiet, årskurs 4, 5 och 6. Eftersom denna studie är avsedd att vara utifrån 

ett elevperspektiv har vi valt att ej gå in på lärarhandledningarna.  

1.3. Begrepp 

I det här avsnittet kommer vi att närmare förklara några av de begrepp vi kommer 

att använda oss av i vår studie. 

Läromedel  

Enligt publikationen Skola för bildning publicerad av Statens offentliga 

utredningar (SOU 1992:94:170) är läromedel ”sådant som lärare och 

elever väljer att använda för att nå uppsatta mål.” (SOU 1992:94:170). 

När vi skriver om läromedel i den här studien menar vi de böcker som är 

framtagna för undervisning som lärare och elever använder sig av i 

svenskundervisningen.  

IKT 

Enligt Nationalencyklopedin (2018) står ordet IKT för informations- och 

kommunikationsteknik. Skillnaden från IT är att det idag tillkommit 

kommunikation för att markera det ökande användandet av IT i 

kommunikationssyften.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en jämförelse mellan läroplanen från 2011 och den 

reviderade upplagan från 2017. Vidare redogörs även för tidigare forskning kring 

läromedel och dess roll i undervisningen samt kopplingen till IKT. Vi presenterar 

även forskning kring språkutvecklande arbetssätt och läsförståelse.  

2.1. Läroplanerna från 2011 och 2017 

År 2011 kom den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11) och år 2017 reviderades den och blev då Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017 (Lgr17). I 

den nya läroplanen har digitala verktyg fått allt större utrymme och i tabell 1 visas 

en sammanställning av det centrala innehållet i både Lgr11 och Lgr17. Den 

fetstilade texten är det som har förändrats i Lgr17. Den kursiverade texten inom 

parentes är det som stod i Lgr11 innan revideringen.  

Tabell 1 Likheter och skillnader mellan Lgr11 och Lgr17. 

Läsa och skriva 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att 

urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan 

raderna. 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 

typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och 

ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. 

Hur man ger och tar emot respons på texter. 

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med 

hjälp av digitala verktyg. (Dator) 

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, 

stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. 

Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. 

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg (andra hjälpmedel) för 

stavning och ordförståelse. 
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Tala, lyssna och samtala 

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om 

ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, (och) digitala medier 

och verktyg samt andra (som) hjälpmedel för att planera och genomföra 

en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en 

presentation. 

Berättande texter och sakprosatexter 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från 

Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 

dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets 

och livsfrågor. 

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt 

dialoger. 

Några skönlitterärt betydelsefulla barn och ungdomsboksförfattare och 

deras verk. 

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till 

exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas 

innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, 

(interaktiva) spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och 

typiska språkliga drag. 

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra 

interaktiva funktioner. 

Språkbruk 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och 

stödord. 

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 
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Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med 

vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett 

inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext. 

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra 

medier och i olika sammanhang. 

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i 

talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken 

samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella 

minoritetsspråken är. 

Informationssökning och källkritik 

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i 

uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. 

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

(Skolverket, 2011:224–225; 2017:254–255).  

Som vi nämnde ovan är fokus på digitala verktyg den stora skillnaden mellan 

läroplanerna. I den reviderade upplagan från 2017 har tidigare mål reviderats för 

att inkludera mer IKT samt har även nya mål skapats med fokus på just IKT.  

2.2. Läromedel ur ett historiskt perspektiv 

Läromedel fick sitt stora genomslag när industrialiseringen började under 1800-

talet. Då användes läromedel mer i undervisningen och de styrdes hårt av 

kursplaner och timplaner. I denna tid sågs även uppstoppade djur, planscher och 

herbarier som läromedel.  När andra världskriget var över blev det mer och mer 

vanligt att lärare, tillsammans, började att utforma läromedel (Korsell, 2007:17). 

På 1960-talet började det att skapas läromedelspaket som innehöll huvudbok, 

studiebok, bildband och stordiaserier. Kring år 1970 gick läromedlens fokus från 

förmedlingspedagogik till ett med arbetssätt där eleverna var mer delaktiga. Detta 

innebar bland annat att eleverna själva skulle söka efter fakta, då med hjälp av 

böcker (Korsell, 2007:17). Under 1980-talet fick lärare upp ögonen för tidningar, 

tidskrifter och bilder och man inkluderade dem i undervisningen samt tog hjälp 

av dessa som ett hjälpmedel i undervisningen. På 1990-talet utvidgades 
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användandet av läromedel ännu mer då datorerna fick sitt genombrott och under 

denna tid introducerades även internet (Korsell, 2007:17). 

2.3. Läromedlets roll i undervisningen 

Enligt Korsell (2007:23–25) har läromedel blivit en självklar del av 

undervisningen och används i stor utsträckning av lärare. Men vem är det som 

egentligen bestämmer vilket läromedel som ska användas? Är läromedlet läraren 

väljer verkligen bra nog för dennes undervisning och för eleverna? Stämmer 

läromedlet överens med vår läroplan? Täcker läromedlet det centrala innehållet 

som beskrivs i läroplanen, Lgr17? Tanken med ett läromedel är att man ska få tips 

idéer och arbetsuppgifter för att sen baka ihop allting och bilda sig ett eget 

läromedel. En kombination av allt är något som Korsell (2007:23–25) föreslår.  

Enligt Skollagens 10:de kapitel (SFS 2010:800) den 10:de paragrafen ska en 

utbildning i grundskolan vara avgiftsfri och att eleverna ska ha fri tillgång till 

böcker, skrivmaterial och andra hjälpmedel. Vikten ska läggas på att eleverna har 

tillgång till material som hör till den viktigaste och väsentligaste delen i 

undervisningen och som gör att det finns ett flyt i undervisningen (Skolverket, 

2017:17). Detta bekräftar även UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) i sin internationella studie Every child should have a 

textbook. De menar att om en skola inte tillhandahåller undervisningsmaterial 

och läromedel är det på bekostnad av elevernas utbildning. De menar att det är 

fördelaktigt att använda sig av läromedel i undervisningen (UNESCO, 2016:3–4).  

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) (Skolverket, 1994:16–17) beskrivs det att:  

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att/…/ skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel 

av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 

datorer och andra hjälpmedel.  

(Skolverket, 1994:16–17).  

Korsell (2007:23–25) förklarar att begreppet läromedel beskrivs vagt i läroplanen. 

Det står inget om att ett läromedel ska uppfylla vissa kriterier för att bli godkänt, 

det står inte heller något om att det ska godkännas av någon för att accepteras 

som ett ”bra” läromedel (Korsell, 2007:23–25). Reichenbergs (2010:4) samlade 

forskning om läromedel förklarar att Norge haft en sådan granskning av 
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läromedel och att detta numera har avskaffats. Detta trots att det verkar vara 

något som lärare efterfrågar (Reichenberg, 2010:4).  

Enligt Skolverket (2016a) styr även läromedlet hur målen kommuniceras till 

eleverna. För enligt deras forskning förmedlas de mål som står i läroplanen via 

läromedlet. Utöver detta förmedlas även en del mål som inte står i läroplanen via 

läraren i undervisningen. Det som framkom via Skolverkets undersökning 

(Skolverket, 2016a) var även att läromedlet har stor betydelse för att målen 

förmedlas. Det innebär därmed att läromedlet är ett viktigt verktyg för att 

förtydliga målen för eleverna. Skolverkets forskning visade även att de förenklade 

beskrivningarna av målen i läromedlet var en viktig bidragande faktor i att 

eleverna förstod dem (Skolverket, 2016a).  

      Lärarnas motivering till val och användning av läromedel skiljer lärare åt. 

Enligt Korsell (2007:99) väljer vissa lärare läromedel utifrån de nationella proven 

som förr var i år 5. Korsell (2007:99) beskriver även att vissa lärare utformar sin 

undervisning utifrån nationella proven (Korsell, 2007:99). De lärarna väljer alltså 

läromedel som tränar på sådant som nationella proven berör. De läromedel som 

inte går att koppla direkt till provet väljs därför bort helt.  Anledningen till att man 

väljer läromedel utifrån nationella proven är att de proven är mer konkreta än de 

gamla kursplanerna och läroplanerna (Korsell, 2007:99). 

       Enligt Korsells (2007:105) studie styrs även valet av läromedel av ekonomin. 

Detta begränsar valet av läromedel att välja mellan. På grund av detta är det lätt 

att skolor som ej har ekonomi till att köpa in ett bra läromedel använder sig av 

kopiering. Detta innebär mer arbete för läraren då hen måste komma på fler 

uppgifter själv samt kopiera upp allt material till sina elever (Korsell, 2007:101). 

En annan aspekt är att om pengar inte finns för att köpa de läromedel som lärarna 

vill ha använder de sina privata pengar. Detta är en stor nackdel då våra politiker 

då inte ser att pengarna inte räcker till och då ej väljer att höja summan för 

läromedelsinhandling (Korsell, 2007:105).  

Korsell (2007:99–100) påpekar att en anledning till att lärare väljer att 

använda ett läromedel kan vara för att man känner sig osäker och otrygg i sin 

yrkesroll. Om en lärare är osäker i ett ämne förlitar hen sig mer på ett läromedel 

för att kunna ha något att luta sig mot. Känslan av osäkerhet påverkar även valet 

av läromedel samt användningen av det. Som lärare blir man mer bunden till ett 

läromedel om man känner sig osäker (Korsell, 2007:100). Enligt Korsell 
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(2007:100) vill lärare inte bli styrda av ett läromedel, de vill mer bli handledda 

samt inspirerade av ett läromedel. Detta kallas för positiv värdering och när man 

blir styrd av ett läromedel kallas det för negativ värdering.  

Englund (1999:328) menar däremot att det är vanligt att läromedlet styr 

skolans undervisning, detta betyder att det leder undervisningen i en viss riktning. 

Hon menar att denna ledning sker genom att vi ger boken inflytande, vi låter den 

mer eller mindre medvetet bli något viktigt.  

Gällande valet av läromedel vill lärare vara delaktiga, just för se att det är ett 

läromedel som är anpassningsbart efter alla elever för att de, oavsett behov, ska 

ges förutsättningarna för att kunna lyckas. Lärare vill också jämföra läromedel 

med varandra för att få fler tips och idéer samt för att se på vilka delar som ska 

behandlas. Ju fler övningar och moment man har desto mer kan läraren tillgodose 

alla elevers behov samt erbjuda uppgifter med olika svårighetsgrad (Korsell, 

2007:104).  

Det finns variationer i användningen av läromedel och enligt Wikman kan det 

bero på olika aspekter (Wikman, 2004:82–84). Om en lärare har lång utbildning 

och mer erfarenhet använder läraren läromedel i mindre utsträckning än en lärare 

med lite erfarenhet. En annan aspekt är att användandet av läromedel är 

beroende på vilket ämne man undervisar i. Matematik är ett sånt ämne där 

läraren lutar sig tillbaka på läromedlet just för att matematik är ett ämne som har 

en hierarkisk hård struktur alltså där stoffet bygger på tidigare kunskap (Korsell, 

2007:30). Detta gäller även i ämnen som geografi och engelska. Läromedel 

används också som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och elever samt som 

information till vårdnadshavarna angående deras barns utveckling när det skickas 

med hem (Korsell, 2007:30). 

Elevernas lärande är något vi behöver ha i åtanke när vi väljer läromedel.  

Detta innebär att det ska kunna användas på flera sätt, inte bara på ett sätt, och 

det ska även vara flexibelt (Korsell, 2007:104). Både elever och lärare ska känna 

att de är delaktiga i valet av läromedel och de ska även känna sig delaktiga i 

skapandet och utformandet av uppgifterna (Korsell, 2007:104). Vikten av att ha 

elevens behov i fokus är även något som Ammert (2011: 26–27) bekräftar. Han 

menar att då läromedel fortfarande är en stor del av undervisningen i många 

ämnen måste det vara anpassningsbart efter elevernas behov för att säkerställa att 

ingen faller mellan stolarna (Ammert, 2011:26–27).  
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I en avhandling gjord av Steiner (2017:2–6) konstateras att läromedel har en 

avgörande roll när det gäller att elever klarar skolan. Därför är det viktigt att 

anpassa läromedlet efter elevernas behov. Dock visar hans forskning att 

användandet av läromedel i USA har minskat de senaste åren för att ersättas av 

att läraren letar eget material. Han påpekar också att det är svårt att veta vad som 

är mest fördelaktigt och att det saknas forskning kring just läromedel. En lärare 

som har förmågan att anpassa sitt eget material efter eleverna kan vara mer 

fördelaktigt än ett läromedel menar Steiner (2017:6–8).    

2.4. Läromedel och IKT 

Om vi ser till den digitala världen vi lever i idag kan man notera hur stor hjälp vi 

har av datorer och att vi utför många vardagliga sysslor med dess hjälp (Estling 

Vannestål, 2011:233). Hur ser den digitala världen ut i skolan? Både de 

internationella och nationella styrdokumenten råder till att använda tekniken som 

ett verktyg för lärande samt till informationssökning (Estling Vannestål, 

2011:233). Eftersom användning av IKT fått betydligt större utrymme i Lgr17 är 

det också viktigt att notera hur stort utrymme det får i de olika läromedlen.  

      IKT i skolan var något som Korsell (2007:51) undersökte i sin studie där hon 

intervjuade några lärare om deras erfarenheter kring läromedel och IKT. De 

lärare hon intervjuade var kritiska mot användandet av IKT i undervisningen. 

Lärares inställning till IKT påverkar hur stort utrymme det får i undervisningen 

och hur man väljer att utforma uppgifterna i läromedlet (Korsell, 2007:51).  

Korsell (2007:66) förklarar att forskning och studier om modern teknik visar 

att det inte har påverkat undervisningen på det sätt som man ville att den skulle. 

En av många anledningar är att det inte finns tillräckligt med resurser på våra 

skolor. Med resurser menar de bristen på datorer och lärares okunskap och rädsla 

för att låta det digitala läromedlet ta över de tryckta (Korsell, 2007:66). Ytterligare 

en till orsak till det bristande användandet av IKT i undervisningen är att lärare 

inte vet hur de ska använda sig av den IT-kompetens de besitter. Lärarna vet helt 

enkelt inte hur de ska göra IKT till något bra i undervisningen (Estling Vannestål 

2011:234).   

Korsell (2007:66) kom fram till att det största problemet med digitaliseringen 

var att resurserna var för små (Korsell, 2007:66). Tillgången på datorer men även 

kvaliteten på dessa var avgörande för flytet i undervisningen. Att ha datorer som 
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inte var välfungerande eller väl uppdaterade påverkade undervisningen negativt 

enligt de som Korsell (2007:73) intervjuade. Att användandet av IKT blir 

problematiskt på grund av skolors olika ekonomi är något som Skolverket (2016b) 

bekräftar i sin rapport om ojämlik undervisning kopplat till IKT. De styrker det 

som Korsell (2007:66) tog upp angående tillgången på resurser och menar att 

detta leder till att elever får lika förutsättningar. 

När det gäller användandet av IKT i undervisningen skiljer det sig markant 

mellan olika läromedel. Det finns läromedel med eller utan digitala komponenter 

eller alternativa material som är t.ex. hämtade filer från internet (Estling 

Vannestål, 2011:234). Som lärare har man skyldighet att lära ut och stödja alla 

elevers utveckling kring användandet av digitala resurser. På grund av denna 

skyldighet kan en lärare inte avsäga sig denna del av sin undervisning oavsett 

vilken inställning hen har till IKT (Estling Vannestål, 2011:248–250).  

2.5. Språkutvecklande arbetssätt 

Att vi här beskriver ett språkutvecklande arbetssätt har att göra med att 

läromedlet Zick Zack är framtaget efter språkforskning och språkutvecklande 

arbetssätt. Eftersom språket är det främsta verktyget vi har för ett gott lärande i 

alla ämnen är det viktigt att eleverna ges möjligheter att utveckla det. Via språket 

kommunicerar vi med andra och vi visar vad vi lärt oss. Genom språket visar 

eleverna också att de har förstått samt om det behöver mer stöd för att arbeta och 

lära vidare (Skolverket, 2014:2).  

      Skolverket (2014) har tagit fram ett diskussionsunderlag för lärare kring hur 

man arbetar språkutvecklande i klassrummet. I det underlaget beskrivs hur ett 

språkutvecklande arbetssätt går till (Skolverket, 2014:6). Utöver ämnesinnehållet 

och ämnesspråket som eleverna behöver ha för att lyckas bör lektionerna 

innehålla följande:  

• läsning och skrivning, 

• muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar, 

• tankemässigt krävande uppgifter, 

• ett medvetet fokus på utveckling av ordförrådet i ämnet, 

• undervisning om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika 

lärandestrategier, och 

• olika typer av formativ bedömning av elevernas ämnesspråkliga prestationer. 

(Skolverket, 2014:5) 
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Skolverket (2014) uppmanar även att lärarnas arbetssätt ska varieras för att 

uppmuntra eleverna till att bli språkligt aktiva. För att undervisningen ska bli mer 

språkutvecklande måste alla lärare oavsett skolform, ämne eller verksamhet 

ansvara för att just de utvecklar sin undervisning så att eleverna erbjuds tillfällen 

till att använda språket och interaktioner. Viktigt är även att mål och syfte med 

varje lektion ska vara tydliga för eleverna. Att ha tydliga mål med lektionerna gör 

det enklare för eleverna att arbeta mer fokuserat. Det ska ske i kombination med 

de samtal som uppkommer kring alla ord och begrepp. Hajer och Meestringa 

(2010:135–137) menar därmed att språkutvecklande arbetssätt även är 

fördelaktigt för läraren i dennes bedömning.  

      Att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen innebär också 

att ord- och begreppsförståelse är i fokus. Detta kan göras på många olika sätt och 

det är viktigt att anpassa det efter elevers behov och nivå. Det är framför allt fokus 

på att eleven själv ska identifiera de ord och begrepp som eleven tycker är svåra 

men sedan sker samtalet om dem i helklass. Detta arbetssätt är särskilt 

fördelaktigt för de elever som inte har varit i landet särskilt länge. Detta då man 

går in på förståelsen av ord och begrepp som kanske är avgörande för den elevens 

förståelse (Hajer & Meestringa, 2010:25–28). Enligt den forskning som Hajer och 

Meestringa (2010:28–29) tagit del av är detta arbetssätt motiverande och roligt 

för eleverna. Att det är ett motiverande arbetssätt handlar om att det är 

annorlunda jämfört med den traditionella svenskundervisningen.  

2.6. Läsförståelse 

Läsförståelse är en stor del av både dagens undervisning och av de läromedel som 

används i svenska. Detta då grunden till en bra förståelse i de flesta ämnen som 

undervisas i skolan sägs ligga i att eleverna har en god läsförståelse (Westlund, 

2012:48). Westlund (2012:58) beskriver också att läsförståelsen behöver få mycket 

utrymme i undervisningen och att det är något som man måste arbeta 

kontinuerligt med. Enligt Skolverket (2016c) har det gjorts mätningar av PISA, 

Program for International Student Assessment, som tyder på att läsförståelsen 

hos svenska elever var mycket låg. Detta har varit en trend under en längre tid men 

det har börjat att vända de senaste åren. Även om läsförståelsen har ökat är den 

fortfarande låg i jämförelse med andra länder (Skolverket, 2016c). 
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3. Metod och material 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av metod, hur vi beaktade de 

forskningsetiska principerna, studiens reliabilitet och validitet, presentera vårt 

urval och skolorna samt noggrant beskriva vår analysmetod.  

      Vi har genomfört en enkät där det först delades det först ut ett missivbrev till 

samtliga vårdnadshavare för eleverna. Missivbrevet innehöll information om 

studiens syfte och den enkät vi planerade att genomföra. Syftet med enkäten var 

att ta reda på vilka svårigheter elever upplever när det gäller förståelsen av 

uppgifterna och målen i deras läromedel. Vi valde att göra en enkät för att 

undersöka olika elevers syn på läromedlet de just nu använder i sin 

svenskundervisning. Enkäten efterföljde de forskningsetiska principerna och var 

där med anonym och delades personligen ut till de elever som ville, kunde och fick 

delta. Vi har även analyserat två olika läromedelsserier och dess koppling till Lgr17 

och nedan beskrivs vår analysmetod noggrant för att förklara hur vi kom fram till 

vårt resultat. 

3.1. Urval av läromedel, respondenter och 

presentation av skolor 

Läromedlen som vi analyserar i denna studie har valts ut genom att vi har 

erfarenhet av dess användning i svenskundervisningen. Prima svenska är ett 

läromedel utgivet av Gleerups och finns för både lågstadiet och mellanstadiet. 

Enligt Gleerups är läromedlet framtaget utifrån aktuell språkforskning samt 

utifrån läroplanen från 2011 (Gleerups, 2018). Prima svenska består av en basbok 

där både övningar och texter är samlade tillsammans. Basböckerna i Prima 

svenska är författade av Eriksson (2013; 2015; 2016).  

      Zick Zack är ett läromedel utgivet av Sanoma utbildning och finns för både 

lågstadiet, mellanstadiet och ett för svenska som andraspråk. Zick Zack har fokus 

på språkutvecklande skriv- och läsundervisning samt en inriktning på 

informationssökning och källkritik (Sanoma utbildning, 2018). Zick Zack består av 

två övningsböcker som ska användas i kombination med varandra samt en 

textbok. Ena övningsboken heter Läsrummet och är författad av Lundenmark och 

Modigh (2011; 2012; 2013). Den andra övningsboken heter Skrivrummet och är 

författad av Fällman-Bajagic, Nieland och Hansson (2011; 2012; 2013). 
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Anledningen till att vi valde två läromedel var att vi ville kunna jämföra dem med 

varandra.  

      Vi har valt att genomföra vår enkät i årskurs 5, detta beror på att de arbetat 

med läromedlet en längre tid. Enkäten genomfördes ej i samband med 

svenskundervisning utan genomfördes vid ett tillfälle då hela klassen var samlad. I 

den klassen som hade Prima svenska som läromedel var det 5 av 27 som ej deltog, 

detta på grund av att vårdnadshavarna ej godkänt deltagandet. I den klassen som 

hade Zick Zack som läromedel var det 6 av 24 som ej deltog av samma anledning 

som ovan.  

      De skolor som deltagarna i undersökningen går på ligger i olika kommuner i 

Mellansverige. Ena skolan ligger centralt i en lite större stad och den andra ligger i 

en mindre landsort. Båda skolorna har relativt liten andel elever som har annat 

modersmål än svenska och i de klasser vi undersökte hade alla elever svenska som 

modersmål. Skolan som ligger centralt använder Zick Zack som läromedel och 

undervisningen bygger på detta läromedel men kompletteras med annat material 

som läraren väljer ut. Zick Zacks övningsböcker bygger på en läsbok där varje 

kapitel har ett tema, utifrån detta tema skapar läraren ytterligare uppgifter till 

eleverna. På skolan som använder Zick Zack har varje elev i årskurs 5 fått en ny 

(från höstterminen 2017) egen Ipad som används flitigt i undervisningen. Skolan 

som ligger i en mindre landsort använder Prima svenska och där bygger man upp i 

stort sett hela svenskundervisningen kring det läromedlet. Detta läromedel har ett 

tema för varje kapitel och varje tema har ett huvudmål från läroplanen som det 

fokuserar på. När det gäller tillgängligheten av IT på denna skola, har varje elev 

som går i årskurs 5 tillgång till en relativt ny (begagnad från höstterminen 2015) 

dator som används vid enstaka uppgifter. 

 

3.2. Enkäter  

Bryman (2011:227–228) beskriver olika sätt att genomföra enkäter och vi valde att 

göra en enkät där vi själva gick ut och personligen delade ut enkäterna till en grupp 

elever. Detta för att vi ville säkerställa att vi fick in så många svar som möjligt samt 

att enkäten ifylldes på rätt sätt. Precis som Bryman (2011:228) beskriver ska 

enkäter genomföras under provliknande förhållanden där eleverna sitter åtskilt 

och genomför enkäten. Det görs för att eleverna ej ska kunna läsa av varandras 
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svar och på detta sätt påverkas i deras egna svar. Av denna anledning valde vi att 

personligen gå in och genomföra enkäterna.  

      Fördelen med att använda enkäter framför strukturerade intervjuer var att vi 

nådde ut till en större grupp elever på kortare tid (Bryman, 2011:22). Detta var 

fördelaktigt för oss då vi inte var intresserade av enskilda elevers svar. 

Anledningen till detta var att enskilda svar ej skulle ge oss en rättvis bild av hur väl 

elever förstår läromedlet. Det hade dock varit mer fördelaktigt att genomföra ett 

stort antal intervjuer. Att genomföra intervjuer istället för enkäter hade gjort vår 

studie mer kvalitativ. För att kompensera detta och göra vår enkät mer kvalitativ 

valde vi att komplettera våra graderingsfrågor med öppna frågor där eleverna fick 

svara på varför de tyckte som de gjorde (Se bilaga G).  

      En annan fördel som Bryman (2011:229) beskriver med enkäter är att de är helt 

anonyma, elevernas svar påverkas inte av en intervjuare. Detta gör det möjligt för 

eleverna att vara mer ärliga i sina svar (Bryman, 2011:229). Enligt Bryman 

(2011:229) är det också säkrare med enkäter på grund av att alla får exakt samma 

frågor och de kan inte omformuleras. Detta kan ju dock vara en nackdel också då 

det finns utrymme för missförstånd då frågorna inte kan förklaras (Bryman, 

2011:229–230).  

      För att minska bortfallet vid våra enkäter valde vi att dela ut missivbrevet i god 

tid och påminna eleverna flera gånger för att deras vårdnadshavare skulle kunna 

godkänna deras deltagande i studien. Enligt Bryman (2011:231–232) är det viktigt 

att påminna deltagarna för att säkerställa att man får in så många svar som 

möjligt. Han påpekar också att det är viktigt att man måste vara tydlig med vad 

enkäten handlar om för att locka deltagare som kan svara (Bryman, 2011:231–

232). Detta hade vi i åtanke när vi skapade missivbrevet till vårdnadshavarna där 

vi beskrev vår enkät för att de skulle vara trygga med att låta sina barn delta.  

3.3. Analysmetod 

För att ta reda på om läromedlen vi har undersökt mötte målen i Lgr17 var vår 

första tanke att se om läromedlen själva presenterade vilka mål som skulle 

beröras. Det var något som Prima svenska gjorde inför varje nytt kapitel men 

något liknande fanns inte i Zick Zack. På grund av detta valde vi att själva sätta 

oss in i varje uppgift och analysera vilket eller vilka mål från det centrala 

innehållet för ämnet svenska som den berörde. Analysen gick till på så vis att vi 
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läste igenom alla uppgifter i varje övningsbok och hade en tabell (se bilagor A-F) 

för varje bok. Varje uppgifts sidnummer har sedan skrivits in bredvid respektive 

mål som uppgiften berört. Vid händelse att en uppgift har varit större och sträckt 

sig över flera sidor i läromedlet har detta räknats som en uppgift och det har visats 

genom att skriva t.ex. 3–4. Oavsett hur många mål som en uppgift berörde 

räknades det fortfarande som endast en uppgift.  

     Vid analysen av vår enkät har vi sammanställt våra enkätsvar i diagram för att 

tydligt presentera vad eleverna har svarat på de slutna frågorna. Svaren på de 

öppna frågorna har först kategoriserats efter vilken fråga de tillhör. Sedan har vi 

delat in varje kategori i undergrupper. Undergrupperna har skapats utifrån vad 

eleverna har svarat. Svar av liknande karaktär har samlats under en passande 

gemensam underrubrik. Antalet svar under varje underrubrik har sedan räknats 

och det är detta som vi har presenterat under varje diagram i vår resultatdel.  

3.4. Forskningsetiska principer 

Vår studie följer de forskningsetiska principer som Bryman (2011) och 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Brymans 

(2011:131) beskrivning av informationskravet innebär att vi är skyldiga att förklara 

att deltagandet i vår studie är frivilligt och att det kan avbrytas närhelst eleven 

önskar. Det innebär även att vi är skyldiga att förklara vilket syfte vi har med vår 

studie. För att ta detta i beaktande mailade vi de berörda lärarna information 

kring vår studie. Vi lämnade även personligen ut ett missivbrev med information 

om studien till eleverna. Detta missivbrev fick eleverna i sin tur lämna till sina 

vårdnadshavare för att få en underskrift som godkände elevernas deltagande i 

studien.  

      Det andra kravet som Bryman (2011:132) beskriver är samtyckeskravet som 

innebär att vi är skyldiga att kontakta och informera vårdnadshavare om 

deltagarna är minderåriga. Detta krav beaktades genom att låta vårdnadshavarna 

skriva under missivbrevet för att godkänna sitt barns deltagande. Vi var 

noggranna med att förklara syftet med studien, att eleverna även själva väljer om 

de vill delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta såg vi även 

till att tydligt berätta för eleverna ännu en gång vid genomförandet av enkäten. 
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      Det tredje kravet som Bryman (2011:132) beskriver är konfidentialitetskravet 

som innebär att vårdnadshavare och deltagare ska få information om hur deras 

personuppgifter kommer att behandlas. Vi informerade därför vårdnadshavare 

och deltagare om att enkäten var helt anonym. Vi har även valt att inte nämna 

namnet på skolorna för att säkerställa att inga utomstående ska kunna förstå vilka 

som deltagit i studien. Det sista kravet som Bryman (2011:132) beskriver är 

nyttjandekravet som innebär att vi endast får använda våra enkätsvar för 

forskningsändamålet. Detta informerade vi självklart deltagare och 

vårdnadshavare om. 

3.5. Reliabilitet och validitet 

För att ta hänsyn till det som Bryman (2011:160–161) beskriver när det gäller att 

stärka en kvantitativ undersöknings reliabilitet valde vi att genomföra en test-

enkät. Detta gjordes för att säkerställa förståelsen av enkäten. Vi genomförde test-

enkäten med utomstående elever i samma ålder som vår målgrupp. Efter 

responsen på enkäten reviderade vi den för att sedan dela ut den till eleverna som 

skulle delta i undersökningen. Då endast två klasser som använder dessa 

läromedel har deltagit i undersökningen kan vi ej med säkerhet säga att samma 

enkätresultat skulle framkomma igen. För att öka reliabiliteten i detta avseende 

hade vi behövt dela ut enkäten till fler klasser som använder detta läromedel.  

      För att säkerställa reliabiliteten vid analysen av läromedlens koppling till Lgr17 

har vi tydligt beskrivit hur vi gått till väga vid vår analys samt hur vi kopplat alla 

uppgifter till de specifika målen.   

       När det gäller studiens validitet har vi förhållit oss till Brymans (2011:160–

161) förklaring av begreppet. Detta har inneburit att vi hela tiden har haft våra 

forskningsfrågor i fokus vid vår analys av läromedlen samt vid skapandet av 

enkäten. Detta har vi gjort för att, som Bryman (2011:160–161) skriver, mäta det 

som studien är avsedd att mäta.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat av denna studie. Först redogör vi för 

resultaten på vår enkät som totalt 40 elever i årskurs 5 genomförde. Sedan 

behandlas läromedlens koppling till det centrala innehållet i Lgr17. Tabell 2–6 

innehåller vår analys av de olika uppgifterna och vilka uppgifter som går att koppla 

till vilket mål. Viktigt att påpeka är att Prima svenskas uppgifter kan ta mer än ett 

lektionstillfälle då de har större uppgifter planerade i sina böcker. 

4.1. Läromedlen kopplat till det centrala innehållet i 

Lgr17. 

I tabellerna 2–6 kan man utläsa hur många uppgifter som fokuserar på respektive 

mål. Den fjärde kolumnen under varje läromedel som är rubricerad ”MV” står för 

det totala medelvärdet av Vissa uppgifter fokuserar på flera olika mål. För 

fullständig beskrivning se Bilaga A-F. (Alla procentenheter är avrundade till 

närmaste heltal). I Prima svenska finns det totalt 285 uppgifter var av 95 av dem 

presenteras i boken för årskurs 4, 91 av dem i årskurs 5 samt 99 av dem i årskurs 

6. I Zick Zack finns det totalt 512 uppgifter och detta inkluderar båda böckerna, 

Skrivrummet och Läsrummet. I läromedlet för årskurs 4 innehåller dessa böcker 

166 uppgifter, i årskurs 5 innehåller de 187 uppgifter och i årskurs 6 innehåller de 

159 uppgifter.  

Tabell 2 Läromedeluppgifter relaterade till målen för Läsa och skriva i Lgr17. 

Läroplanen 2017 Prima svenska Zick Zack 

Läsa och skriva Åk. 
4 

Åk. 
5 

Åk. 
6 

MV: 
Åk. 

4 
Åk. 

5 
Åk. 

6 
MV: 

Lässtrategier för att förstå och tolka 
texter från olika medier samt för att 

urskilja texters budskap, både de 
uttalade och sådant som står mellan 

raderna. 

28% 

27 

Av 
95 

22% 

20 

Av 
91 

23% 

23 

Av 
99 

25% 

70 

Av 
285 

23% 

38 

Av 
166 

27% 

50 

Av 
187 

33% 

53 

Av 
159 

28% 

141 

Av 
512 

Strategier för att skriva olika typer 
av texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga 
drag. Skapande av texter där ord, 

24% 

23 

24% 

22 

18% 

18 

22% 

63 

17% 

29 

14% 

27 

16% 

25 

16% 

81 
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bild och ljud samspelar, såväl med 
som utan digitala verktyg. 

Av 
95 

Av 
91 

Av 
99 

Av 
285 

Av 
166 

Av 
187 

Av 
159 

Av 
512 

Olika sätt att bearbeta egna och 
gemensamma texter till innehåll och 

form. Hur man ger och tar emot 
respons på texter. 

4% 

4 

Av 
95 

3% 

3 

Av 
91 

8% 

8 

Av 
99 

5%  

15 

Av 
285 

4% 

6 

Av 
166 

9% 

16 

Av 
187 

1% 

1 

Av 
159 

4% 

23 

Av 
512 

Handstil samt att skriva, disponera 
och redigera texter för hand och 

med hjälp av digitala verktyg. 

0% 

0 

Av 
95 

1% 

1 

Av 
91 

0% 

0 

Av 
99 

0% 

1 

Av 
285 

0% 

0 

Av 
166 

0% 

0 

Av 
187 

0% 

0 

Av 
159 

0% 

0 

Av 
512 

Språkets struktur med 
meningsbyggnad, huvudsatser, 

bisatser, stavningsregler, 
skiljetecken, ords böjningsformer 
och ordklasser. Textuppbyggnad 

med hjälp av sambandsord. 

18% 

17 

Av 
95 

4% 

4 

Av 
91 

4% 

4 

Av 
99 

9% 

25 

Av 
285 

14% 

23 

Av 
166 

14% 

26 

Av 
187 

18% 

29 

Av 
159 

15% 

78 

Av 
512 

Hur man använder ordböcker och 
digitala verktyg för stavning och 

ordförståelse. 

0% 

0 

Av 
95 

3% 

3 

Av 
91 

2% 

2 

Av 
99 

2% 

5 

Av 
285 

14% 

24 

Av 
166 

20% 

38 

Av 
187 

16% 

25 

Av 
159 

17% 

87 

Av 
512 

 

      Vad det gäller första målet ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika 

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

mellan raderna.” (Skolverket, 2017:254–255) kan vi tydligt se att både Prima svenska 

och Zick Zack har ungefär lika stor procentandel som handlar om läsförståelse. Totalt 

sett fokuserar ca en fjärdedel av böckernas uppgifter på just läsförståelse. Det innebär 

att detta mål är det som samtliga böcker fokuserar mest på. Uppgifter som kopplades 

ihop med detta mål kunde t.ex. vara de uppgifter som syftade till att eleverna först 

skulle läsa en text och sedan svara på frågor om texten.  

      Nästa mål är: ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till 

deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och 

ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.” (Skolverket, 2017:254–255). 

Detta mål fokuserar Prima svenska aningen mer på än Zick Zack. Även det här målet 

har fått stort fokus i samtliga böcker ur båda läromedelsserierna, drygt en femtedel 

av Prima svenskas uppgifter fokuserar på detta mål och knappt en sjättedel av Zick 
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Zacks. Ett exempel på uppgifter som föll in under detta mål var de uppgifter som 

fokuserade på att skriva olika typer av texter, t.ex. serier eller berättande texter.  

      Det tredje målet lyder: ”Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till 

innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.” (Skolverket, 

2017:254–255). Även detta mål fokuserar böckerna lika mycket på. Detta mål 

fokuseras det betydligt mindre på än de övriga målen då ca en tjugondel av 

uppgifterna i båda serierna fokuserar på detta mål. Detta mål kan få större fokus om 

läraren väljer att omarbeta uppgifterna lite då det finns flera uppgifter som skulle 

kunna kompletteras med detta mål. Uppgifter som kopplades till detta mål kunde 

vara att ge och få respons av en kompis på en text man skrivit för att sedan ändra 

utifrån responsen. 

      Målet som beskrivs härnäst är: ”Handstil samt att skriva, disponera och redigera 

texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.” (Skolverket, 2017:254–255). Detta 

mål fokuseras det lite på. Det finns endast en uppgift i Prima svenska som har 

huvudfokus på enbart detta mål. Det fanns inga uppgifter i Zick Zack som berörde 

detta mål överhuvudtaget. Den enda uppgifter i Prima svenska som fokuserar på 

detta mål innebär att eleven ska lära sig att disponera en text, den har alltså inte 

fokus på handstilen.  

      Nästa mål är: ”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, 

stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad 

med hjälp av sambandsord.” (Skolverket, 2017:254–255). Zick Zack fokuserar 

aningen mer på detta mål än Prima svenska. I Prima svenska-serien fokuseras det 

mest på detta mål i boken för årskurs 4 medan i Zick Zack fokuseras det mest på 

detta mål i årskurs 6. Detta mål har ett större fokus i Zick Zack då ca en sjättedel av 

böckernas uppgifter fokuserar på detta mål medan det endast är ca en tiondel av 

uppgifterna i Prima svenska som fokuserar på målet. Exempel på uppgifter som hör 

till detta mål var de som innebar att elever t.ex. skulle skriva om en text så att den var 

skriven i dåtid istället för nutid. 

     Det sista målet under Läsa och skriva är: ”Hur man använder ordböcker och 

digitala verktyg för stavning och ordförståelse.” (Skolverket, 2017:254–255). Detta är 

det mål där läromedlen skiljer sig mest åt. Endast 2 procent av Prima svenskas 

uppgifter fokuserar på det här målet medan hela 17 procent av Zick Zacks uppgifter 

fokuserar på målet dock med valfri metod. Uppgifter som kopplades ihop med det 
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här målet är de som fokuserade på att förstå ord, där eleverna bland annat 

uppmanades att ta reda på dess betydelse. 

Tabell 3 Läromedelsuppgifter relaterade till målen för Tala, lyssna och samtala i Lgr 17. 

Läroplanen 2017 Prima svenska Zick Zack 

Tala, lyssna och 
samtala 

Åk. 
4 

Åk. 
5 

Åk. 
6 

MV: 
Åk. 

4 
Åk. 

5 
Åk. 

6 
MV: 

Att argumentera i olika 
samtalssituationer och 

beslutsprocesser. 

8% 

8 

Av 
95 

21% 

19 

Av 
91 

17% 

17 

Av 
99 

15% 

44 

Av 
285 

5% 

8 

Av 
166 

11% 

20 

Av 
187 

9% 

14 

Av 
159 

8% 

42 

Av 
512 

Muntliga presentationer och muntligt 
berättande för olika mottagare, om 

ämnen hämtade från vardag och 
skola. Stödord, bilder, digitala medier 
och verktyg samt andra hjälpmedel 

för att planera och genomföra en 
muntlig presentation. Hur gester och 

kroppsspråk kan påverka en 
presentation. 

9% 

9 

Av 
95 

9% 

8 

Av 
91 

10% 

10 

Av 
99 

9% 

27 

Av 
285 

1% 

2 

Av 
166 

1% 

2 

Av 
187 

1% 

1 

Av 
159 

1% 

5 

Av 
512 

 

      Det första målet under rubriken Tala, lyssna och samtala är: ”Att argumentera i 

olika samtalssituationer och beslutsprocesser.” (Skolverket, 2017:254–255) och detta 

mål får större utrymme i Prima svenska än i Zick Zack. Det är särskilt i fokus i 

årskurserna 5 och 6 och det är ca en sjundedel av uppgifterna som fokuserar på detta 

mål i Prima svenska medan det endast är en tolftedel av uppgifterna i Zick Zack som 

fokuserar på detta mål. De uppgifter som fokuserade på det här målet kunde 

innebära att eleverna skulle argumentera för en ståndpunkt, t.ex. varför de tyckte att 

något var bra eller dåligt.  

      Det andra målet som berörs under denna rubrik är:  

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att 

planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en 

presentation.  

(Skolverket, 2017:254–255). 

När det gäller det här målet är det stor skillnad mellan böckerna. Det märks tydligt 

att böckerna har olika fokus när vi analyserar detta mål. Då Zick Zack mer är 

utformat för att eleverna ska kunna arbeta mer självständigt med detta material är 
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också fokuset mindre på att göra saker inför klassen eller presentera något för fler 

personer. Majoriteten av Zick Zacks uppgifter är utformade för att utföras 

självständigt eller i par till skillnad från Prima svenskas uppgifter som till viss del 

kräver att läraren förklarar och planerar uppgifterna innan de genomförs med 

eleverna.  

Tabell 4 Läromedelsuppgifter relaterade till målen för berättande texter och sakprosatexter i Lgr17. 

Läroplanen 2017 Prima svenska Zick Zack 

Berättande texter 
och sakprosatexter 

Åk. 
4 

Åk. 
5 

Åk. 
6 

MV: 
Åk. 

4 
Åk. 

5 
Åk. 

6 
MV: 

Berättande texter och poetiska texter 
för barn och unga från olika tider, från 

Sverige, Norden och övriga världen. 
Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 

dramatik, sagor och myter som belyser 
människors villkor och identitets och 

livsfrågor. 

4% 

4 

Av 
95 

9% 

8 

Av 
91 

9% 

9 

Av 
99 

7% 

21 

Av 
285 

1% 

2 

Av 
166 

1% 

2 

Av 
187 

1% 

1 

Av 
159 

1% 

5 

Av 
512 

Berättande texters budskap, språkliga 
drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, 
miljö och personbeskrivningar samt 

dialoger. 

9% 

9 

Av 
95 

7% 

6 

Av 
91 

6% 

6 

Av 
99 

7% 

21 

Av 
285 

2% 

4 

Av 
166 

3% 

6 

Av 
187 

5% 

8 

Av 
159 

4% 

18 

Av 
512 

Några skönlitterärt betydelsefulla 
barn och ungdomsboksförfattare och 

deras verk. 

0% 

0 

Av 
95 

3% 

3 

Av 
91 

1% 

1 

Av 
99 

1% 

4 

Av 
285 

2% 

4 

Av 
166 

0% 

0 

Av 
187 

1% 

1 

Av 
159 

1% 

5 

Av 
512 

Beskrivande, förklarande, instruerande 
och argumenterande texter, till 

exempel faktatexter, 
arbetsbeskrivningar, reklam och 
insändare. Texternas innehåll, 

uppbyggnad och typiska språkliga 
drag. 

12% 

11 

Av 
95 

10% 

9 

Av 
91 

7% 

7 

Av 
99 

9% 

27 

Av 
285 

12% 

20 

Av 
166 

7% 

14 

Av 
187 

11% 

17 

Av 
159 

10% 

51 

Av 
512 

Texter som kombinerar ord, bild och 
ljud, till exempel webbtexter, spel och 

tv-program. Texternas innehåll, 
uppbyggnad och typiska språkliga 

drag. 

6% 

6 

Av 
95 

4% 

4 

Av 
91 

5% 

5 

Av 
99 

5% 

15 

Av 
285 

4%  

7 

Av 
166 

0% 

0 

Av 
187 

0% 

0 

Av 
159 

1% 

7 

Av 
512 

Texter i digitala miljöer, till exempel 
texter med länkar och andra 

interaktiva funktioner. 

0% 

0 

2% 

2 

2% 

2 

1% 

4 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 
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Av 
95 

Av 
91 

Av 
99 

Av 
285 

Av 
166 

Av 
187 

Av 
159 

Av 
512 

 

      Det första målet under rubriken Berättande texter och sakprosatexter är: 

”Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, 

Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och 

myter som belyser människors villkor och identitets och livsfrågor.” (Skolverket, 

2017:254–255). Även detta mål är det lite fokus på i Zick Zack (1 procent) medan 

Prima svenska har ungefär en fjortondel av uppgifterna som fokuserar på detta mål. 

Det var flera olika uppgifter som kopplades till det här målet, bland annat de som 

handlade om att läsa olika poetiska texter och diskutera dem.  

      Nästa mål är:  ”Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska 

uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö och 

personbeskrivningar samt dialoger.” (Skolverket, 2017:254–255). Det här målet 

fokuserar Prima svenskas uppgifter aningen mer på än Zick Zacks. Även om det är 

relativt jämnt i hur stor andel av uppgifterna som fokuserar på detta mål. Exempel på 

uppgifter som placerades under målet handlade till största del om att läsa och skriva 

berättande texter med fokus på uppbyggnaden. Det fanns även uppgifter som helt 

fokuserade på miljö- och personbeskrivningar. 

      Det tredje målet som beskrivs är: ”Några skönlitterärt betydelsefulla barn och 

ungdomsboksförfattare och deras verk.” (Skolverket, 2017:254–255). Det är lite fokus 

på det här målet i både Prima svenska och i Zick Zack. Dock ska det förtydligas att de 

uppgifter i Prima svenska som fokuserade på detta mål var större och krävde en del 

planering och tid för att genomföras. Ett exempel på en sådan uppgift från Prima 

svenska kunde vara ett större temaarbete med flera barn- och ungdomsförfattare.   

       Målet som följer är: ”Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande 

texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas 

innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.” (Skolverket, 2017:254–255). 

Andelen procent som fokuserar på detta mål är jämnt fördelat mellan de två 

läromedlen. Detta mål fokuserar ca en tiondel av uppgifterna i båda böckerna på. De 

uppgifter som berörde detta mål fokuserade på olika texters struktur och 

uppbyggnad. Det kunde innebära att eleverna skulle skriva en instruktion till en lek 

de leker på rasten.  
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      Det femte målet är: ”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel 

webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska 

språkliga drag.” (Skolverket, 2017:254–255). Detta mål fokuseras det aningen mer på 

i Prima svenskas böcker. Detta mål fokuseras det endast på i årskurs 4 i Zick Zacks 

böcker medan detta mål är närvarande i samtliga böcker från Prima svenska. Ett 

exempel på en uppgift som kopplades till det här målet kan vara att eleverna ska titta 

närmare på ett blogginlägg eller likande.  

      Det sista målet under denna rubrik är: ”Texter i digitala miljöer, till exempel 

texter med länkar och andra interaktiva funktioner.” (Skolverket, 2017:254–255). 

Detta mål är nytt för 2017 revidering av läroplanen och fanns ej med i versionen från 

2011. Trots detta har Prima svenska uppgifter som direkt kan kopplas samman med 

detta mål. Zick Zack har inga uppgifter som fokuserar på detta mål. I Prima svenska 

kan uppgifter som kopplas till detta mål handla om att elever ska gå in på olika 

myndigheters hemsidor för att klicka sig vidare och hämta information.  

Tabell 5 Läromedelsuppgifter relaterade till målen för Språkbruk i Lgr17.  

Läroplanen 2017 Prima svenska Zick Zack 

Språkbruk Åk. 
4 

Åk. 
5 

Åk. 
6 

MV: 
Åk. 

4 
Åk. 

5 
Åk. 

6 
MV: 

Språkliga strategier för att minnas och 
lära, till exempel tankekartor och 

stödord. 

4% 

4 

Av 
95 

1% 

1 

Av 
91 

4% 

4 

Av 
99 

3% 

9 

Av 
285 

1% 

2 

Av 
166 

1% 

1 

Av 
187 

1% 

2 

Av 
159 

1% 

5 

Av 
512 

Ord, symboler och begrepp som 
används för att uttrycka känslor, 
kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

0% 

0 

Av 
95 

1% 

1 

Av 
91 

2% 

2 

Av 
99 

1% 

3 

Av 
285 

4% 

7 

Av 
166 

5% 

10 

Av 
187 

5% 

8 

Av 
159 

5% 

25 

Av 
512 

Skillnader i språkanvändning beroende 
på vem man skriver till och med vilket 
syfte, till exempel skillnader mellan att 

skriva ett personligt sms, ett inlägg i 
sociala medier och att skriva en 

faktatext. 

0% 

0 

Av 
95 

2% 

2 

Av 
91 

2% 

2 

Av 
99 

1% 

4 

Av 
285 

0% 

0 

Av 
166 

0% 

0 

Av 
187 

1% 

1 

Av 
159 

0% 

1 

Av 
512 

Ansvarsfullt agerande vid 
kommunikation i digitala och andra 

medier och i olika sammanhang. 

0% 

0 

2% 

2 

1% 

1 

1% 

3 

0% 

0 

0% 

0 

3% 

4 

1% 

4 
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Av 
95 

Av 
91 

Av 
99 

Av 
285 

Av 
166 

Av 
187 

Av 
159 

Av 
512 

Språkbruk i Sverige och Norden. Några 
varianter av regionala skillnader i talad 

svenska. Några kännetecknande ord 
och begrepp i de nordiska språken 
samt skillnader och likheter mellan 

dem. Vilka de nationella 
minoritetsspråken är. 

5% 

5 

Av 
95 

5% 

5 

Av 
91 

3% 

3 

Av 
99 

5% 

13 

Av 
285 

0% 

0 

Av 
166 

1% 

2 

Av 
187 

3% 

5 

Av 
159 

1% 

7 

Av 
512 

 

      Det mål som beskrivs först under rubriken Språkbruk är: ”Språkliga strategier för 

att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.” (Skolverket, 2017:254–

255). Detta mål finns det inte mycket fokus på i något av läromedlen. Prima svenska 

har aningen mer fokus på målet och har flera uppgifter som går ut på att eleverna ska 

göra tankekartor inför t.ex. ett större arbete.  

      Det andra målet under denna rubrik är: ”Ord, symboler och begrepp som används 

för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och 

värdeladdning.” (Skolverket, 2017:254–255). Det här målet fokuseras det mer på i 

Zick Zacks böcker än i Prima svenska. Zick Zack har fler uppgifter som tydligt 

fokuserar på detta mål även om det finns uppgifter i Prima svenska där detta mål har 

en biroll. I Zick Zack kan ett exempel på en uppgift vara att eleverna arbetar med 

olika smileys och vad de betyder.  

     Nästa mål är: ”Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och 

med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg 

i sociala medier och att skriva en faktatext.” (Skolverket, 2017:254–255). Målet får 

lite fokus i samtliga böcker, dock finns det uppgifter i Prima svenska där detta mål 

kan göras till en del av uppgifterna om det önskas. Uppgifter som kopplades till detta 

mål kan t.ex. vara att skriva ett brev till en viktig person.  

     Det målet som beskrivs sedan är: ”Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i 

digitala och andra medier och i olika sammanhang.” (Skolverket, 2017:254–255).  

Även detta mål är nytt för den reviderade upplagan av läroplanen. Detta mål finns 

representerat i böckerna för årskurs 5 och 6 i serien Prima svenska samt i boken för 

årskurs 6 från Zick Zack. Dessa uppgifter handlar främst om att diskutera det som 

skrivs på internet både i par och i helklass.  

      Det sista målet under denna rubrik är: ”Språkbruk i Sverige och Norden. Några 

varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och 

begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de 
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nationella minoritetsspråken är.” (Skolverket, 2017:254–255). Målet finns betydligt 

mer representerat i Prima svenska jämfört med Zick Zack. Även uppgifterna i Prima 

svenska som fokuserar på detta mål är betydligt större än uppgifterna i Zick Zack. 

Uppgifterna i Prima svenska är skapade som ett stort temaarbete där varje land 

presenteras och arbetas med.  

Tabell 6 Läromedelsuppgifter relaterade till målen för Informationssökning och källkritik i Lgr17.  

Läroplanen 2017 Prima svenska Zick Zack 

Informationssökning 
och källkritik 

Åk. 
4 

Åk. 
5 

Åk. 
6 

MV: 
Åk. 

4 
Åk. 

5 
Åk. 

6 
MV: 

Informationssökning i några olika 
medier och källor, till exempel i 

uppslagsböcker, genom intervjuer och 
via sökmotorer på internet. 

2% 

2 

Av 
95 

4% 

4 

Av 
91 

14% 

14 

Av 
99 

7% 

20 

Av 
285 

0% 

0 

Av 
166 

2% 

3 

Av 
187 

0% 

0 

Av 
159 

1% 

3 

Av 
512 

Hur man jämför källor och prövar 
deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

3% 

3 

Av 
95 

5% 

5 

Av 
91 

7% 

7 

Av 
99 

5% 

15 

Av 
285 

0% 

0 

Av 
166 

0% 

0 

Av 
187 

0% 

0 

Av 
159 

0% 

0 

Av 
512 

 

      Första målet under rubriken Informationssökning och källkritik är: 

”Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, 

genom intervjuer och via sökmotorer på internet.” (Skolverket, 2017:254–255). Detta 

mål finns betydligt mer representerat i Prima svenska än i Zick Zack. Detta mål var 

särskilt representerat i boken för årskurs 6 från Prima svenska där IT och IKT har 

fått betydligt större utrymme än i de övriga böckerna.  

      Det sista målet är: ”Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett 

källkritiskt förhållningssätt.” (Skolverket, 2017:254–255). Detta mål fokuseras det 

inte alls på i bokserien Zick Zack. Prima svenska har däremot ett större fokus på 

detta mål och det ökar för varje årskurs. Ett exempel på uppgifter som kopplades till 

det här målet kunde vara att eleverna skulle jämföra en text om ett djur från boken 

med en text om samma djur från en hemsida.  
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4.2. Resultat enkäten 

I detta avsnitt presenteras svaren på enkäten. I diagram 1–5 nedan kan elevernas 

åsikter kring sitt läromedel utläsas. Efter varje fråga fick eleverna förklara varför 

de svarade som de gjorde. Detta för att vi skulle få en djupare förståelse för deras 

åsikter kring deras läromedel. Svaren på varför eleverna tyckte som de gjorde 

presenteras under de diagram där frågan var aktuell.   

 

Diagram 1. Fördelning av användarna av de olika läromedlen. 

      Totalt deltog 40 elever i undersökningen och 55 procent av eleverna går i en skola 

som ligger på landet och de använder Prima svenska som läromedel. De resterande 

45 procent av eleverna går på en skola som ligger centralt i en medelstor stad och de 

använder Zick Zack.  

22; 55%

18; 45%

Vilket läromedel använder du?

Prima svenska Zick Zack
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 Diagram 2. Nöjdheten med läromedlet på en skala från 1–10.  

      De elever som har Zick Zack som läromedel är jämnt fördelade över hela skalan 

där det är lika många som är missnöjda med läromedlet som mycket nöjda. De 

anledningarna som eleverna angav till sina låga betyg var att de upplevde 

läromedlet som ”tråkigt” (8 elever), att ”frågorna var för svåra” (2 elever), att det 

var ”för mycket text” (1 elev) samt att de ”inte visste varför” de var missnöjda (1 

elev). Anledningen som eleverna angav till de höga betygen var att de tycker att 

Zick Zack är ”roligt” (4 elever).  

     Majoriteten av de elever som använder Prima svenska upplever att de är 

medelnöjda med läromedlet. Inga elever har angett att de är Mycket nöjda men 

det är också relativt få som är missnöjda med läromedlet. Anledningen till deras 

medelmåttiga betyg var att de tycker att det är ”för mycket läsförståelse” och 

skriver att ”Det räcker med läsförståelse” (9 elever), att man ”ofta gör samma sak” 

(3 elever), att ”uppgifternas upplägg är tråkigt” (2 elever) samt att man ”använder 

datorn för lite” (1 elev). Fyra elever angav att de var nöjda med läromedlet för att 

det var ”roligt”. 
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Diagram 3. Svårighetsgraden på läromedlet.  

      Det som framgår av diagram 3 är att majoriteten av svaren från eleverna som 

använder Zick Zack är på den övre delen av diagrammet vilket betyder att elever 

upplever läromedlet som lätt. Det är endast några få som upplever läromedlet som 

svårt. När vi frågade dem om det fanns något som de tyckte var svårt svarade de att 

”läsuppgifterna är svåra” (6 elever), att de ”inte vet varför” (4 elever), att ”allt är 

svårt” (3 elever) samt att ”skriva mycket” (1 elev). Fem elever angav att de upplevde 

att ”inget” var svårt. 

      När det kommer till eleverna som använder Prima svenska upplever majoriteten 

av eleverna att läromedlet är lätt. Det som eleverna upplevde som svårt med 

läromedlet var att ”det är svårt att förstå frågorna/ att det används många svåra ord” 

(13 elever), att ”det är svårt när det är tråkigt” (3 elever) och att ”läraren går igenom 

saker för snabbt ibland” (1 elev). Två elever angav att inget var svårt.  
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Diagram 4. Förståelsen av målen. 

      När det kommer till förståelsen av vilka mål eleverna arbetar mot tycker en 

övervägande del både av de som använder Zick Zack och Prima svenska att det är 

relativt lätt att förstå målen. Endast en elev upplever det som svårt. När vi frågade 

dem vad som skulle kunna göra det lättare att förstå målen angav de som använder 

Zick Zack att det som skulle kunna göra det lättare är att ”målen skulle kunna 

förklaras bättre/med lättare ord” (6 elever). En elev upplevde att ”allt” skulle behöva 

förändras för att det skulle kunna vara lättare att förstå målen. Övriga elever som 

använde Zick Zack angav att de ”inte visste” vad som skulle kunna göra det lättare.  

      Det som eleverna som använder Prima svenska angav att ”lättare förklaring av 

målen” (9 elever) skulle underlätta förståelsen av målen. Utöver detta angav de att 

”lärarna behöver förklara mer” (2 elever), samt att det skulle ”förklaras tydligt vid 

varje uppgift”. 6 elever angav att de ”ej visste” vad som skulle kunna göra det lättare.  

0 0 0 0

5

4

5

4

0

2

0

1

0 0

3

5

2

0

2

5

0

1

2

3

4

5

6

Hur lätt tycker du att det är att förstå vad du 
ska lära dig under varje kapitel? 

Prima Svenska Zick Zack



30 
 

 

Diagram 5. Hur får eleverna reda på målen? 

      De som angav att läraren berättade för dem om målen satte även högre betyg på 

frågan om förståelse av målen. Majoriteten av eleverna angav att läraren förklarade 

målen för dem. Som man kan utläsa i diagram 5, är de fler av dem som använder Zick 

Zack som angav att de själva läser målen i boken.  

     Oavsett om läraren läste målen för dem eller om de angav att de läste målen i 

boken upplevde flera att det skulle vara lättare att förstå målen om de förklarades 

med ett lättare språk.  
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5. Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuterar vi först vårt val av metod och därefter diskuterar 

vi vårt resultat kopplat till den tidigare forskningen som presenterades i kapitel 2.  

5.1. Metoddiskussion 

Nedan diskuteras valen av läromedel och analysmetod samt valet att göra en 

enkät.  

5.1.1. Läromedlen 

Den största nackdelen som vi kan se med de läromedel som vi valde är att de är 

mycket olika. Prima svenska är ett läromedel som gör mer omfattande uppgifter 

och har ett mer tema-liknande koncept. Zick Zack är ett läromedel med mindre 

omfattande uppgifter som går att genomföra under en lektion medan Prima 

svenskas uppgifter ofta kräver mer än en lektion. I efterhand ser vi att det istället 

hade varit fördelaktigt att jämföra två läromedel som båda hävdar att de är 

kopplade till Lgr11 alternativt Lgr17. Dock har det varit intressant att se om Zick 

Zack ändå är relativt kopplat till Lgr17 trots att de inte har utformat läromedlet 

efter den. Vi är nöjda med vår jämförelse med läroplanen då vår analysmetod gav 

oss svar på vår första forskningsfråga. Nackdelen med vårt sätt att analysera var 

att det var tidskrävande. Vi anser dock att detta var det lämpligaste och säkraste 

sättet att göra analysen på och vi hade valt att använda samma metod igen om vi 

skulle göra om vår studie.  

5.1.2. Enkäten 

Det fanns en del brister i elevsvaren till enkäten i jämförelse med vad vi hade 

hoppats på. Detta berodde på att eleverna ej tog sig tiden att utveckla sina svar. 

Flera av enkäterna saknade svar på varför eleverna hade svarat som de gjorde. Vi 

var redan innan medvetna om att detta skulle kunna komma att bli ett problem 

när vi lade till de öppna ”varför-frågorna” i enkäten men vi anser fortfarande att 

de var nödvändiga. Det enda möjliga sättet att få fylligare svar hade varit att 

genomföra intervjuer, men detta var rent tidsmässigt omöjligt. Vi ansåg även att 

intervjuer ej var fördelaktigt då eleverna kan bli påverkade av att de vill svara 

”rätt” inför oss.  
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      Utöver detta var även antalet deltagare lågt och vi fick in få var. Det var svårt 

att få föräldrarnas godkännande, detta trots att vi påminde eleverna om att lämna 

in blanketterna. Det berodde heller inte på att vi inte skickade missivbrevet i tid, 

utan det låg inte i vårdnadshavarnas intresse att skicka tillbaka svarsblanketten. 

Dock kan vi ej med säkerhet veta detta då vårdnadshavarna endast ombads att 

skicka tillbaka blanketten om eleven fick delta i studien. Det hade varit ett bättre 

alternativ att be vårdnadshavarna att själva fylla i en ”ja och nej”-blankett om 

elevens deltagande. På detta sätt hade vi kunnat säkerställa att de har sett 

blanketten och tagit del av informationen och därefter tagit ett beslut. Vi vet inte 

om vi var dåliga på att förklara varför vi gjorde enkäten och varför det var 

intressant för oss att veta vad eleverna tycker om sitt läromedel då det kändes som 

att eleverna inte var särskilt intresserade av att svara.  

      Med hjälp av enkäten kunde vi även svara på vår andra forskningsfråga, vilka 

svårigheter eleverna såg med läromedlet. Vi kunde även se att de öppna frågorna 

var avgörande för att kunna svara på denna forskningsfråga. Genom att ställa 

frågan varför de tyckte som de gjorde kunde vi förstå vad det egentligen var som 

de tyckte var svårt med läromedlet. Men för att vara säkrare på att eleverna talar 

om läromedlet och inte lärarens sätt att undervisa hade det varit fördelaktigt för 

oss att genomföra observationer. Genom att observera lärarnas arbete med 

läromedlen hade vi enklare kunnat svara på orsaken till svaren på vissa av våra 

frågor. Det hade bland annat varit enklare att svara på frågan om elevernas 

förståelse av läromedlens formuleringar av t.ex. målen berodde på svåra ord i 

boken eller lärarens sätt att förmedla dem.  

5.2. Resultatdiskussion  

Som vi skrev i resultatet är läsförståelsemålet det mål som fått störst utrymme i 

både Prima svenska och Zick Zack. Båda läromedlen hävdar att de är framtagna i 

enlighet med aktuell språkforskning. Detta kan vi styrka genom att vi tydligt kan se 

att språkforskningen faktiskt visar att just läsförståelsen är ett av de områden som 

elever har svårast med och får låga resultat i (Skolverket, 2016c). Det är därför 

förståeligt att båda böckerna har stort fokus på detta mål. Dock visar vår enkät att 

eleverna inte uppskattar läsförståelseundervisningen och upplever att det görs på 

samma sätt hela tiden, vilket innebär att de får läsa en text och svara på frågor. 

Dessa frågor uppfattar både elever som använder Prima svenska och Zick Zack 
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som svåra. Detta var det som flest elever såg som ett problem och samtliga elever 

skulle önska att språket i böckerna var av enklare karaktär. Dock är det en större 

andel av de som använder Prima svenska som anger att förståelsen var svår. Detta 

kan vi relatera till det bristande arbetet med ord- och begreppsförståelse i Prima 

svenska. Detta kan självklart vara något som läraren kan komplettera läromedlet 

med och måste därför inte vara en del av själva läromedlet. Zick Zack har däremot 

ett större fokus på grammatik och ord- och begreppsförståelse och 

undervisningsmetoden kan tydligt kopplas ihop med språkutvecklande arbetssätt 

(Hajer & Meestringa, 2010:25–28). Dock ska ett läromedel gå att anpassa efter 

eleverna för att det ska vara ett användbart vid arbete med språkutvecklande 

arbetssätt. Vad det gäller detta är Prima svenska ett mer anpassningsbart 

läromedel då uppgifterna är större och mer öppna. Detta gör även att elevers 

enskilda behov kan stå mer i fokus än in i Zick Zack. Att elevernas enskilda behov 

ska stå i centrum är något som styrks av Ammert (2011:26–27) som lägger vikt vid 

anpassningsbarheten för elevernas skull när det gäller läromedel. Det här är något 

lärare bör ha i åtanke när de väljer läromedel.  

      Som vi nämnde ovan förklarar Hajer och Meestringa (2010:25–28) att 

språkutvecklande arbetssätt är motiverande och roligt enligt den forskning som de 

tagit del av. Dock visar vår undersökning att eleverna inte var nöjda med sitt 

läromedel trots det stora fokuset på språkutvecklande arbetssätt. Samtidigt är de 

elever som har Zick Zack som läromedel mer nöjda med sitt läromedel än de som 

använder Prima svenska.  

      Enligt Hajer och Meestringa (2010:135–136) ska även målen bli enklare att 

förstå när man arbetar med språkutvecklande arbetssätt. Generellt stämmer detta 

överens med vår studie då Zick Zack-användarna uppfattar målen som tydligare 

än de som använder Prima svenska. Förståelsen av målen har relativt högt resultat 

där eleverna upplever målen som enkla att förstå. Dock kan detta inte riktigt 

relateras till läromedlet då flertalet av eleverna angav att de får reda på målen 

genom att läraren berättade målen för dem. I hur stor utsträckning läraren var den 

som förmedlade målen kan vi ej veta då detta ej undersöktes. Anledningen till att 

vi valde att ha med frågan om hur de får reda på målen var för att säkerställa att 

deras förståelse av målen kunde kopplas ihop med läromedlen. Detta kan vi dock 

ej styrka i vår uppsats men om man tittar närmare i böckerna går Prima svenska 

betydligt oftare in på målen och har en återkommande sida inför varje kapitel där 
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målen för kapitlet beskrivs. I Zick Zack beskrivs endast målen i början av böckerna 

och har enstaka ”checka av” avsnitt där man själv kan kontrollera om man ligger i 

fas. Målen i dessa böcker är även förenklade för att eleverna ska kunna förstå dem 

lättare men trots detta tycker eleverna att ordvalen är svåra. Denna anpassning av 

målen i läromedlen är något som Skolverket (2016a) styrker och menar att det är 

viktigt för elevernas förståelse. Trots att detta har gjorts i båda läromedlen är 

elevernas förståelse av målen fortfarande bristande.  

      I den nya läroplanen (Skolverket, 2017) har digitaliseringen fått större 

utrymme och har bland annat blivit en del av flera tidigare mål i det centrala 

innehållet. Bland annat i målen kring att skriva texter kan vi se ett ökat fokus på 

IKT. Hos de som elever som använder Prima svenska som läromedel kan vi se en 

efterfrågan på mer IKT. De önskar att få skriva fler texter på datorn och upplever 

att detta inte är en tillräckligt stor del av undervisningen. Det efterfrågas inte av 

eleverna som använder Zick Zack som läromedel. Detta trots att vår analys visat 

att Prima svenska fokuserar mer på IKT än Zick Zack. Vi tror att det beror på att 

läraren som använder Zick Zack personligen tar in mer IKT i undervisningen. Vi 

kan även koppla ihop detta med den forskning från Korsell (2007:73) som säger 

att användningen av IKT är beroende av kvaliteten på resurserna. Vi vet av 

erfarenhet att de som använder Zick Zack har tillgång till både nyare och bättre 

IKT-resurser samt att de använder det mer i sin undervisning. Vi tror alltså att 

användningen av IKT har mer med lärarens utformning av undervisningen än med 

själva läromedlet att göra. Vi kan även relatera detta till Estling Vannestål 

(2011:248–250) som beskriver att lärarens inställning till IKT även spelar roll i hur 

stor del det får i undervisningen. Vi kan alltså inte med säkerhet säga att detta har 

med läromedlen eller med resurserna att göra. Det kan lika väl vara så att detta har 

med lärarens inställning till användandet av IKT.  

      När det gäller hur väl dessa två läromedel möter det centrala innehållet i Lgr17 

är Prima svenska det läromedel som möter flest kriterier. Trots att de som skapat 

läromedlet har gjort det efter Lgr11 möter ändå läromedlet i stort sett alla de nya 

målen och tilläggen som finns i Lgr17. Det målet som det fokuserades minst på är 

”Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av 

digitala verktyg.” (Skolverket, 2017:254–255). Detta kan dock enkelt inkorporeras 

i undervisningen om läraren så önskar, hur detta sker är upp till läraren.  När det 

gäller hur väl Zick Zack möter målen i Lgr17 ser vi att den ej möter vare sig målen i 
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Lgr17 eller i Lgr11. Men som vi nämnde tidigare har detta läromedel aldrig hävdat 

att det ska möta målen. En form av kontroll som Reichenberg (2010:4) beskriver 

skulle vara ett bra alternativ för att se till att det läromedlet man använder också 

möter de aktuella målen, alternativt någon tydlig märkning som skulle göra dessa 

läromedel lättare att hitta.  

      Vår slutsats när det gäller elevers förståelse av uppgifterna är att de skulle 

önska ett enklare språk för att förstå dem aningen bättre. När det gäller förståelsen 

av målen har eleverna svårt att hänga med, både vad det gäller det som står skrivet 

i boken och det som läraren säger. Eleverna skulle önska att författarna av 

läromedlen lättare ord och att även läraren gör detta samt att målen förklaras 

tydligare.  

      Vår slutsats när det gäller läromedlens koppling till läroplanen är alltså att man 

kan förlita sig på att man får med alla målen om man använder sig av Prima 

svenska men man behöver komplettera med ytterligare uppgifter om man 

använder sig utav Zick Zack.     
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6. Avslutning och framtida forskning 

Utifrån vår studie skulle vi önska att se framtida studier kring andra läromedel och 

kopplingen till den aktuella läroplanen. Det skulle kunna fungera ungefär som den 

kontroll som Reichenberg (2010:4) beskrev att de hade förr i Norge. För att 

underlätta för lärare i deras framtida val av läromedel skulle en sådan kontroll vara 

fördelaktig. Vi skulle även vilja bygga vidare på denna studie genom att undersöka 

dessa läromedel från ett lärarperspektiv. På grund av att flera studier redan har 

gjorts från ett lärarperspektiv ansåg vi att det skulle vara intressant att göra denna 

studie från ett elevperspektiv. Dock känner vi nu att det skulle vara intressant att 

göra en kompletterande studie kring dessa läromedel från ett lärarperspektiv. 

Detta skulle kunna ge oss en större inblick i valet av läromedel samt varför de 

valde just Prima svenska och Zick Zack. Vi skulle även få förståelse för hur de 

används i undervisningen. Dessa frågor skulle vi gärna söka svar på då dessa 

läromedel är mycket olika.  

      Avslutningsvis har vi fått bredare kunskap kring två olika sorters läromedel i 

svenska och dess koppling till läroplanen. Den här undersökningen har gjort oss 

säkrare i vårt framtida val av läromedel samt gett oss en inblick i de problem som 

elever ser med dessa läromedel. På detta sätt vet vi nu också vad vi bör ha i åtanke 

om vi i framtiden väljer att arbeta med just dessa två läromedel. Vi har även fått 

förståelse för att läromedlet inte kan vara enskilt styrande i ett klassrum. Precis 

som Steiner (2017) skriver är det viktiga hur lärare anpassar materialet efter 

eleverna.  
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Bilaga A 
Prima svenska åk 4 

Läsa och skriva 
Uppgifternas 

Sidnummer: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika 

medier samt för att urskilja texters budskap, både de 

uttalade och sådant som står mellan raderna. 

22–23, 25, 26, 27, 28–29, 

30, 31, 37, 40, 43, 44–45, 

67, 76–80, 87, 95, 96–98, 

108–109, 112–113, 127, 

128, 129, 131, 132–133, 

136–137, 138–139, 143, 

144–145,  

Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 

samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

24, 47, 69, 70, 72, 75, 81, 

84, 91, 93, 99, 102–103, 

104, 110, 117, 118, 124, 

128, 129, 130, 135, 148, 

152 

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter 

till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 

respons på texter. 

24, 31, 91, 152,  

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter 

för hand och med hjälp av digitala verktyg. (Dator) 
 

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, 

bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med 

hjälp av sambandsord. 

19, 38, 41, 42, 48, 71, 83, 

88, 92, 98, 111, 115, 120, 

126, 147, 148, 149,  

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg 

(andra hjälpmedel) för stavning och ordförståelse. 
 

Tala, lyssna och samtala  

Att argumentera i olika samtalssituationer och 

beslutsprocesser. 

32, 34, 55, 68, 107, 116, 

134, 150,  

Muntliga presentationer och muntligt berättande för 

olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och 

skola. Stödord, bilder, (och) digitala medier och 

verktyg samt andra (som) hjälpmedel för att 

planera och genomföra en muntlig presentation. Hur 

gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

20, 39, 50, 68, 73, 90, 

125, 146, 151 

Berättande texter och 

sakprosatexter 
 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga 

från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 

28–29, 44–45, 132–133, 

144–145,  



 
 

dramatik, sagor och myter som belyser människors 

villkor och identitets och livsfrågor. 

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska 

uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, 

miljö och personbeskrivningar samt dialoger. 

24, 32, 33, 46, 70, 75, 91, 

93, 152 

Några skönlitterärt betydelsefulla barn och 

ungdomsboksförfattare och deras verk. 
 

Beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande texter, till exempel faktatexter, 

arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas 

innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

20, 25, 34, 49, 73, 81, 84, 

99, 102–103, 124, 130,  

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel 

webbtexter, (interaktiva) spel och tv-program. 

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga 

drag. 

24, 82, 89, 102, 123, 140,  

Texter i digitala miljöer, till exempel texter 

med länkar och andra interaktiva funktioner. 
 

Språkbruk  

Språkliga strategier för att minnas och lära, till 

exempel tankekartor och stödord. 
24, 73, 90, 151,  

Ord, symboler och begrepp som används för att 

uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

 

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man 

skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader 

mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i 

sociala medier och att skriva en faktatext. 

 

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i 

digitala och andra medier och i olika 

sammanhang. 

 

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av 

regionala skillnader i talad svenska. Några 

kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken 

samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de 

nationella minoritetsspråken är. 

53, 54, 56–59, 60, 61–63 

Informationssökning och källkritik  

Informationssökning i några olika medier och källor, 

till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via 

sökmotorer på internet. 

94, 146,  

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet 

med ett källkritiskt förhållningssätt. 
74, 114, 134,  

 

 



 
 

Bilaga B 
Prima svenska 5 

Läsa och skriva 
Uppgifternas 

Sidnummer: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika 

medier samt för att urskilja texters budskap, både de 

uttalade och sådant som står mellan raderna. 

14, 15, 16–17, 31–32, 44–

46, 50, 64–65, 66, 68–

69, 70–72, 76, 86–87, 96, 

102–103, 110, 112, 113, 

118–121, 124–125, 142–

143,  

Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 

samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

10, 13, 19, 24, 30, 33, 35, 

37, 40, 49, 53, 56, 57, 58, 

67, 75, 96, 101, 106–107, 

126, 127, 128–129,  

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter 

till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 

respons på texter. 

13, 33, 80,  

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter 

för hand och med hjälp av digitala verktyg. (Dator) 
33,  

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, 

bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med 

hjälp av sambandsord. 

84, 89, 94–95, 111,  

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg 

(andra hjälpmedel) för stavning och ordförståelse. 
29, 74, 91,  

Tala, lyssna och samtala  

Att argumentera i olika samtalssituationer och 

beslutsprocesser. 

9, 11, 27, 43, 51, 54, 55, 

59, 63, 78, 83, 99, 100, 

117, 133, 134–138, 139, 

140–141, 142–143,  

Muntliga presentationer och muntligt berättande för 

olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och 

skola. Stödord, bilder, (och) digitala medier och 

verktyg samt andra (som) hjälpmedel för att 

planera och genomföra en muntlig presentation. Hur 

gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

12, 33, 48, 51, 77, 105, 

108–109, 128–129,  

Berättande texter och 

sakprosatexter 
 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga 

från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 

16–17, 31–32, 38–39, 52, 

58, 68, 70–71, 104,  



 
 

dramatik, sagor och myter som belyser människors 

villkor och identitets och livsfrågor. 

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska 

uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, 

miljö och personbeskrivningar samt dialoger. 

24, 33, 37, 96, 110, 112,  

Några skönlitterärt betydelsefulla barn och 

ungdomsboksförfattare och deras verk. 
22–23, 85, 123,  

Beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande texter, till exempel faktatexter, 

arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas 

innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

10, 19, 30, 35, 40, 49, 

106–107, 127, 128–129,  

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel 

webbtexter, (interaktiva) spel och tv-program. 

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga 

drag. 

21, 31, 36, 79,  

Texter i digitala miljöer, till exempel texter 

med länkar och andra interaktiva funktioner. 
67, 118–121 

Språkbruk  

Språkliga strategier för att minnas och lära, till 

exempel tankekartor och stödord. 
128–129 

Ord, symboler och begrepp som används för att 

uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

29,  

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man 

skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader 

mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i 

sociala medier och att skriva en faktatext. 

20, 67,  

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i 

digitala och andra medier och i olika 

sammanhang. 

118–121, 139,  

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av 

regionala skillnader i talad svenska. Några 

kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken 

samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de 

nationella minoritetsspråken är. 

86–87, 88, 90, 92–93, 

124–125,  

Informationssökning och källkritik  

Informationssökning i några olika medier och källor, 

till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via 

sökmotorer på internet. 

11, 57, 101, 128,  

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet 

med ett källkritiskt förhållningssätt. 
18, 28, 34, 47, 73,  

 

 



 
 

Bilaga C  
Prima svenska 6 

Läsa och skriva 
Uppgifternas 

Sidnummer: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika 

medier samt för att urskilja texters budskap, både de 

uttalade och sådant som står mellan raderna. 

15, 22–23, 27, 34–35, 39, 

52–53, 56, 58, 63, 64, 65, 

73, 78, 88, 89, 90–91, 

92–93, 106, 116–117, 

119–120, 124, 130–131, 

144,  

Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 

samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

18, 24, 29, 36, 45, 51, 54–

55, 59, 70, 75, 84, 86–87, 

94, 96, 105, 118, 123, 135,  

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter 

till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 

respons på texter. 

12, 16–17, 72, 85, 95, 104, 

135, 136,  

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter 

för hand och med hjälp av digitala verktyg. (Dator) 
 

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, 

bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med 

hjälp av sambandsord. 

74, 138, 139, 140–141,  

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg 

(andra hjälpmedel) för stavning och ordförståelse. 
115, 142–143,  

Tala, lyssna och samtala  

Att argumentera i olika samtalssituationer och 

beslutsprocesser. 

9, 10, 11, 14, 32, 33, 46–

47, 59, 66, 79, 80, 83, 99, 

101, 115, 125,   

Muntliga presentationer och muntligt berättande för 

olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och 

skola. Stödord, bilder, (och) digitala medier och 

verktyg samt andra (som) hjälpmedel för att 

planera och genomföra en muntlig presentation. Hur 

gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

19, 31, 38, 40, 50, 67, 76, 

107, 109, 126,  

Berättande texter och 

sakprosatexter 
 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga 

från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 

dramatik, sagor och myter som belyser människors 

villkor och identitets och livsfrågor. 

22–23, 43, 44, 52–53, 77, 

90, 102–103, 105, 129,  



 
 

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska 

uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, 

miljö och personbeskrivningar samt dialoger. 

36, 44, 45, 59, 70, 135,  

Några skönlitterärt betydelsefulla barn och 

ungdomsboksförfattare och deras verk. 
102–103,  

Beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande texter, till exempel faktatexter, 

arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas 

innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

18, 29, 51, 75, 84, 132–

134, 135,  

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel 

webbtexter, (interaktiva) spel och tv-program. 

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga 

drag. 

100, 110–111, 121, 122, 

123,  

Texter i digitala miljöer, till exempel texter 

med länkar och andra interaktiva funktioner. 
71, 73,  

Språkbruk  

Språkliga strategier för att minnas och lära, till 

exempel tankekartor och stödord. 
19, 20–21, 38, 40,  

Ord, symboler och begrepp som används för att 

uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

9, 13, 

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man 

skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader 

mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i 

sociala medier och att skriva en faktatext. 

9, 37,  

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i 

digitala och andra medier och i olika 

sammanhang. 

9,  

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av 

regionala skillnader i talad svenska. Några 

kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken 

samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de 

nationella minoritetsspråken är. 

71, 72, 73,  

Informationssökning och källkritik  

Informationssökning i några olika medier och källor, 

till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via 

sökmotorer på internet. 

10, 28, 38, 58, 67, 71, 72, 

73, 78, 79, 107, 108, 109, 

137, 

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet 

med ett källkritiskt förhållningssätt. 

18, 48–49, 57, 68–69, 

107, 108, 137,   

 

 

 



 
 

Bilaga D  
Zick Zack åk 4, läsrummet och skrivrummet 

Läsa och skriva Läsrummet Skrivrummet 

 
Uppgifternas 

Sidnummer: 

Uppgifternas 

Sidnummer: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter 

från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som 

står mellan raderna. 

10–11, 12–13, 17, 

20, 24–25, 29, 

35–36, 40, 44, 

48, 54, 63, 64–

65, 67, 70, 74–

75, 78, 90–91, 

92–93, 95, 96, 

98, 99, 100, 

102–103, 104, 

106–107, 108–

109, 110, 112–

113, 118, 121 

11, 12–13, 38, 65, 

78–79, 104–105,  

Strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av 

texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl 

med som utan digitala verktyg. 

22, 25, 26, 33, 

41, 50–51,  

13, 14, 18–19, 

28–29, 30–31, 

40–41, 45, 48, 

49, 55, 57, 58–

59, 66, 68, 69, 

80, 81, 96, 100, 

109, 115, 116, 

117,  

Olika sätt att bearbeta egna och 

gemensamma texter till innehåll och form. 

Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 
15, 16, 26–27, 

49, 83, 101,  

Handstil samt att skriva, disponera och 

redigera texter för hand och med hjälp av 

digitala verktyg. (Dator) 

  

Språkets struktur med meningsbyggnad, 

huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 

skiljetecken, ords böjningsformer och 

ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av 

sambandsord. 

8, 19,  

11, 20–21, 22–

23, 24–25, 42–

43, 56, 67, 71, 

72, 73, 74, 75, 

76, 77, 91, 92, 

93, 94, 95, 97, 

113,  

Hur man använder ordböcker och digitala 

verktyg (andra hjälpmedel) för stavning 

och ordförståelse. 

16, 23, 28, 32, 

33, 39, 42, 47, 

55, 60–61, 66, 

69, 76–77, 84, 

17, 37, 112,  



 
 

88–89, 94, 97, 

101, 111, 114, 117,  

Tala, lyssna och samtala   

Att argumentera i olika samtalssituationer 

och beslutsprocesser. 

55, 56, 68, 71, 

116, 119, 120, 

122–123,  

 

Muntliga presentationer och muntligt 

berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från vardag och skola. Stödord, 

bilder, (och) digitala medier och verktyg 

samt andra (som) hjälpmedel för att 

planera och genomföra en muntlig 

presentation. Hur gester och kroppsspråk 

kan påverka en presentation. 

37, 49,   

Berättande texter och 

sakprosatexter 
  

Berättande texter och poetiska texter för 

barn och unga från olika tider, från Sverige, 

Norden och övriga världen. Texter i form av 

skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och 

myter som belyser människors villkor och 

identitets och livsfrågor. 

31,  64,  

Berättande texters budskap, språkliga drag 

och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö 

och personbeskrivningar samt dialoger. 

72–73, 81,  70, 82,  

Några skönlitterärt betydelsefulla barn och 

ungdomsboksförfattare och deras verk. 

82–83, 85, 86, 

87,  
 

Beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande texter, till exempel 

faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och 

insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad 

och typiska språkliga drag. 

14–15, 16, 21, 

30, 50–51, 57, 

115,  

34–35, 40–41, 

46–47, 52–53, 

54, 55, 86, 87, 

88–89, 90, 100, 

110, 111,  

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till 

exempel webbtexter, (interaktiva) spel och 

tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad 

och typiska språkliga drag. 

9, 18, 43, 62, 

105,   
106–107, 108,  

Texter i digitala miljöer, till exempel 

texter med länkar och andra 

interaktiva funktioner. 

  

Språkbruk   



 
 

Språkliga strategier för att minnas och lära, 

till exempel tankekartor och stödord. 
27,  44,  

Ord, symboler och begrepp som används 

för att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter. Ords och begrepps nyanser och 

värdeladdning. 

34, 52–53, 58–

59, 79, 80,  
81, 98–99,  

Skillnader i språkanvändning beroende på 

vem man skriver till och med vilket syfte, till 

exempel skillnader mellan att skriva ett 

personligt sms, ett inlägg i sociala 

medier och att skriva en faktatext. 

  

Ansvarsfullt agerande vid 

kommunikation i digitala och andra 

medier och i olika sammanhang. 

  

Språkbruk i Sverige och Norden. Några 

varianter av regionala skillnader i talad 

svenska. Några kännetecknande ord och 

begrepp i de nordiska språken samt 

skillnader och likheter mellan dem. Vilka de 

nationella minoritetsspråken är. 

  

Informationssökning och 

källkritik 
  

Informationssökning i några olika medier 

och källor, till exempel i uppslagsböcker, 

genom intervjuer och via sökmotorer på 

internet. 

  

Hur man jämför källor och prövar deras 

tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

  

 

  



 
 

Bilaga E  
Zick Zack åk 5, läsrummet och skrivrummet 

Läsa och skriva Läsrummet Skrivrummet 

 
Uppgifternas 

Sidnummer: 

Uppgifternas 

Sidnummer: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter 

från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som 

står mellan raderna. 

10, 11, 14, 15, 

24–25, 29, 32, 

37, 40, 42–43, 

48, 51, 54, 58–

59, 62–63, 66–

67, 70–71, 75, 

77, 81, 83, 87, 

88, 89, 91, 92, 

93, 96, 104, 

108–109, 114–

115,  

16, 17, 20, 28, 

30, 40–41, 49, 

56, 64–67, 76, 

86, 94–95, 96–

97, 98, 118–119, 

120, 126–127, 

130–131,  

Strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av 

texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl 

med som utan digitala verktyg. 

21, 27, 34–35, 

44, 85, 99, 100, 

101, 110–111,  

13, 17, 24, 31, 

42–43, 44, 50, 

57, 60, 71, 79, 

88–89, 99, 102, 

110, 114, 129, 

132,   

Olika sätt att bearbeta egna och 

gemensamma texter till innehåll och form. 

Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 

22–23, 25, 45, 

51, 54, 57, 61, 75, 

84, 85, 90, 91, 

101, 115, 121, 

133,  

Handstil samt att skriva, disponera och 

redigera texter för hand och med hjälp av 

digitala verktyg. (Dator) 

  

Språkets struktur med meningsbyggnad, 

huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 

skiljetecken, ords böjningsformer och 

ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av 

sambandsord. 

12, 28, 47, 55, 

106, 113,  

18, 34, 35, 36, 

53, 55, 69, 75, 

78, 79, 80, 82, 

83, 100, 101, 

102, 104, 112–

113, 124, 125,  

Hur man använder ordböcker och digitala 

verktyg (andra hjälpmedel) för stavning 

och ordförståelse. 

9, 10, 13, 18, 19, 

22, 23, 28, 31, 

36, 41, 46, 47, 

52–53, 56, 57, 

60–61, 68–69, 

70–71, 73, 74, 

14, 15, 37, 52, 

123,  



 
 

82, 86, 90, 92, 

95, 102, 103, 

105, 106, 107, 

112, 113,  

Tala, lyssna och samtala   

Att argumentera i olika samtalssituationer 

och beslutsprocesser. 

16, 20, 30, 38–

39, 72, 76, 78, 

79, 80, 94, 97,  

59, 67, 72–73, 

100, 102, 103, 

106, 107, 111,  

Muntliga presentationer och muntligt 

berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från vardag och skola. Stödord, 

bilder, (och) digitala medier och verktyg 

samt andra (som) hjälpmedel för att 

planera och genomföra en muntlig 

presentation. Hur gester och kroppsspråk 

kan påverka en presentation. 

45,  128,  

Berättande texter och 

sakprosatexter 
  

Berättande texter och poetiska texter för 

barn och unga från olika tider, från Sverige, 

Norden och övriga världen. Texter i form av 

skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och 

myter som belyser människors villkor och 

identitets och livsfrågor. 

99, 58,  

Berättande texters budskap, språkliga drag 

och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö 

och personbeskrivningar samt dialoger. 

26, 85,  68, 70, 71, 74,  

Några skönlitterärt betydelsefulla barn och 

ungdomsboksförfattare och deras verk. 
  

Beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande texter, till exempel 

faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och 

insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad 

och typiska språkliga drag. 

16, 21, 44, 49,  

10–11, 12, 42–

43, 48, 94–95, 

96–97, 98, 102, 

109, 122,  

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till 

exempel webbtexter, (interaktiva) spel och 

tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad 

och typiska språkliga drag. 

  

Texter i digitala miljöer, till exempel 

texter med länkar och andra 

interaktiva funktioner. 

  



 
 

Språkbruk   

Språkliga strategier för att minnas och lära, 

till exempel tankekartor och stödord. 
98,   

Ord, symboler och begrepp som används 

för att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter. Ords och begrepps nyanser och 

värdeladdning. 

17, 50, 64–65, 

84,  

19, 21, 77, 87, 

105, 108,  

Skillnader i språkanvändning beroende på 

vem man skriver till och med vilket syfte, till 

exempel skillnader mellan att skriva ett 

personligt sms, ett inlägg i sociala 

medier och att skriva en faktatext. 

  

Ansvarsfullt agerande vid 

kommunikation i digitala och andra 

medier och i olika sammanhang. 

  

Språkbruk i Sverige och Norden. Några 

varianter av regionala skillnader i talad 

svenska. Några kännetecknande ord och 

begrepp i de nordiska språken samt 

skillnader och likheter mellan dem. Vilka de 

nationella minoritetsspråken är. 

 32–33, 38–39,  

Informationssökning och 

källkritik 
  

Informationssökning i några olika medier 

och källor, till exempel i uppslagsböcker, 

genom intervjuer och via sökmotorer på 

internet. 

89,  42–43, 44,  

Hur man jämför källor och prövar deras 

tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

  

 

  



 
 

Bilaga F 
Zick Zack åk 6, läsrummet och skrivrummet 

Läsa och skriva Läsrummet Skrivrummet 

 
Uppgifternas 

Sidnummer: 

Uppgifternas 

Sidnummer: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från 

olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står 

mellan raderna. 

8, 10–11, 14, 18, 

22–23, 25, 29, 

33, 37, 40–41, 

44, 50, 52, 57, 

59, 61, 65, 70, 

74, 78–79, 80, 

82–83, 86, 90–

91, 94–95, 98, 

101, 104, 108, 

112–113,  

12–13, 14–15, 

16–17, 18–19, 

20–21, 22–23, 

24–25, 26–27, 

28–29, 32–33, 

34–35, 40–41, 

42–43, 92, 97, 

100–101, 102–

103, 112–113, 

114–115, 116–

117, 120–121, 

138–139, 140–

141,  

Strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag. Skapande av texter där ord, 

bild och ljud samspelar, såväl med som 

utan digitala verktyg. 

19, 53, 66–67, 

75,  

30–31, 93, 98–

99, 104–105, 

106–107, 108–

111, 114–115, 

116–117, 118–

119, 120–121, 

122–123, 124–

125, 126–127, 

128–129, 130–

131, 138–139, 

140–141, 142–

143, 144–145, 

149, 150,  

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma 

texter till innehåll och form. Hur man ger och 

tar emot respons på texter. 

 62,  

Handstil samt att skriva, disponera och 

redigera texter för hand och med hjälp av 

digitala verktyg. (Dator) 

  

Språkets struktur med meningsbyggnad, 

huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 

skiljetecken, ords böjningsformer och 

ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av 

sambandsord. 

15, 16–17, 24, 

48, 107,  

50–51, 52–53, 

54–55, 56, 57, 

58–59, 63, 64–

65, 66–67, 68–

69, 70–71, 74–



 
 

75, 76–77, 78–

79, 80, 81, 82–

83, 84, 85, 86–

87, 88, 89, 106–

107,  

Hur man använder ordböcker och digitala 

verktyg (andra hjälpmedel) för stavning och 

ordförståelse. 

9, 12–13, 20–

21, 30–31, 38–

39, 42, 43, 51, 

54–55, 56, 58, 

64, 68, 73, 81, 

84–85, 88, 89, 

93, 97, 103, 111, 

115,  

13, 91,  

Tala, lyssna och samtala   

Att argumentera i olika samtalssituationer och 

beslutsprocesser. 

26–27, 49, 72, 

76–77, 87, 92, 

99, 102, 105, 

106, 116–117, 

96, 136–137, 

146–147,  

Muntliga presentationer och muntligt 

berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från vardag och skola. Stödord, 

bilder, (och) digitala medier och verktyg 

samt andra (som) hjälpmedel för att planera 

och genomföra en muntlig presentation. Hur 

gester och kroppsspråk kan påverka en 

presentation. 

 148,  

Berättande texter och 

sakprosatexter 
  

Berättande texter och poetiska texter för barn 

och unga från olika tider, från Sverige, Norden 

och övriga världen. Texter i form av 

skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter 

som belyser människors villkor och identitets 

och livsfrågor. 

 90,  

Berättande texters budskap, språkliga drag och 

typiska uppbyggnad med parallellhandling och 

tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar 

samt dialoger. 

 

36–39, 40–41, 

42–43, 116–117, 

118–119, 120–

121, 122–123, 

144–145,  

Några skönlitterärt betydelsefulla barn och 

ungdomsboksförfattare och deras verk. 
45,   

Beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande texter, till exempel 
63, 71,  

16–17, 18–19, 

20–21, 22–23, 



 
 

faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och 

insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad 

och typiska språkliga drag. 

24–25, 26–27, 

28–29, 30–31, 

32–33, 34–35, 

44–45, 108–

111, 124–125, 

128–129, 130–

131, 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till 

exempel webbtexter, (interaktiva) spel och tv-

program. Texternas innehåll, uppbyggnad och 

typiska språkliga drag. 

  

Texter i digitala miljöer, till exempel 

texter med länkar och andra interaktiva 

funktioner. 

  

Språkbruk   

Språkliga strategier för att minnas och lära, till 

exempel tankekartor och stödord. 
32, 89,   

Ord, symboler och begrepp som används för 

att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

19, 28, 60, 62, 

69, 100,  
22–23, 24–25, 

Skillnader i språkanvändning beroende på 

vem man skriver till och med vilket syfte, till 

exempel skillnader mellan att skriva ett 

personligt sms, ett inlägg i sociala medier 

och att skriva en faktatext. 

 151,  

Ansvarsfullt agerande vid 

kommunikation i digitala och andra 

medier och i olika sammanhang. 

109, 110, 114, 

116–117,  
 

Språkbruk i Sverige och Norden. Några 

varianter av regionala skillnader i talad 

svenska. Några kännetecknande ord och 

begrepp i de nordiska språken samt skillnader 

och likheter mellan dem. Vilka de nationella 

minoritetsspråken är. 

34–35, 36, 46, 

47, 96,  
 

Informationssökning och 

källkritik 
  

Informationssökning i några olika medier och 

källor, till exempel i uppslagsböcker, genom 

intervjuer och via sökmotorer på internet. 

  

Hur man jämför källor och prövar deras 

tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

  

 



 
 

  



 
 

Bilaga G 
Enkäten 

 

Lite frågor om ditt läromedel i svenska 

 

1. Vilket läromedel använder du i svenska? 

 

__________________________________ 

 

2. På en skala från 1 till 10, hur nöjd är du med ditt läromedel? 

 

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  

Missnöjd    Mycket nöjd 

 

Varför? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. På en skala från 1 till 10, hur svårt tycker du att ditt läromedel är? 

 

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  
Jättesvårt    Mycket lätt 

 

Vad är det som är svårt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. På en skala från 1 till 10, hur lätt tycker du att det är att förstå vad du ska lära dig 

under varje kapitel? (Alltså vilka mål du jobbar mot)  

 

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  
Jättesvårt    Mycket lätt 

 

Hur skulle det kunna vara lättare att förstå? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

5. Hur får du reda på vilka mål du arbetar med under varje kapitel? 

(Ringa in ETT alternativ som stämmer)  

 

Läraren berättar för mig.  Jag läser det i boken. 

 

Min klasskompis berättar för mig. Jag vet inte vilka målen är? 

 

Jag tittar i Klass.   Annat: __________________________ 

    ________________________________ 

 

6. Detta skulle kunna göra läromedlet bättre (T.ex. lättare att förstå, roligare eller mer 

utmanande): 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack så mycket för att du svarade! 

 

Med vänliga hälsningar Emma och Emma 

 
  



 
 

Bilaga H 
Missivbrevet 

 

Hej! 

Vi heter Emma och Emma och vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Vi ska med denna undersökning börja vårt examensarbete i ämnet 
svenska.  

Ett arbete kring läromedel i svenska. 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att ta reda hur svårt eleverna tycker att det är att förstå 
uppgifterna och målen sitt läromedel i ämnet svenska. För att få reda på det kommer 
vi att genomföra en enkät som delas ut till alla elever i klassen. Enkätsvar från två 
olika skolor kommer att jämföras i vår undersökning för att se skillnader i förståelsen.  

Allt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn har rätten att när som helst 
avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser. Inga namn, på varken skola eller elev, kommer att nämnas i vårt 
examensarbete. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Handledare: Håkan Landqvist  

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Eskilstuna 2018-04-03. 

Emma Skaghammar   Emma Lindgren 
esg14005@student.mdh.se  eln14011@student.mdh.se 
073-55 84 358   073-57 24 253 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om du godkänner att ditt barn deltar i denna undersökning, vänligen skriv under och 
ge denna lapp till ditt barns lärare.  

Barnets namn: ___________________________________________ 

 
 

_______________________________________________________ 

Vårdnadshavare     
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