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Vårt syfte i denna läromedelsanalys är att analysera om, och i så fall hur, ett aktuellt 
läromedel inom fysik och kemi stödjer elevers utvecklande av läsförståelse. Detta har 
undersökts genom att kritiskt granska ett utvalt läromedel inom NO-ämnena. Vi har använt 
oss av kvantitativ analysmetod samt kvalitativ analysmetod. Utifrån dessa två analysmetoder 
har vi kunnat analysera om och hur ofta exempelvis frågor till läsaren förekommer samt på 
vilket sätt frågor till läsaren möjliggör utveckling av läsförståelseförmågan. Även då vi ser 
flera fördelar i hur läromedlet lockar och uppmanar till användande av lässtrategier, ser vi 
också hur vissa delar riskerar att försvåra för läsaren. En sådan del exemplifierar hur 
fetmarkerade begrepp blandas med kursiverade begrepp inom samma område. Utifrån våra 
inledande frågeställningar blir alltså slutsatsen att läromedlet innehåller flertalet delar som 
aktivt främjar läsutveckling men att det innehåller ett antal utvecklingsområden för att främja 
läsning.  

 

Nyckelord: CORI–teorin, läromedel, läsförståelse, lässtrategier, No–ämnena 
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1.   Inledning	  
 

Även om unga människor läser mindre och mindre utgör texter fortfarande en stor del, om 

inte den största delen, av informationskällorna i skolan. Att kunna tolka och ta del av 

information via läsning är därför en av skolans viktigaste uppdrag och nära förknippat med 

lärande och identitetsutveckling (Skolverket, 2019:9; Chambers, 2011:198). 

 

I detta arbete undersöker vi huruvida, och i så fall i vilken omfattning, läsförståelse ges 

utrymme inom kemi- och fysikundervisning i årskurs 4–6. Utgångspunkten att övning i 

läsförståelse är något som bör vara en del av undervisningen i kemi och fysik gör vi utifrån 

hur forskning pekar på att läsförståelse bör vara en väsentlig del i alla ämnen. (Westlund, 

2015:14; Mindedal, 2018:100). Belägg för att en aktiv övning av läsning bör ske inom ämnet 

finner vi också i kursplanen för kemi (Skolverket, 2017:168f). I bakgrundsdelen ges exempel 

på författare, forskare och teorier som tar upp vidden av arbete med läsförståelse och 

lässtrategier inom grundskolan. Utifrån vår sammanfattade syn på hur forskning och 

styrdokument förordar undervisning för ökad läsförståelse i samtliga skolämnen, beskrivs 

sedan hur en kvantitativ samt en kvalitativ analys har genomförts av läromedel som används 

för undervisning i kemi och fysik i årskurs 6 idag.  

 

Valet att analysera ett läromedel snarare än att observera en eller ett flertal lärares 

undervisning görs utifrån det faktum att vi anser detta vara ett område som getts förvånansvärt 

lite utrymme. Läromedel utgör fortfarande en stor del av undervisningen i svensk skola och är 

därför en viktig kunskapsförmedlare. Trots detta finns ingen enskild central instans som 

granskar läromedel. Ansvaret att granska urval och ta aktiva val av läromedel tillfaller istället 

skolorna samt de enskilda lärarna (Carlsson & von Brömssen, 2011:31). Därav, menar vi, är 

det minst lika viktigt att analysera denna del av skolans undervisning som den enskilde 

lärarens arbetssätt.  

 

I kursplanen för ämnet svenska i årskurs 4–6 (Skolverket, 2017: 259ff) ges flertal exempel på 

hur elever bör undervisas i läsförståelse. Bland annat nämns lässtrategier för att kunna tolka 

texters budskap och kunskapskraven för svenska i årskurs 4–6 inleds med förmågan att 

använda lässtrategier för ökad läsförståelse (Skolverket, 2017: 263f). Då samtliga skolämnen 

består av att möta olika typer av texter och ämnesspecifika begrepp, både i läromedel, via 
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digitala hjälpmedel och via lärares instruktioner på papper och tavlor, behövs läsförståelse 

också övas inom samtliga skolämnen. Det är därmed alla lärares, och i förlängningen, alla 

läromedels ansvar att stödja elevers läsutveckling (Varga, Hultgren, Widhe. 2015:1). 

 

Wejrum (2015) jämför läsning och vikten av kontinuerlig övning av läsförståelse med 

brännboll. Både företeelserna ses ofta som något en helt enkelt ska kunna men som det sällan 

ges utrymme till att öva för. Detta, menar författaren, är något som måste motverkas. “Vi föds 

inte som goda läsare, vi tränar oss att bli det” (Wejrum, 2015:3).  

 

1.1   Syfte	  
 

Vårt syfte i denna läromedelsanalys är att analysera om, och i så fall hur, ett aktuellt 

läromedel inom fysik och kemi stödjer elevers utvecklande av läsförståelse. Det läromedel vi 

valt är Utkik Fysik Kemi 4–6 av Karin Andersson (2016). Vi har valt att undersöka om och 

hur ofta exempelvis frågor till läsaren om textinnehållet förekommer och hur ämnesspecifika 

begrepp introduceras eller förklaras för läsaren av läromedlet. Vidare har vi valt att undersöka 

på vilket sätt frågor i läromedlet, utifrån teorier som vi redogör för i kapitel 2, faktiskt 

möjliggör utveckling av läsförståelseförmåga hos läsaren. De metoder vi valt för att 

genomföra denna undersökning är en kvantitativ analys samt en kvalitativ analys. Under 

analysernas gång har vi utgått från frågor såsom: hur introduceras läsaren till kommande 

kapitel? Hur introduceras och förklaras begrepp för läsaren? Vilken typ av frågor om 

textinnehåll ges till läsaren? Dessa frågor har vi valt att sammanställa till tre frågeställningar 

som framgår nedan (1.2). 

 

1.2   Frågeställningar	  
 

Uppmanar läromedlet till aktivt läsande genom användandet av lässtrategier?  

Om läromedlet uppmanar till att använda lässtrategier, hur omfattande sker detta? 

Om läromedlet uppmanar till att använda lässtrategier, hur sker detta? 
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2   Bakgrund	  
 

I denna del ges under rubriken Teori (2.1) en redogörelse av CORI-teorin. Detta följs under 

rubriken Forskning (2.2) av en redogörelse för de artiklar, böcker och avhandlingar inom 

ämnena läsförståelse och lässtrategier som vi tagit del av. Avsnitt 2.3 redogör för en 

avhandling av Mindedal (2018) om lässtrategier inom NO-ämnena och specifikt ämnet fysik i 

årskurs 5 inom grundskolan. Under rubriken Styrdokument, (2.4) återges vad som skrivits om 

läsförståelse och lässtrategier i skolans styrdokument. Avslutningsvis ges en kortare 

sammanfattning av bakgrundsdelen under rubriken Sammanfattning i avsnitt 2.5. 

 

2.1   Teori	  	  
	  
Westlund (2009:83f) beskriver CORI-teorin. Den amerikanska professorn John Guthrie är 

upphovsman och forskade om samband mellan läsning och motivation 1993. I början av 

2000-talet utvecklades forskning till att undersöka samverkan mellan NO-ämnena, 

läsförståelse och motivation, tillsammans med Kathleen C. Perencevich och Allan Wigfield. 

Utgångspunkten för forskningen är hur läsförståelse uppkommer genom elevers intresse för 

NO-ämnena. Forskningresultaten visade att elevers förmåga att leta efter information i 

textinnehåll, att läsa selektivt, bidrar till att öka läsförståelsen. Kärnan i CORI är att utifrån 

elevernas naturliga nyfikenhet, förmedla att läsning och kunskapsutveckling hänger samman 

för att på så sätt skapa läsengagemang hos eleverna. Läsengagemang är att av de centrala 

begreppen inom CORI, vilket innebär att motivation, begreppskunskap, strategianvändning 

och social interaktion samverkar. Undervisningen utifrån CORI-teorin innebär att lärare 

behöver plocka ut centrala begrepp från arbetsområdet för att aktivera elevernas förkunskaper. 

Utifrån dessa centrala begrepp motiveras eleverna till att ställa frågor samt att söka svar. 

Utvecklingen går från att ställa frågor där svaren finns i textinnehållet, till att ställa frågor 

vilka innebär att finna svaren utanför textinnehållet. Vidare behöver eleverna uppmärksamma 

sina egna tankeoperationer, lässtrategier samt förmedla effekterna av dessa i social 

interaktion. Eleverna behöver ytterligare utveckla förmågan att interagera och organisera 

information från olika källor, både i text samt även i olika grafiska illustrationer. Slutligen 

redovisar och utvärderar eleverna sina kunskaper. Läraren behöver undervisa om centrala 

begrepp inom arbetsområdet och lämpliga lässtrategier kopplade till ämnesområdet. 
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Guthrie, McRae & Klauda (2007:237f) beskriver i sin artikel att begreppet engagemang 

utifrån CORI-teori (Concept-Oriented Reading Instruction) innebär att läsningen ska upplevas 

motiverande och intressant för läsaren samt att lässtrategier samverkar genom hela läsningen. 

En engagerad läsare är aktiv under hela läsningen samt använder varierade lässtrategier under 

hela läsningen för att förstå och ta tillvara textinnehållet. Ytterligare kan engagerade läsare 

dela med sig av sin egen läsning i ett socialt samspel och i interaktion med andra. Författarna 

lyfter aspekter vilka är av större vikt kring elever och deras läsengagemang såsom 

textsammanhang, elevers förkunskaper och upplevelser. Vidare behöver lärare undervisa om 

lässtrategier samt stötta elever i deras läsning för att utveckla eleverna till självständiga, goda 

läsare. 

 

Guthrie och Klauda (2014:389f) skriver i sin studie över huruvida CORI utvecklar 

läsförståelseförmågan hos elever inom skolämnet Historia. CORI tar sin utgångspunkt i att få 

elever engagerade och motiverade i sin läsning samt att elevers kunskaper utvecklas genom 

läsning. Lärandet är en engagerande ansträngning. Genom att eleverna blir motiverade att läsa 

kan detta hjälpa till att utveckla deras läsförståelse. CORI är begreppsorienterad 

läsundervisning och med syfte att väcka elevernas nyfikenhet inom ett skolämne eller 

arbetsområde. Detta innebär med andra ord att lärare behöver undervisa i lässtrategier samt 

arbeta för att eleverna blir engagerade och motiverade inför läsning. Elevers engagemang och 

motivation kan främjas genom att eleverna får dela med sig av sin läsning genom social 

interaktion, i ett socialt samspel. Fortsättningsvis kan det handla om att elever läser och delar 

med sig av sin läsning av mer eller mindre komplext textinnehåll, textstrukturer och kopplar 

ihop samband och orsaker inom textinnehållet.  

 

Guthrie och Klauda (2014:389f) lyfter olika aspekter vilka utvecklar läsförståelseförmåga hos 

läsare: att söka och hitta viktiga idéer och budskap i textinnehållet, att kritiskt läsa och 

analysera texten, högläsa texter för att träna på förmågan till intonation och ljudning, att 

utveckla ordförråd genom att läsa en variation av olika texttyper och att utveckla nya ords 

sammanhang, betydelse och användning genom att just använda de nya orden.  
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2.2   Forskning 	  
 

Barbro Westlund (2009) har under flera år skrivit om arbetet och vikten av läsförståelse och 

lässtrategier i undervisningen. Hon definierar läsförståelse enligt följande: 

 
/…/ läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar färdigheter, strategier, 

tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av 

syftet, dvs uppgiftsformuleringen före läsningen. Läsaren ska både iaktta och känna sig bunden till 

textinnehållet, samtidigt som han eller hon ska gå utanför innehållet och tillföra texten något nytt. 

Läsaren och texten integrerar på så sätt för att skapa mening (Westlund, 2009:70). 

 

Utifrån denna definition ges förståelse för hur övning av läsförståelse bygger på att lära sig 

behärska olika lässtrategier. Dessa strategier kan beskrivas som mentala verktyg för att kunna 

ta till sig innehållet och syftet med en text (Westlund, 2015:143).  

 

Westlund (2009:74) lyfter tre utgångspunkter vilka är viktiga i utveckling av läsförståelse hos 

elever. Den första handlar om att lärare behöver möjliggöra utveckling av ordförrådet hos 

elever samt att lärare i undervisningen hjälper till att utveckla ordens användning i 

funktionella sammanhang. Med andra ord behöver lärare skapa tillfällen för elever att träna på 

använda ord och begrepp i många olika sammanhang. Den andra utgångspunkten bygger på 

att läraren och texten interagerar, lärare behöver modellera sina tankeoperationer och 

läsförståelsestrategier för eleverna i undervisningen. Den tredje aspekten innebär att lärare har 

goda kunskaper i hur läsförståelse ska läras ut och utvecklas hos elever.  

 

Vidare lyfter Westlund (2009:76f) strategier för läsare att kontrollera sin förståelse av läst 

text. Den första läsförståelsestrategin innebär att läsaren förutspår handlingen, funderar över 

vad som kommer att hända härnäst i texten, denna strategi benämns ofta som ”spågumman”. 

Den andra läsförståelsestrategin bygger på att läsaren ställer egna frågor om textinnehållet. 

Denna strategi nämns ofta ”Nicke Nyfiken”. Den tredje läsförståelsestrategin handlar om att 

förtydliga och klargöra otydligheter i textinnehållet, likt en ”detektiv”. Den fjärde och sista 

läsförståelsestrategin innebär att sammanfatta textinnehållet, även kallad ”cowboy med 

lasso”. Läsförståelse påverkas av ytterligare aspekter: textstruktur, textinnehåll och elevers 

förförståelse samt användning av just olika läsförståelsestrategier genom hela läsningen.   
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Frank (2009:24) skriver i sin avhandling att läsprocesser, utifrån Reading Literacy, innefattar 

att läsaren ska kunna ”tillgodogöra sig information, dra slutsatser, tolka och integrera idéer 

och förklaringar samt att analysera och värdera innehåll och språklig form”. Vidare 

beskriver Frank (2009:80ff) aspekter vilka påverkar elevers läsförståelseutveckling: lärarens 

kompetens med teoretiska ämneskunskaper och eventuellt samlad yrkeskompetens. Lärares 

samlade yrkeskompetens innebär förtrogenhet i styrdokument och antal arbetade år. Däremot 

skriver författaren vidare att lärarens didaktiska kunskaper om läsutveckling hos elever, 

ytterligare kan vara aspekter som påverkar lärarens kompetens. Författaren drar slutsatsen att 

en hög lärarkompetens samverkar med elevers (höga) (skol)resultat.  

 

Att aktivt stödja elever i deras läsning och tillämpning av lässtrategier tas också upp av Varga 

m.fl. (2015:3f). Författarna exemplifierar hur det inom NO- och SO-ämnena ges goda 

tillfällen att använda förkunskaper genom just aktiv läsning. Att under arbete i läromedel 

kontinuerligt förbereda och föregripa texter för att väcka paralleller till tidigare läsning och 

arbete är viktigt för att bygga broar mellan ämnesområden och aktivera förkunskaper. Genom 

att hjälpa elever att repetera och använda sig av sina förkunskaper förbereds de att ta till sig 

nya (Varga m.fl., 2015:4). 

  

Liberg (2006:9ff) beskriver att skillnader mellan starka och mindre starka läsare är att de 

starka läsarna använder alla typer av läsförståelsestrategier i fler olika text- och uppgiftstyper 

samt att de starka läsarna i större utsträckning varierar huvudtyper av läsfärdigheter: 

elementär, utvecklad, expanderad och avancerad. Avancerad läsförståelseförmåga innebär att 

kunna dra avancerade slutsatser ifrån textinnehållet, läsa mellan raderna, jämföra och värdera 

textinnehåll för att komma fram till ståndpunkter samt att förstå avancerat språkbruk som 

finns i metaforer och bildspråk. Läsförståelse kan utvecklas genom att läsaren aktivt 

identifierar huvudbudskapet i textinnehållet, återberättar samt visar på förståelse av läst text, 

jämför textinnehållet med egna erfarenheter samt med tidigare lästa texter, förutsäger 

handlingen i texten, generaliserar och drar slutsatser ifrån textinnehåll, beskriver språkstil och 

textstruktur. Liberg beskriver att läsförståelsestrategier bygger förståelse genom att läsaren: 

•   ställer egna frågor till texten 

•   finner enskilda detaljer samt huvudbudskapet i textinnehållet 

•   sammanfattar texten  

•   hittar samband 
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•   generaliserar och dra slutsatser 

•   förutser fortsättning  

•   knyter an till egna erfarenheter och/eller till det man läst om tidigare  

•   kritiskt granskar innehåll och textens form  

•   förstår att man inte förstår  

(Liberg, 2006:15)	  

 

Vidare lyfter Liberg (2006:21ff) att PIRLS mäter följande läsförståelseförmågor: att läsaren 

uppmärksammar och återger information samt drar enkla slutsatser utifrån textinnehåll. Dessa 

två processer handlar om att svaren finns i textinnehållet. Vidare mäts läsförmågorna: tolka 

och integrera idéer, information samt att granska och värdera innehåll, språk och textelement. 

Dessa läsförståelseförmågor innebär att läsaren har förmågan att distansera sig från texten 

samt kunna läsa mellan raderna. Liberg menar att de två första förmågorna inte behöver vara 

enklare än de två senare förmågorna, utan olika texttyper, textmängd eller komplexitet i 

texten påverkar svårighetsgraden. Tidigare har elevernas läs- och skrivinlärning legat på de 

tidigare skolåren och inom svenskämnet. Idag är forskningen mer överens om att läsförmåga 

ständigt kan och bör utvecklas samt att utveckling av elevernas läsförståelseförmåga ligger 

inom alla skolans ämnen att utveckla, genom alla skolåren. Alla olika texttyper kräver olika 

förmågor och det räcker inte med att ha knäck skriftkoden. Vikten ligger i att utgå från olika 

sammanhang av läsning samt att lyfta och belysa vilka förståelsestrategier som passar i vilka 

sammanhang. Liberg (2006:35) lyfter vidare att läsning och utveckling av 

läsförståelseförmågor bör utgå ifrån samt entusiasmera eleverna. 

 

Liberg (2006:37f) menar att i de första skolåren behandlas till större del skönlitterära texter, 

sagor, bildberättelser samt enklare listor eller faktatexter. Till årskurs tre får de skönlitterära 

texterna stå tillbaka när andra texttyper såsom argumenterande, beskrivande eller utredande 

texter introduceras. För de elever som ännu inte automatiserat avkodning eller byggt upp en 

god grund av helordsbilder, ortografiskt lexikon, kan denna övergång till längre och mer 

innehållsrika texter skapa svårigheter. Det lärare då behöver göra är att använda texter med 

välkänt innehåll och som engagerar eleverna. Detta kan fungera som stödstruktur för eleverna 

samt vara behjälpligt i övergång till texter med okänt innehåll. Liberg lyfter två huvudtyper av 

arbetsmetod kring utveckling av läsförståelseförmågan. Det ena är att eleverna kan skriva sig 

till fördjupad förståelse, antingen tillsammans med andra eller enskilt och det andra är att 
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samtala om textinnehåll tillsammans med andra elever. De mindre starka eleverna är i större 

behov av social interaktion i början innan de kan prova på egen hand. Samtal om läst text kan 

utgå från frågor som hjälper till att sätta in texten i större sammanhang eller att hitta detaljer i 

innehållet. Vidare kan frågor hjälpa till att reda ut oklarheter eller att hitta orsakssamband i 

textinnehåll. 

 

2.3   Lässtrategier	  inom	  NO	  
 

Mindedal (2018:98) skriver i sin avhandling om undervisning i skolår 5 inom No-ämnet fysik. 

Studien pekar på att undervisning främst utgår ifrån ett undersökande och muntlig baserat 

arbetssätt. Det saknas undervisning kring naturvetenskapliga texter. Lärarna i studien har 

begränsad undervisningstid, ca 40 minuter/vecka. Vidare beskriver Mindedal (2018:100ff) att 

samtal om och kring vardagliga naturvetenskapliga fenomen, kan fungera som ett stöd i ett 

aktivt lärande i naturliga sammanhang. Lärare i studien börjar lektioner med “vad gjorde vi 

förra gången, vad pratade vi om?” vilket aktiverar elevers förkunskaper. I studien 

karaktäriseras samtal i undervisningen mer av vardagssamtal samt saknar texterna och 

material tydliga hänvisningar om hur eleverna ska ta sig an informationen för att ytterligare 

effektivare utveckla kunskaper. Vidare visar studien till viss del att lärare använder 

naturvetenskapliga begrepp även om annan forskning har visat att språket i 

undervisningssammanhang tenderar att förenklas. Att språket förenklas bidrar till att 

ämnesspecifika begrepp och uttryck aldrig förankras eller utvecklas till en grundläggande 

förståelse hos eleverna i årskurserna 4–6 vilket i förlängning kan bidra till en “chockartad” 

upplevelse för eleverna i kommande studier. Avhandlingen lyfter avsaknaden av undervisning 

om läsförståelsestrategier och om hur elever kan ta sig an texter och innehåll. Vidare saknas 

introduktion eller anvisningar om språkstruktur för laborationsrapporter. Läromedel ska ses 

som komplement till lärarens övriga resurser, såsom att samtala om, laborera, läsa texter - 

både högläsning och enskild elevläsning. Ytterligare lyfter författaren att avsaknaden av 

metasamtal av texter och dess innehåll bidrar till att eleverna inte utvecklar egna 

läsförståelsestrategier för att på egen hand ta sig an naturvetenskapliga texter. 

Sammanfattningsvis beskriver Mindedal (2018:103) att texter behandlas inom NO men att 

eleverna inte får fördjupade kunskaper om läsförståelsestrategier för att ta sig an ett kritiskt 

förhållningssätt, göra strukturerade hypotesprövningar eller att läsa olika typer av texter. 
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Chambers (2011:198) menar att då läsning i unga åldrar fortsätter att sjunka utgör de texter 

elever möter i skolan ofta en stor del av deras sammanlagda läsupplevelse. Även 

ämnesspecifika texter inom exempelvis No-ämnen utgör därför en viktig del i utvecklandet av 

läsande. Även Carlsson & von Brömssen (2011:31) lyfter att läromedel utgör en stor del av 

undervisningen och menar att stort ansvar att tolka dess innehåll faller på den undervisande 

läraren.  

 

2.4   Styrdokument	  	  
 

Från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017) kapitlet om 

värdegrund, skolans uppdrag står det skrivet att “lärande, språk och identitetsutveckling är 

nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Skolverket, 2017:9). I kursplanen för fysik (Skolverket, 2017:168f) står det skrivet att elever 

ska få förutsättningar att utveckla förmågan att söka och finna svar på frågor från olika typer 

av informationskällor, från egna undersökningar eller från andras argument. Ytterligare ska 

undervisningen utveckla elevers förmåga att kritiskt granska information och olika typer av 

källor, utifrån elevernas egna kunskaper inom ämnet. Vidare står det skrivet i kursplanen att 

undervisningen ska utveckla förståelse av ämnesspecifika begrepp inom ämnet fysik hos 

eleverna samt att eleverna ska kunna tolka, framställa och samtala om texter. Med andra ord 

ställs höga krav både på undervisningen och på eleverna att kunna läsa, tolka och förstå texter 

och dess innehåll. För detta är det av större betydelse av goda läsfärdigheter och goda 

läsförståelsestrategier. Det står även i kunskapskraven för årskurs 6 inom ämnet fysik att 

eleverna ska kunna söka information, värdera och kritiskt granska innehållet för att sedan 

använda informationen i resonemang eller i framställning av olika typer av text. För den 

resonerade förmågan ställs dessutom krav på att eleverna ska kunna föra samtal samt till viss 

del föra diskussionerna framåt. För att eleverna ska kunna uppfylla detta kunskapskrav är det 

således av större vikt att eleverna kan tillgodose sig med information ifrån texter och dess 

innehåll. Detta innebär att även inom skolämnet fysik, inom NO-ämnena, är det av större vikt 

att undervisningen och lärare aktivt arbetar med att utveckla elevers läsförståelseförmåga.  
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2.5   Sammanfattning	  av	  bakgrund	  
 

Även om forskningsfältet kring läsförståelse är stort och ett stort antal avhandlingar skrivits 

inom ämnet framstår några punkter genomgående som viktiga. Att aktivt arbete kring texter 

krävs för att kunna tolka deras innehåll är en av dessa samt att lärare aktivt behöver ge 

eleverna redskapen för hur detta arbete ska ske (Liberg, 2006:9ff) En metod som är 

genomgående inom flera olika teorier är hur läraren som utgör en avancerad läsare gradvis 

överför ansvaret att aktivt läsa texter till eleverna själva (Westlund, 2015:14). Detta stämmer 

alltså också väl överens med hur Skolverket i inledande del av Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017:168) betonar vikten av tillfällen att öva samtal, 

läsning samt skrivning i skolan. Hur detta arbete ska ske mer i detalj ges olika beskrivningar 

för inom olika teorier. Kortfattat går de frågor som kan ställas till en text före, under och efter 

läsning att se som metod för att öva läststrategier och på så sätt ökad läsförståelse. Utifrån de 

olika teorier som nämnts i denna bakgrundsdel har vi i fortsatt arbete valt att utgå från CORI-

teorin (Guthrie m.fl. 2007:237; Guthrie & Klauda, 2014:389) samt Vargas m.fl. (2015) 

sammanfattning av lässtrategier. Denna sammanfattning ser ut som följande: 

 
1. Förbereda läsningen, 

2. Föregripa, 

3. Kontrollera, 

4. Ställa frågor, 

5. Hitta samband, 

6. Dra slutsatser, 

7. Reda ut, 

8. Visualisera och organisera, 

9. Tänka högt, 

10. Läsa selektivt, 

11. Urskilja viktig information, 

12. Fokusera på språk, 

13. Fokusera på textstrukturer, 

14. Bedöma, 

15. Sammanfatta. 

(Varga m.fl., 2015:3) 
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3   Metod	  och	  material	  
 

Syftet i detta arbete har som tidigare beskrivits varit att analysera både hur ofta samt på vilket 

sätt tillfälle för att öva läsförståelse ges i det valda läromedlet. Därav ges i denna del en 

redogörelse för dels hur en kvantitativ analys samt en kvalitativ analys genomfördes. 

 

3.1   Urval	  	  
 

Det läromedel vi valt att analysera är Utkik Fysik Kemi 4–6 av Karin Andersson (2016). 

Valet av just detta läromedel gjordes utifrån att vi vet att det används inom 

naturkunskapsundervisning i årskurs 6 idag och att det inte är äldre än 3 år. Att inte använda 

ett äldre läromedel var ett medvetet val då vi anser att detta hade minskat relevansen i denna 

analys samt att läromedel skapade innan år 2011 utgår från tidigare läroplaner och därmed 

inte är lika relevant i dagens diskurs. Vi är medvetna om att denna läromedelsanalys endast 

behandlar en ytterst liten del av de läromedel som förekommer inom 

naturkunskapsundervisning. Vi är också medvetna om att de undervisande lärare som 

använder läromedlet har stor möjlighet att utöka undervisningen och därmed också ge 

eleverna fler tillfällen till att öva läsförståelse än vad läromedlet uppmanar till. Denna faktor 

har vi dock medvetet valt att inte ta hänsyn till då en observation och analys av lärares 

undervisning utöver läromedelsanalysen helt enkelt inte ryms inom ramen för den här kursen 

och därmed inte heller inom detta arbete. 

 

3.2   Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
 

Genom att kontinuerligt utgå från våra frågeställningar för detta arbete (2.1) och tolka dessa 

utifrån CORI-teorin (Guthrie och Klauda, 2007) samt forskning inom området (3.1) anser vi 

validiteten i detta arbete vara god. Detta har underlättats av att vi lyckats avgränsa 

undersökningsområdet till endast ett kunskapsområde inom ett skolämne. Även då vi endast 

analyserat ett läromedel anser vi att reliabiliteten i arbetet är hög då vi utgått från relevant och 

aktuell forskning samt valt att analysera ett läromedel som används idag i en årkurs som är 

aktuell för vår grundlärarutbildning (Strömquist, 1998:94). 
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3.3   Kvantitativ	  analysmetod	  	  
 

Vi inledde med en kvantitativ analys för att få en överblick över läromedlet. Det valda 

läromedlet innehåller totalt 19 kapitel med varierade sidantal och är ämnat för fysik- och 

kemiundervisning i årskurserna 4–6. Den kvantitativa analysen gjorde vi först enskilt, med 

varsin kopia och där vi, var för sig, markerade ut i läromedlet varje gång läromedlet (enligt 

oss) syftar till att aktivera läsförståelse utifrån Guthrie m.fl., (2007:237f), Guthrie och Klauda 

(2014:389f) samt Vargas m.fl., (2015:3f) sammanställning av lässtrategier. Mindedal 

(2018:100ff) lyfter exempelvis punkter såsom att läsaren behöver förberedas inför 

textinnehåll, ställa frågor om textinnehållet, tänka högt eller urskilja viktig information. 

Guthrie m.fl., (2007:237f), Guthrie och Klauda (2014:389f) nämner aspekter för att utveckla 

läsförståelse och utgår från begrepp vilka är att läsaren ska dela med sig av sin läsning i ett 

socialt samspel eller att hitta samband och orsaker inom textinnehållet. Under vår analys 

markerade vi således ut i läromedlet varje gång ämnesspecifika begrepp angavs, frågor till 

läsaren kopplade till textinnehållet fanns eller att läromedlet skrivit ut diskussionsfrågor till 

läsaren utifrån textinnehållet. Analysmetoden baserades således på vår tolkning av teori från 

Guthrie m.fl., (2007:237f), Guthrie och Klauda (2014:389f) samt Vargas m.fl., 

sammanställning (2015:3f) av hur läsförståelse kan utvecklas hos läsaren av läromedlet.  

 

Efter att vi analyserat läromedlet enskilt, sammanställde vi våra tolkningar tillsammans. Våra 

resultat utifrån den kvantitativa analysen skrev vi in i en tabell, Tabell 1, som vi redogör för i 

Analysresultat – kvantitativ analys, 4.1. De olika kapitlen i läromedlet innehåller 

genomgående: inledande information om ämnesspecifika begrepp, diskussionsfrågor till 

läsaren utifrån textinnehåll, uppmaningar till läsaren att ytterligare ta reda på fakta om läst 

textinnehåll. Kapitlen i läromedlet avslutas med repetitionsavsnitt och sammanfattning av 

textinnehållet.  

 

3.4   Kvalitativ	  analysmetod	  	  
 

Då vi genomfört vår kvantitativa analys gick vi vidare till att granska huruvida de tillfällen 

där övning av läsförståelse förekommer i läromedlet faktiskt överensstämmer med de teorier 

och den forskning vi ovan beskrivit i bakgrundsdelen (2). Främst har vi utgått från Guthrie 

m.fl., (2007:237f) och Guthrie och Klaudas (2014:389f) beskrivning av CORI-teorin samt 

Vargas m.fl., (2015:3f) sammanställning av lässtrategier i våra tolkningar. Stort fokus har 
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legat på hur läromedlet uppmanar till samtal kring text, hur nya ämnesspecifika begrepp 

behandlas samt hur de frågor elever ska besvara är formulerade. Vi har därmed bortsett från 

uppgifter där läsning inte står i fokus då detta inte faller inom detta arbetes syfte. Därmed har 

också löpande text, då denna inte innefattar markerade begrepp, inte räknats som ett tillfälle 

för övning av läsförståelse. Westlund (2015:74) pekar på hur tyst individuell läsning utan 

tillhörande reflektion, diskussion eller användande av andra lässtrategier inte nämnvärt stärker 

svaga läsare. 

 

Den kvalitativa analysen bestod av en individuell läsning samt en gemensam diskussion av de 

tillfällen vi märkt ut i den kvantitativa analysen. Dessa tillfällen läste vi sedan igenom igen 

och tolkade utifrån nyss nämnda sammanfattade tolkning av forskning (2). Våra 

forskningsfrågor vilka beskrivs i inledningen i detta arbete (1.2) låg hela tiden till grund för 

vår kvalitativa analys och hjälpte oss att fokusera på vad vi egentligen ämnade analysera. 

Varje enskilt tillfälle i läromedlet gavs tid till enskild reflektion samt gemensam diskussion 

huruvida formuleringarna och uppgifterna överensstämmer med vår teori- samt 

forskningsbakgrund (2). 

 

I de fall då det i läromedlet ställs frågor kring texter har vi tolkat huruvida frågornas 

utformning och deras syften överensstämmer med hur forskning och teorier beskrivna i vår 

bakgrundsdel (2) förespråkar just frågor till text. Då exempelvis frågor som på olika sätt utgår 

från elevers förkunskaper förekommer har vi tolkat dessa som sätt att få eleverna att förbereda 

samt föregripa läsningen vilket bland andra Westlund (2015:133) uppmanar till. Dock är detta 

inget som uttrycks som syfte med uppgiften i läromedlet. På så vis har mycket tid av vår 

kvalitativa analys bestått av att tolka formuleringar i läromedlet samt författarnas syfte med 

dess uppgifter.  

 

Vidare har vi också i vår analys sett till texters utformning. Detaljer som fetmarking av ord 

samt hur viss text placerats i så kallade faktarutor har lett till analys huruvida detta stärker 

läsförståelsen eller inte. Bilder, färgval och övrig layout behandlas inte inom denna analys 

eller i övrigt i vårt arbete. Vi är medvetna om att även bilder kan tolkas in i det utökade 

textbegreppet samt kan påverka läsningen men detta är något vi anser ligger utanför ramarna 

för den tid och utrymme som getts oss för att skriva.  
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4   Analysresultat	  
 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för våra resultat. Det första avsnittet behandlar våra 

resultat utifrån en kvantitativ analysmetod, där vi redogör resultaten för antal gånger vi anser 

att läromedlet avser att aktivera läsarens läsförståelse. Våra resultat från den kvantitativa 

analysmetoden redogörs även i en tabell (Tabell 1, 4.1). I det sista avsnittet redogör vi för 

våra resultat utifrån en kvalitativ analys, huruvida frågor eller begrepp faktiskt 

överensstämmer med de teorier och forskning vi nämnt inledningsvis i detta arbete. 

 

4.1   Kvantitativ	  analys	  	  
 

Tabell 1 visar en kapitelöversikt för läromedlet, Utkik Fysik Kemi 4–6 (Andersson, 2016). 

Kolumnerna i tabellen redogör platser i läromedlet vilka är utöver faktatexten i läromedlet. I 

läromedlet inleds varje kapitel med en introduktionstext till aktuellt kapitel, detta återkommer 

vi till i en fördjupad analys i nästkommande avsnitt i detta arbete, Kvalitativ analys, 4.2. 

Bredvid introduktionstexten till aktuellt kapitel finns en informationsruta “Läs om/ord och 

begrepp” där läsaren får veta i punktform vad kapitlet avser att handla om. Vidare finns i 

denna informationsruta viktiga ord och begrepp och där antal ord/begrepp varierar i antal för 

de olika kapitlen i läromedlet, se Tabell 1. Dessa rutor “Läs om/ord och begrepp” finns för 

varje kapitel i läromedlet. 

 

Tabell 1. Kapitelöversikt.  
 Läs om / ord 

och begrepp 

Faktaruta Diskutera Ta reda 

på 

Repetition Sammanfattning 

Kapitel 1, 

s. 8 - 17 

3 punkter,  

13 begrepp 

4 olika 

faktarutor 

4 platser, 

totalt 8 frågor 

- 7 frågor, 

ordkunskap, 

rita och 

förklara 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 2, 

s 18 - 25 

3 punkter,  

8 begrepp 

2 olika 

faktarutor 

4 platser, 

totalt 6 frågor 

- 7 frågor, 

ordkunskap, 

faktaruta 

Löpande text, 

punktlista, 1 

bild 

Kapitel 3. 

s. 26 - 41 

3 punkter,  

7 begrepp 

4 olika 

faktarutor 

6 platser, 

totalt 14 

frågor 

- 11 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 
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Kapitel 4, 

s. 42 - 51 

2 punkter,  

11 begrepp 

3 olika 

faktarutor 

6 platser, 

totalt 13 

frågor 

1 fråga 6 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 1 

bild 

Kapitel 5, 

s. 52 - 57 

3 punkter,  

6 begrepp 

- 2 platser, 

totalt 5 frågor 

- 7 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 6, 

s. 58 - 71 

3 punkter,  

11 begrepp 

5 olika 

faktarutor 

3 platser, 

totalt 4 frågor 

- 8 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 7, 

s. 72 - 77 

2 punkter,  

9 begrepp 

1 faktaruta 1 plats, 1 

fråga 

Testa! 1 

fråga 

7 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

- 

Kapitel 8, 

s. 78 - 85 

4 punkter,  

6 begrepp 

4 faktarutor 1 plats, 2 

frågor 

1 fråga 7 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 9, 

s. 86 - 95 

4 punkter,  

9 begrepp 

3 faktarutor 2 platser, 

totalt 5 frågor 

1 fråga 7 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 1 

bild 

Kapitel 10, 

s. 96 - 103 

2 punkter,  

8 begrepp 

- 1 plats, 1 

fråga 

- 9 frågor, 

ordkunskap, 

motivera 

Löpande text, 

punktlista, 1 

bild 

Kapitel 11, 

s. 104 - 

115 

3 punkter,  

11 begrepp 

3 faktarutor 2 platser, 3 

frågor 

2 ställen, 

3 frågor 

5 frågor, 

ordkunskap, 

motivera 

Löpande text, 

punktlista, 1 

bild 

Kapitel 12, 

s. 116 - 

121 

5 punkter,  

15 begrepp 

2 faktarutor 2 platser, 4 

frågor 

- 6 frågor, 

ordkunskap, 

ta reda på 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 13, 

s. 122 - 

127 

3 punkter,  

7 begrepp 

- 2 platser, 2 

frågor 

- 6 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 14, 

s. 128 - 

137 

2 punkter,  

5 begrepp 

2 faktarutor 4 platser, 

totalt 7 frågor 

- 6 frågor, 

ordkunskap, 

undersök 

Löpande text, 

punktlista, 1 

bild 

Kapitel 15, 

s. 138 - 

145 

3 punkter,  

6 begrepp 

1 faktaruta 2 platser, 2 

frågor 

1 fråga 6 frågor, 

ordkunskap, 

fakta 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 16, 

s. 146 - 

147 

2 punkter,  

9 begrepp 

- 1 plats, 1 

fråga 

- - - 
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Kapitel 17, 

s. 148 - 

157 

6 punkter,  

11 begrepp 

1 faktaruta 4 platser, 

totalt 10 

frågor 

- 3 frågor, 

ordkunskap, 

skriv och 

förklara 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 18, 

s. 158 - 

169 

4 punkter,  

19 begrepp 

1 faktaruta 2 platser, 4 

frågor 

Testa! 1 

fråga 

6 frågor, 

ordkunskap, 

fakta 

Löpande text, 

punktlista, 

bilder 

Kapitel 19, 

s. 170 - 

179 

3 punkter,  

7 begrepp 

- Arbetssätt 

och metoder, 

laborationsra

pport 

- - - 

 

Textinnehållet är utformat med olika stycken med rubriksättning samt innehåller vissa 

fetmarkerade ord. Dessa fetmarkerade ord finns ibland med i “Läs om/ord och begrepp” men 

är inte alltid det utan utmärker ett ämnesspecifikt ord, begrepp eller namn för det aktuella 

textinnehållet. De fetmarkerade orden kan exempelvis även vara namn eller ett ämnesspecifikt 

begrepp, såsom kväve, ytspänning eller magnetiska polen. Ytterligare i den löpande texten 

finns det kursiverade ord, exempelvis ädelgaser, (vattnets) förmåga eller konstgjorda 

(magneter) för att märka ut ord eller begrepp. Vidare finns det gott om bilder som relaterar till 

textinnehållet. Återkommande för varje kapitel i läromedlet finns diskussionsfrågor, 

“Diskutera”, kopplade till textinnehållet samt uppmaningar till läsaren att testa eller 

undersöka något som kopplas med kapitelinnehållet. Dessa diskussionsfrågor kan finnas på 

olika siduppslag och förekommer längst ner på sidorna mitt i kapitlen genomgående för hela 

läromedlet. Faktatext, utmärkta med blå bakgrundsfärg, förekommer vid sidan om 

textinnehållet och återkommer i 14 av 19 kapitel. Dessa faktatexter relaterar till textinnehållet 

för aktuellt kapitel men ger läsaren ytterligare fakta vid sidan om, exempelvis i kapitlet om 

elektricitet (Andersson, 2016:63) handlar faktatexten med blå bakgrundsfärg om ”El i 

världen” och om att spänningen i svenska vägguttag är 230 V men i andra länder kan 

spänningen vara en annan.  

 

I sju av 19 kapitel finns “Ta reda på” med uppmaningar till läsaren att ytterligare ta reda på 

mer fakta kring det textinnehållet redogör för. Läsaren behöver då använda sig av en annan 

källa än själva läromedlet för att hitta denna fakta som “Ta reda på” uppmanar till. Nästan 

varje kapitel i läromedlet, 16 av 19 kapitel, avslutas med “Repetition” innehållande frågor 

som läsaren ska/kan svara på. Även här i repetitionsavsnittet finns en ruta med begrepp 
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“Ordkunskap”. Dessa ord och begrepp syftar tillbaka till textinnehållet för aktuellt kapitel och 

finns ibland i inledande “Läs om/ord och begrepp” eller i den löpande texten som antingen 

fetmarkerad eller kursiverad. Hela repetitionsavsnittet avslutas antingen med “rita och 

förklara”, en faktaruta eller undersökningsuppgifter där läsaren får uppmaning att planera en 

undersökning. Sist för varje kapitel finns “Sammanfattning” av kapitelinnehållet, både i 

löpande text men även sammanfattning i punktform med begrepp fetmarkerade. I 

sammanfattningen finns antingen en eller flera bilder för att illustrera textinnehållet. 

 

4.2   Kvalitativ	  analys	  
 

I följande delar kommer vi redogöra för vår kvalitativa analys av läromedlet FyKe 

(Andersson, 2016).  

 

4.2.1   Inledning	  

I inledningen till läromedlet Utkik Fysik Kemi 4–6 (Andersson, 2016:6) (hädanefter kallat 

FyKe) ges en introduktion till ämnena fysik och kemi samt en kortare beskrivning av det 

undersökande arbetssättet som ämnas användas inom ämnena. Texterna i sig innehåller få 

ämnesspecifika begrepp men kompletteras av bilder med tillhörande öppna frågor, 

exempelvis “Vad är en kraft?” och ”vad får vi energi ifrån” (Andersson, 2016:6f). Den 

löpande texten i inledningen kan ses som övning i strategin förbereda läsningen inför resten 

av kapitlet. De öppna frågorna i kombination med tillhörande bilder tolkar vi som menade att 

väcka nyfikenhet kring ämnet. På så sätt synliggörs hur eleverna övas i att använda två 

lässtrategier, nämligen förbereda läsningen och föregripa. Guthrie m.fl., (2007:237f) och 

Guthrie och Klaudas (2014:389f) beskrivningar av CORI-teorins fokus på att väcka 

nyfikenhet gör att denna teori stämmer väl in med hur eleverna först presenteras för innehållet 

i FyKe med hjälp av just öppna frågor (Andersson, 2016:6f). Till de öppna frågorna som ställs 

ges dock inget svar i denna del utan läsaren behöver med andra ord fortsätta läsa för att hitta 

svaren. Detta går att tolka som ett sätt att utmana läsarens att använda förkunskaper eller att 

använda lässtrategin reda ut genom fortsatt läsning. Även detta går att finna stöd för inom 

CORI-teorin, dock menar Guthrie m.fl., (2007:237f) och Guthrie och Klauda (2014:389f) att 

denna lässtrategi bör användas i kombination av diskussioner. Någon sådan uppmaning ges 

inte till de inledande öppna frågorna i FyKe (Andersson, 2016:6) 
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4.2.2   Fetmarkeringar	  

Kapitel 1 (Andersson, 2016:8ff) inleds med en kort förklarande text om atomer, där just ordet 

atomer är fetmarkerat. Fetmarkeringen kan tolkas som ett sätt att öva elever i att urskilja 

viktig information. På samma sätt är orden: grundämnen, kretslopp, atomkärna och elektroner 

fetmarkerade i den efterföljande löpande texten. Utformningen med fetmarkerade begrepp i 

löpande text är något som förekommer genom läromedlets samtliga kapitel. Att urskilja viktig 

information genom att urskilja de centrala begreppen i en text är en del läsförståelse som vad 

Wejrum (2015:4) kallar växla hastighet. Att kunna läsa olika texter med olika tempon, 

exempelvis skapa en snabb överblick av en sakprosatext är en väsentlig del att öva för att bli 

en god läsare. På så sätt kan fetmarkeringarna tolkas som en övning i just detta. Utöver 

fetmarkering av begrepp förekommer också kursivering av vissa begrepp och ord i bildtexter 

samt i faktarutorna i samtliga kapitel. Dessa ord är i kapitel 1 exempelvis “protoner” och 

“neutroner” (Anderson, 2016:9). Även kursiveringen tolkar vi som ett sätt att öva eleverna i 

att urskilja viktig information i likhet med fetmarkeringarna av begrepp. Dock är det svårt att 

se varför inte fetmarking används även i faktarutor samt bildtexter då det är samma tå av 

ämnesbegrepp som markeras. Fetmarkeringar och kursiveringar blandas alltså på samma sidor 

löpande tutan att ges en inledande förklaring av dess syfte eller kategoriseringar vilket kan 

tolkas som en aning förvirrande och utan belägg för i den forskning samt teori vi tagit upp i 

detta arbete. 

 

4.2.3   Öppna	  frågor	  

De inledande texterna efterföljs av en öppen fråga kring atomers uppbyggnad. Frågan 

besvaras dock inte utan följs av meningen “Atomer är grunden till allting som händer på vår 

jord” (Andersson, 2016:8). Här används alltså först en fråga som vi tolkar som menad att 

aktivera förkunskaper genom att föregripa läsningen. Dock följs frågan direkt av en mening 

som inte ger någon förklaring eller svar på frågan. Frågan går ut på att ta reda på hur atomer 

byggs upp men efterföljs av en mening om vad atomer bygger upp. 

 

4.2.4   “Läs	  om	  frågor”	  

“Läs om-frågorna” i FyKe (Andersson, 2016:8) som även fortsättningsvis inleder de följande 

kapitlen, består av en punktlista med tre meningar om vad efterföljande läsning kommer ta 

upp. Rutan innehåller också 13 “viktiga ord och begrepp” som avhandlas i kapitlet. Denna 

ruta syftar alltså till att kort sammanfatta vad läsningen kommer avhandla samt vilka begrepp 
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eleverna kommer möta. Utifrån lässtrategier går detta att tolka som övning i att förbereda och 

föregripa läsningen. Möjligtvis går detta utifrån nämnda lässtrategier att tolka som ett försök 

att bygga broar till elevernas tidigare kunskaper inom ämnet vilket är något som Mindedal 

(2018:100ff) menar är avgörande inom de naturorienterande ämnena. Dock ges ingen vidare 

förklaring, denna kommer först i den följande löpande texten i kapitlet. På så sätt är det svårt 

att tolka huruvida rutan egentligen aktiverar elevernas förkunskaper eftersom dessa måste ses 

som skiftande från elev till elev, speciellt då de också kan förmodas haft olika lärare i de lägre 

årskurserna. Hade begreppen förekommit tidigare i läromedlet hade detta varit ett tydligt sätt 

att återkoppla till tidigare kunskaper men då detta är läromedlets första kapitel är det alltså 

något som inte går att tolka in.  

 

4.2.5   Faktarutor	  

Kapitel 1 i läromedlet FyKe (Andersson, 2016:8ff) innehåller 4 “faktarutor”. Dessa 

förekommer ungefär på varannan sida i samband med att olika områden tas upp. Faktarutorna 

kompletterar den löpande texten genom att ta upp information som angränsar till vad som 

nämns i texten. På sidan 9 behandlas exempelvis atomer och atomers uppbyggnad. Längst ner 

på sidan förekommer faktaruta 1 med rubriken “Big Bang!” (Andersson, 2016:9). Rutan har 

annan bakgrundsfärg och kompletteras med en mindre bild på en tecknad figur. Utformningen 

kan alltså tolkas vara tänk att dra till sig elevernas uppmärksamhet vilket gör att innehållet i 

faktarutan framstår som centralt och viktigt i sammanhanget. På följande sida har faktaruta 

nummer 2 rubriken “atomens historia” och är utformad på liknande sätt. Detta gäller även 

faktaruta nummer 3 och 4 som förekommer i avsnittet (Andersson, 2016:8ff). Utformningen 

av dessa faktarutor göt att elevers blickar kan förväntas dras dit och påskina att just 

faktarutorna utgör det viktigaste i texten. Dock är faktarutornas innehåll inte tydligt 

förknippade med den löpande texten på samma sida utan utgör som tidigare nämnt snarare ett 

komplement. Detta skulle på så sätt kunna tolkas som missvisande då den informationen inte 

framstår som mest relevant på sidan. Det kemiska symbolspråket presenteras i form av 

löpande text och bilder på atomer (Andersson, 2016:11), dock upptar faktaruta nummer tre 

halva sidan och berättar historien om alkemi och alkemister. I det här fallet går det att se att 

alkemi ges lika stort utrymme som det kemiska symbolspråket vilket rimmar dåligt med 

kursplanens kunskapskrav (Skolverket, 2017:185f).  

 



Erik	  Lantz	   SVA028	  
Katarina	  Magnusson	  
	  

23	  
	  

4.2.6   Diskutera	  

Sidorna 11, 12 samt 13 i kapitel 1 i FyKe (Andersson, 2016) avslutas samtliga med en eller ett 

fåtal frågor under rubriken “Diskutera”. På sidan 13 är denna fråga formulerad: “Det är svårt 

att se ett ämne i gasform. Varför?” (Andersson, 2016:13). På sidan 12 och 13 ges i löpande 

text och bildtexter en introduktion till ämnens olika former. Läsaren ges informationen att 

molekylers rörelse är vad som avgör vilken form ett ämne förekommer i. Exempel på detta 

ges genom att kallt vatten blir till hård is medan varmt vatten går att bada i. Även stearinljus 

olika fasövergångar beskrivs. Dock ges i texten ingen konkret förklaring till varför ett ämne i 

gasform är svårt att se. Detta tolkar vi som att eleverna uppmanas använda lässtrategierna 

ställa frågor till texten samt hitta samband. Då svaret alltså inte ges direkt i texten utmanas 

läsaren att själv tolka och resonera utifrån egna förkunskaper och befintlig information, i detta 

fallet molekylers täthet, samt ta reda på mer information. På nästkommande sidor ges en mer 

utförlig beskrivning av de olika fasövergångarna vilket gör att just ställa frågor i detta fallet 

skulle fungera om eleven också själv kan ta beslutet att läsa vidare eller ges denna uppmaning 

av läraren. De diskussionsfrågor som ställs på sidan 15 (Andersson, 2016:15) handlar istället 

om vart vatten tar vägen vid kondensering och varför detta fenomen sker snabbare under 

sommaren. Det fallet tolkar vi också in som en övning i att ställa frågor och hitta samband. 

Svaren ges inte heller på denna sida direkt i den flytande texten även om själva fenomenet 

avdunstning beskrivs. Dock underlättar läsarens förmåga att dra slutsatser kring varför vatten 

avdunstar snabbare på sommaren av två bilder där en vattenpöl under en skinnande sol 

krymper (Andersson, 2016:13).  

 

4.2.7   Ta	  reda	  på	  

”Ta reda på” finns i 7 av 19 kapitel i FyKe (Andersson, 2016). I kapitel 4 ”Sortera efter 

egenskaper” handlar om ämnen och material, finns en ”Ta reda på”-ruta. Denna ruta 

innehåller påstående om att nya material med speciella egenskaper utvecklas ”när vi behöver 

det” (Andersson, 2016:43). Sedan ges exempel på nya material såsom kevlar, Gore-Tex och 

teflon. Därefter kommer uppmaning till läsaren att ta reda på mer om nya materials 

egenskaper och användningsområden. Om uppmaningen utgår ifrån att läsaren ska ta reda på 

mer om kevlar, Gore-Tex och teflon kan denna uppmaning kopplas till 

läsförståelsestrategierna som handlar om att reda ut och hitta samband. Läsaren ska söka 

information utanför läromedlet för att hitta vilka speciella egenskaper ovan nämnda material 

har och vilka användningsområden dessa material har. Detta kan bidra till att läsaren ska få 
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utvidgade kunskaper om utveckling av nya material samt att koppla uttrycket ”när vi behöver 

det” till begreppet behov. Däremot är det inget som står explicit i läromedlet. Vidare finns 

ingen information eller tips till läsaren om på vilket sätt läsaren kan hitta mer information om 

kevlar, Gore-Tex och teflon. En annan aspekt av uppmaningen till läsaren att ta reda på mer, 

är att det inte avser just materialen kevlar, Gore-Tex eller teflon – utan att läsaren ska hitta 

andra nya material som utvecklats. Frågan är då hur stora förkunskaper elever i årskursen 4–6 

har om material samt hur material utvecklas på ett generellt plan.  

 

På sidan 76 (Andersson, 2016) finns ytterligare en ”Ta reda på” med en uppmaning till 

läsaren att undersöka vilken metod som fungerar bäst för att skilja på vatten och olja i en 

blandning. Textinnehållet innan denna uppmaning handlar om olika metoder för att dela upp 

blandningar. Metoderna är sila, filtrera, sedimentera, att använda magneter samt att lösningar 

med vatten kan avdunsta. Uppmaningen att testa vilken metod som fungerar bäst för att skilja 

på vatten och olja kan främja läsförståelsestrategin att dra slutsatser, visualisera, urskilja 

viktig information. Läsaren uppmanas nu att stanna upp i läsningen samt urskilja och dra 

slutsatser utifrån läst textinnehåll vilken metod som är mest lämplig.  

 

Ta reda på, sidan 82 (Andersson, 2016) handlar om att läsaren ska ta reda på mer om olika 

miljömärkningar. Vid sidan om ”ta reda på” finns en faktaruta om fyra olika miljömärkningar, 

där bilder på de fyra olika miljömärkningarna finns samt information om dessa. Dock ges 

ingen mer information om vilka miljömärkningar som uppmaningen i ”ta reda på” avser, eller 

exakt vad och vilken mer information om miljömärkningar läsaren förväntas ta reda på. 

Vidare finns det inte någon hänvisning om på vilket sätt läsaren kan söka mer information om 

miljömärkningar. 

 

4.2.8   Repetition	  och	  kapitelsammanfattning	  	  

17 av 19 kapitel har ett repetitionsavsnitt i läromedlet (Andersson, 2016). Genomgående för 

repetitionsavsnitten är att det finns frågor om aktuellt kapitel som läsaren förväntas svara på. 

Frågorna formuleras ”Vad är”, ”Hur ser”, ”Vilka (gaser finns)” eller ”Varför”. Svaren för 

dessa frågor finns att hitta i och utifrån textinnehållet för varje aktuellt kapitel. Varga m.fl., 

(2015:3) lyfter läsförståelsestrategier såsom kontrollera, hitta samband och orsaker samt 

sammanfatta. Några av frågorna är formulerade så läsaren ska hitta samband eller orsaker 

inom textinnehållet, exempelvis ”Varför måste en krets vara sluten för att en lampa ska 
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lysa?” (Andersson, 2016:69). Vissa frågor är av mer kontrollerande karaktär, ”Vad är en 

kemisk reaktion?” (Andersson, 2016:94) medan andra frågor är handlar om att läsaren ska 

kunna föregripa samt dra slutsatser, exempelvis ”Hur påverkas miljön av maten vi äter?” 

(Andersson, 2016:114). Variationen av formuleringarna på frågorna, att läsaren ska hitta 

samband, kontrollerande karaktär eller att läsaren drar slutsatser, kan bidra till att läsaren 

använder varierade läsförståelsestrategier. Dock finns ingen instruktion för på vilket sätt 

läsaren ska redogöra svaren på frågorna: muntligt, skriftligt enskilt eller i grupp. 

 

Sist i repetitionsavsnittet finns ”ordkunskap” med ett antal begrepp som behandlas i aktuellt 

kapitel. Ordkunskapen uppmanar läsaren att på olika sätt, för olika kapitel, arbeta med 

begrepp. I kapitel 1 (Andersson, 2016:16) utmanas läsaren förklara angivna begrepp för en 

kamrat. Detta kan kopplas till att tänka högt, fokusera på språk och urskilja viktig 

information. Här får eleven tillfälle att utveckla förmågan att använda egna ord vid 

förklaringar av de angivna begreppen vilket främjar inlärningen. Vidare i läromedlet kan 

ordkunskapen syfta till att sätta in angivna begrepp i meningar ”så att man förstår vad de 

betyder” (Andersson, 2016:38) eller att läsaren själv ska plocka ut samt skriva ner ett antal 

ord från kapitalet som hen tycker är viktiga. Detta moment att eleven på egen hand ska välja 

ut ord och begrepp som dessutom ska vara av betydelse kan bli problematiskt för de elever 

som ännu inte har förmågan att urskilja viktig information på egen hand. Vidare är 

formuleringen: ”så att man förstår vad det betyder” (Andersson, 2016:38) svår att avgöra 

utifrån vems perspektiv förståelsen ska utgå ifrån. Beroende på om det är eleven själv, en 

kamrat eller lärare som ska förstå vad begreppen betyder lämnas detta öppet för att skriva en 

synonym eller att formulera meningar. 

 
Avslutningsvis i 16 av 19 kapitel i FyKe (Andersson, 2016) finns ”Sammanfattning”. 

Avsnittet består av just en sammanfattning av aktuellt kapitel både dels av löpande text med 

fetmarkerade ord samt dels av en punktlista, även denna med fetmarkerade ord. Ofta 

förekommer bilder för att illustrera textinnehållet. Detta avsnitt hjälper läsaren att 

sammanställa kapitlets viktiga information men utvecklar inte i övrigt fall någon specifik 

läsförståelseförmåga hos läsaren såsom att uppmana läsaren till att sammanfatta med egna ord 

eller att återberätta muntligt för en kamrat om det lästa textinnehållet. 
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5   Diskussion	  	  
 

I denna del finns metoddiskussion, 5.1, resultatdiskussion, 5.2 samt vår slutsats, 5.3. 

 
5.1   Metoddiskussion	  
 

Valet att inleda vår analys av läromedlet FyKe (Andersson, 2016) med enskilda kvantitativa 

analyser för att sedan sammanföra dessa och diskutera våra resultat gav upphov till givande 

diskussioner. Vi insåg tidigt att vi båda märkt ut närmast identiska delar i läromedlet som 

relevanta att analysera. På så sätt kunde vi sedan sortera in de delar där läromedlet uppmanar 

till användning av lässtrategier under olika rubriker såsom ”faktarutor” och ”diskutera”. 

Genom att sedan sammanställa våra kvantitativa analysresultat i en tabell (4.1) fick vi tidigt 

en god överblick av vårt arbete vilket underlättande inför vidare kvalitativa analyser.  

  

Den kvalitativa analysen (4.2) genomförde vi också först enskilt för att sedan gemensamt 

diskutera våra resultat och sammanställa dem tillsammans. Även i denna analys fungerade 

detta arbetssätt mycket bra. Genom att först reflektera hur de olika delarna läromedlet 

(Anderson, 2016) uppmanar till att använda lässtrategier kunde den gemensamma 

diskussionen hållas med gemensam utgångpunkt. Att utifrån tabellen i den kvantitativa 

analysdelen (4.2) kunna gå igenom varje del systematiskt och fokusera på hur läsförståelse 

gynnas snarare än om detta görs hjälpte oss att arbeta systematiskt.   

  

I efterhand kan vi se att vårt val att inte analysera bilderna i läromedlet till viss del kunnat 

övervägas. I flera fall bidrar bilderna till att öka förståelsen för innehållet och i det utökade 

textbegreppet skulle det kunnat bidra med fler givande diskussioner i den kvalitativa 

analysen. En liknande framtida undersökning skulle alltså en sammanhängande bild och 

textanalys göras av ett läromedel.  

  

Inför eventuella framtida arbeten inom samma område anser vi också att en jämförelse med 

ett annat läromedel inom samma skolämne och årskurs hade kunnat bidra med en djupare 

analys. Exempel på frågor som då hade kunnat undersökas är: hur skiljer sig läromedels 

utformning av text åt? Finns motsvarande delar för användning av lässtrategier inom flera 

läromedel? Benämns dessa eventuella delar på samma sätt? Att jämföra läromedlet med ett 

annat hade dock krävt så pass mycket tid vilket lett till att vi inom ramarna för detta arbete 
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inte hade hunnit med en lika omfattande analys av det första läromedlet vilket nu har gjorts. 

Vidare skulle en undersökning av samma läromedel men att jämföra en tidig (äldre) upplaga 

med en senast reviderad upplaga, kunna vara intressant att genomföra. Hur har samma 

läromedel förändrats över tid? Vilka förändringar i läromedelsinnehållet har skett över tid?  

 

Som ett komplement och utveckling till vår analys av FyKe (Anderson, 2016) hade vi kunnat 

inkludera den tillhörande lärarhandledningen. Dock valde vi att inte göra det då vi ansåg att 

det låg utanför syftet för detta arbete. Lärarhandledningen med beskrivningar hur lärare bör 

arbeta med läromedlet anser vi ligga närmre en analys av lärares undervisning. I vårt fall ville 

vi undersöka hur eleverna blir presenterade för och uppmanade till användning av 

lässtrategier i ett läromedel. 

 

5.2   Resultatdiskussion	  	  
 

Vår kvalitativa analys visar att läromedlet FyKe (Andersson, 2016) medvetet tränar elevers 

läsförståelse. Detta sker genom olika återkommande inslag i samtliga kapitel. I vår kvalitativa 

analys synliggörs hur flera av de moment som uppmanar till aktivt läsande i läromedlet står i 

överensstämmelse med hur CORI-teorin samt Varga m.fl. (2015:4) sammanfattning av 

lässtrategier. Vi ser dock också hur vissa delar av läromedlet riskerar att framstå aningen 

otydliga för elever då det kommer till läsning.	  

 	  

De återkommande uppmaningar till diskussion som förekommer i samtliga kapitel stämmer 

väl överens med hur CORI-teorin uppmanar till aktivt läsande (Guthrie m.fl., 2007:237f; 

Guthrie & Klauda, 2014:389f). Att diskussioner före, under och efter läsning är en väsentlig 

del är också något som Varga m.fl., (2015:3f) nämner. Författarna beskriver hur eleverna 

genom att diskutera texters innehåll samt koppla detta till förkunskaper och kommande 

läsning ges möjlighet att skapa referenser till innehållet och på så sätt tillskansa sig djupare 

kunskaper. En nackdel vi ser utifrån utgångspunkt i CORI-teorin är dock hur 

diskussionsfrågorna i läromedlet FyKe (Andersson, 2016) oftast syftar till faktakunskaper 

som inte direkt går att finna i texten. Även om denna typ av frågor kan väcka nyfikenhet så 

riskerar elever med bristande förkunskaper att uppleva dessa frågor svåra och i längden 

menlösa om svaret alltid förväntas gå att resonera sig fram till genom egna slutsatser. Att 
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variera typen av frågor genom att också inkludera kontrollerande frågor av innehållet hade här 

gett en större variation då det gäller att öva olika lässtrategier (Westlund, 2009:76f).	  

 	  

Att fetmarkera centrala ämnesbegrepp i löpande text tolkar vi som en god övning i att urskilja 

viktig information vilket är en användbar lässtrategi inom flera av skolans texttunga ämnen 

(Westlund, 2015:153). Det vi ser som en smula problematiskt är däremot hur dessa 

fetmarkeringar blandas med kursiveraringar av liknande begrepp på samma sidor som 

fetmarkeringarna. Detta gör att sökläsning, vilken är en viktig del av läsning att öva (Varga 

m.fl., 2015:4f) försvåras då eleverna skulle kunna tvingas leta efter både kursiverade samt 

fetmarkerade ord. Att hålla sig till ett sätt att markera begreppen hade skapat tydligare typer 

av texter enligt oss. 

 	  

I likhet med hur fetmarkeringar och kursiveringar av begrepp kan upplevas otydligt tolkar vi 

innehållet i vissa av faktarutorna i FyKe (Andersson, 2016) som aningen förvirrande för 

läsaren. Detta exemplifieras tydligast på sidan 11 (Andersson, 2016) där faktarutan om 

alkemins historia tillåts uppta större delen av sidan om kemins symbolspråk. Ovana läsare 

som inte är vana vid denna typ av texter utmanas i onödan i att bedöma huruvida faktarutans 

del är viktigare än, och hänger ihop med, sidans huvudsakliga innehåll. Varga m.fl. (2015:4) 

beskriver hur just bilder, symboler och titlar drar till sig läsarens fokus och därmed styr deras 

läsning. Utifrån kunskapskraven i Kemi (Skolverket, 2017:190f) tolkar vi att kemiskt 

symbolspråk är av större vikt än alkemins historia och att faktarutan på så sätt blir 

missvisande för läsaren. 

 

Läromedlet innehåller frågor i varierad mängd till varje kapitel. Frågorna är olika formulerade 

vilket bidrar till att läsaren behöver aktivera olika typer av läsförståelsestrategier när hen ska 

svara. Frågor av kontrollerande karaktär medför att läsaren kan uppmuntras till sökläsning för 

att hitta svaren i textinnehållet. Frågor som innebär att läsaren behöver hitta samband, orsaker 

eller att dra slutsatser medför att läsaren behöver läsa mellan raderna eller att svaret finns på 

olika ställen i textinnehållet. Liberg (2006:21ff) beskriver vikten av att läsare har god förmåga 

att variera olika typer av läsförståelsestrategier. Olika typer av text, språk, innehåll samt 

komplexitet kräver varierade läsförståelseförmågor. Tack vare att läromedlet innehåller olika 

varianter på frågor till läsaren, bidrar detta till att läromedlet möjliggör utveckling av läsarens 

läsförståelse. Dock betonar både Guthrie m.fl., (2007:237f), Guthrie och Klauda (2014:389f) 
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och Mindedal (2018:100ff) vikten av att elever behöver explicit undervisas i 

läsförståelsestrategier. Detta innebär med andra ord, att olika läsförståelsestrategier behöver 

synliggöras och läras ut till elever. I läromedlet sker detta implicit och frågan är huruvida 

eleverna utvecklar och använder läsförståelsestrategier utifrån detta läromedel till andra 

texter. 

 

5.3   Slutsats	  
	  
Utifrån våra ovan beskrivna analyser (3.1, 3.2) anser vi att Utkik Fysik Kemi 4–6 (Andersson, 

2016) delvis innehåller delar som främjar utveckling av läsförståelse hos läsare. Detta tolkar 

vi med utgångspunkt i CORI-teorin samt övrig beskriven forsning inom 

läsförståelseundervisning som beskrivs i bakgrundsdelen (2).  

 

Även då vi ser flera fördelar i hur läromedlet lockar och uppmanar läsaren till användande av 

lässtrategier, ser vi också hur vissa delar riskerar att försvåra för läsaren. En sådan del 

exemplifieras med hur fetmarkerade begrepp blandas med kursiverade begrepp inom samma 

område. Utifrån våra inledande frågeställningar blir alltså slutsatsen att läromedlet innehåller 

flertalet delar som aktivt främjar läsutveckling men att det innehåller finns ett antal 

utvecklingsområden för att främja läsning. 

 

Vidare går det inte att nog påtrycka lärarens roll inom läsförståelse. Guthrie m.fl., (2007) och 

Guthrie och Klauda (2014) lyfter vikten av att lärare behöver undervisa och stötta elever i 

deras läsning samt att skapa rika möjligheter för elever att använda nya ord och begrepp i 

många olika sammanhang. Westlund (2009) och Liberg (2006) skriver om hur lärare behöver 

undervisa och modellera läsning och användning av olika lässtrategier för elever. Lärare 

behöver belysa vilka läsförståelsestrategier som är användbara i varierade sammanhang. 

Mindedal (2018) betonar vikten av att elever behöver tränas i att använda naturvetenskapliga 

begrepp redan i skolåren 4–6. Lärare har således en stor roll i utveckling av elevers 

läsförståelse och deras användning av olika läsförståelsestrategier oavsett hur läromedlet är 

utformat. Även om läromedel generellt, och FyKe (Andersson, 2016) i synnerhet, till stor del 

tränar läsförståelseförmågor hos elever bör alltså inte lärarens aktiva roll i utveckling av 

läsförståelsestrategier inom NO-ämnena hos elever förringas. 

	  
	  



Erik	  Lantz	   SVA028	  
Katarina	  Magnusson	  
	  

30	  
	  

Referenser	  
 

Andersson, Karin. (2016). Utkik Fysik Kemi 4–6. Malmö: Gleerups. 

 

Carlsson, Marie & von Brömssen, Kerstin. (2011). Kritisk läsning av pedagogiska texter – en 

introduktion. I Marie Carlsson & Kerstin von Brömssen (Red.). Kritisk läsning av 

pedagogiska texter – genus, etnicitet och andra kategoriseringar. (s. 15–46). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Chambers, Aidan. (2011). Böcker inom och omkring oss. Stockholm: Gilla Böcker. 

 

Frank, Elisabeth. (2009)”Läsförmågan bland 9–10-åringar betydelsen av skolklimat, hem- 

och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund” Göteborgs Universitet 

hämtad den 300419 från: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20083/1/gupea_2077_20083_1.pdf 

 

Guthrie, John. T., & Klauda, Suzan L. (2014). Effects of Classroom Practices on Reading 

Comprehension, Engagement, and Motivations for Adolescents. Reading research quarterly, 

49(4), 387–416. Hämtad den 050519 från: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264840/  

 

Guthrie, John T., McRea, Angela & Klauda, Suzan L. (2007). Contributions of Concept-

Oriented Reading Instruction to Knowledge About Interventions for Motivations in Reading. 

Educational Psychologist, 42:4, 237–250, DOI: 10.1080/00461520701621087. Hämtad den 

300419 från: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00461520701621087?needAccess=true&fbclid

=IwAR0dq7VTTo03zZvkI5-U47rzr0b3-t3Rq2c5FH-hrpqeWt8Rk9NsgTSWz6U& 

 

Liberg, Caroline. Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers 

läsförståelse. Fördjupad analys av PIRLS 2006. Skolverket. Stockholm: Fritzes. Hämtad den 

050519 från: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:311528/FULLTEXT01.pdf 

 



Erik	  Lantz	   SVA028	  
Katarina	  Magnusson	  
	  

31	  
	  

Mindedal, Annika. (2018). Texter i NO – finns de? En studie om textanvändning och 

textrelaterad samtal i ett fysiktema i skolår 5. Stockholm: Stockholms universitet. Hämtad 

den 240519 från: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:397326/FULLTEXT01.pdf 

 

Skolverket. (2017). Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. 

Hämtad den 20519 från: 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975

.pdf?fbclid=IwAR3-RNIm09nyTIifr6D_v_ovUhj0TYuIGNUaQAGcJNT5JwIVn4wYMK7il-

w 

 

Strömquist, Siv. (1998). Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. 

 

Westlund, Barbro. (2009). Att undervisa i läsförståelse – lässtrategier och studieteknik. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Westlund, Barbro. (2015). Aktiv läskraft - Att undervisa i lässtrategier för läsförståelse. 

Stockholm: Natur & Kultur 

 

Varga, Anita. Hultgren, Frances. Widhe, Olle. (2015). Att stimulera elevers läsintresse - ett 

samverkansuppdrag. Läs- och skrivportalen. Skolverket. Göteborg: Göteborgs universitet 

 

Wejrum, Marie. (2015). Lässtrategier - en introduktion. För Skolverket. Karlstad: Karlstad 

universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


