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lärstilar: auditiv, kinestetisk och visuell. Den är främst av kvantitativ karaktär men 
har även kvalitativa inslag.  
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1. Inledning  

Erkända forskare med bland andra Howard Gardner i spetsen har genom åren 

granskat på vilka sätt perception, det vill säga syn, hörsel och känsel, bidrar till 

lärandet. Barn är olika och förmågorna varierar. Detta är något som tar sig uttryck i 

olika individuella lärstilar där någon typ av perception stärker individens inlärning 

bättre än andra. Med vetskapen om detta blir vikten av varierad undervisning näst 

intill fundamental, vilket vi fått insikt om under våra år som lärarstudenter. För att 

kunna se till olika individuella lärstilar är det ett måste att inlärningen och 

klassrumsarbetet är omväxlande. Omväxlande arbete bör också finnas för att 

hjärnans hela kapacitet ska kunna användas.  

     Vi är nyfikna på hur väl lärande genom olika typer av perception speglas i 

läromedel för skolämnet svenska. Detta just för att se om dessa läromedel uppfyller 

förväntningarna av att variera inlärningen i de olika övningarna eller om all 

information ser ut på ungefär samma sätt och präglas av en och samma lärstil. 

Ambitionen med denna uppsats är att genom textanalys undersöka huruvida 

läroböckers innehålls- och textmässiga struktur genomsyras av en viss typ av 

perception, som kan kopplas samman med någon av de olika lärstilarna. Detta gör vi 

genom att undersöka övningarnas formulering i de olika avsnitten, för att se hur 

eleven ämnas nå kunskap enligt bokens anvisningar. 

1.1 Definition av perception 

Perception är ett begrepp som uppfattas olika inom olika vetenskaper. Olika 

inriktningar såsom biologi, filosofi och psykologi har anammat begreppet utifrån sina 

olika utgångspunkter. I Nationalencyklopedin (NE) konstateras följande:  

perception (latin perce´ptio 'upptagande', 'uppfattande', 'insikt', av 

perci´pio 'uppfatta', 'inse'), varseblivning, den grundläggande funktion 

genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta 

aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa. (Runeson 2010, 

NE) 

Vidare förklaras att den biologiska perceptionen har kommit att karaktäriseras av 

motoriska egenskaper. Beträffande den psykologiska inriktningen av perception 

noteras att det framförallt handlar om funktionella aspekter. Det är främst den 
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psykologiska modellen av perception som används i denna undersökning. Dessutom 

har detta kopplats till det pedagogiska sammanhanget och fokus hamnar på 

perceptionens funktion i olika lärstilar.   

1.2 Definition av lärstilar 

En definition av lärstilar ges av Lena Boström och Ingemar Svantesson (2007:9) som 

förklarar att en lärstil är den enskilde individens sätt att lära sig och ta in ny 

information och sedan bearbeta informationen. Christer Stensmo (1997) har gjort en 

sammanfattning av olika typer av lärstilar och vad den främsta karaktäriseringen av 

dem är. Han menar att det finns tre kategorier i vilka den lärandes olika förmågor 

kan placeras och kategoriseras in i: en auditiv lärstil, en visuell lärstil samt en 

kinestetisk lärstil. Den auditiva lärstilen karaktäriseras av förmågan att kunna lyssna 

på olika typer av föreläsningar, arbeta med musik och olika ljud samt att samtala med 

andra. Den visuella lärstilen syftar främst till förmågan att kunna läsa text och titta på 

bilder. Slutligen definieras den kinestetiska lärstilen av fallenheten för delaktighet 

och rörelse. En kinestetisk person vill gärna uppleva saker själv och experimentera 

samt pröva sig fram (Stensmo 1997:183).  

     Ytterligare en lärstil presenteras av Gordon Dryden och Jeannette Voss (1994), den 

taktila lärstilen. De menar att utöver de tre ovannämnda lärstilarna finns förmågan 

att känna sig till kunskap. I ett sammanhang taget ur en presentation av olika lärstilar 

görs en koppling mellan två olika inriktningar av kännande: ”Andra är ’kännare’: vi 

lär oss främst genom att använda känselsinnet (taktila inlärare) eller genom att 

använda kroppen (kinestetiska inlärare)” (Dryden & Voss 1994:95). Även Boström 

och Svantesson (2007) presenterar samtliga fyra lärstilar och menar att den taktile 

eleven lär genom att använda händerna och den kinestetiske genom att använda 

kroppen och känslorna (Boström & Svantesson 2007:54). Vi anser, i enlighet med 

Stensmos kategorisering, att skillnaderna mellan den taktila och den kinestetiska 

lärstilen inte är särskilt markanta och väljer därför att kategorisera in dessa två 

inlärningsstilar under samlingsbegreppet kinestetiskt lärande. Den modell Stensmo 

presenterar är därför den som vi kommer att använda i vår undersökning i 

definieringen av olika lärstilar. 
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1.3 Definitioner av läromedel  

Goda definitioner av läromedel presenteras av både Långström och Viklund (2007) 

och Selander (1988). Långström och Viklund framhåller en vanlig avgränsning som 

innebär att pedagogiska hjälpmedel som används i den omedelbara undervisningen 

kan kallas läromedel (Långström & Viklund 2007:101). Selander väljer däremot att 

betona den pedagogiska texten i form av lärobok, övningsbok, läsebok eller video 

med undervisande syfte. Selander uttrycker dessutom att dessa läromedel innehåller 

reproducerad kunskap som ska förklara någonting, vilket är ett grundläggande 

genomgående drag. Den pedagogiska texten är därutöver utformad i enlighet med 

vissa regler då den skapats för att användas i en pedagogisk situation. Vad som 

därmed styr den pedagogiska texten är exempelvis utbildningssystem, 

utbildningsnivå, klasser och lektioner (Selander 1988:17–18). Vi kommer uteslutande 

analysera läromedel i form av läroböcker i vår undersökning. 

 

1.4 Syfte, frågeställning och motivering 

Arbetets huvudsakliga syfte är att med hjälp av textanalys undersöka vilka lärstilar 

som främst gynnas i olika övningar i läromedel för skolämnet svenska. Anledningen 

till att detta har blivit föremål för vår studie är för att det finns en avsaknad av denna 

typ av undersökning i tidigare forskning. Det är en fördel att konkretisera huruvida 

elevers olika lärstilar uppmärksammas i läromedel då vår uppfattning är att många 

lärare låser sig vid dessa böcker och följaktligen använder dem utan djupgående 

analys av dem.  

     Vi vill med denna undersökning visa hur undervisningen skulle kunna påverkas 

om läromedlet inte varieras i förhållande till lärstilar. Ambitionen är att presentera 

eventuella för- och nackdelar ett konsekvent användande av olika läromedel kan ha. 

     Vår frågeställning kan konkretiseras med följande formuleringar:  

• På vilket sätt varieras läroboksinnehållet i förhållande till olika lärstilar med 
fokus på perceptioner?  

• Är det någon inlärningsstil som gynnas mer än andra? 

Vår hypotes är att innehållet i läromedel sällan är så pass varierat att det gynnar 

samtliga av de olika inlärningsstilarna i samband med lärandet och 
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kunskapsutvecklingen inom ämnet svenska. Vi förmodar att man i undervisningen 

vanligtvis väljer att inkludera aspekter som gynnar den visuella inläraren framför den 

auditiva och kinestetiska. Detta är något vi antar utifrån egna erfarenheter både från 

vår egen studietid och från vår verksamhetsförlagda utbildning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del presenteras inledningsvis litteratur kring språkutveckling. Även en 

inblick i centrala delar ur kursplanen för ämnet svenska för grundskolans senare år 

ges. Detta är betydelsefullt för att förtydliga vikten av att lära genom alla typer av 

perception inom ämnet svenska. Därefter följer en orientering kring forskning inom 

perception och lärstilar följt av en kortare historisk tillbakablick över läromedel och 

dess funktion. Avslutningsvis lägger vi i detta kapitel fokus på tidigare forskning 

inom läromedelsanalys.  

2.1 Språkutveckling och kursplanen för ämnet svenska 

Ett av de mål att uppnå efter genomgången grundskola, som finns i läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), anger att 

skolan ansvarar för att varje elev ska få möjlighet att förkovra och använda sina 

kunskaper och erfarenheter i så många uttrycksformer som möjligt. Dessa olika 

uttrycksformer är följaktligen språk, bild, drama, dans och musik (Skolverket 

1994:10). Detta innebär att läroplanen utgår från att vi lär oss med alla våra sinnen, 

något som är vår utgångspunkt i detta examensarbete.  

     Vad som bör tilläggas till detta är att läroplanen även främjar något som kallas ”ett 

vidgat textbegrepp”. Det vidgade textbegreppet förklaras av Caroline Liberg i Att läsa 

och skriva – forskning och beprövad erfarenhet, som gavs ut av Myndigheten för 

skolutveckling (2007). I det inledande kapitlet som heter Språk och kommunikation 

beskriver Liberg att när begreppet text får inbegripa budskap som överförs på andra 

sätt än genom det skrivna ordet ger detta oss ett vidgat textbegrepp. Liberg menar 

dessutom att vårt förhållningssätt skiftar i olika situationer, vilket innebär att vi 

använder oss av olika sinnen och varierande kommunikativa redskap. Vi kan alltså 

kommunicera genom att exempelvis tala, lyssna, se, skriva, läsa, göra, gestalta, lukta 

eller smaka. En meningsskapande kommunikation, menar Liberg, kan därför ske 

genom litteratur, bild, drama, musik, dans, rörelse och givetvis genom samtal (Liberg 

2007:7-8), vilket, enligt ovan, Lpo94 talar för.  

     Liberg (2007) skriver även att vi är multimodala i vårt lärande och detta betyder 

att vi påverkas av en mängd sinnesuttryck i samspel med varandra. Den text vi läser 

kan stilmässigt säga oss något mer genom att vi ser hur texten är konstruerad och i 
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ett samtal kan vi förstå vår samtalspartner inte endast genom de sagda orden, utan 

även genom att studera kroppsrörelser, mimik, gester, dofter, klädsel samt genom att 

tolka känslostämningar. Vidare förklarar Liberg att uttrycksformerna både samspelar 

med varandra och bygger på varandra: 

[…] det jag sjunger, kan jag röra mig till; det jag sjunger och rör mig till, 

har någon skrivit och det kan jag läsa; det jag sjunger och rör mig till och 

läser, kan jag samtala om; det jag samtalar om kan jag läsa om; det jag 

samtalar och läser om kan jag uttrycka i bild osv., osv. Varje gestaltning, 

varje yttrande, bygger på och stödjer på så sätt en annan gestaltning, ett 

annat yttrande. Det ena yttrandet länkar i det andra. (Liberg 2007:9).  

Libergs förhållningssätt till det multimodala lärandet ger oss därmed en tydlig bild av 

att språk och kommunikation inte endast kan begränsas till tal och skrift utan måste 

även inkludera kroppsspråk, andra rörelser och känslor.  

     Det vidgade textbegreppet uttrycks även i kursplanen för ämnet svenska: 

Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett 

vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 

bilder. (Skolverket, 2000).  

Vad gäller språkutveckling tydliggör kursplanen att lärandet främst sker genom 

språket i tal och skrift samt att svenskämnet har huvudansvaret för elevernas 

språkutveckling. Det vidgade textbegreppet i kursplanen visar dessutom att även 

tolkning av bilder fyller en viktig funktion när det gäller språkutveckling (Skolverket 

2000). 

     Göran Ejeman och Gunilla Molloy (1997) skriver bland annat om bilden som språk 

och påpekar att bilder är kommunikativa medel som särskilt passar barn då bilder 

utgör en del av barnens eget språk. Författarna menar att en bild är språk i lika stor 

utsträckning som tal eftersom barn exempelvis kan ge uttryck för sina känslor genom 

bilder som de själva ritar eller målar. Dessa bilder kan dessutom vidarebefordra 

kunskaper till andra samt inspirera till samtal, något som är en viktig del i 

inlärningsprocessen. Vidare anger Ejeman och Molloy att information som framförs 

via tal och skrift många gånger förtydligas om det samtidigt framställs i bild samt att 

bilder ofta har ett eget syfte (Ejeman & Molloy 1997:258).  
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2.2 Lärande, perception och lärstilar  

Howard Gardner publicerade redan år 1983 Frames of Mind - The Theory of Multiple 

Intelligences och är idag ett av de stora namnen inom det kognitiva 

forskningsområdet. I Gardner 1999 menar forskaren att människan besitter minst 

åtta former av intelligens där varje enskild av dessa har en tydlig mental fördelning. 

Gardners analys presenterar dessa intelligenser som logisk-matematisk, lingvistisk, 

spatial, musikalisk, kroppslig-kinestetisk, naturintelligens samt två typer av 

personlig intelligens: intrapersonell (individuella avseenden) och interpersonell 

(sociala avseenden). Varje människa äger samtliga intelligenser, men som enskild 

individ kan någon eller några av dessa vara mer dominerande än de andra. Enligt 

Gardner är det dessa intelligenser som fastställer människan som art. Vad Gardner 

ytterligare vill poängtera är att människans upplevelser genom livet bidrar till att 

dennes intelligenser och relationerna mellan dessa förändras. Med andra ord kan 

man säga att hur vi tolkar och förstår världen och olika kunskaper förändras med 

tiden. Gardner kritiserar, utifrån tanken om människans olika intelligenser, 

traditionell undervisning där alla elever undervisas med samma material och på 

samma sätt. Detta undervisningssätt tenderar att endast gynna de elever som är 

starka inom det logiska och lingvistiska området. Gardner poängterar därför vikten 

av en individualiserad undervisning för att skolan ska kunna tillgodose alla elever 

(Gardner 1999:69–70).  

     Forskaren Lena Boström (1998) menar att olika lärstilar konstrueras utifrån 

individernas perceptuella dominans. Trots det faktum att varje individ har en specifik 

lärstil, sker den mest effektiva inlärningen när lärandet är multisensoriskt, det vill 

säga när fler sinnen är involverade. Ett multisensoriskt lärande är viktigt dels 

eftersom det finns elever med fler än en stark sinneskanal, dels eftersom varierade 

sätt att lära utvecklar och stimulerar hela hjärnan (Boström 1998:57, 78-79). Även 

professorerna Rita Dunn och Ken Dunn (1992) menar att det både finns barn vars 

starka perceptuella förmågor är flera och barn som har en starkare perceptuell kanal. 

Makarna Dunn menar därför precis som Gardner och Boström att undervisningen 

måste vara multisensorisk och varierad samt att undervisningen måste 

individualiseras utifrån den enskilde elevens starkaste kanal (Dunn & Dunn 

1992:38).  
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     När det handlar om perception och lärstilar är det även värt att nämna Unescos 

rapport The Wow factor. I denna rapport redovisas utvalda länders förmåga att 

bedriva undervisning i estetiska ämnen. Anne Bamford, som är kvinnan bakom 

rapporten, har besökt omkring 170 länder och kan konstatera vilka de viktigaste 

effekterna av den estetiska undervisningen är. Hon menar att undervisningen i 

estetiska ämnen, då den bedrivs på rätt sätt bidrar till ökat självförtroende och ökad 

förmåga att samarbeta. I en intervju konstaterar hon: 

 – Om barnen jobbar tillsammans i en pjäs, med en väggmålning eller 

sjunger i en kör är de inte längre enskilda individer utan en grupp som 

arbetar tillsammans (Bamford 2009:14) 

Det ovannämnda citatet exemplifierar estetisk undervisning med kvalitet. Rapporten 

visar att de skolor där man låter eleverna utmana sig själva, får chansen att visa vad 

de kan samt reflektera över vad de lärt sig är de som har den mest framgångsrika 

undervisningen i estetiska ämnen. Det kan också konstateras att de skolor som tar 

hjälp av utomstående institutioner ämnade för konst ökar kvaliteten på 

undervisningen (Bamford 2009). 

     Vikten av att bedriva en estetisk undervisning befästs ytterligare med det faktum 

att professorerna Dunn och Dunn (1992) i amerikansk forskning konstaterar att 

andelen visuella skolbarn endast utgör fyrtio procent av totala antalet barn i skolan. 

De lärstilar som enligt Dunn och Dunn representerar flest elever är taktila och 

kinestetiska, det vill säga de barn som lär genom praktiskt arbete och upplevelser 

(Dunn & Dunn 1992:38). 

2.3 Historisk tillbakablick över läromedel och deras 

funktion  

En intressant överblick gällande den västerländska lärobokens utveckling kan läsas i 

Lärobokskunskap författad av Staffan Selander (1988). Då trycktekniken 

förbättrades mellan 1500- och 1600-talet framträdde bland andra Peter Ramus (1515-

1575) som under mitten av 1500-talet bidrog med betydande förändringar i 

undervisningen. Selander skriver att undervisningen utifrån Ramus tankesätt 

härmed frångick den organisatoriska formen då eleverna endast var lyssnare till att 

bli en mer textbunden verksamhet beroende av visuell perception. Det nya sättet att 
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organisera undervisningen och lärandet med hjälp av läroböcker förankrade en ny 

metod att strukturera tänkandet, även om dessa filosofiska tankegångar kan härledas 

till Aristoteles under 300-talet f. Kr. Vidare förklarar Selander hur 1800-talets 

nationella utbildningssystem därefter medförde att läroböcker inrättades inom olika 

ämnen och årskurser för den allmänna skolan. Något som Selander påpekar är hur 

den reproduktion av läroböcker som präglade 1800-talet lever kvar i våra dagar. 

Selander menar dessutom att lärobokens grundläggande struktur tycks följa med 

genom åren även om stoffet revideras (Selander 1988:15–16). 

2.4 Tidigare forskning inom läroboksanalys 

I en avhandling av Tom Wikman (2004) är det övergripande syftet att analysera hur 

läromedel på bästa sätt bör utarbetas för att gynna elevers inlärning och 

kunskapsinhämtning. Wikman beskriver inledningsvis vikten av att utveckla god 

kvalitet i läroböcker då detta anses vara ett effektivt sätt att förbättra undervisningen, 

eftersom lärandet inom skolans väggar till en stor del är textbunden. Wikman anger 

dessutom att trots det faktum att lärobokens utformning är av stor betydelse, har 

läroboksforskningen inte givits särskilt stort utrymme inom den pedagogiska 

forskningen (Wikman 2004:13). 

    Något som Wikman uppmärksammar i avhandlingen är hur läroböckers uppgifter 

utformas samt andra forskares uppfattningar kring lärobokens inflytande i 

undervisningen. Författaren menar bland annat att övningar i läroböcker tenderar 

skapa en traditionell undervisning som är föreläsningsinriktad. Wikman benämner 

detta som ”örats pedagogik”. Gällande tidigare forskning kring läroboken i 

undervisningssyfte refererar Wikman bland annat till Nissar som redan under 1920-

talet uttryckte den negativa influens läroboken kan ge i undervisningen. Enligt Nissar 

påverkar läroboken undervisningen och lärandet genom att vara allt för styrande, 

något som leder till svårigheter i att anpassa läroboken och undervisningen till 

elevernas förutsättningar. Wikman refererar till forskning som kan uppfattas 

förlegad, men visar att detta är något ständigt återkommande inom 

läroboksforskning (Wikman 2004:85–86).  

     I en uppsats av Daniel Forsaeus (2008) genomfördes en läroboksanalys inom 

moderna språk, mer specifikt italienska, med fokus på utvecklandet av muntlig och 

auditiv förmåga. I uppsatsen konstateras vikten av utvecklandet av en kommunikativ 
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kompetens då kommunikation som sker genom interaktion med andra är nyckeln till 

språk- och kunskapsutveckling. I analysen valde Forsaeus att studera tre av skolans 

vanligast förekommande läroböcker i italiensk språkundervisning. Det huvudsakliga 

föremålet för textanalysen var olika typer av övningar i läroböckerna.  Resultatet av 

Forsaeus analys visade att de tre läroböckernas muntliga och auditiva övningar 

skiljde sig åt, bland annat gällande hur väl eleverna gavs möjlighet att interagera med 

varandra eller inte. I två av de analyserade läroböckerna var dialoguppgifterna 

åtskilliga, dock till synes styrande vilket innebar att eleverna inte fick möjlighet att 

improvisera dialogerna, på det vis det oftast sker i verkliga samtalssituationer. De 

auditiva övningarna som syftade till att eleverna skulle lyssna var i de två nämnda 

läroböckerna till antalet jämnt fördelat. I den tredje läroboken var avsaknaden av 

muntliga övningar påtaglig medan de auditiva övningarna till synes var fler än i de 

två andra läroböckerna (Forsaeus 2008).  

     Ytterligare forskning inom läroboksanalys har publicerats av Noora Pitkänen och 

Laura Varis (2007). I författarnas pro gradu-avhandling utfördes två undersökningar 

i Finland som syftade till att mäta autenticitet i undervisning av svenska språket, 

alltså huruvida undervisningen är baserad på verkliga talsituationer. 

Undersökningarna genomfördes i form av en kvalitativ läroboksanalys av fyra 

läroböcker i ämnet svenska, samt en kvantitativ enkätundersökning där 

informanterna bestod av 112 elever i år nio från fyra olika grundskolor i mellersta och 

västra Finland. Pitkänen och Varis läroboksanalys påvisade brister i läroböckerna i 

förhållande till autenticitet. Autentisk inlärning, menar författarna, är endast möjlig 

genom övningar där eleverna själva producerar tal och skrift utifrån egna åsikter och 

utifrån sin egen kreativitet. Eleverna ger då uttryck för egna erfarenheter, färdigheter 

och kunskaper, till skillnad från övningar där eleverna tilldelas färdiga roller och 

repliker.  

     Pitkänen och Varis menar dessutom utifrån resultatet av undersökningen, att även 

om en lärobok är pedagogiskt strukturerad med hänsyn till elevers utveckling, bör 

man som lärare inta ett kritiskt förhållningssätt eftersom en lärobok aldrig kan 

tillgodose alla elevers olika behov och lärstilar (Pitkänen & Varis 2007).   
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3. Metod  

I detta avsnitt presenteras vår metod samt en beskrivning av den analysmodell vi 

använt för att besvara vår frågeställning.  

3.1 Val av metod 

Det huvudsakliga målet med detta arbete är att undersöka användandet av 

perceptuella lärstilar och dessutom kombinera det med en textanalys. Under arbetets 

gång har vi inte påträffat någon analys av detta slag vilket gör att vi formulerat vår 

egen analysmetod utifrån de aspekter vi anser viktiga (avsnitt 3.4). Vi har skapat en 

analysmodell som främst syftar till att undersöka de innehållsliga aspekterna i olika 

läromedel i svenska. 

     Denscombe (2000:101) konstaterar att det är av yttersta vikt att välja rätt metod 

för forskningsändamålet. Han menar att forskaren bör väga för- och nackdelar till 

olika metoder och utgå från den som anses lämpligast. Med hänsyn till detta har vi 

skapat en kvantitativ modell med utgångspunkt i kvalitativa frågor. Detta kan anses 

tvetydigt men Denscombe (2000:203) menar att dessa två termer kräver en mer 

nyanserad förklaring än vad som oftast erbjuds. Han menar att varken den 

kvantitativa eller den kvalitativa forskningen kräver ett uteslutande av någon metod, 

det finns snarare en tendens att bra forskning använder sig av båda 

tillvägagångssätten. Han konstaterar också att det existerar en förenkling av 

distinktionen mellan de båda arbetssätten och att dessa båda vanligtvis går in i 

varandra.   

3.2 Innehållsanalys 

En definition av termen innehållsanalys ges av Göran Bergström och Kristina Boréus 

(2005) som beskriver grundidén med innehållsanalys som ett sätt att kvantifiera, det 

vill säga att mäta någon form av särdrag i en text. Författarna anger även att 

innehållsanalys kan separeras i två olika inriktningar där den ena är en kvantitativ 

analys och den andra är en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysens syfte kan 

vara att undersöka vad texten vill säga, vilket innebär att innehållsanalys därmed inte 

alltid innefattar att räkna eller mäta någonting texten. Dock påpekar Bergström och 

Boréus att en innehållsanalys kan kallas kvalitativ även då någon form av mätning 
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först utförs, som sedan kräver en mer komplicerad tolkning av forskaren. Fördelen 

med innehållsanalys, menar författarna, är att metoden kan modifieras utifrån 

forskarens syften. Analysen kan dessutom göras både manuellt och med hjälp av 

dator, vilket ger ytterligare fördelar då forskaren har möjlighet att analysera en stor 

mängd text (Bergström & Boréus 2005:43–45).  

     Att göra en innehållslig analys kan också innebära en del komplikationer. Melin 

och Lange (2000) menar att ett eventuellt misstag är att hävda vad skribentens syfte 

med texten är. De konstaterar att en innehållsanalys främst bör präglas av texten, 

eftersom en förmodan av textens syfte skulle innebära en fälla då något resultat av 

detta inte kan fastställas i avsaknad av möjligheten att prata med författaren. 

Tolkningen utförs så objektivt som möjligt, men ytterligare en komplikation ligger i 

det faktum att alla tolkningar av en text kan komma att få olika utfall (Melin & Lange 

2000:50). Detta problem kan enligt Bergström och Boréus (2005) avhjälpas genom 

att göra en pilotstudie, vilket innebär att forskaren utför en testanalys av en liten del 

ur materialet i enlighet med den analysmodell som kommer att användas i 

forskningsmaterialet. Vidare skriver författarna att komplikationer gällande tolkning 

av material kan avlägsnas genom att analysmodellen används konsekvent samt att 

materialet dubbelkodas. Dubbelkodning medför att forskaren analyserar samma 

material vid två olika tillfällen, vilket i en situation där fler forskare är involverade 

betyder att utvalda delar av materialet analyseras av alla forskarna. Detta bör göras i 

ett tidigt stadium för att kontrollera att alla gör likvärdiga bedömningar i 

analysskedet (Bergström & Boréus 2005:50–51). Vi har således dubbelkodat delar av 

vårt material i syftet att försäkra oss om analysens validitet.  

3.3 Vår analysmodell  

Vår analysmodell visar först en indelning av olika lärstilar och definitioner av 

övningar som gynnar den specifika lärstilen, auditiv, visuell eller kinestetisk. Vi 

ämnar undersöka hur lärstilarna är fördelade på de olika övningarna. Anledningen 

till att vi valt att koppla lärstilarna till olika nyckelord är för att lättare kunna 

konstatera och avgöra vilka övningar som hör till vilken typ av lärstil. För att 

komplettera dessa nyckelbegrepp har vi dessutom formulerat frågor att ställa till de 

olika övningarna. 
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     Som inledning på varje analys av respektive läromedel har vi undersökt bokens 

förord. Vi vill genom detta presentera bokens upplägg så att en överskådlig bild av 

bokens helhet finns att tillgå. När vi undersökt förorden har vi tittat på vad dessa 

innehåller i fråga om vad som presenteras, om det står något om målen som ämnas 

uppnås eller om författaren explicit uttrycker något om olika lärstilar. Anledningen 

till att vi valt att inte ha några fasta frågor ämnade för förordsanalysen är för att dess 

karaktär är så personligt präglad, då det inte finns någon mall för hur ett förord ska 

formuleras. Förorden är således högst personliga utifrån författarens perspektiv 

vilket inte ger några garantier om lika innehåll böckerna emellan.  

 

3.3.1 Analysmodellen  

Analysen utförs genom att studera hur olika övningar uttrycks i läroböckerna. 

1. Visuell: Läsa text och titta på bilder. Är uppgiften ämnad att utföras som läsövning, 

bildövning eller bildanalys? 

2. Auditiv: Lyssna på olika typer av föreläsningar, arbeta med musik och olika ljud 

samt att samtala med andra. Är uppgiften ämnad att utföras som hörövning eller 

samtalsövning? Ska övningen utföras i grupp, par eller enskilt? 

3. Kinestetisk: Att vara delaktig och röra på sig. Är uppgiften ämnad att utföras 

genom att uppleva saker själv, undersöka och experimentera, att pröva sig fram? 

Handlar det om att arbeta med händerna, praktiskt arbete? Innehåller övningen 

friare typer av gruppövningar såsom rollspel eller individuella friare övningar? 

 

Frågor till texten: 

1. Syftar övningen till att läsa/se, skriva, höra/lyssna, använda kroppen eller 

dramatisera?  

2. Syftar övningen till att utföras i par, grupp eller individuellt? 

3. Är övningen I läroboken a) styrd b) relativt styrd c) till stor del fri d) fri? 

 

 



18 

 

Frågor till texten   VISUELL (V) 

 

  AUDITIV (A)   KINESTETISK (K) 

 

Syftar övningen till 
att 

Läsa/se/skriva Höra/lyssna/ 

diskutera, 
samtala 

Dramatisera, 
använda kroppen, 
röra på sig, 
experimentera, 
skapa/uppleva 

Syftar övningen till 
att utföras 

Individuellt/ i par I Par/ i grupp Individuellt/ i grupp 

Figur 1 

Fråga 1 är en fråga till texten för att kunna avgöra vilken lärstil som främst gynnas. 

Många övningar präglas av att gynna flera olika lärstilar vilket har behandlats 

konsekvent genom att, i samtliga analyser, placera övningar som gynnar flera lärstilar 

i olika kategorier. Det finns sju kategorier som används i resultatet och de är: V 

(visuell), A (auditiv), K (kinestetisk), V-A (visuell-auditiv), V-K (visuell-kinestetisk), 

A-K (auditiv-kinestetisk) samt V-A-K (visuell-auditiv-kinestetisk). Det gör att 

övningarna som exempelvis gynnar samtliga lärstilar är placerade i kategorin V-A-K. 

Detta medför också att de olika lärstilarna finns representerade i fyra kategorier 

vardera. Resultatet redovisas i procent där helheten (100 %) är bokens totala andel 

övningar. Böckerna är analyserade var för sig och innehåller varierande mängd 

övningar.  

     Fråga 2 finns med för att se hur arbetssättet är fördelat i förhållande till 

individuellt arbete och olika typer av grupparbeten. Detta är en viktig aspekt när det 

kommer till kategoriseringen av övningarna då både den auditiva och den 

kinestetiska inläraren kan behöva samarbeten av olika slag.  

     Eftersom den kinestetiska inläraren gynnas av fria övningar, är detta en 

utgångspunkt i en utav frågorna, fråga 3. Denna fråga finns inte med i analysschemat 

i figur 1 då resultatet från den grundar sig på bokens samtliga övningar och kunde 

inte redovisas lika överskådligt som de två övriga frågorna. Ett försök att inkludera 

denna fråga i bilagorna gjorde att de framstod som otydliga varpå vi valde att inte ha 

med den för att istället redovisa den enskilt.   

     Svarsalternativet i fråga 3 är styrt så till den grad att övningarna kan kategoriseras 

in i fyra kategorier där två av dem riktas mot det styrda hållet och övriga två mot en 

övning med mer fritt innehåll. Anledningen till att vi inte väljer definitivt styrt eller 
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fritt är för att göra övningarna rättvisa, fler svarsalternativ leder i det här fallet till ett 

mer nyanserat svar.  

     Exempel på en styrd övning är en uppgift där syftet är fast, att svara på frågor som 

bara kan ha ett rätt svar. En relativt styrd övning kan också innebära att svara på 

frågor till en text men frågorna är formulerade så att de är av mer reflekterande 

karaktär. Detta exempel har ett relativt styrt ändamål men utfallet kan variera från 

elev till elev. De friare övningarna skiljer sig betydligt. En övning som kategoriserats 

som till viss del fri är till exempel en övning där uppgiften är att skapa underlag för 

en intervju och det finns ett antal alternativ för vem som ska intervjuas. Eleven är då 

helt fri att skapa frågor men denne måste utgå från bokens förslag och aktivt göra ett 

val att arbeta utifrån. En övning som kategoriserats som helt fri är till exempel att 

skapa något från sitt eget intresse och metoden för utförandet kan varieras fritt. 

Exempelvis att arbeta med antiken och välja att fokusera på myter om gudar och 

redovisa genom att göra en väggplansch, ett muntligt framträdande eller att skriva en 

uppsats.  

     För att så överskådligt som möjligt kunna jämföra resultaten av analyserna har vi 

dessutom utformat ett schema att fylla i (bilaga 1-5) där lärobokens kapitel finns 

listade på den vågräta linjen högst upp i modellen. På den lodräta linjen finns 

kapitlens olika övningar listade. När schemat sedan fylldes i användes bokstäverna V, 

A och K som förkortning av de respektive lärstilarna. 

3.4 Pilotstudie 

Vi har genomfört en pilotstudie innan den slutliga analysen av de utvalda 

läroböckerna, då användes en lärobok som heter Uppdrag Svenska 1 (1991). 

     Vi upptäckte utifrån vår pilotstudie att analysmodellen var genomförbar, men att 

ett problem låg i att analysera uppgifterna utifrån de tre frågorna på en och samma 

gång. Den fråga som orsakade problem var fråga tre, där det handlar om att analysera 

huruvida övningen är styrd, relativt styrd, till viss del fri och fri. Fråga tre finns med 

för att ge en sammanlagd översikt om hur pass styrd läroboken är, eftersom den 

kinestetiska eleven framför allt gynnas i övningar av det friare slaget. De andra 

frågorna används däremot för att analysera varje övnings formulering i förhållande 

till vad som passar olika lärstilar. 



20 

 

     Detta innebär att vi efter pilotstudien omarbetade vår analysmodell genom att 

separera fråga tre från de övriga, för att istället analysera den för sig som ett 

komplement till analysmodellen. 

3.5 Urval 

I utförandet av vår analys har vi valt att använda fem olika läroböcker i svenska. Vi 

har valt att begränsa analysen till läroböcker riktade mot högstadieåldrar främst för 

att det är framförallt denna ålder vår utbildning riktas mot. Till högstadieåldrar 

räknar vi år 7 – 9 vilket innebär att läroböckernas inriktning varieras mellan dessa 

årskurser. Vi har också valt att inte sätta någon tidsaspekt på vilka år läroböckerna är 

utgivna utan urvalet motiveras av att det är böcker som vi vet används på våra 

respektive partnerskolor, vilket är ett intressantare alternativ än att analysera 

nyutgivna böcker som vi inte vet om de används eller inte. Vi har i största möjliga 

mån varierat urvalet i förhållande till utgivningsförlag, i det fall då det finns flera 

förlag representerade så har vi valt ut böcker skrivna av olika författare. Böckerna vi 

använt är således betraktade som grundböcker som står för de grundläggande kraven 

i skolämnet svenska. Kompletterande övningsböcker finns inte med i vår studie. Vi 

har valt att analysera läroböckerna Svenska Nu, ESSens 9, Svenska Plus grundbok 1, 

Svenska idag lärobok 7 samt Allt i Svenska 8.   

3.6 Validitet och reliabilitet  

Beträffande undersökningens validitet är vi väl medvetna om vår eventuella 

subjektiva bedömning och gör därmed vårt yttersta för att hålla oss neutrala. Vi har 

valt att använda relevanta och varierande källor för att bredda det kunskapsspektra vi 

behöver för vår undersökning. Som tidigare nämnt är en pilotstudie samt 

dubbelkodning att rekommendera vilket vi därför utfört. Vår analysmodell har gjort 

att vi på ett adekvat sätt närmat oss begreppet lärstil i förhållande till perception, då 

lärstilarna definierats utifrån fysiska aspekter som karaktäriserar dem.  

     Beträffande reliabiliteten kan det konstateras att analysmodellen medför att 

liknande undersökningar kan utföras av andra.  Modellen är utförlig och tydlig och 

kan enkelt appliceras av andra.  
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4. Resultat  

Varje kapitel analyseras utifrån den analysmodell vi arbetat fram, genom att vid varje 

uppgift som riktar sig mot bokens läsare, ställa frågor till texten enligt 

analysmodellen. I presentationen av böckerna beskriver vi hur författarna formulerat 

förorden samt hur vederbörande presenterar läroboken följt av en analys av boken. 

Detta gör vi för att ge en inblick i bokens innehåll och upplägg såsom det är ämnat ur 

författarens synvinkel. Presentationen av resultatet sker således bok för bok. 

4.1  Svenska Nu - författarnas förord  

Svenska Nu är ett material för grundskolans senare år och gavs ut år 2001. Svenska 

Nu har en lärobok för varje årskurs, det vill säga en för år 7, en för år 8 samt en för år 

9. I författarna Karin Sjöbeck och Filippa Holmströms förord till läromedlet förklaras 

att arbetet med Svenska Nu innebär att läsa och undersöka texter av olika slag samt 

skriva tankekartor, faktatexter, referat och berättelser. Arbetet med läroboken syftar 

även till att söka information i databaser, tidningar, böcker och bilder samt göra 

intervjuer. Författarna har i detta läromedel utgått från de två orden information och 

kommunikation. Sjöbeck och Holmström menar att vi möter information varje dag 

genom texter och bilder via TV, dator, tidningar och böcker samt att vi ger och tar 

emot information genom kommunikation. Vidare förklarar författarna att 

kommunikation sker genom språket, det vill säga att vi skriver, läser, talar samt 

använder oss av kroppsspråk.  

     Avslutningsvis skriver Sjöbeck och Holmström att varje kapitel i Svenska Nu 

tränar speciella färdigheter såsom att tala, skriva, läsa och söka fakta. De olika 

kapitlen är dessutom uppbyggda kring ett visst tema samt syftar till att aktivt arbeta 

genom att använda fantasi och idéer samt ta eget ansvar för det arbete som utförs. 

4.1.1 Analys av lärstilar i Svenska Nu  

Som tidigare nämnt består Svenska Nu av tre böcker för grundskolans senare år och 

den lärobok vi valt att analysera i examensarbetet är den som riktar sig mot elever i år 

8. Boken består av tio kapitel i följande ordning: läs och skriv dagbok, undersök ditt 

språk, undersök ord, läs och bedöm fantasy och skräck, läs och skriv dikter och 

sångtexter, presentera muntligt, läs och skriv om hjältar och hjältinnor, undersök 
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rörliga bilder, granska nyheter och avslutas med kapitlet granska trender. Kapitlens 

fördelning gällande antal uppgifter i boken är relativt jämn (se bilaga 1), med 

undantag från kapitel nio, som är det kortaste kapitlet med sina åtta övningar.   

     I figur 2 presenteras resultatet av hur de tre lärstilarna gynnas i Svenska Nu. 

Bokens totala antal övningar, det vill säga 135 stycken utgör 100 % och figur 2 visar 

följaktligen hur stor del av 

övningarna som gynnar den 

visuelle, auditive och den 

kinestetiske inläraren. Figur 2 visar 

dessutom hur stor andel övningar 

som gynnar fler än en lärstil, det 

vill säga övningar passar 

exempelvis både en auditiv och en 

kinestetisk inlärare. Vad som 

tydligt framgår är att den visuelle 

inläraren gynnas i 41 % av bokens 

totala antal övningar. Vidare visar 

resultatet att 26 % av övningarna gynnar samtliga av de tre lärstilarna, samt att 16 % 

gynnar både en visuell och en auditiv inlärare. I Svenska Nu är 10 % av övningarna 

gynnsamma för endast den auditiva eleven och 2 % av övningarna gynnar endast en 

kinestetisk lärstil. Analysen visar därmed att den visuella lärstilen dominerar i 

lärobokens övningar och det går även, utifrån figur 2, att avläsa att den kinestetiska 

lärstilen är den som till störst del försummas.  

     Något som måste poängteras är att, trots den slutliga procentuella fördelningen 

mellan dessa lärstilar, visade analysen stora skillnader mellan vissa kapitel.  Detta 

kan tydliggöras genom att exempelvis studera analysresultatet av lärobokens första 

kapitel, läs och skriv dagbok respektive andra kapitel, undersök ditt språk. I det 

förstnämnda kapitlet fanns det totalt 13 övningar, varav 12 av dessa övningar 

gynnade den visuella inläraren och 4 av uppgifterna gynnade den auditiva inläraren. 

      Vad som även framgår tydligt är att en kinestetisk lärstil inte gynnas i någon av de 

13 övningarna. Exempel på en övning ur kapitel ett (s. 15) som endast gynnar den 

visuelle inläraren är:  

 

Visuell

41%

Auditiv

10%

Kinestetisk

2%

Visuell-

Auditiv

16%

Visuell-

Kinestetisk

2%

Auditiv-

Kinestetisk

3%

Visuell-

Auditiv-

Kinestetisk

26%

Lärstilar i förhållande till 

övningar i Svenska Nu

Figur 2
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2. Läs ur Anne Franks dagbok 

På sidan 16 – 17 kan du läsa vad Anne Frank 

berättar i början av sin dagbok, innan hon och 

hennes familj gömde sig på vinden. (s. 15) 

 

I kapitel två, undersök ditt språk, uppvisas däremot en relativt jämn fördelning 

mellan uppgifter som gynnar de visuella och auditiva inlärarna. Totalt innehöll 

kapitlet 17 uppgifter varav 14 av dessa väl gynnar den auditiva lärstilen samt 13 av 

dessa gynnar den visuella lärstilen. Den kinestetiska lärstilen gynnas i totalt 7 

uppgifter, alltså något bättre än föregående kapitel (se även bilaga 1). 

     De två kapitel som utifrån analysen uppvisade störst lärandepotential i förhållande 

till samtliga lärstilar är, utöver kapitel två, kapitel sex (presentera muntligt) och 

kapitel åtta (undersök rörliga bilder), vilket kan utläsas av bilaga 1.  Även om den 

visuella eleven gynnas företrädesvis i kapitel sex, ser vi att den auditiva och 

kinestetiska lärstilen följer tätt efter.  

     Det som utmärker de kapitel där alla lärstilar gynnas är att det finns uppgifter som 

kräver eller tillåter olika former av perception. En övning ur kapitel två ser ut på 

följande vis: 

• Leta bilder som visar kroppsspråk. Bläddra i 

dagstidningar och veckotidningar. Klipp ut bilder som 

visar olika kroppsspråk. 

• Gör ett collage av bilderna. Skriv bildtexter där du 

tillexempel förklarar kroppsspråket och hur du tolkar 

det. 

• Redovisa collaget för klassen. (s. 26) 

     I övningen ovan gynnas minst två lärstilar eftersom den visuelle eleven får ta del 

av både bild och text i övningen och den kinestetiske får använda händerna till att 

skapa samt använda sin fantasi och kreativitet.  Även den auditiva eleven kan gynnas 

i denna övning, med förutsättningen att redovisningen sker muntligt.  Denna övning 

har därför analyserats som att den gynnar visuell och kinestetisk, eftersom det inte 

uttrycks explicit hur redovisningen går till. 

     Kapitel åtta som heter undersök rörliga bilder vänder sig till samtliga lärstilar då 

hela kapitlet är uppbyggt kring temat film samt syftar till praktiskt och inkluderande 
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arbete. Genom att eleverna arbetar med film kommer olika former av perception till 

användning, vilket i analysen konstaterades då eleverna enligt övningen aktivt 

arbetar i grupper med att bland annat se och analysera filmer samt med att ständigt 

diskutera och uttrycka egna åsikter tillsammans. Den för kapitlet avslutande 

uppgiften går dessutom ut på att i olika grupper skapar en egen kortfilm (s. 158). 

Arbetsgången går från manusskrivande till att förbereda ljus, ljudeffekter och 

rekvisita, för att sedan spela in, redigera, göra reklam för filmen och visa filmen. Hela 

övningen avslutas med att eleverna recenserar varandras filmer samt intervjuar 

filmakarna. Detta är alltså ett utmärkt exempel på en arbetsuppgift som fångar upp 

alla lärstilar.  

4.1.2 Analys av övningarnas styrning i Svenska Nu 

Gällande fråga tre i analysen, det vill säga huruvida läroboken förhåller sig till 

övningar i styrda eller friare former, 

presenteras detta i figur 3. Vid analys av 

samtliga övningar i Svenska Nu visade 

det sig att läroboken formulerar övningar 

som tillåter eleverna att arbeta under 

friare former. Som tidigare nämnt 

innehåller läroboken 135 övningar och av 

dessa var endast 24 uppgifter styrda samt 

24 uppgifter relativt styrda, vilket gav 

dessa kategorier 18 % vardera av bokens 

totala övningar. Under kategorin till stor 

del fria övningar fann vi totalt 52 stycken, vilket innebär ett resultat på 38 % av 

samtliga uppgifter i Svenska Nu. Den sista kategorin, det vill säga fria övningar, var 

36 till antalet vilket gav ett procentuellt utslag på 26 % av lärobokens 136 övningar.   

 

4.2 ESSens 9 - författarens förord 

Essens 9 är en lärobok i svenska utformad för att passa en niondeklass. Boken är 

utgiven av förlaget Natur och Kultur och är utgiven år 2003. Denna bok tillhör en 

serie på tre böcker vilka representerar läroböcker i åk 7, 8 och 9. Ess i svenska 
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används av förlaget i flera sammanhang och är ett samlingsnamn för läromedel i 

svenska med olika typer av inriktning, det finns bland annat antologier och 

språkinriktat material i serien. Det är en bokserie som funnits till under en längre tid 

och som ständigt kommer med nya utgivningar och böcker. Den aktuella boken 

alternerar mellan primära och sekundära texter vilket gör att arbetet innebär ett möte 

med litteratur såväl som övningar.  Boken är utarbetad av Malin Nordberg 

tillsammans med förlaget och det är Nordberg som formulerat bokens inledning.  

     I bokens förord konstateras att den omnämnda boken ämnar hjälpa elever att nå 

de grundläggande målen i varje årskurs i ämnet svenska. Nordberg har också valt att 

lyfta svenskämnets komplexa krav, hon skriver:  

I takt med allt högre krav på tydliggörande av målen och 

individanpassad undervisning, växer behovet av läromedel som kan 

presentera stoff och arbetssätt på olika nivåer, så att läraren får stöd 

i arbetet med såväl grundkurs som fördjupning. (s. 4) 

Vidare beskrivs tillvägagångssättet i arbetet med boken, Nordberg förklarar vilka de 

viktigaste aspekterna har varit under arbetet samt vem som har hjälpt henne med 

arbetet. Hon konstaterar dessutom att denna bok ämnar vara både läro- och 

studiebok, elevens huvudbok. Hon förtydligar att varje kapitel ska behandlas som en 

fristående del och rekommenderar komplettering av andra läromedel.  

     I ett avsnitt av förorden skriver Nordberg: ”ESSens vänder sig direkt till eleven, 

presenterar noggranna målbeskrivningar och har en tydlig struktur” (s. 5). Trots 

detta saknas direkta tilltal gentemot eleven och målen för svenskämnet uttrycks inte 

explicit. Detta gör att varken elev eller lärare vet vilken av de tre läroböckerna som 

behandlar vilka av de mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde året.  

     Avslutningsvis konstaterar Nordberg att boken inte ämnar vara en helhetslösning 

beträffande färdighetsträning men att de avslutande utvärderingarna i varje avsnitt 

ska hjälpa eleven att reflektera över vad denne behöver arbeta mer med. Hon menar 

att eleven själv kan gå tillbaka och reflektera i huruvida målen är uppnådda. 

4.2.1 Analys av lärstilar i ESSens 9 

Denna lärobok, som är utformad för att uppfylla kraven för godkänd, består av nio 

kapitel. De kapitel som finns med har fått olika mycket utrymme och någon 

förklaring till varför de olika delarna behandlas med olika långa avsnitt finns inte. 
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Bokens består av följande kapitel: Inledning, läsa, tala, skriva, litteratur, biblioteket, 

språk, språkträning och avslutning. Av dessa kapitel är det språktränings- och 

litteraturkapitlet som har fått mest utrymme.  

     I figur 4 presenteras resultatet av hur de tre lärstilarna gynnas i ESSens 9. Bokens 

totala antal övningar är 57 st vilka utgör 100 % i diagrammet. Figur 4 visar hur stor 

del av övningarna som gynnar den visuelle, auditive och den kinestetiske inläraren. 

Dessutom visar figur 4 hur stor andel övningar, räknat i procent, som gynnar fler än 

en lärstil, det vill säga övningar som passar exempelvis både en auditiv och en 

kinestetisk inlärare.  

     Det kan utifrån figur 4 

konstateras att den visuella lärstilen 

gynnas i flest antal uppgifter då 

denne finns representerad som 

enskild lärstil i 47 % av övningarna 

samt kombinerat med den auditive 

lärstilen i 18 % av övningarna.  Det 

finns inte en enda övning som 

enbart gynnar den kinestetiska 

lärstilen i ESSens 9, däremot visar 

figur 4 att den kinestetiske lärstilen 

i 12 % av övningarna finns 

representerad i kombination med de andra två lärstilarna. Detta kan även observeras 

summariskt i bilaga 2, som desutom visar att den kinestetiske lärstilen enbart gynnas 

i 11 av de 57 uppgifterna. Det bör uppmärksammas att alla kapitlen i ESSens 9 har 

olika fördelning av vilka typer av lärstilar som gynnas i arbetet med olika uppgifter. 

Det avsnitt som har jämnast fördelning av vilka lärstilar som gynnas är avsnittet om 

att tala samt det avslutande kapitlet som består av en reflekterande övning. Samtliga 

av uppgifterna i dessa två avsnitt gynnar alla tre lärstilar. Ett exempel på en uppgift 

som kategoriserats in som både en visuell och auditiv övning och relativt styrd går att 

finna i avsnittet för att skriva. I kapitlets första övning ombeds eleven göra följande: 
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Att ha hund eller inte – det är frågan! 

Hunden är människans bästa vän, brukar man 

säga. Håller du med eller inte? 

1. Vad är bra och vad är inte bra med att ha 

hund? Skriv in argument för och emot i listan 

här nedan! 

2. Arbeta i grupp. Jämför och diskutera 

varandras argument. Vilken slutsats drar ni? 

Ska man ha hund eller inte? 

3. Redovisa gruppens slutsats i klassen. Vad har 

övriga grupper kommit fram till? Vilken blir 

klassens slutliga slutsats? Vilken är er 

ståndpunkt – er tes? (s. 41) 

Övningen kan klassas som både auditiv och visuell i och med att man först ska skriva 

(V) ihop sina egna argument och därefter diskutera (A) i både grupp och helklass. 

Övningen är således klassad som relativt styrd då den har ett givet ämne som ska 

diskuteras och redovisas.  

4.2.2 Analys av övningarnas styrning i ESSens 9 

I frågan hur stor andel som har styrda 

eller mindre styrda uppgifter är 

fördelningen aningen skev. I figur 5 kan 

det utläsas att de uppgifter som 

kategoriserats in i styrd och relativt styrd 

dominerar. Dessa två svarar för 35 % 

vardera av det totala utfallet. Detta 

betyder att hela 70 % av bokens alla 

uppgifter är styrda på ett eller annat sätt. 

Övriga 30 % är ojämnt fördelade i och 

med att de övningar som kategoriserats i 

till stor del fri uppgår till 23 %. De 

övningar som ger mest utrymme för egen styrning, de fria, uppgår endast till 7 % av 
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bokens uppgifter vilket rör sig om 4st övningar. Det kapitel som har jämnast 

fördelning i förhållande till uppgifternas styrning är avsnittet om litteratur. Detta 

avsnitt inkluderar 16 st övningar där kategoriseringen ser ut som följer: styrd, 2 st, 

relativt styrd, 6 st, till stor del fri, 6 st samt fri, 2 st.  

4. 3 Svenska Plus - författarens förord 

Svenska plus är en läromedelsserie utgiven av Bonniers förlag som främst riktar sig 

mot grundskolans senare år. I denna undersökning behandlas den första boken av 

tre, grundbok 1, som är inriktad mot år 7. Boken har två författare, Kerstin 

Erlansson-Svevar samt Hans Thorbjörnsson. Den är skriven 1996 och i arbetet är det 

en fjärde upplaga tryckt 2001 som använts. I förordet till boken välkomnar de båda 

författarna läsaren och presenterar kortfattat bokens syfte och upplägg.  

     Det första som konstateras är hur arbetet med Svenska Plus bör läggas upp samt 

en presentation av diverse böcker som kan användas för att komplettera den aktuella 

grundboken. Författarna tillägger också att boken ämnas fungera som fristående bok 

och att det är den egentliga tanken. Dessutom konstateras att boken är indelad i tre 

olika delar, fakta och fantasi, språkets verktyg och bygg språket.  

     Vidare förklarar författarna att arbetet med Svenska Plus erbjuder ett stort antal 

övningar som ska förmedla baskunskaper och repetera grunder. De olika kapitlen 

inleds med en bild och ett par reflekterande frågor, vilket författarna menar är 

ämnade att väcka elevens intresse för avsnittet.  Arbetsuppgifterna i de olika 

avsnitten är uppdelade i olika svårighetsgrad där den första delen enbart innebär 

enkla färdigheter där uppgifterna inte ställer alltför höga krav. De två övriga delarna 

innebär fördjupningar och uppgifter att lösa både individuellt, i grupp och i helklass. 

Dessutom leder många av uppgifterna i grundboken vidare in på uppgifter i 

studiebok eller antologi. Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med eftertankar, ett 

avsnitt för reflektion och utvärdering. Författarna konstaterar också att eleverna ska 

reflektera över sina egna samt andras prestationer. Resterande avsnitt i förorden 

handlar om kompletteringar via och användandet av internet. Det finns också en kort 

presentation av lärarhandboken och följaktligen hur den ska användas. Förorden 

följs av en ingående innehållsförteckning som dessutom visar vilka uppgifter som kan 

kompletteras med internet, antologi, datorstöd och kassett.  
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     I förordet står ingenting om vilka mål som ämnas uppnås och inte heller vad de 

olika avsnitten i kapitel 1, 2 och 3 önskar uppfylla. Förordet präglas i sin enkelhet av 

en kort redogörelse för boken samt vilka typer av uppgifter som kan förväntas i de 

olika kapitlen. Det finns inte heller några mål explicit utskrivet inför varje avsnitt. 

4.3.1 Analys av lärstilar i Svenska Plus 

Som tidigare nämnt består Svenska Plus, Grundbok 1 av tre kapitel. Dessa kapitel är i 

sin tur indelade i olika avsnitt där det största kapitlet, fakta och fantasi utgörs av 15 

mindre avsnitt. Det andra kapitlet som heter språkets verktyg består av tre delar och 

det tredje och sista kapitlet, som heter bygg språket, består av fyra avsnitt. I avsnittet 

som heter fakta och fantasi arbetar man med allt ifrån skrivprocessen till litteratur 

och läsförståelse. Avsnitten heter inte huvudsakligen vad det ämnar uppfylla, utan 

avsnitten om myter och legender heter till exempel striden i jätteriket. Vad 

rubrikerna på avsnitten anbelangar så blir de tydligare i kapitel 2 och 3. Kapitlet 

språkets verktyg består av tre olika avsnitt som samtliga kan ses som hjälpmedel i 

användandet av språket. Dessa tre kallas biblioteket, uppslagsboken samt ordlistan 

och avsnittet om uppslagsboken berör fysiska böcker och virtuella uppslagsverk.  

     I figur 6 visas en procentuell 

fördelning av hur de olika 

lärstilarna gynnas i det totala 

antalet övningar, det vill säga 61 st. 

Det kan konstateras att majoriteten 

av övningarna gynnar den visuella 

lärstilen, då 48 % av bokens 

övningar är utformade på ett sätt så 

att de gynnar endast en visuell 

inlärare. Andelen övningar där den 

visuella och den auditiva lärstilen 

gynnas samtidigt, utgörs av 21 % av 

övningarna och den visuella i kombination med den kinestetiska lärstilen gynnas i  

16 % av alla övningar i Svenska Plus. Resultatet visar också att ingen av övningarna i 

läroboken är utformade så att de endast kan gynna en auditiv eller en kinestetisk 

inlärare. Vad gäller övningar där samtliga lärstilar främjas, visar resultatet att dessa 
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utgörs av 13 % av det totala antalet övningar. En mer utförlig bild av hur de olika 

övningarna är fördelade i bokens olika kapitel går att finna i bilaga 3. Till exempel 

kan det konstateras att kapitel 3, som består av fyra mindre avsnitt och 13 uppgifter, 

gynnar framförallt den visuella lärstilen som finns representerad i samtliga övningar.  

     I bilaga 3 kan man dessutom se var den auditiva och kinestetiska lärstilen gynnas 

mest vilket i båda fallen är i det första avsnittet i kapitel 1. Detta avsnitt handlar om 

dagböcker samt att läsa noveller och av avsnittets sju övningar är det fyra av dem som 

gynnar alla tre lärstilar.  

4.3.2 Analys av övningarnas styrning i Svenska Plus 

Analysmodellen syftar också till att ta reda på hur pass styrda de olika uppgifterna är. 

I figur 7 kan man se hur de 61 övningarna är fördelade i kategorierna styrd, relativt 

styrd, till stor del fri, fri. Det kan konstateras att de övningar som är styrda 

dominerar fördelningen. Tillsammans är det hela 87 % av alla övningar som på ett 

eller annat vis sätter begränsningar. De procent som vittnar om lite mer fritt 

formulerade övningar är enbart 13 % tillsammans, varav bara 2 % är helt fria.  

     I Svenska Plus finns, som tidigare 

nämnt, framförallt styrda övningar och 

majoriteten av uppgifterna är dessutom 

visuella. Ett exempel på en sådan övning 

går att finna i avsnittet vi ser det på olika 

sätt. I uppgiften nedan ämnas eleven svara 

på frågor till en text, vilket betyder först 

läsning (V) därefter att skriva (V). 

Övningen kategoriseras som styrd då den 

kräver ett rätt svar snarare än mer 

reflekterande förklaringar. 

  Nära texten 

1. Är jeansen dyra? Vad anser 

a) Lotta? 

b) Lottas mamma? 

c) Journalisten? 
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2. Hurdana är jeansen som Lotta köpt? Vad 

tycker 

a) Lotta? 

b) Lottas mamma? 

3. Vad menas med en beskrivning som kan 

kallas  

a) objektiv? 

b) subjektiv? 

c) allsidig? (s. 73) 

 

Den ovanstående övningen är ett exempel på en övning som är vanligt 

förekommande i Svenska Plus. 

4.4  Svenska i dag, lärobok 7 - författarnas förord 

Svenska i dag, lärobok 7 gavs ut av Natur och Kultur 2009 och är en lärobok som 

riktar sig till elever i år sju. Svenska i dag som är författad av Steven Ekholm, Annika 

Lyberg och Malin Nordberg, innehåller femton kapitel. I förordet beskrivs inte dessa 

kapitel vidare utförligt, däremot inleds varje kapitel med en kortare beskrivning av 

innehållet. Författarna anger i förorden att läroboken som helhet leder till 

färdighetsträning inom ämnet svenska. Svenska i dag utvecklar dessutom enligt 

författarna ett nödvändigt kunnande i svenska språket och omvärlden, vilket är till 

nytta inför framtiden. Författarna skriver även att läroboken ska utveckla ett 

nödvändigt kunnande om eleverna själva. Någon förklaring av vad detta innebär ges 

inte i förordet. Det finns inte heller något som uttrycker vilka mål som ämnas uppnås 

i arbetet med boken. 

4.4.1 Analys av lärstilar i Svenska i dag 

Läroboken Svenska i dag består av, som tidigare nämnt, femton kapitel som i 

följande ordning heter: du i sjuan, tala, läsa och lära för livet, alfabetet förr och nu, 

sök information, ordkunskap, skriva, antiken, medeltiden, myter och sagor, 

fantasy, läslogg, om vänskap och värderingar, stava och skriva samt avslutningsvis 

ordens funktion. Lärobokens två sista sidor kallas avslutning, men räknas inte till de 

femton kapitlen enligt författarna själva. Uppgifternas fördelning mellan de olika 
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kapitlen är varierade och som bilaga 4 tydliggör är det i de kapitel som heter tala, 

ordkunskap och stava och skriva som innehåller flest övningar.  

     I figur 8 presenteras den totala 

procentuella fördelningen av hur de 

tre lärstilarna gynnas i bokens 93 

övningar. Utifrån diagrammet kan 

vi tydligt konstatera att läroboken i 

53 % av övningarna gynnar både 

den visuelle och den auditive 

inläraren, samt att 30 % av 

övningarna i Svenska i dag är 

utformade på ett sätt som gynnar 

samtliga lärstilar. Resultatet visar 

tydligt, utifrån figur 8, att endast 

ett fåtal av lärobokens övningar entydigt gynnar en enda lärstil. Något som föranlett 

detta resultat är att i stort sett alla övningar i läroboken uppmanar till par- eller 

grupparbeten där eleverna ska diskutera med varandra. De flesta övningar i Svenska i 

dag är så pass varierade att de gynnar fler än en lärstil, vilket även kan noteras i 

bilaga 4. Nedan följer ett exempel på en övning ur läroboken där den auditiva och 

kinestetiska inläraren gynnas: 

1. Gå till närmaste bibliotek och ta reda på vad 

som finns där. Kan man göra det som står i 

punkterna intill? 

2.  Hur gör man när man lånar hem någonting? 

Prata med bibliotekarien och be om att få ett 

lånekort, om du inte redan har ett. 

3. Hur ska du göra om du vill använda en dator? 

Finns det bokningssystem? (s. 58) 

 

Någonting som måste förtydligas är, att vid analysen av kapitel nio, medeltiden, 

visade det sig att de två första övningarna i kapitlet inte var möjliga att analysera. 

Dessa övningar består av frågor till en text, men läroboken anger inte explicit hur 

övningarna ska utföras eller hur frågorna ska besvaras. På grund av detta, vilket syns 
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i bilaga 4, har två blanka rutor lämnats i ifyllnadsschemat. Detta innebär alltså att 

endast 4 av 6 övningar analyserats i kapitel 9. Något som också framgår i bilaga 4 är 

att kapitel tolv, läslogg, inte innehåller några övningar, trots att läroboksförfattarna 

anger i det nämnda kapitlets utvärdering ”I det här kapitlet har du läst och arbetat 

med läslogg… (s. 155).”  

4.4.2 Analys av övningarnas styrning i Svenska i dag 

Gällande resultatet av fråga tre som anger 

huruvida övningarna förhåller sig styrda 

eller fria, visas detta i figur 9.  Vad som 

tydligt framgår av diagrammet, är att 

fördelningen mellan de fyra kategorierna 

är jämn. Detta innebär att övningarna i 

Svenska i dag till lika stor del är av mer 

styrd karaktär som av fri karaktär. De 

friare övningarna är 4 % fler. Nedan 

exemplifieras en övning ur läroboken som 

går under kategorin ”till stor del fri”: 

 

Fundera tillsammans med en klasskamrat:  

På vilka olika sätt brukar ni uttrycka er beroende 

på vem mottagaren är? (s. 99) 

 

Övningen är till stor del fri eftersom eleverna med valfri klasskamrat diskuterar 

utifrån en styrande och given fråga, där svaret inte har ett menat rätt eller felaktigt 

svar. 

4.5  Allt i svenska 8 - författarens förord 

Allt i svenska 8 är en lärobok utgiven av Natur och Kultur och författad av Rolf 

Falkenland. Den är utgiven år 2001 och hör till en serie böcker som är fyra till antalet 

(Allt i svenska 6, 7, 8 och 9). Bokserien är ämnad för grundskolans senare år och kan 

kompletteras med både övningsbok, antologi och litteraturorientering. I denna studie 

har läroboken för årskurs 8 analyserats. 
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     Bokens förord är riktat mot eleven då det inleds med rubriken ”Till Eleven” (s. 4) 

varpå en förklaring av boken följer. Falkenland beskriver här vad Allt i svenska kan 

erbjuda eleven i fråga om färdigheter i svenska, han skriver: ”Allt i svenska kan du 

använda för att bli bättre på att läsa, skriva och tala svenska.” (s. 4). Han menar att 

eleven får en möjlighet att vidareutveckla det som denne redan kan om språkets 

uppbyggnad, stavningsregler samt det egna skrivandet. Dessutom förklarar 

Falkenland syftet med bokens sista kapitel, Två teman, som, enligt honom, är 

menade att skänka eleven lästips och väcka idéer.  

     Förordet avslutas med Falkenlands förhoppningar om bokens effekt hos eleven. 

Han hoppas att boken ska bidra till en mer positiv syn på ämnet svenska samt skapa 

en vilja att ständigt arbeta med och utveckla språket.  I förordet till Allt i svenska 8 

finns inga mål utskrivet och inte heller någon redogörelse eller intygande om att 

boken ämnar uppnå mål för skolämnet svenska. Det står heller inte något om 

disponering av uppgifter eller bokens upplägg. 

4.5.1 Analys av lärstilar i Allt i svenska 8 

Allt i svenska 8 består av sju kapitel med varierande omfång, de heter: läsa och 

studera, skriva, våra ord, grammatik, skrivregler, tala samt två teman. Kapitlen är 

i sin tur indelade i ett antal mindre avsnitt. Det största kapitlet handlar om att skriva 

och detta avsnitt innehåller hela 45 st uppgifter.  Även grammatikkapitlet i boken har 

fått stort utrymme med sina 36 st uppgifter. Boken har totalt 116 uppgifter vilket 

innebär att de två ovannämnda kapitlen utgör nästan två tredjedelar av bokens alla 

övningar. Dessa två kapitel tenderar båda att gynna främst den visuella inläraren då 

44 av 45 övningar i avsnittet skriva och samtliga av övningarna i avsnittet om 

grammatik är utformade till dennes fördel. Det kapitel som har jämnast fördelning 

mellan de olika lärstilarna är kapitlet om att tala. Av detta kapitels 13 övningar 

gynnas den auditiva och den visuella lärstilen i 9 övningar, och den kinestetiska i 7.  I 

detta kapitel finns också 3 av bokens 5 övningar som gynnar samtliga lärstilar. Ett 

exempel på en sådan övning är uppgift 6:10 som formulerats på följande sätt: 6:10 

Intervjua en person i verkligheten. (s. 199). Boken har i inledningen och i övningarna 

innan presenterat hur en intervju bör läggas upp i fråga om förberedelse och 

respondent. Denna övning gynnar samtliga lärstilar då förberedelsemomenten kräver 
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att man författar frågor (V), själva intervjun består av lyssnande (A), antecknande (V) 

och en förmåga att mentalt sätta sig in i rollen som reporter (K).  

     I figur 10 presenteras resultatet 

gällande bokens totala fördelning 

av hur lärstilarna gynnas i bokens 

sammanlagda 116 övningar.  Av 

analysen konstateras att den 

visuella lärstilen är dominerande, 

då hela 89 av totalt 116 övningar 

entydigt gynnar en visuell inlärare. 

Detta ger enligt figur 10 ett resultat 

på 79 % av bokens övningar. I fråga 

om de auditiva och kinestetiska 

inlärarna är det i övningarna en 

relativt jämn fördelning mellan dem. 1 % av övningarna gynnar endast den auditiva 

lärstilen och 0 %, det vill säga ingen övning, gynnar enbart  

den kinestetiska lärstilen. Dessa två lärstilar i kombination med den visuella upptar 

mellan 3 och 9 % av bokens totala övningar. Anmärkningsvärt är att trots den jämna 

fördelningen mellan auditiv och kinestetisk lärstil, är den kinestetiska något vanligare 

då denna lärstil sammanlagt finns representerad i 16 % av bokens alla övningar, trots 

att det som ovan nämnt inte finns någon övning som gynnar enbart den kinestetiska. 

Den kinestetiska lärstilen gynnas bara i följande kombinationer: visuell-kinestetisk, 

auditiv-kinestetisk och visuell-auditiv-kinestetisk. En överskådlig figur över hur 

många övningar som finns i varje kapitel samt vilka lärstilar som där gynnas finns att 

tillgå i bilaga 5.  

4.5.2 Analys av övningarnas styrning i Allt i svenska 8 

I fråga om bokens övningar är styrda, relativt styrda, till stor del fria eller fria är det 

en avgörande majoritet av övningarna som är styrda. Nästan hälften av bokens 

övningar hör till denna kategori, då 29 av övningarna hör till de relativt styrda är  

70 % av bokens övningar styrda på något vis. De styrda övningarna kan således 

variera något i utformningen. I kapitlet skriva är följande övning att betrakta som 

styrd: 

Visuell

79%
Auditiv

1%

Kinestetisk

0%

Visuell-

Auditiv

4%

Visuell-

Kinestetisk

9%

Auditiv-

Kinestetisk

3% Visuell-

Auditiv-

Kinestetisk

4%

Lärstilar i förhållande till 

övningar i Allt i svenska 8

Figur 10



36 

 

 

2:19  Avgör om följande meningar är fullständiga eller 

ofullständiga. Skriv meningens nummer följt av F eller 

O i din skrivbok. 

 

1. Den morgonen blåste det nästan storm. 

2. Vilket inte betyder lite. 

3. Också helt obegripligt… (s. 62)  

 

Till övningen ovan finns det tio meningar att utföra uppgiften på. Exemplet visar en 

övning som kräver ett korrekt svar. Denna typ av övning tycks vara allra vanligast i 

avsnittet om grammatik.  

     I figur 11 presenteras analysens utfall i 

fråga om arbetsuppgifternas styrning. De 

övningar som dessutom exemplifierats 

här ovan, de styrda, uppgår till 46 % av 

bokens uppgifter. De fria övningarna 

utgör endast 10 % av det totala utfallet 

vilket svarar för 12 övningar. De 

jämnaste kategorierna är de relativt 

styrda och de till stor del fria övningarna 

som svarar för 25 % respektive 19 % av 

övningarna. Det kapitel i boken där det 

finns flest styrda övningar är således kapitel 4, grammatik. Dessa övningar är inte 

bara inriktade på att hitta ett korrekt svar utan många gånger rör det sig om att fylla i 

saknade ord eller att ändra tempus eller någon liknande typ av övning.  

4.6  Jämförande sammanfattning  

En överskådlig sammanfattning av resultatet utifrån hur stor procentuell andel av 

övningarna som främjar de tre olika lärstilarna i samtliga fem läroböcker, visas i 

tabell 1.  
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Enhet: (%) Svenska Nu  ESSens 9  Svenska Plus Svenska i dag 7  Allt i svenska 8  

        
Visuell  41 47 48 4 79 

Auditiv 10 14 0 7 1 

Kinestetisk 2 0 0 0 0 

Visuell-Auditiv 16 18 21 53 4 

Visuell-Kinestetisk 2 7 16 0 9 

Auditiv-Kinestetisk 3 2 2 4 3 

Visuell-Auditiv-Kinestetisk 26 12 13 30 4 

Bortfall - - - 2  - 
Tabell 1  

Tabell 1 visar hur de fem läroböckerna förhåller sig i samtliga övningar, baserat på 

alla tänkbara kombinationer av lärstilar. Av resultatet att döma kan det konstateras 

att fyra av fem analyserade läroböcker har en merpart övningar som gynnar den 

visuella lärstilen. Trots detta visar resultatet att två läroböcker, det vill säga Svenska 

Nu och Svenska i dag 7, en fördelning mellan lärstilarna som är mer varierat i 

övningarna än övriga läroböcker i analysen. I Svenska Nu präglas 41 % av övningarna 

av en visuell inlärningsstil, men den närmast framträdande övningstypen, det vill 

säga 26 % av bokens totala övningar, gynnar samtliga lärstilar. Gällande Svenska i 

dag 7, visar resultatet att övningar som kombinerar en visuell och auditiv lärstil 

upptar 53 % av bokens totala andel övningar, samt att övningar där samtliga lärstilar 

gynnas upptar 30 % av bokens övningar. 

     I Svenska Nu, ESSens 9, Svenska Plus och Allt i svenska 8, är det avsnittet om att 

presentera muntligt eller tala som har den största andelen övningar där samtliga 

lärstilar gynnas. I Svenska i dag, är inte avsnittet om att tala det kapitel som i störst 

utsträckning gynnar alla lärstilar, dock visade analysen ändå att detta kapitel i stor 

utsträckning har övningar lämpade för alla lärstilar. Ett exempel på övningar ur 

vardera av samtliga fem läroböcker från de kapitel som heter presentera muntligt 

och tala finns att tillgå i bilaga 6.  

     Det kan också utifrån resultatet fastslås i huruvida läroböckernas övningar är 

styrda, relativt styrda, till stor del fria eller fria, att det är något mer varierat då 

uppdelningen skiljer sig från bok till bok. Detta sammanfattas i tabell 2.  

Enhet: (%) Svenska Nu  ESSens 9  Svenska Plus Svenska i dag 7  Allt i svenska 8  

        

Styrd 18 35 48 24 46 

Relativt styrd 18 35 39 24 25 

Till stor del fri 38 23 11 29 19 

Fri 26 7 2 23 10 
Tabell 2 
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Den lärobok som har den största andelen styrda övningar är således Svenska plus där 

hela 48 % av bokens övningar hör till den omnämnda kategorin. Den lärobok som 

visar jämnast fördelning är Svenska i dag där procentindelningen ser ut som följer: 

styrd 24 %, relativt styrd 24 %, till stor del fri 29 % samt fri 23 %. Den bok där de 

fria övningarna har störst andel är Svenska Nu med sina 26 %. 

     När det gäller studien av läroböckernas förord visar vårt resultat framförallt att 

Svenska Nu och ESSens 9 låter antyda, genom förorden, att läroboksinnehållet är 

varierat utifrån elevers olikheter och individuella behov. Vid en jämförelse mellan 

dessa två läroböckers förord och analysen av övningarna, visar resultatet att dessa två 

läroböcker inte helt uppfyller vad som antyds i respektive förord. I ESSens 9 möts 

eleverna av en lärobok som till 70 % består av mer eller mindra styrda övningar samt 

av uppgifter som i 47 % av fallen enbart gynnar den visuella lärstilen. I Svenska Nu är 

det däremot de friare övningarna som dominerar med sina 64 %, dock utgörs 

läroboken av övningar som ensidigt gynnar den visuella lärstilen till 41 %.  
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5. Diskussion 

Inledningsvis i detta examensarbete poängterade vi vikten av att bedriva en varierad 

undervisning, för att alla elever ska ha möjligheten att utvecklas och lära utifrån sina 

förutsättningar. Det är bevisat genom forskning att vi lär på olika sätt och att vi alla 

har så kallade individuella lärstilar. I detta arbete har lärstilarna, utifrån Stensmos 

(1997) definition, visuell, auditiv och kinestetisk, analyserats i läromedel för ämnet 

svenska. Detta har gjorts för att se i vilken utsträckning läroböcker anpassar 

uppgifterna utifrån tanken om elevers olika lärstilar. 

5.1 Läroböckernas innehåll i förhållande till lärstil  

Resultatet av vår undersökning bekräftar den hypotes som vi inledningsvis 

formulerade, alltså att den lärstil som gynnas främst i de analyserade läroböckerna är 

den visuella. Detta är något bekymmersamt i förhållande till den forskning som 

presenterats av Liberg (2007), som menar att vi är multimodala när vi lär oss, alltså 

att vi hela tiden påverkas av en mängd sinnesuttryck som samspelar med varandra. 

Att den visuella lärstilen dominerar undersökningen är också högst oroväckande 

eftersom Dunn och Dunn (1992) genom forskning, konstaterat att andelen barn i 

skolan med en visuell lärstil endast utgör 40 % av totala antalet barn i skolan. De 

övriga 60 % utgörs således av barn med taktila och kinestetiska lärstilar, det vill säga 

de elever som i regel försummas i de läroböckerna vi har analyserat. 

     I vår undersökning har vi också märkt att den auditiva lärstilen, som ensam 

gynnas i majoriteten av övningarna i Svenska i dag, har fått relativt stort utrymme i 

de analyserade läroböckerna. Vi kan också, trots att det inte ingick i vår huvudsakliga 

undersökning, konstatera att Svenska i dag visar en autenticitet i de auditiva 

övningarna, vilket uppmärksammas i ett exempel i avsnitt 4.4.1. Detta är något som 

kan kopplas till Pitkänen och Varis (2007) undersökning som konstaterar att en 

autentisk inlärning sker genom egenproducerat tal och skrift från sina egna 

referensramar. Även Forseus (2008) drar samma slutsats i sin forskning om 

kommunikation i interaktion med andra då detta, enligt honom, är nyckeln till såväl 

språk- som kunskapsutveckling. 
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5.2 Vilken lärstil gynnas mest? 

I vår undersökning har det framkommit att det inte är någon av de analyserade 

läroböckerna som varierat övningarna så till den grad att majoriteten gynnar samtliga 

lärstilar. Den bok vars utfall visar största andelen variation är Svenska i dag 7 vars 

övningar gynnar samtliga lärstilar i hela 30 % av bokens totala andel övningar. Även 

Svenska nu har relativt god fördelning av övningar som gynnar samtliga lärstilar, 26 

%. För att bokens upplägg ska upprätthålla så hög kvalitetsnivå som möjligt är det 

väsentligt att gynna så många lärstilar som möjligt i så många uppgifter som möjligt. 

De kapitel med jämnast fördelning har således varit de kapitel som i böckerna berör 

muntliga framträdanden på ett eller annat sätt.  

     Enligt Boströms (1998) definition av lärstilar, att lärstilen är den enskilde 

individens sätt att lära sig och ta in ny kunskap, anser vi att vår undersökning har fått 

ett negativt resultat. Vi anser att de analyserade läromedlen inte är tillräckligt 

varierade i övningarna för att tillgodose elevernas individuella behov. Detta beror på 

att den mest effektiva inlärningen sker när lärandet är multisensoriskt, det vill säga 

när fler sinnen är involverade. Denna forskning är inte någon nyhet och läroplanen 

från 1994 förordar inte bara det vidgade textbegreppet utan även lärande genom olika 

former av perception. Det står klart och tydligt i Lpo94 att varje elev ska ges 

möjligheten att utveckla sina kunskaper genom språk, bild, dans, drama och musik. 

Något som vår undersökning dock visar är att detta till stor del tyvärr inte efterlevs i 

läroböckerna. Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att lärandet i olika former 

såsom Lpo94 rekommenderar, måste ske sammanhängande för att elever med olika 

lärstilar ska få samma utrymme i undervisningen. 

     Pitkänen och Varis (2007) uppmanar lärare, utifrån sin undersökning, att oavsett 

om en lärobok ger intryck av att vara pedagogiskt upplagd bör de förhålla sig kritiska 

till innehållet. De menar att en lärobok aldrig kan tillgodose samtliga elevers behov. 

Detta blir nog så tydligt då man av våra bilagor kan skönja att alla övningar ej har 

inkluderat både den visuella, auditiva och kinestetiska lärstilen. Även Wikman 

(2004) har kunnat konstatera den negativa effekt en eventuell låsning till läroboken 

har. Han menar att lärobokens undervisningssyfte kan komma att ge negativa följder 

i förmågan att se till alla elevers olika lärstilar. Wikman konstaterar också att detta 

inte är någon ny företeelse då Nissar redan 1926 konstaterat detsamma. Vi har 

kunnat konstatera en liknande effekt. Om en lärare skulle följa läroboken till punkt 
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och pricka skulle några av de analyserade läromedlen missgynna eleven. Det är 

framförallt i Allt i svenska 8 som både den auditiva och den kinestetiska lärstilen 

försummas, vilket vi ser som en nackdel. I fråga tre, som tydligt visar att i en 

majoritet av läroböckerna, tre av fem, är övningarna något mer åt det styrda hållet. 

Endast en lärobok, Svenska Nu, hade ett stort antal övningar som tillät eleverna att 

vara mer fria och använda sin kreativitet och fantasi. 

     Det faktum att vår analys visar ett läroboksupplägg i fråga om fördelning av de 

olika lärstilarna, som i fyra av fem analyserade läroböcker liknar varandra kan 

kopplas till Selanders (1988) konstaterande. Han menar att den innehållsliga 

strukturen i läroböckerna har ändrats ytterst lite genom åren. Detta kan bekräftas i 

helhetsresultatet och i det faktum att den senast utgivna läroboken, Svenska i dag 7 

(2009) är den som skiljer sig mest från mängden. 

     Vad gäller förorden i de läroböcker vi analyserat, finns det några intressanta 

aspekter värda att lyfta fram ur Svenska Nu och ESSens 9. I förordet till Svenska Nu 

skriver författarna att kommunikation sker genom språket i och med att vi läser och 

skriver samt talar och använder kroppsspråk. Dessa ord kan utifrån vår analysmodell 

appliceras på såväl den visuelle, auditive och den kinestetiske eleven. Utifrån förordet 

kan man alltså förmoda att Svenska Nu är en bok som fångar upp samtliga elever och 

lärstilar, vilket till viss del bekräftas. Resultatet visar att den visuella lärstilen 

dominerar men att boken i sin helhet ändå är bra på att fånga upp samtliga lärstilar i 

vilket den gör i 26 % av övningarna. I ESSens 9 tillkännager författaren i förordet att 

behovet av läromedel där arbetssätt ”presenteras på olika nivåer” är stort i och med 

de allt högre kraven på individanpassad undervisning (se avsnitt 4.2). Även då 

författaren explicit nämner detta, ser vi utifrån vår analys att ESSens 9 präglas av 

uppgifter som till 47 % gynnar en och samma lärstil, den visuella, samt att ESSens 9 

till 70 % består av mer eller mindre styrda övningar. Vi kritiserar därför, utifrån 

Gardners (1999) tankar om människans olika intelligenser, traditionell undervisning 

där alla elever undervisas med samma material och på samma sätt. Gardner menar 

att detta undervisningssätt tenderar att endast gynna de elever som är starka inom 

det logiska och lingvistiska området, det vill säga elever som är visuella. Vår 

undersökning visar, i enlighet med Gardners konstaterande, att det är den visuella 

lärstilen som framförallt gynnas.  
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     Vad som redan nämnts, men som avslutningsvis är värt att ytterligare lyftas fram 

är att resultatet konsekvent påvisar att det finns vissa specifika avsnitt i läroböckerna 

där uppgifterna tillåter olika former av perception och där samtliga elever kan tänkas 

uppmärksammas ur lärstilssynpunkt. Det är positivt att dessa inslag finns i 

läromedel, men vad vi kan konstatera utifrån vår undersökning och med stöd av den 

forskning som lyfts fram i detta arbete, måste undervisningen vara multisensorisk, 

individualiserad och varierad, för att skolan ska kunna ta fasta på alla elever med 

dessa olika lärstilar. Läroboken har fortfarande inte kommit tillräckligt långt i 

utvecklingen för att klara alla krav enligt läroplan, kursplan och med hänsyn till 

elevers olika behov och lärstilar. Om vi vill ha en skola för alla, är det därför 

nödvändigt att som lärare granska sina läromedel utifrån alla de komplexa krav som 

ställs i undervisningssituationen och på eget ansvar anpassa läroböckernas övningar 

utifrån elevernas individuella behov.  

     Det kan således konstateras att läroboksinnehållet inte varieras tillräckligt i 

förhållande till olika lärstilar trots att vi sett samtliga lärstilar i alla läroböcker. Det 

finns undantag men vår undersökning tyder på att de flesta böcker har en enformig 

struktur som gynnar främst den visuella lärstilen. Detta svarar inte bara på vår 

frågeställning utan det bekräftar också vår hypotes. 

5.3 Metoddiskussion 

Då vår forskning inneburit att vi skapat en egen analysmodell lämpad för våra 

huvudsakliga undersökningsaspekter är det med största nödvändighet vi utvärderar 

vår metod. Vi hoppas kunna lyfta de för- och nackdelar vi påträffat under arbetets 

gång samt föreslå alternativa lösningar.  

     Arbetet ämnade undersöka hur läromedel i svenska uppmärksammat och utformat 

arbetsuppgifter i förhållande till lärstilar. Analysmodellen har innefattat både en 

innehållslig och en mer kvantitativ uträkning. De lärstilar vi valt att inkludera i 

modellen har passat bra då vi efter Stensmos kategorisering (se avsnitt 1.2 Definition 

av lärstilar) valde att lägga kinestetisk och taktil lärstil under ett och samma 

begrepp, kinestetisk. Vi är övertygade om att analysen i annat fall hade skapat 

problem i vår egen kategorisering då det, som tidigare nämnt, finns många likheter 

mellan dem båda.  
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     Vi har inte haft några problem med att dubbelkoda de olika analyserna då vi i de 

allra flesta fall har varit eniga i hur vi, enligt analysmodellens frågor, skulle 

kategorisera in övningarna i de olika lärstilarna. En aspekt som vållat oss problem är 

de uppgifter i läroböckerna där vi av formuleringen inte kan konstatera vad som 

ämnas göras. Alltså att vissa uppgifter inte har någon tydlig lärstil inkluderad. Detta 

har lett till ett visst bortfall vilket vi inte räknat med från början. Vi är nu medvetna 

om och uppmärksamma på att vissa övningar inte går att kategorisera. 

     En nackdel med vårt urval, som vi ser det, är att vi har inkluderat fem läroböcker i 

vår analys och valt en kvantitativ analys. Skulle vi få chansen att göra om detta arbete 

skulle färre böcker analyseras och mer fokus skulle läggas på att presentera övningar 

med olika utformning och därefter diskutera dessa. Ytterligare en aspekt som skulle 

kunna ge en liknande analys ett annat resultat skulle vara att analysera läroböckerna 

från alla tre årskurser i högstadiet av en serie och ställa resultaten i förhållande till 

lärandemålen. En bok av tre uppfyller inte samtliga av kraven för godkänt slutbetyg 

efter årskurs nio utan alla böcker i en serie skulle behöva beaktas för att undvika ett 

missledande resultat. 

     Vi anser att modellen varit ett gott verktyg för att kunna svara på vår frågeställning 

och att resultatet vilar på en bred analys då vi valt att komplettera analysschemat 

med frågor om övningarnas styrda/fria utformning. Detta har gjort att även då 

övningar gynnat exempelvis främst den auditiva eller den visuella lärstilen, så har 

den kinestetiska lärstilen uppmärksammats på denna punkt.  
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6. Avslutning  

Detta arbete har erbjudit oss en inblick i några av de många läromedel som på 

marknaden finns att tillgå för grundskolans senare år. Resultatet kan konstateras 

vara av varierande slag, då två av böckerna lyckats bättre med att fånga upp samtliga 

lärstilar i fler övningar (Svenska nu och Svenska i dag 7). Vi ser hoppfullt på framtida 

läromedel då den lärobok som var senast utgiven, Svenska i dag (2009) var den som 

skiljde sig allra mest från mängden beträffande variationen. Vi kommer att ha stor 

nytta av den analysmodell vi utformat i vårt yrkesverksamma liv. Vi hoppas kunna 

vara med och påverka valet av läromedel som köps in till skolorna vi arbetar och 

dessutom förmedla vidare dessa kunskaper till andra ämneslärare.  

     De ändringar vi skulle kunna se i framtiden är läromedel vars främsta mål är att 

uppmärksamma alla lärstilar i samtliga övningar, något vi inte alls anser omöjligt. 

Det skulle inte heller vara otänkbart att se läromedel mer inriktade på att lära känna 

sin egen lärstil då detta kan ses som nyckeln till mer effektivt tillämpande av 

kunskap. Beträffande framtida forskning inom ämnet anser vi att det ter sig 

eftersträvansvärt att komplettera en analys av det slag vi utfört med någon typ av 

kvalitativ och mer utförlig undersökning. En undersökning för att visa vad effekterna 

blir av ett användande av analyserade läromedel, till exempel intervju med lärare och 

elev eller någon typ av enkätundersökning vore också intressant. 

     Det kan tänkas vara naturligt att ett ämne som svenskan, som ju har stort fokus på 

att läsa, skriva, tala och lyssna framförallt gynnar den visuella lärstilen. Men vi anser 

att detta är ett traditionellt och något ålderdomligt sätt att se på svenskämnet. 

Svenskämnet ska kunna innebära ett arbete med flera sinnen trots att det handlar om 

att exempelvis lära sig stava. Det handlar bara om att våga pröva sig fram och bredda 

nya vägar med fler alternativa lösningar än vad som erbjuds i de traditionella 

läromedlen.  
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Bilaga 1  
Svenska Nu 
Liber AB V=visuell, A=auditiv, K=Kinestetisk 

 
 

 

 
 

 

 

Öv
n. 

Kap.
1 
Läs 
och 
skriv 
dagb
ok 

Kap.2 
Unders
ök ditt 
språk 

Kap.
3 
Und
ersö
k 
ord 

Kap.4 
Läs 
och 
bedöm 
fantasy 
och 
skräck 

Kap.5 
Läs 
och 
skriv 
dikter 
och 
sångte
xter 

Kap. 6 
Presen
tera 
muntli
gt 

Kap.7 
Läs och 
skriv 
om 
hjältar 
och 
hjältinn
or 

Kap. 8 
Under
sök 
rörliga 
bilder 

Kap.9 
Gran
ska 
nyhet
er 

Kap10 
Gransk
a 
trende
r 

1 V/A V/A V V/A/K A V/A/K A A V/A V/A/K 
2 V A/K K A V/A V/A/K V/A V A/K A 
3 V/A A/K V V V V/A V V/A V V/A 
4 V V/A/K V V/A V/A/K V V/A V/A/K V/A A 
5 A V/K V V/A/K V V V V/A/K A/K V 
6 V/A K V A V V/A/K V V V/A V/A 
7 V V/A V V V V/A/K V/A/K A V/A/

K 
A 

8 V V/A V V V V/A/K V V/A/K V/A/
K 

V/A/K 

9 V V V V V V/A/K V V/A/K  V/A/K 
10 V V/A/K V/K V V V/A/K V V/A/K  V/A/K 
11 V V/A A V V V/A/K V V/A/K  V/A/K 
12 V V/A  V V/A  V V/A/K   
13 V A  A V/A/K  V V/A/K   
14  V/A  V V/A/K  V V   
15  A     V/K V/A/K   
16  V     V/A/K V/A/K   
17  V/A/K     V    
18       V    
19       V/A    
20       V    
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Bilaga 2 
ESSens 9 
Natur och Kultur  V=visuell, A=auditiv, K=Kinestetisk 
   
 

Övn. Kap.1 Kap.2 
Läsa 

Kap.3 
Tala  

Kap.4 
Skriva  

Kap.5 
Litt. 

Kap.6  
Bibl. 

Kap.7 
Språk 

Kap.8 
Språktr. 

Kap.9  
Avslut 

1 V/A V V/A/K V/A V/K V/K A A V/A/K 

2  V V/A/K A V  V/A V  

3  V/A  V/A/K V/K  V/A/K V  

4  A  V A  A V/A  

5  V/A/K   V   V  

6  V   V   A  

7  V   V   V/A  

8  V   V/A   A  

9  V/A   A/K   V  

10  V   V   V  

11     V   V/A  

12     V/A/K   V  

13     V   V  

14     V   V  

15     V/A   V  

16     V/K   V  

17        V  

18        V  
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Bilaga 3 
Svenska Plus Grundbok 1 
Bonniers förlag V=visuell, A=auditiv, K=Kinestetisk 
 
 
 

 Kap. 1                             

Avsnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
övn. 1 V/A/K V/A/K A/K V/K V V V/A V V/A V/A V V/A V/A V V/K 
övn. 2 V/A/K V/A/K   V/A V/K     V/K   V/A V/K V/A V/A/K     

övn. 3 V V/A           V     V/A V/A V     

övn. 4 V/A/K V/A/K                     V     

övn. 5 V/A/K                       V/K     

övn. 6 V/K                       V/A     

övn. 7 V/A                             

 

      Kap. 3       
 Kap. 2      Avsnitt 1 2 3 4 

Avsnitt: 1 2 3  övn. 1 V V V V 

övn. 1 V V/K V  övn. 2   V V/K   

övn. 2 V   V  övn. 3   V V   

övn. 3 V   V/K  övn. 4   V V   

övn. 4     V  övn. 5     V   
övn. 5     V  övn. 6     V   

övn. 6     V  övn. 7     V   
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Bilaga 4  
Svenska idag, lärobok 7 
Natur och Kultur V=visuell, A=auditiv, K=Kinestetisk 
 

 

Övn Kap.1 
 
Du i sjuan 

Kap.2 
 
Tala  

Kap.3 
 
Läsa och 
lära för 
livet 

 

Kap.4 
 
Alfabetet förr 
och nu 

Kap.5 
 
Sök 
information 

Kap.6 
 
Ordkunskap  

Kap.7 
 
Skriva  

Kap.8 
 
Antiken  

1 V/A/K V/A V/A A/K A/K V/A A V/A 
2 V/A/K V/A V/A/K A V/A/K V/A V/A V/A 
3 V/A V/A V/A/K V/A/K A V/A V V/A/K 
4 A A/K V/A/K V/A/K V/A V/A V/A V/A 
5 V/A V/A  A V/A V/A V/A  
6 V/A V/A/K  V/A V/A/K V/A V/A/K  
7  V/A/K   V/A/K V/A/K V/A  
8  V/A    V/A   
9  V/A    V/A/K   
10  V/A/K    V/A/K   
11  V/A/K    V   
12  V/A/K    V/A/K   
13         
14         

 

Övn Kap.9 
 
Medeltiden 

Kap.10 
Myter och 
sagor 

Kap. 
11 
fantasy 

Kap. 
12 
Läs- 
logg 

Kap. 13 
 
Om 
vänskap 
och 
värderinga
r 

Kap. 14 
Stava och 
skriva 

Kap. 
15  
Ordens 
funktion 

1  V/A V/A  V/A/K V/A V/A/K 
2  V/A V/A  V/A/K V/A V 
3 V/A V/A   A/K V/A V/A 
4 V/A/K    V/A/K V/A V 
5 V/A     V/A/K V/A 
6 V/A     A V/A 
7      V/A  
8      V/A  
9      V/A  
10      V/A  
11      V/A  
12      V/A  
13        
14        
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Bilaga 5 
Allt i svenska 8 
Natur och Kultur V=visuell, A=auditiv, K=Kinestetisk 
 

Övning 

Kap. 1 
Läsa & 
Studera 

Kap. 2 
Skriva 
 

Kap. 3 
Våra 
ord 

Kap. 4 
Grammatik 
 

Kap. 5 
Skrivregler 
 

Kap. 6 
Tala 
 

Kap. 7 
Två 
teman 

1 V V V V V V V/K 
2 V V/K V V V V/K V/A 
3 V V V V V/K A/K   
4 V A V V V A/K   
5 V/A/K V V V V A/K   
6 V V V V   V   
7 V/A V V V   V   
8   V/K   V   V/A/K   
9   V   V   V/A/K   
10   V   V   V/A/K   
11   V   V   V/A   
12   V   V   V/A   
13   V   V/A   A/K   
14   V/A   V       
15   V   V       
16   V   V/K       
17   V   V       
18   V   V       
19   V   V       
20   V   V       
21   V   V       
22   V   V       
23   V   V       
24   V   V       
25   V   V       
26   V   V       
27   V   V       
28   V   V       
29   V   V       
30   V/K   V       
31   V/A/K   V       
32   V/K   V       
33   V   V       
34   V/K   V       
35   V/K   V       
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36   V   V       
37   V           
38   V           
39   V           
40   V           
41   V           
42   V           
43   V           
44   V           
45   V/K           
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Bilaga 6 
Övningar som gynnar samtliga lärstilar 

Exempel från:  

Svenska Nu 

ESSens 9 

Svenska Plus grundbok 1 

Svenska i dag 7  
Allt i SVENSKA 8 
 

Svenska Nu, kap 6: Presentera muntligt 

8. Visa vad du säger. 

Arbeta med din klasskamrat. Träna ditt 
kroppsspråk och ditt sätt att använda rösten. 

• Ta fram ditt manus för inledningen. Tänk igenom 
hur du ska utnyttja ditt kroppsspråk och din 
röst. 

• Presentera inledningen för din kompis. 
• Låt kompisen berätta vad som var bra och vad du 

kan göra bättre. 
• Gör samma sak med avslutningen. 
• Byt roller och låt din kompis träna inför dig. 

 

ESSens 9, kap 3: Tala 

Tala • Skriva 1. Arbeta i grupper om fyra. Läs igenom 

Skattkammarön tillsammans. Titta på 
scenanvisningarna och fundera på hur personerna 
låter på rösten och hur de gestikulerar. Läs sedan 
upp rollspelet med inlevelse! 

 2. Dela upp texten bland de olika grupperna i 
klassen, så att varje grupp får en kortare del att 
fördjupa sig i. Träna noggrant på era respektive 
avsnitt och avsluta med att dramatisera hela 
Skattkammarön! 
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Svenska Plus grundbok 1, kap 1: Fakta och fantasi 

Nära texten 1. Vad är det för ord som Zlata skriver med stora 
bokstäver? Varför tror du hon skriver just de här 
orden med stora bokstäver? 

 2.”Det är rena dårhuset”, säger Zlata. Beskriv vad 
det är som händer. 

3. Var hamnar till slut Zlata och hennes familj? 

4. Arbeta med en kamrat. Läs Annes och Zlatas 
texter. Vad hittar ni för likheter mellan hur 
flickorna lever? Skillnader? 

Samtala – skriv 5. I sin dagbok berättar Zlata om hemska 
upplevelser men också om roliga och trevliga 
stunder. Diskutera: Kan man vara glad och trevlig 
när man är i Zlatas situation? 

 6. Tänk dig själv in i en äldre person och hur han 
eller hon var som 13-åring. Det kan vara någon du 
känner, kanske en person ur din släkt – varför inte 
mormor eller farfar. Skriv några blad ur personens 
dagbok. 

   

Svenska i dag, kap 2: Tala 

”Låt fantasin flöda i en lögn – intervju.” 

Uppgifter 

1 a) Intervjua en klasskamrat om något eller några av 

följande ämnen: 

Ditt speciella extrajobb 

När du kom i tidningen 

Drömresan du gjorde 

När du vann dagens ros (eller ris) 

Ditt förstapris 

Ditt värdefulla föremål 

Kändisen som bor hemma hos dig 
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När du träffade en världsledare 

Och/eller andra egna exempel 

b) Berätta om någon av dina intervjuer för klassen. 

 
 

Allt i SVENSKA 8, kap 6: Tala 

Övning 6:8 Vilka intervjufrågor skulle du vilja ställa till någon 
av personerna nedan? Skriv först upp ett antal 
frågor huller om buller. Ordna sedan frågorna i en 
lämplig följd. Arbeta gärna två och två. 

 en rockartist 

 ett fotbollsproffs 

 en idrottsstjärna 

 en känd politiker 

 kungen 

annan person som du själv väljer 

 

 


