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Abstrakt 

Elever i årskurs fyra har blivit sämre på att läsa faktatexter (PIRLS 2011 i Skolverket 
2012). Mitt bakgrundsarbete syftade till att undersöka vad det skulle kunna bero på 
och resultatet tydde på att svåra/nya begrepp i framför allt geografi och biologi skulle 
kunna vara en bidragande faktor. Så mitt examensarbete kom att bli en studie i hur 
man kan presentera svåra/nya begrepp i ett läromedel för årskurs fyra.  

Jag har samarbetat med Natur & Kultur och har därför utgått ifrån och arbetat med 
läromedelsböckerna PULS SO-boken Grundbok och PULS Geografi Sverige 
Grundbok.  

Jag har använt mig av tre metoder och dessa är kvalitativ intervju, textanalys och 
litteraturstudier. I den kvalitativa intervjun pratade jag med en klasslärare i årskurs 
fyra och en specialpedagog. Det är framför allt resultatet av denna intervju samt de 
teorier jag hittade i mina litteraturstudier som ligger bakom det introduktionsuppslag 
som till slut blev min gestaltning.  

Det råder en stark enighet inom pedagogikforskningen om att man måste jobba med 
svåra/nya begrepp i klassrummet och att det är viktigt att diskutera dem före, under 
och efter läsningen. Syftet med min gestaltning är att den ska fungera som ett stöd för 
dessa diskussioner. Min slutsats är att en kombination av kontextskapande bilder och 
lättlästa ordförklaringar i ett introduktionsuppslag samt visuella signaler i brödtexten 
skulle kunna fungera som ett sådant stöd.  
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Abstract 

Students in fourth grade have become less able to read factual texts (PIRLS 2011 in 
Skolverket 2012). My background work aimed to investigate what might be the cause 
and the results indicated that the difficult/new words, especially in geography and 
biology, could be a contributing factor. So my thesis came to be a study in how to 
present difficult/new words in textbooks for fourth grade. 

I have collaborated with Natur & Kultur, and have therefore selected and worked with 
the textbooks PULS SO-boken Grundbok and PULS Geografi Sverige Grundbok. 

I have used three methods, and these are qualitative interviews, text analysis, and 
literary studies. In the qualitative interview, I talked to a fourth grade teacher and a 
special educator (specialpedagog). It is above all the result of this interview and the 
theories I found in my literature studies underlying the introductory spread that 
eventually became my interpretation. 

There is a strong consensus within the educational research that you have to work 
with difficult/new words in the classroom and that it is important to discuss them 
before, during, and after reading. The aim of my design is that it should serve as a 
basis for these discussions. My conclusion is that a combination of context-creating 
images and easily readable glossary in an introductory spread, and visual signals in 
the body could serve as such support. 
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Förord 

Det här examensarbetet har varit både ett avslut och en början. Ett avslut på mitt liv 
som student och en början på mitt liv som yrkeskvinna. Under de här tio veckorna har 
jag insett att jag faktiskt har lärt mig mycket under de senaste tre åren och att jag nu 
kan titulera mig som informationsdesigner. Men jag hade inte klarat det själv och jag 
skulle vilja tacka alla textlärare, men framför allt Björn Fundberg som har funnits där 
från dag ett och som har handlett mig genom hela det här examensarbetet. Jag vill 
också tacka min klasskamrat Kristin Molander Våtz som har varit min trogna 
kompanjon och största kritiker under de här tre åren. Och slutligen vill jag tacka Lisa 
Östh och hennes kollegor på Natur & Kultur för att de har varit så hjälpsamma och 
välkomnande. Tack.  
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Inledning 

Vissa minns skolböckerna som tunga och tråkiga, andra minns dem som intressanta 
kunskapskällor. Dagens läromedel är färgsprakande med mycket bilder och man kan 
tycka att eleverna borde uppleva lärande som något roligt och lätt.  

Jämfört med andra länder läser svenska fjärdeklassare bra, detta visade den 
internationella undersökningen PIRLS från 2011. Men även om svenska elever läser 
bra i förhållande till andra länder har läsförståelsen försämrats sedan samma 
undersökning genomfördes 2006. Och den här försämringen beror framför allt på att 
elever i årskurs fyra har blivit sämre på att läsa faktatexter (Skolverket 2012). Det 
finns ett uttryck, ”the fourth grade slump”, som ofta brukar användas av läsforskare 
både i Sverige och i andra länder. Uttrycket används för att förklara hur elever inte 
längre utvecklas som förväntat. Texterna i årskurs tre är lättare än de i årskurs fyra 
och om eleven inte har utvecklat tillräckligt bra lässtrategier kan det bli svårt med 
läsförståelsen. Det är inte eleven som har blivit sämre, utan det är texterna som kräver 
mer av läsaren (Westlund 2009 s.198).  

Med tanke på hur viktigt det är att ha en utbildning idag är det oroväckande att 
resultaten försämras. Så forskningen kring läsförståelse är mycket aktuell och 
ambitionen med det här arbetet är att bidra till den.  

Lärobokens utveckling 
Innan jag redogör för mitt arbete vill jag kort sammanfatta lärobokens utveckling. 
Ulla Ekvall har skrivit en rapport om utvecklingen av läroböcker i naturvetenskap 
under ett hundra år med start 1890 och slut 1990. Hon undersökte fyra aspekter: 
faktaurval och struktur, författarroll, bildbruk samt anpassning till eller styrning av 
brukssituationen (Ekvall 2001).  

Det man kan säga om utvecklingen av innehållet i läroböckerna är framför allt att 
författarna har fått mer frihet (ibid. s.148). Det har lett till att böckernas innehåll har 
blivit mer nära eleverna. Även författarens roll har ändrats. Förr titulerade sig 
författaren som expert och hade distans till läsarna. Men med åren har vi-tilltalet och 
du-tilltalet ökat mer och mer i böckerna (ibid. s.153-154), så distansen mellan 
författare och läsare är inte längre lika markant.  
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När det kommer till bilder i läroböcker har de med tiden blivit fler, större och mer 
estetiska (ibid. s.154-155). Det finns bilder på nästan varje sida, de tar upp mer plats 
och de är placerade på ett mer estetiskt sätt.  

Sist men inte minst kan det vara värt att nämna att även förorden har blivit mer 
pedagogiskt inriktade (ibid. 155-156) och att böckerna har blivit mer 
individanpassade. Förr kunde ett nytt kapitel börja helt abrupt och eleverna var 
beroende av en introduktion från lärarens sida (ibid. s.157). Men nu arbetar man mer 
och mer mot att introducera kapitlen på ett bra sätt i boken.  

Det är intressant hur läroboken har utvecklats, men ännu mer intressant ska det bli att 
se hur läroboken kommer att se ut i framtiden. Det händer mycket i skolvärlden just 
nu med digitaliseringar och ny forskning. Frågan är om vi ens kommer att ha kvar de 
fysiska böckerna i framtiden. 

!

Bakgrund 

Det här examensarbetet började med att jag kontaktade Lisa Östh som är 
projektledare och förlagsredaktör på Natur & Kultur Läromedel. Jag hade tidigare 
haft kontakt med henne eftersom hon handledde mig under min praktik på Natur & 
Kultur hösten 2014. Lisa Östh är projektledare för en läromedelsserie som heter 
PULS. PULS-böckerna behandlar ämnena NO och SO och serien innehåller 
grundböcker, arbetsböcker, lärarböcker samt en interaktiv version av grundboken. 
Grundböckerna finns i två olika nivåer, en för årskurs 1-3 och en för årskurs 4-6. 
Natur & Kultur har fått kritik från lärare att elever i årskurs fyra ibland kan ha svårt 
att hänga med i övergången mellan de två böckerna (Östh 2015). Eftersom jag tyckte 
att det här problemet verkade vara en intressant utgångspunkt för mitt examensarbete 
bokade jag in ett möte med Lisa Östh så att hon kunde berätta mer om PULS. !
Det är många års kombination av olika saker som har lett fram till att PULS-serien 
ser ut som den gör idag. Dessa är framför allt: 
1. Det lexivisuella perspektivet, som handlar om hur text och bild samspelar. 
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2. Forskning av framför allt Ulla Ekvall, Ingvar Lundberg, Monica Reichenberg och 
Barbro Westlund. 

3. Dagens teknik. Nuförtiden är det enklare och billigare att arbeta med exempelvis 
färgbilder jämfört med tidigare.  

4. Läro- och kursplaner. Dessa bestämmer innehållet i läroböckerna. 
5. Lärarnas förväntningar. Eftersom det är lärarna som väljer vilket läromedel de vill 

använda i sin undervisning spelar deras åsikt en stor roll.  
PULS-böckerna har hela tiden ändrats beroende på hur ovanstående punkter har sett 
ut och det är den tredje versionen som säljs nu. Men målet med PULS-serien har 
alltid varit att det ska vara ett flexibelt läromedel, vilket innebär att man ska kunna 
börja med vilket kapitel som helst. Nivån i boken ska alltså vara enhetlig och varje 
uppslag ska vara som ett rum man kan arbeta i (Östh 2015).  !
Mitt nästa steg var att åka till en grundskola och prata med en klasslärare i årskurs 
fyra och en specialpedagog. Detta för att jag ville ta del av lärarnas perspektiv på 
samma problem. Enligt dem var det största problemet med PULS att eleverna inte 
kan jobba med texterna själva för att det kommer så många nya begrepp, speciellt i 
geografi och biologi (se Bilaga 1). Så jag valde ut ett kapitel i Geografi för årskurs 
4-6 och ett kapitel i SO-boken för årskurs 1-3 och gjorde en komparativ textanalys. 
Den visade att de största skillnaderna mellan böckerna är ordval, hur ord förklaras 
samt meningsuppbyggnader (se metoddelen s.24).  !
Baserat på dessa tre steg: mötet med Lisa Östh, intervjun med klassläraren och 
specialpedagogen samt min komparativa textanalys, drog jag slutsatsen att de svåra/
nya begreppen i läromedelsserien PULS för årskurs 4-6 är ett praktiskt problem för 
både lärare och elever.  !
Det här problemet skulle säkert kunna lösas med att lärarna lägger upp sina lektioner 
på ett annat sätt eller jobbar mer med begreppen tillsammans med sina elever. Men 
jag har valt att undersöka hur man med hjälp av informationsdesign kan ändra 
utformningen av grundboken för att underlätta läsförståelsen hos eleverna. Det jag 
hoppas kunna tillföra med det här arbetet är ett förslag på hur man kan kombinera 
delar ur de två forskningsfälten pedagogik och informationsdesign inom skolvärlden. 

!
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Problemformulering 

Jag studerar teorier om svåra/nya begrepp i faktatexter för att jag vill ta reda på hur 
man kan presentera svåra/nya begrepp i ett läromedel för årskurs fyra. Detta i syfte att 
underlätta läsförståelsen hos elever som använder Natur & Kulturs läromedelsserie 
PULS.  

Frågeställningar 
Tre områden man pratar mycket om inom informationsdesign är text och bild i 
samverkan, visuella signaler och principer för lättläst. Jag vill undersöka hur man kan 
arbeta med och kombinera dessa i en artefakt med syfte att underlätta för 
läsförståelsen av en faktatext. Utifrån min problemformulering blev 
frågeställningarna följande: !
• Hur kan man introducera svåra/nya begrepp i ett läromedel för årskurs fyra med 

hjälp av text och bild i samverkan? !
• Hur kan man presentera svåra/nya begrepp i ett läromedel för årskurs fyra med 

hjälp av visuella signaler i texten? !
• Hur kan man med hjälp av principer för lättläst förklara ett främmande ord för en 

elev i årskurs fyra? 

Begreppsdefinitioner 
Med svåra/nya begrepp menar jag begrepp som antas vara svåra eller nya för en texts 
målgrupp. I det här arbetet menar jag begrepp inom geografi som är nya för årskurs 
fyra.  

Med visuella signaler menar jag fet, kursiv, färg, storlek och liknande.  

!
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Avgränsningar 
• Eftersom geografi var ett av de ämnen som både klassläraren och 

specialpedagogen, samt Lisa Östh, upplevde som svårast valde jag att avgränsa mitt 
arbete till kapitlet ”Sveriges natur” i PULS Geografi Sverige Grundbok. 

• I min gestaltning har jag använt samma format som alla grundböcker i PULS-serien 
har för att mitt förslag ska kunna passa in i rätt kontext.  

• I min gestaltning har jag arbetat med att flytta runt olika grafiska element på 
uppslagen, men min avgränsning är att jag endast har använt de grafiska element 
som redan finns i kapitlet ”Sveriges natur”. Jag har inte heller ändrat några typsnitt.  

• Jag valde att fokusera på begrepp. Under arbetet upptäckte jag även andra områden 
som man kan arbeta med, exempelvis tilltal, men för att kunna fördjupa mig valde 
jag att fokusera på begrepp.  

• Jag har inte själv valt ut de svåra/nya begreppen som jag har jobbat med, utan jag 
har utgått ifrån att Natur & Kultur tillsammans med författarna har den erfarenhet 
och den kompetens som krävs för att veta vilka ord som är problematiska i årskurs 
fyra.  

Målgrupp 
PULS-serien har två olika målgrupper som skiljer sig mycket från varandra: lärare 
och elever. Lärarna använder läromedlet för att lära ut kunskap och eleverna använder 
läromedlet för att ta till sig kunskap. Men frågan är: vilken är den primära 
målgruppen? !
Jag har frågat flera personer på redaktionen (för läromedel från förskolan till årskurs 
sex) vilken målgrupp de anser är den primära. Och varje gång har jag fått svaret: 
båda. Som informationsdesigner tycker man inte om att få det svaret, så jag ställde 
följdfråga på följdfråga på följdfråga. Det här är vad jag fick fram:	
!
Natur & Kultur har många olika typer av böcker i sitt läromedelssortiment, men 
framför allt är det grundböcker, arbetsböcker och lärarhandledningar. 
Lärarhandledningarna är bara till lärarna. Så där finns det en primär målgrupp. Men 
grundböckerna och arbetsböckerna är till eleverna. Och till lärarna. Språket i 
böckerna är anpassade efter eleverna så att de ska förstå vad de läser, men det är 
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lärarna som väljer vilket läromedel de vill undervisa med, så till viss del är 
utformningen och framför allt baksidan på boken riktad till lärarna (Östh 2014).	
!
Larsåke Larsson skiljer på olika typer av målgrupper: målgruppen, publik, intressent 
och mottagare (2008 s.144-146). 	
!
Målgruppen är den grupp man vill nå med sitt budskap. 	

Publik kan exempelvis vara en grupp som påverkar en organisations framgång.	

Intressent är en grupp som berörs av organisationen.	

Mottagare har olika definitioner. De kan vara identiska med målgruppen, målgruppen 
kan vara en del av mottagargruppen, mottagargruppen kan vara en del av målgruppen 
och de kan vara helt separerade.	


(Larsson 2008 s.144-147). 	
!
Som jag ser det är målgruppen elever. Det är de som ska ta till sig budskapet i 
böckerna, det är de som ska lära sig innehållet. Sedan skulle jag säga att publik är 
Skolverket och andra organisationer som bestämmer vad läromedlet måste innehålla. 
De påverkar i allra högsta grad ett förlag som ger ut läromedel. Om läroplanen ändras 
måste läromedlen ändras. Intressent i det här fallet är lärare, men också föräldrar. 
Lärarna berörs av Natur & Kultur för att det är dem förlaget har kontakt med och 
föräldrarna för att de kommer i kontakt med sina barns läromedel. Sedan kommer vi 
till det där med mottagare och det tycker jag är den krångliga biten. Är målgrupp och 
mottagargrupp identiska? Nej, inte enligt mig. Är de istället separerade? Jag skulle 
säga ja, i alla fall när det kommer till de böcker som eleverna ska använda. Lärarna är 
mottagare i och med att de får böckerna och väljer ut vilka de vill använda. Och 
målgruppen är elever som inte får tycka till alls. 	
!
I det här arbetet har jag baserat min gestaltning på samtalet med intressenterna/
mottagarna, alltså klassläraren och specialpedagogen, men själva utformningen är 
anpassad till målgruppen elever i årskurs fyra. 	


Det centrala innehållet 
Det centrala innehållet är en del av Skolverkets läroplan som består av punkter som 
undervisningen i olika ämnen ska behandla. Följande punkter ur det centrala 
innehållet för geografi i årskurs 4-6 behandlas i kapitlet ”Sveriges natur” (Åsgård & 
Olsson 2011 s.58): 
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• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen 
bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.  

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. 
Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess 
fördelning och kretslopp.  

• Namn och läge på Sveriges naturområden, berg, hav och vatten i Sverige. 

• Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken 
används i närmiljön.  

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om 
geografi. 

(Utdrag från kursplanen i geografi) 

!
!

Teori 

Här kommer jag att presentera teorier inom områdena text och bild, ordförråd och 
läsförståelse, gestaltlagar, kognition och minne, lättläst samt typografi. Det är framför 
allt dessa områden jag har arbetat med i min gestaltning och jag kommer att 
presentera teorierna här, men återkoppla till dem under rubriken Designarbete (se s. 
31). 

Text och bild 
År 2012 undersöktes hur elever i årskurs fyra kopplar ihop text och bild när de läser 
en faktatext. Studien genomfördes i Italien och man använde en ögonrörelsekamera 
för att se hur blicken rörde sig mellan text och bild. Resultatet av studien visade att ju 
mer förkunskap om ämnet eleven har, desto lättare kommer eleven ha att se en 
koppling mellan text och bild och desto mer tittar eleven på bilden (Mason & 
Tornatora & Pluchino 2012). Även Ingvar Lundberg har en modell som visar att 
förkunskaper bidrar till förståelsen av en multimodal text (2010 s.87), det vill säga en 
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kombination av text och bild. Slutsatsen av det här är alltså att förkunskaper är viktigt 
vid tolkning av text och bild i samverkan.  

Lundberg trycker även på att en bild måste vara anknuten till texten, annars kan det 
skapa förvirring (2010 s.86). Det är bra med bilder som skapar en kontext, för då blir 
texten lättare att förstå (ibid. s.88). Så om texten handlar om sjöar är det bra att ha en 
bild på vatten och inte på skog. Lundberg menar även att det spelar mindre roll att 
orden är komplicerade om de står tillsammans med kontextskapande bilder (ibid. s.
88). Mer om kontext kommer under rubriken Kognition och minne (se s.17).  

När man väljer bild är det också bra att ha i åtanke att lässvaga kan ha svårt att sortera 
ut vad som är viktigt och inte i både text och bild, bilderna får inte vara röriga och 
innehålla för mycket information (Falk 2003 s.14). 

Ordförråd och läsförståelse 
Det finns många forskare som menar att ordförrådet är viktigast, eller åtminstone en 
av de viktigaste delarna, för bra läsförståelse (Tjernberg 2013 s.30). Därför är det 
viktigt att eleverna lär sig de nya begrepp som förekommer i ett nytt kapitel eller i en 
ny bok. Men frågan är hur.  !
Den pedagogiska forskningen talar för läsförståelsestrategier (Strategier för 
läsförståelse 2014). Med läsförståelsestrategier menas, enligt Bråten (2007), ”de 
mentala aktiviteter som läsaren väljer för att tillägna sig, organisera och få ut 
information från en text (Westlund 2009 s.124). Duke et al (2004) och Vellution 
(2003) uttrycker det som att dålig användning av lässtrategier är lika med dålig 
läsförståelse (Westlund 2009 s.124). Alla har lässtrategier, men personer kan vara mer 
eller mindre strategiska när det läser. Men att veta när man inte förstår och att veta 
vad man ska göra då tyder på att man har bra lässtrategier (ibid. s.125). Så att veta hur 
man ska jobba med en text är en bra start för att utveckla bra lässtrategier. Lundberg 
har i sin bok Konsten att läsa faktatexter samlat tips på hur man kan jobba med en 
natur- eller samhällsvetenskaplig text före under och efter läsningen (2006 s.25). Man 
skulle kunna sammanfatta det såhär: 
• Före läsningen är det bra att kolla vad eleverna redan vet, se till att de vet vad målet 

med läsningen är och att fånga deras nyfikenhet (ibid. s.26). 
• Under läsningen är det bra att stanna upp och fundera över innehållet och att 

försöka tänka ut vad som står mellan raderna (ibid. s.36).  
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• Efter läsningen bör man utvärdera. Har eleven fått svar på sina frågor och har hen 
förstått de nya begreppen? (ibid. s.41). !

För att underlätta läsförståelsen är alltså en viktig del att jobba med kapitlet även före 
läsningen. Som jag nämnde i bakgrunden har böckerna blivit mer individanpassade 
och man arbetar med att introducera nya kapitel mer i böckerna. Dock finns det 
forskare som menar att man som lärare måste introducera kapitlen i klassrummet. En 
av dessa är Barbro Westlund som menar att det är viktigt att förklara hur de olika 
delarna i texten ska läsas (2009 s.244-245).  !
Lundberg menar även här att det är viktigt att aktivera elevernas förkunskaper innan 
läsningen. Det kan man göra genom att låta eleverna fundera över vad de redan kan 
om ämnet samt att ta fram nyckelbegrepp (2006 s.26-29). Men han menar också att 
man bör vara försiktig med att lyfta orden ur sitt sammanhang (ibid. s.33).  

Gestaltlagar 
Vi människor tänker visuellt och vi växlar mellan att se och att tolka det vi ser. Vi 
påverkas alltså av vad vi ser när vi ska tolka saker och vi påverkas av våra tolkningar 
när vi ser saker. Gestaltlagarna är exempel på detta (Eriksson 2009 s.62). 

Närhetslagen 
Närhetslagen handlar om grupperingar och avstånd. Om flera objekt ligger nära 
varandra tolkar vi det som att de hör ihop (Eriksson 2009 s.62). Så när vi tittar på 
bilden (se figur 1) ser vi fyra grupper med kvadrater för att avståndet mellan 
grupperna är större än avstånden mellan objekten i grupperna.  

!
!
!
!
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Slutenhetslagen eller konturlagen 
Linjer kan upphäva till exempel närhetslagen eftersom de kan bilda sammanhållna 
ytor (Eriksson 2009 s.64). Så när vi tittar på bilden (se figur 2) tolkar vi det som att 
grupperingarna till vänster hör ihop och vice versa.  

!

!

!

!
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Figur 1: Närhetslagen.



Kognition och minne 
Om ett objekt har ett särdrag som skiljer sig från bakgrunden har människor lättare att 
identifiera det snabbt. Detta kallas pop-out-effekt (Groome 2010 s.108). Så om ett ord 
i en text är markerat med visuella signaler sticker det ut från mängden. Till exempel 
såhär: Ordet i meningen poppar ut och vi identifierar det snabbare.  !
Människor har i allmänhet lättare att känna igen ord än att återge dem (ibid. s.194). 
Om en person har läst ett ord och sedan läser det igen i en löpande text är chansen 
stor att personen åtminstone känner igen ordet. Det finns också studier som visar att 
kontexten har stor betydelse för minnet. En person har bättre förutsättningar att 
minnas kunskap när hen befinner sig i samma kontext som inlärningen ägde rum i 
(ibid. s.195-198).  
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Figur 2: Slutenhetslagen eller konturlagen.



Lättläst 
Det finns inte någon exakt definition av vad en lättläst text är. Men gemensamt för 
lättlästa texter är ofta att de: 
• är inte särskilt långa 
• har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 
• innehåller omväxlande korta och långa meningar 
• innehåller satskonnektorer 
• undviker långa substantiv 
• undviker främmande ord 
• innehåller tydligt förklarade orsakssamband 
• undviker passiv form 
• undviker abstrakta begrepp använder praktiska exempel. 

(Lundberg & Reichenberg 2008 s.8) !
Lättlästa texter behövs för att det finns människor som har svårt att läsa (ibid. s.
10-11). Det måste självklart finnas texter som är lätta att förstå så att viktig 
information når fram till alla. Inte minst i skolan när eleverna ska lära sig nya saker.  !
Lundberg och Reichenberg har listat några vägledande principer för lättläst text. 
Dessa är att: 
• planera texterna, utforma dem och organisera dokument hela tiden med den tänkta 

läsaren för ögonen 
• använda meningar och stycken som leder läsaren genom dokumentet utan att 

belasta läsarens minne 
• ha informativa rubriker, nyckelmeningar som fångar in innehållet i ett avsnitt 
• göra summeringar som hjälper läsaren att vara orienterad i dokumentet och gör det 

möjligt att skumma fram vad man behöver 
• använda punktlistor och tabeller som gör det lätt att ta till sig informationen. 

(ibid. s.64) 

Typografi 
När man ska välja typsnitt till en brödtext är det bra för läsligheten att välja ett vanligt 
typsnitt som folk känner igen, exempelvis Times New Roman. Till en lättläst text är 
det bra att ha lite större teckenstorlek och radavstånd. Exempelvis 12 punkter och 1,5 
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i radavstånd är bra standardmått. Även kortare stycken och mellanrubriker är bra, för 
texten blir luftigare då (Falk 2003 s.13-14).  

!
!

Metod 

För att få svar på min problemformulering och mina frågeställningar har jag använt 
mig av tre metoder: kvalitativ intervju, två olika textanalyser samt litteraturstudier.  

Kvalitativ intervju 
Som jag nämnde i rapportens bakgrund valde jag att göra en kvalitativ intervju för att 
ta reda på vilka de största problemen med PULS är och för att få en inblick i hur 
lärare och elever arbetar med PULS. Jag intervjuade två personer på en grundskola i 
Sverige; en klasslärare i årskurs fyra och en specialpedagog. Intervjun gjordes 17 
april 2015 och varade i ungefär en halvtimme.  !
Annika Lantz har i sin bok Intervjumetodik listat olika former av intervjuer (2007 s.
33). När jag planerade min intervju valde jag att följa formen för ”den riktat öppna 
intervjun”. I en öppen, eller riktat öppen, intervju får den tillfrågade beskriva ett 
fenomen från sitt eget perspektiv. Resultatet blir subjektivt och bundet till 
sammanhanget och olika intervjuer med olika personer kan ge olika resultat (Lantz 
2007 s.30). Jag valde den här intervjuformen för att jag ville få en djupare förståelse 
för hur PULS fungerar i ett klassrum och vilka problem man kan stöta på. !
Ungefär en vecka innan intervjun skickade jag ett mejl till specialpedagogen med två 
frågor så att hen kunde förbereda sig. Jag skickade följande frågor: !
• Finns det något i PULS-böckerna för årskurs 4-6 som är svårt för eleverna? I så 

fall, vad? 
• Brukar ni stöta på några problem när ni jobbar med PULS-böckerna? I så fall, 

vilka? 
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!
Och under intervjun utgick jag ifrån dem plus följande frågor: 
• Vilka elever är det som har svårt med texterna? 
• Vad tycker eleverna om med PULS? 
• Vad tycker eleverna inte om med PULS? 
• Vad läser eleverna helst? Text, bildtext, faktarutor, tittar på bilder…? 
• Hur brukar ni jobba med grundboken? 
• Är det någon speciell bok/något speciellt avsnitt/något speciellt ämne som är extra 

svårt? 

Etik 
Kvale och Brinkmann tar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun upp bland 
annat två etiska perspektiv som jag har tagit hänsyn till när jag förberedde, 
genomförde och dokumenterade intervjun med klassläraren och specialpedagogen. 
Dessa två delar är informerat samtycke och konfidentialitet (Kvale & Brinkmann 
1997 s.107-110).  

Jag började med att berätta syftet med intervjun och med mitt arbete och båda 
samtyckte. Men båda personerna uttryckte även en önskan om att få vara anonyma, så 
vi kom överens om att jag varken skulle nämna skolans namn eller deras namn. 
Däremot ville jag gärna få med deras yrkestitlar och det tyckte de var okej. Vi kom 
även överens om att båda två skulle få läsa igenom den renskriva versionen av 
intervjun och godkänna den innan jag använde svaren, vilket fullföljdes.  

Textanalyser 
Jag har gjort två olika typer av textanalyser för att få svar på olika frågor kring 
texterna i utvalda PULS-böcker. Dessa är komparativ analys och läsbarhetsanalys. 

Komparativ analys 
För att få en överblick över likheterna och skillnaderna mellan boken för årskurs 1-3 
och boken för årskurs 4-6 har jag valt att göra en komparativ analys.  

Lennart Hellspong har i sin bok Metoder för brukstextanalys samlat olika typer av 
brukstextanalyser som kan användas för olika syften. Mitt syfte med den här analysen 
är att få fram vilka de stora skillnaderna är mellan de två nivåerna. Därför har jag valt 
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att göra en komparativ analys. Syftet med en sådan är, enligt Hellspong, att ”jämföra 
olika texter eller genrer för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan 
dem” (2001 s.79). Analysmodellen är uppdelad i sex delar: Sammanhanget, Språket, 
Innehållet, Det sociala, Stilen och Sambanden. Varje del innehåller ett antal frågor 
som ska besvaras men jag har valt att inte skriva ut frågorna, utan bara sammanfatta 
svaren under respektive rubrik. !
Jag har valt att framför allt jämföra kapitlet ”Sveriges natur” i PULS Geografi 
Sverige Grundbok (för årskurs 4-6) med kapitlet ”Här bor vi” i PULS SO-boken 
Grundbok (för årskurs 1-3). De båda kapitlen behandlar liknande ämnen, så jag har 
hämtat jämförande exempel från dem. Men för att besvara frågor om hur böckerna ser 
ut överlag har jag tittat på alla kapitel.  

Läsbarhetsanalys 
För att ta reda på vad som fungerar respektive inte fungerar i ordförklaringarna i 
PULS Geografi Sverige Grundbok har jag valt att göra en läsbarhetsanalys. Syftet 
med en läsbarhetsanalys är att ”bedöma hur tillgänglig en text är för vissa läsare med 
vissa mål (dess läsbarhet), hur stora krav den ställer på motivation och förkunskaper 
(dess lättlästhet) och hur lätt den är att avläsa för ögat (dess läslighet) (Hellspong 
2001 s.86).  

Litteraturstudier 
Jag har ägnat mig åt litteraturstudier för att se vad forskningen säger inom relevanta 
ämnen för mitt arbete. Se teoridelen från sida 13.  

Metodkritik 
Jag är nöjd med mitt val att använda kvalitativ intervju som metod eftersom jag 
tycker att jag fick bra svar från båda intervjupersonerna. Dock finns det en del saker 
som man bör ha i åtanke när man tittar på resultatet. Jag gjorde endast en intervju och 
den kan inte representera alla klasslärares och specialpedagogers åsikter. Och 
eftersom jag intervjuade två personer samtidigt kan de ha påverkat varandras åsikter 
under samtalets gång. Dessutom kan de intervjuade ha påverkats av att jag samarbetar 
med Natur & Kultur. I transskriberingen kan man se att det fanns en oro och tvekan 
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inför att kritisera läromedlet när en representant från förlaget (jag) var närvarande. 
Men vi fick till slut igång ett bra samtal och båda personerna vågade stå för sina 
åsikter.  

När det kommer till mina textanalyser har jag endast använt Hellspongs metoder. Jag 
hade kunnat titta på fler analysmodeller och blandat in dem, men jag anser att de 
frågor som ställdes i Hellspongs metoder täckte mitt syfte med analyserna och jag 
fick ut det jag önskade.  

I litteraturstudierna har jag försökt vara källkritisk och framför allt använt mig av 
etablerade forskares verk. Dessutom har jag sett till att de forskningsartiklar jag läst 
har varit peer reviewed. 

!
!
Resultat 

Kvalitativ intervju 
Jag kommer nu att lista de frågor som jag utgick ifrån i intervjun och sammanfatta 
svaren jag fick. Den fullständiga intervjun finns transskriberad som en bilaga till den 
här rapporten, se Bilaga 1.  

!
Finns det något i PULS-böckerna för årskurs 4-6 som är svårt för eleverna? I 
så fall, vad? 
Det som är svårt för eleverna är framför allt det som är nytt, och speciellt ord och 
begrepp. De flesta klarar inte av att arbeta med texten på egen hand.  

Brukar ni stöta på några problem när ni jobbar med PULS-böckerna? I så fall, 
vilka? 
Det framkom inte under intervjun. 
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Vilka elever är det som har svårt med texterna? 
Uppskattningsvis 20 % av eleverna i en klass klarar av en faktatext på egen hand, så 
80 % av eleverna behöver någon form av hjälp. Varken klassläraren eller 
specialpedagogen kunde peka ut en specifik grupp elever, men de kunde berätta om 
vad svårigheterna kan bero på. Om eleven inte har, eller nyligen har, knäckt läskoden 
är det svårt med mängden text. Och de elever som inte har utvecklat språket 
tillräckligt väl har svårt med begreppen. Vissa elever kan även ha svagt arbetsminne 
och då är de långa meningsuppbyggnaderna svåra.  

Vad tycker eleverna om med PULS? 
Eleverna tycker om färgbilderna i kombination med tecknat. De gillar också när det 
är ett mer personligt tilltal och när fakta berättas i en saga. Överlag är dramatik, 
hemskheter och verkliga händelser populärt.  

Vad tycker elverna inte om med PULS? 
Det framkom inte under intervjun. 

Vad läser eleverna helst? Text, bildtext, faktarutor, tittar på bilder…? 
Om bilden ser lockande ut kan eleven försöka ta sig igenom texten på egen hand, men 
annars handlar det mest om vad läraren uppmanar eleven.  !
Hur brukar ni jobba med grundboken? 
Olika lärare jobbar olika med boken. Vissa läser boken själva och berättar med egna 
ord för klassen och vissa låter klassen titta på bilderna samtidigt. Ibland läser läraren 
högt och eleverna kan få läsa i grupp eller i par. Då och då får eleverna läsa själva, 
men det är svårt för många, så det händer inte så ofta. Ibland får eleverna en uppgift 
eller fråga som de ska lösa genom att läsa texten.  

Är det någon speciell bok/något speciellt avsnitt/något speciellt ämne som är 
extra svårt? 
Biologin och geografin, speciellt geografin, är extra svåra för att det är så mycket nya 
begrepp. 

!
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Textanalys 
Här presenteras en sammanfattning av svaren på Hellspongs frågor i den komparativa 
analysmodellen samt läsbarhetsanlaysen. 

Den komparativa analysen 

Sammanhanget 
Båda böckerna är läromedel för grundskolan, men skillnaden är att den ena, PULS 
SO-boken Grundbok, är för årskurs 1-3 och den andra, PULS Geografi Sverige 
Grundbok, är för årskurs 4-6. Grundböckernas funktion är att ge eleverna den 
kunskap som läroplanen för respektive årskurs säger att eleverna bör ha fått efter 
kursens slut. Böckerna finns i fysisk bokform och i en digital version (Östh 2015). De 
kan användas enskilt eller tillsammans med lärare/föräldrar och/eller andra elever 
både i skolan och hemma. I PULS-serien finns förutom grundböckerna även 
arbetsböcker och lärarböcker (Östh 2015). Men hur dessa ska samspela med varandra 
är upp till läraren att bestämma. !
Om man ska se till det kulturella sammanhanget kan det vara värt att påpeka att 
eftersom dessa kapitel handlar om naturen kanske barn uppvuxna i Sverige har lättare 
att ta till sig innehållet eftersom de kan känna igen sig. Men det kanske är svårare för 
barn som har vuxit upp i andra länder, där naturen inte ser ut på samma sätt, att ta till 
sig innehållet. !
De stora yttre skillnaderna är att boken för årskurs 4-6 har mer text, det finns 
ordförklaringar längst ner på uppslagen, det finns tabeller och diagram som ska läsas 
av, det finns en typ av innehållsförteckning i början av varje kapitel, teckenstorleken 
är mindre och raderna är längre. Det finns även mer bilder i boken för årskurs 1-3. I 
övrigt liknar böckerna varandra mycket, vilket inte är förvånande eftersom de ingår i 
samma serie och därför har liknande formgivning. Se figur 3 och 4.  
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Figur 3: Ett uppslag i PULS SO-boken Grundbok.

Figur 4: Ett uppslag i PULS Geografi Sverige Grundbok.



Språket 
Man kan se en tydlig språklig skillnad i de två texterna, framför allt när det kommer 
till ordval och meningsuppbyggnader.  !
I boken för årskurs 4-6 finns det ordförklaringar längst ned på uppslagen (se figur 4). 
I kapitlet ”Sveriges natur” är dessa ord: kust, medeltemperatur, naturtyp, 
odlingsmark, våtmark, naturresurs, råvara, metaller, järnmalm, temperatur, nederbörd, 
avverka, näringsrik, virke, exportera, friland, utsäde, fjäll, platå, ås, horst, vattendrag, 
älv, å och alg. Däremot finns inte ord som till exempel ”slätt” och ”inland” med. 
Frågan är vem som bestämmer vilka ord som är svåra och vilka ord som barnen redan 
kan. Vissa ord som jag upplever som svåra förklaras istället i texten eller i bildtexter. 
Vissa ord förklaras både i texten och har en ordförklaring längst ner på sidan. Ett 
exempel på det är ordet å. I texten står det: ”I södra Sverige kallas de rinnande 
vattendragen åar. I åarna rinner vattnet långsammare än vattnet i de norrländska 
älvarna” (Åsgård & Olsson 2011 s.78). I ordförklaringen står det: ”Å är ett mindre 
vattendrag än älv, men större än en bäck” (ibid.). Visserligen kan det finnas en poäng 
med att förklara ordet på två ställen eftersom det står olika saker i texten och 
ordförklaringen. Men jag anser att det snarare kan vara förvirrande för eleverna att få 
två i princip olika definitioner.  !
I boken för årskurs 1-3 finns det inte lika många ”svåra ord”, men de nya ord som 
förekommer förklaras i texten. Ett exempel på skillnaden på ordnivå finns i avsnitten 
om skog. I boken för årskurs 1-3 står det: ”I Sverige finns det mycket skog. Det är 
mest barrskog. I barrskogen växer barrträden tall och gran” (Körner & Willebrand 
2011 s.36). I boken för årskurs 4-6 står det istället: ”Norra Sverige har kalla och långa 
vintrar. Där finns stora skogsområden med barrträd som trivs i ett kallare klimat. 
Barrträden tall och gran är våra vanligaste trädslag. De finns i nästan hela 
landet” (Åsgård & Olsson 2011 s.62 mina kursiveringar).  !
Som man kan se redan i exemplen ovan är meningarna i boken för årskurs 4-6 både 
längre och mer formellt skrivna. En stor skillnad är också att i boken för årskurs 1-3 
innehåller en mening ett fakta medan meningarna i boken för årskurs 4-6 kan 
innehålla mer än ett fakta. Exempel från boken för årskurs 1-3: ”Kusten runt Sverige 
ser olika ut. Det finns kust med långa, fina sandstränder. Och det finns kust med 
stenar och klippor” (Körner & Willebrand 2011 s.40). Motsvarande i boken för 
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årskurs 4-6: ”Kusterna runt Sverige ser väldigt olika ut. Det kan till exempel vara 
sandstränder eller höga, branta klippor” (Åsgård & Olsson 2011 s.78).  !
Båda texterna har framför allt referensbindningar och tematiska bindningar. Ett 
exempel på en referensbindning är: ”I södra Sverige finns det skogar med lövträd. I 
de här skogarna kan det växa bokar, ekar och lönnar (Körner &Willebrand 2011 s.37). 
”De här skogarna” refererar till ”skogar med lövträd” i meningen innan. Ett exempel 
på en tematisk bindning är: ”I norra Sverige finns det många fjäll. Fjäll är höga 
berg” (ibid. s.38). ”Fjäll” är temat och ”höga berg” är remat eftersom det är den nya 
informationen om fjäll. I boken för årskurs 4-6 förekommer även en hel del hopning, 
då oftast i form av punktlistor. Hopning används mycket sällan i boken för årskurs 
1-3.  !
Båda böckerna har ett startuppslag inför varje nytt kapitel. På den vänstra sidan finns 
en rubrik för hela kapitlet, en ingress och en inledande text. På uppslagets högra sida 
finns i båda fallen ett slags bildkollage med bildtexter som sammanfattar kapitlet lite 
kort. Skillnaden är att i boken för årskurs 4-6 finns även en ruta med rubriken ”I detta 
kapitel får du läsa om”, följt av en punktlista. Denna finns inte i boken för årskurs 
1-3. Sedan har varje kapitel, i båda böckerna, olika huvudrubriker, som exempelvis 
Skog, Landsbygd och Vatten. Under dessa finns underrubriker och mycket bilder med 
tillhörande bildtexter. Skillnaden är att i boken för årskurs 4-6 finns det även tabeller 
att läsa av och en del faktarutor.  

Innehållet 
Boken för årskurs 4-6 är både tjockare och har mer innehåll än boken för årskurs 1-3. 
På lågstadienivå är texten rak på sak och presenterar fakta på enklast möjliga sätt. På 
mellanstadienivå beskrivs samband mellan olika fakta och även om böckerna 
behandlar samma ämnen får läsaren mer kunskap och en större förståelse när hen 
läser boken för årskurs 4-6. Ett exempel på det finns i stycket om årstider. I boken för 
årskurs 1-3 står det: ”De olika årstiderna börjar och slutar inte samtidigt i hela 
Sverige” (Körner & Willebrand 2011 s.42). Och i boken för årskurs 4-6 står det: 
”Men våren kommer inte samtidigt i hela landet och sommaren är inte lika lång i norr 
och söder. I norra Sverige är vintrarna kallare och längre än i södra Sverige. Vid 
västkusten regnar det mer än vid östkusten” (Åsgård & Olsson 2011 s.56). Som 
komplement för årskurs 1-3 finns en karta över Sverige där städerna Kiruna, 
Härnösand, Stockholm och Trelleborg är markerade. Från dessa går pilar till bilder 
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med bildtexter som beskriver hur det är i vardera stad en dag i april. Detta är 
antagligen för att visa på skillnaderna. Som komplement till årskurs 4-6 finns istället 
tre cirkeldiagram som visar fördelningen mellan årstiderna i norra, mellan- och södra 
Sverige. Skillnaden är alltså att man i årskurs 1-3 får veta att det är skillnad mellan 
årstiderna och man får ett hum om var i landet det kan se ut på vilket sätt i april. 
Medan i årskurs 4-6 får man veta i vilka delar av landet årstiderna fördelar sig på 
olika sätt.  !
De två kapitlen har samma tema men många av de ämnen som är huvudämnen i 
boken för årskurs 1-3 är delämnen i boken för årskurs 4-6. Och i 4-6 finns det även 
fler huvudrubriker, fler underrubriker och mer text.  !
I boken för årskurs 1-3 får man följa sex barn och deras klass. Vissa delar av boken är 
skrivna med barnen som utgångspunkt, exempelvis ”För hundra år sedan hade nog 
Elin haft tio syskon” (Körner & Willebrand 2011 s.25). Vissa delar utgår ifrån 
klassen, exempelvis ”Idag ska klassen göra en utflykt” (ibid. s.46). och ibland 
presenteras fakta utan att blanda in klassen eller något av barnen. I boken för årskurs 
4-6 finns det inga barn och ingen klass man får följa, fakta presenteras utan ett 
personligt perspektiv. Ingen av böckerna har heller underförstådda inslag, all fakta 
presenteras konkret.  

Det sociala 
I boken för årskurs 1-3 finns det en slags berättare i texten, men hen titulerar sig inte 
som ”jag”, så texten är snarare berättande. De sex barnen är alla ett varsitt ”jag”, men 
de talar bara utifrån sig själva och då i speciella delar av kapitlen. Annars berättar 
texten ofta om dem. Men texten är inte alltid skriven utifrån något av barnen, utan 
ibland berättar den bara fakta. I boken för årskurs 4-6 finns det inget ”jag”, men 
precis som i boken för årskurs 1-3 är texten berättande. I båda böckerna finns det ett 
du-tilltal och ”du” är då eleven som läser boken. Det är dock mer du-tilltal i boken för 
årskurs 1-3. Där talar texten till läsaren oftare. !
De språkhandlingar som utförs i båda texterna är att informera och att mana, 
exempelvis ”titta på bilden till vänster…”. Böckerna uttrycker i princip inga attityder 
eller värderingar, utan de presenterar fakta på ett objektivt sätt. Dock är attityder lite 
mer förekommande i boken för årskurs 1-3, till exempel att man vid ett tillfälle 
beskriver stränderna som långa och fina.  
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Stilen 
Stilen är ganska lik i de två böckerna. Båda texterna är konkreta och relativt formella, 
åtminstone sett till målgruppen. Men boken för årskurs 1-3 har fler inslag av 
informella texter, framför allt eftersom barnen tar en jag-position ibland. Samma 
språkdrag har samma stilverkan i de båda böckerna. 

Sambanden 
Texterna har såklart haft inflytande på varandra i och med att det är meningen att den 
ena ska vara en följd av den andra. Också mer än andra läromedel överlag eftersom 
de ingår i samma serie.  

Sammanfattning 
De två böckerna är mycket lika i både stil och innehåll, men analysen har också visat 
var de stora skillnaderna ligger. För det första finns det en del yttre skillnader som 
mer text, ordförklaringar längst ner på uppslagen, tabeller och diagram som ska läsas 
av, en typ av innehållsförteckning i början av varje kapitel, mindre teckenstorlek och 
längre rader. Men den största skillnaden är ordval och sättet orden förklaras på. Även 
meningsuppbyggnaderna skiljer sig mycket mellan de två böckerna. Överlag 
innehåller boken för årskurs 4-6 mer kunskap och saker förklaras på ett sätt som ska 
ge en större förståelse än om man läser boken för årskurs 1-3. En annan skillnad är att 
i boken för årskurs 1-3 får man följa de sex barnen och klassen, vilket kan göra det 
lättare att relatera till informationen.  !
Läsbarhetsanalysen 

Lässituationen 
Målgruppen är elever i årskurs 4-6. De har en liten grund med tanke på att de har läst 
ämnet i årskurs 1-3, men då en enklare version som inte innehåller lika mycket 
begrepp. Så läsarna har kontexten men inte begreppen. Läsmålet är att förstå texten 
och lära sig de nya orden. Men hur eleverna möter texten beror på lärarens 
undervisning. Ibland läser klassen tillsammans och ibland enskilt. Vissa elever kan få 
hjälp hemifrån, andra inte. Man arbetar mycket med läsförståelsestrategier i skolorna 
idag (se teoridelen s.14), men det är svårt att veta exakt hur det ser ut för det kan, som 
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framkom under intervjun med klassläraren och specialpedagogen, vara olika 
beroende på lärare.  

Textens grafiska form 
Ordförklaringarna innehåller inga stavfel eller oklara interpunktioner. Teckengraden 
är ganska liten, men trycket är bra och texten har hög läslighet. Det är bra bredd på 
texten med lagom mellanrum och texten är varken lång eller tung eftersom 
förklaringarna oftast består av endast en mening. Det finns inga bilder direkt 
kopplade till ordförklaringarna, däremot finns det bilder på uppslagen.  

Textens språk 
Syftet med ordförklaringarna är att förklara orden, men även i ordförklaringarna kan 
det förekomma svåra ord utöver det svåra ord som förklaras. Men meningarna är 
korta och orden förklaras så enkelt och kort som möjligt. Enligt Hellspong bör man 
under den här punkten även räkna ut textens LIX-värde (2001 s.88), men eftersom 
ordförklaringarna inte är en sammanhängande text och förklaringarna kan se olika ut 
kan man misstänka att det inte kommer att visa ett relevant resultat. Och eftersom 
ordförklaringarna inte är kopplade till varandra finns det inte heller någon bindning 
mellan meningarna. När det kommer till textens komposition är det som jag skrev 
ovan, det hänger inte ihop. Orden på ett uppslag har ofta med varandra att göra så 
tankehoppet existerar, men behöver oftast inte bli så stort eftersom kontexten är 
densamma. Dock finns det inget i brödtexten som markerar vilka ord som det finns 
ordförklaringar till, så det kan bli svårt att koppla förklaringen till texten ovanför.  

Textens innehåll 
Innehållet i ordförklaringarna är så enkelt och kort som det bara går. Så rent 
innehållsmässigt borde det inte vara ett problem för läsarna. Men frågan är om 
förklaringarna kanske är lite väl enkla och korta ibland och om de inte snarare skulle 
gynnas av lite exempel.  

Textens sociala funktion 
Det står ingenstans att eller hur eleven ska använda sig av ordförklaringarna, så det 
ansvaret ligger helt hos läraren. Jag tror att boken i sin helhet skulle gynnas av att 
eleverna uppmuntrades att läsa förklaringarna på ett tydligare sätt.  
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Sammanfattning 
Jag skulle säga att ordförklaringarna har tillräckligt god läsbarhet men att den skulle 
kunna bli ännu bättre. Förklaringarna ställer ibland lite väl höga krav på elevernas 
förkunskap. Jag anser att eleverna ska läsa förklaringarna till de ord de inte förstår 
och känna sig stolta över de ord de förstår utan förklaring. Jag skulle vilja ändra lite 
på de här ordförklaringarna och systemet för dem. Se hur under nästa rubrik,  
Designarbete.  

!
!

Designarbete 

Som jag skrev i bakgrunden är PULS-serien baserad på fem ”grundpelare”. Dessa är: 
bild och text i samspel, forskning, dagens teknik, läro- och kursplaner samt lärarnas 
förväntningar. Jag har tagit hänsyn till alla dessa delar, men också lagt till en egen 
del: informationsdesign. Jag har: 

• tittat på teorier om text och bild 

• tittat på forskning om läsförståelse och läsning av faktatexter 

• gjort en gestaltning med hjälp av dagens teknik, framför allt med hjälp av färgbilder 
och andra grafiska element 

• läst igenom det centrala innehållet för geografi i årskurs fyra 

• pratat med lärare 

• tittat på problemet från ett informationsdesignsperspektiv och tagit hänsyn till 
principer för god informationsdesign i skapandet av min artefakt. 

Min artefakt blev ett introduktionsuppslag till kapitlet ”Sveriges natur” samt 
markeringar i brödtexten i resterande uppslag i kapitlet. Nedan presenteras min nya 
version (se figur 5) och det ursprungliga introduktionsuppslaget (se figur 6). 

!

!31



 

 

!32

Figur 6: Det ursprungliga introduktionsuppslaget i kapitlet 
”Sveriges natur”. 

Figur 5: Min artefakt.



Jag har behållit: 

• Färgfältet och rubriken längst upp till vänster för att det markerar att ett nytt kapitel 
börjar.  

• En ingress, men jag har skrivit om den. Den finns under rubriken Första uppslaget, 
se s.34.  

Jag har: 

• Tagit bort ordförklaringarna på resterande uppslag i kapitlet och flyttat dem hit. Jag 
har sorterat dem efter fem kategorier: naturen, skogen, odlingsmark, berggrunden 
och vatten.  

• Kopierat bilder från kapitlet och placerat dem även här. Bredvid begreppen i 
kategorin skog har jag till exempel placerat en av de bilder som finns med i den del 
av kapitlet som behandlar ämnet skog. 

• Med visuella signaler markerat begreppen i brödtexten i resten av kapitlet. Se figur 
7.  
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Figur 7: Ett omarbetat uppslag i PULS Geografi Sverige 
Grundbok. Ordförklaringarna är borttagna och begreppen är 
fetmarkerade. 



Jag kommer nu att motivera mina designbeslut.  

Format 
En av min avgränsningar var att inte lägga ner någon tid på val av format. Jag har valt 
att behålla det format som är gemensamt för alla grundböcker i PULS-serien. Detta 
format är 200 mm x 240 mm stående.  

Första uppslaget 
Att aktivera elevernas förkunskaper innan läsningen är något som många forskare 
förespråkar. Lundberg nämnde att man skulle låta eleverna fundera över vad de redan 
kan om ämnet och att man skulle ta fram nyckelbegrepp. Därför har jag skrivit en 
ingress: ”I det här kapitlet får du läsa om naturen, skogen, odlingsmark, berggrunden 
och vatten. Titta på bilden! Vad kan du se? Känner du igen något ord?”. Den 
uppmanar eleverna att fundera. Jag har även samlat alla nyckelbegrepp på ett uppslag 
så att eleverna kan titta på dem innan läsningen. Men Lundberg menar ju också att 
man ska vara försiktig med att lyfta orden ur sitt sammanhang, därför har jag arbetat 
med kontextskapande bilder. Läs mer om bilderna under rubriken Bildval, se s.34.  

Tanken med min artefakt är att lärare och elever ska kunna jobba med den 
tillsammans. Och eftersom det är viktigt att lärarna är med och introducerar kapitlen, 
vilket jag kan anta att de gör i många fall, kan jag lämna till dem att förklara 
funktionen med och upplägget av startuppslaget samt markeringarna i brödtexten. 

Layout 
Med hjälp av slutenhetslagen har jag ringat in de fem ämnena med begrepp och bild 
så att det ska bli tydligt att de hänger ihop. Jag har även placerat dem i samma 
ordning som de kommer i kapitlet.  

Bildval 
Förkunskaper är inte bara viktigt för läsförståelsen, utan även vid tolkning av text och 
bild i samverkan. Det är en av anledningarna till att jag har valt att använda bilder 
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från kapitlet till första uppslaget. Läsaren kan då skaffa sig förkunskaper genom att 
titta på det första uppslaget. Och när samma bild kommer senare i kapitlet blir det 
förhoppningsvis lättare att förstå och koppla samman text och bild. Jag har också valt 
mer övergripande bilder så att de ska skapa en kontext för alla begreppen.  

Typografi 
När det kommer till typografin har jag valt att behålla allt som det var. Formgivaren 
för PULS är mycket erfaren och har i sin tur baserat sina val på fler experters 
utlåtanden. Därför valde jag att avgränsa mig här. Men det är bra att välja ett vanligt 
typsnitt som många känner igenom och i PULS används framför allt Myriad och 
Minion. Dessa är vanliga och läsliga typsnitt som fungerar bra i tryck. Dessutom har 
PULS-böckerna korta stycken med mycket mellanrubriker, vilket har visat sig bra 
eftersom texten blir luftigare och mer lättläst då.  

Brödtext 
I brödtexten har jag markerat de ord som förklaras på uppslaget. Detta för att läsaren 
ska ha lättare att känna igen dem och återkoppla till det första uppslaget. Jag valde att 
feta orden i brödtexten för att orden på första uppslaget är fetade. Då blir kopplingen 
dem emellan mer visuell. Dock är orden på första uppslaget satta i semi bold och 
orden i brödtexten i bold. Detta för att textmängden och typsnitten skiljer sig åt och 
pop-out-effekten med semi bold inte blev tillräcklig i brödtexten.  

Ordförklaringarna 
När jag har redigerat ordförklaringarna har jag enligt principer för lättläst: 

• skrivit med målgruppen i åtanke 

• försökt att inte belasta läsarens minne alltför mycket 

• valt informativa rubriker 

• skapat en form av summering även om den är i början och inte i slutet av kapitlet 

• använt punktlistor. 
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Här är de ursprungliga versionerna av ordförklaringarna följt av mina egna versioner. 
Vissa har jag ändrat helt, andra har jag behållit och ett antal har jag ändrat lite i. De 
ursprungliga versionerna har här ett kursivt begrepp, mina versioner har här ett fetat 
begrepp. 

Kust är den del av land som gränsar mot hav eller stora sjöar. 

Kust är land som gränsar mot hav eller stora sjöar. 

Medeltemperatur är ett genomsnitt av temperatur som man har mätt under en längre 
tid. 

Medeltemperatur är ett genomsnitt av temperatur som man har mätt under en lång 
tid. 

Naturtyp är hur landskapet ser ut i ett visst område. 

Naturtyp är hur landskapet ser ut i ett visst område, till exempel skog eller berg.  

Odlingsmark är mark som man odlar på. 

Odlingsmark är mark som man odlar på. 

Våtmark är mark som för det mesta är fuktig eller blöt, till exempel en myr.  

Våtmark är mark som för det mesta är blöt, till exempel en myr eller en strand.  

Naturresurs är sådant i naturen som människan kan använda. 

Naturresurs är sådant i naturen som människan kan använda, till exempel berggrund 
eller skog. 

Råvara är en naturresurs som man kan göra något av. 
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Råvara får man från en naturresurs. Man får till exempel trä från skog. 

Metaller finns i berget och jordens inre. Metaller har glansig yta. 

Metaller finns i berg och i jordens inre. En metall är till exempel stål eller järn. 

Järnmalm är sten som innehåller metallen järn. 

Järnmalm är sten som innehåller metallen järn. 

Temperatur berättar hur varmt eller kallt det är.  

Temperatur är en siffra som visar hur varmt eller kallt det är. Ju högre siffra, desto 
varmare är det. 

Nederbörd är det gemensamma namnet för regn, snö eller hagel. 

Nederbörd är det gemensamma namnet för regn, snö och hagel. 

Avverka är att hugga ner många träd i en skog. 

Avverka är att hugga ner många träd i en skog. 

Näringsrik mark innehåller det som växterna behöver för att bli stora och kraftiga. 

Näringsrik mark innehåller näring som växter behöver för att må bra. 

Virke är brädor, plank och andra trävaror. 

Virke är brädor, plank och andra trävaror. 

Exportera är att sälja varor till andra länder. 

Exportera är att sälja varor till andra länder. 

!37



Friland är när man odlar direkt på marken. 

Friland är när man odlar utomhus på marken och inte i till exempel ett växthus. 

Utsäde är frön, lökar och annat som vi stoppar ner i jorden för att få nya grönsaker 
och andra växter. 

Utsäde är frön, lökar och annat som vi stoppar ner i jorden för att få nya växter. 

Fjäll kallas de berg som är högre än 900 meter. 

Fjäll kallas de berg som är högre än 900 meter. 

Platå är ett platt område som ligger högt. 

Platå är ett platt område som ligger högt uppe på ett berg. 

Ås är ett lågt och avlångt berg. 

Ås är ett lågt och avlångt berg. 

Horst är ett berg som har tryckts upp mellan två sprickor i berggrunden. 

Horst är ett berg som har bildats mellan två sprickor i berggrunden. 

Vattendrag är rinnande vatten i naturen. älvar, åar och bäckar är exempel på 
vattendrag. 

Vattendrag är rinnande vatten i naturen. Älvar, åar och bäckar är exempel på 
vattendrag. 

Älv är ett stort vattendrag. Ett annat namn för älv är flod. 

Älv är ett stort vattendrag. 
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Å är ett mindre vattendrag än älv, men större än en bäck. 

Å är ett mindre vattendrag än älv, men större än en bäck. 

Alg är en växt som lever i hav och sjöar. 

Alg är en växt som lever i hav och sjöar. !
!
!
Diskussion 

I det här examensarbetet har jag undersökt hur man med hjälp av principer för god 
informationsdesign kan skapa en artefakt som kan fungera som stöd för lärare och 
elever före läsningen av en faktatext. Resultatet blev ett introduktionsuppslag till 
kapitlet ”Sveriges natur” i PULS Geografi Sverige Grundbok där svåra/nya begrepp 
introduceras och förklaras med hjälp av principer för lättläst samt text och bild i 
samverkan. Jag omarbetade även tre uppslag till där jag med hjälp av visuella signaler 
i texten markerade dessa svåra/nya begrepp där de förekommer i brödtexten.  

Jag är nöjd med strukturen på första uppslaget. Det syns tydligt vilka begrepp som 
hör ihop med vilken bild och detta tror jag framför allt är tack vare den lättlästa 
rubriksättningen och användningen av slutenhetslagen. Dock kände jag mig 
begränsad i det här formatet. Eftersom en av grundtankarna med PULS är att varje 
uppslag ska vara som ett rum blev jag tvingad att hitta en lösning där alla element 
fick plats på ett enda uppslag. Det var en hel del ord och förklaringar som skulle in 
och det ledde till att bilderna inte fick så mycket utrymme som jag hade önskat. En 
lösning på detta skulle kunna vara att ha ett introduktionsuppslag innan varje del i 
kapitlet, i det här fallet skulle det bli fem uppslag; ett för naturen, ett för skogen, ett 
för odlingsmark, ett för berggrunden och ett för vatten. Då skulle man kunna ha ännu 
fler och större kontextskapande bilder och även längre ordförklaringar om man så 
önskar. Kanske även mer konkreta hänvisningar mellan text och bild på uppslaget. 
Dock skulle det även innebära ganska många extrasidor i läroboken och frågan är om 
Natur & Kultur skulle tycka att det var värt det rent kostnads- och utrymmesmässigt.  
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Om jag hade haft mer tid för det här arbetet hade jag velat göra en utprovning. Jag 
skulle då ha observerat under en lektion där läraren använde sig av uppslaget för att 
introducera begreppen för klassen. Detta för att se hur uppslaget fungerar som stöd 
för läraren. Jag hade också velat göra en utprovning på några elever i årskurs fyra för 
att se hur de skulle använda sig av det första uppslaget själva vid en individuell 
läsning. Jag tror att dessa utprovningar hade gett en indikation på hur min artefakt 
fungerar i praktiken.  

Eftersom jag inte hann med utprovningar är det svårt att veta hur min artefakt skulle 
fungera i praktiken. Men baserat på mitt arbete är min slutsats ändå att en 
kombination av kontextskapande bilder och lättlästa ordförklaringar i ett 
introduktionsuppslag samt visuella signaler i brödtexten skulle kunna fungera som ett 
sådant stöd. 

Vidare forskning 
Under mitt bakgrundsarbete fann jag att avsaknaden av personligt tilltal i boken för 
årskurs 4-6 skulle kunna vara en orsak till att eleverna inte engagerar sig så mycket i 
läsningen. Så en intressant sak att undersöka skulle kunna vara hur personligt tilltal i 
en faktatext kan påverka läsförståelsen. Men jag avgränsade mig till begrepp, så om 
man ska titta vidare på det kanske det skulle vara intressant att undersöka hur man 
skulle kunna arbeta med begrepp i en digital version. Det är mycket som håller på att 
digitaliseras, även i skolan, och där finns det andra möjligheter än när man arbetar i 
tryckt format.  

!
!

!

!
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Figur 7: s. 56-57 i Åsgård, Ingrid & Olsson, Katarina (2011) PULS Geografi Sverige 
Grundbok. Stockholm. Natur & Kultur. Första upplagan. 	
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Bilaga 1 

I den här transskriberingen har jag valt att skriva om dialektala uttal till skriftspråk, 
jag har tagit bort ord som ehm, öh, hmm och andra tveksamheter och jag har inte 
heller skrivit ut upprepningar.  !
Intervjupersonerna har valt att vara anonyma så jag kommer att använda 
förkortningarna KL (klasslärare) och SP (specialpedagog).  !
Jag: Jag skickade ju två frågor till dig (SP) och jag vet inte om du har hunnit kolla 
runt lite och om du har några svar på vad som är svårt egentligen för eleverna i 
årskurs fyra med PULS? !
SP: Med PULS-böckerna… !
Jag: Ja precis. Om ni har någonting… !
KL: Om man säger såhär, det är ju… texterna är ju inte riktigt alla gånger så att de 
kan sitta själva med dem så. Och det handlar ju mer om vilken läsförmåga de har 
naturligtvis i grunden då men för att tillgodogöra sig texten på ett bra sätt så behöver 
man, och det är det arbetssättet man får ha, att man går igenom tillsammans. Antigen 
att man läser tillsammans eller om de har läst själva att man sen också diskuterar och 
pratar om texten. !
SP: Jag tänker att det är, ja vad ska man kunna tänka, 20 procent av en klass kanske 
skulle klara den här texten på egen hand. !
KL: Ja, rent generellt om man nu säger. Vissa ämnen är ju naturligtvis lättare. Dels 
om det är mycket bildstöd eller om det är kända ämnen. !
Jag: Kända ämnen och mycket bild är bra? !
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KL: Ja, precis. Men som till exempel i samhällskunskap eller religion eller så, där 
kan det ju vara sådant som är väldigt mycket nytt och då behöver man ju ha en 
muntlig del också i det. !
SP: Jag tänker att det kommer väldigt mycket begrepp. !
KL: Precis. !
SP: Som barn i årskurs fyra inte kan idag riktigt. Det… Nu blir vi lite kritiska här… !
Jag: Absolut! Det är precis det jag vill att ni ska vara! !
SP: Men jag tänker att om man tittar på rubrikerna så blir det… ”lövskog”. Ibland blir 
det att böckerna nästan tar för givet att barn vet vad lövskog är och de vet liksom 
knappt vad det är för skillnad på lövträd och barrträd en del och det kommer 
”barrskog” och mycket begrepp i ett stycke. Många nya ord. !
KL: Om man nu ska få med alla barn. Sen är det ju många som kanske kan det eller 
kan gissa och så vidare. Men om man nu ska tänka alla så har man ju en spridning 
naturligtvis i gruppen, att några kan, men det finns de som det här faktiskt blir svårt 
för.  !
Jag: Har ni någon idé såhär på vad som skulle kunna göra att fler elever klarar sig 
med bara texten själva? Något som funkar? !
SP: Jag tänker att man har kanske något stycke där ni först tar upp begreppen så att 
läraren måste undervisa först om begreppen och att man kanske jobbar med bilder till 
och att… !
KL: Att det blir en introduktion lite till avsnittet, i form av begrepp och så. !
Jag: Alltså typ som ett uppslag som är mer som en introduktion som de kan titta på 
själva?  !
KL: Ja, precis. !

!45



Jag: För det är något som ni gör själva idag? !
KL: Precis. !
SP: Idag har vi ingen lärare som bara delar ut boken. Då har du tappat över halva 
gruppen. Om de ska klara sig själva.  !
KL: Och de här begreppen kan ju många gånger finnas i lärarhandledningen, så om 
man tittar där och använder sig mycket av den i upplägget får man den informationen 
där och kan ta upp de begreppen. Men det blir tydligare för eleverna om det dessutom 
finns med i läroboken.  !
Jag: Ja, precis. !
KL: Och sen som sagt som lärare är det klart att man också måste vara kritisk och 
inte bara tar rakt av. Man måste titta i förväg och se vad behöver jag göra nu först för 
att få den där förförståelsen. Det är klart att ansvaret ligger på läraren också 
naturligtvis men som en draghjälp skulle det underlätta om eleverna också har… Jag 
vet att i vissa böcker så kan det finnas såhär uppslag längre bak.  !
(Borttagen del där intervjupersonerna diskuterar lite sinsemellan om vilka böcker 
som finns på skolan.) !
Jag: Men funkar det? !
KL: Ja men då kan man alltid hänvisa dit. Eleverna kan läsa de sidorna när de 
behöver. Om de behöver mitt i en sån… Men här finns ingen sån uppslagsdel alls. 
(Bläddrar i en bok.) !
SP: I historian. !
Jag: Är det något speciellt ämne eller någon speciell bok som är extra svår? !
KL: Nej, det kan vi inte säga. Inte i detalj så på det viset. Det är väl rent allmänt som 
vi sa i början att de ämnen som de är lite mer bekanta och så med sen tidigare, där är 
det ju… 
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!
SP: Jag tänker att historian och samhällskunskapen är lite lättare och att biologin och 
geografin är lite svårare. Speciellt geografin. Den är väldigt mycket… ”bördiga 
slätter” är rubriken. Jag tänker att det är många barn som inte vet vad bördig är, de vet 
kanske inte vad slätt är och… Halvö… Sen måste de ju lära sig det såklart, men 
många har inte de begreppen när de börjar i årskurs fyra.  !
Jag: Jag vet inte vad ni har för geografibok… !
SP: Den kanske är för gammal, det här var ju i och för sig Europa. !
Jag: Det finns inte den här remsan där nere med ordförklaringarna? !
KL: Nej, vi har nog inte uppdaterat våra läromedel så mycket heller… !
Jag: För att i den senaste finns det en remsa längst ner på nästan varje uppslag som 
tar upp ett par begrepp. !
KL: Ja, men det är ju bra! !
Jag: Ni tycker det är bra? !
KL: Ja, det är bra! För historieböckerna är nog de senast inköpta tror jag. !
SP: Det kan ju vara så att samhäll och historia ligger närmare eleverna. Man kanske 
pratar om polisen och de förstår lite vad det är. Och pengar vet de ju vad det är. Men 
geografin kanske ligger längre bort för en del. !
KL: Lite mer abstrakt. !
Jag: Jag förstår. Finns det en… om man sätter en liten persona på den elev som har 
svårt oftast, finns det liksom en specifik grupp elever som har extra svårt eller är det 
väldigt blandat över hela klassen? !
KL: Det kan ju vara blandat!  !
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Jag: Men jag tänker om det är barn just med läs- och skrivsvårigheter till exempel, 
eller är det att de inte har knäckt läskoden eller… !
SP: Om man inte riktigt har knäckt läskoden är det mängden text. Det är väldigt 
mycket text om de precis har börjat årskurs fyra.  !
KL: Eller om de rätt nyligen… även om de i tvåan/trean någonstans kom igång och 
började läsa har de ändå inte hunnit komma så långt i sin läsutveckling. Textmassan 
blir… det ser så mycket ut. De kanske aldrig har läst en text som är sådär många 
rader och långa meningar.  !
SP: Och ganska liten text är det ju också. Vi får ibland förstora för barn när vi ska 
skicka hem, det har vi ju fått göra. Sen kan de ju ha språkstörning, eller svagare 
språk, då förstår de ju inte begrepp. Det är de då som kan får svårt med begreppen.  !
Jag: Det är om man har ett annat modersmål? !
SP: Nej, det kan vara andra barn också. Det finns flera som har språk… Vad kallar 
man det för? !
KL: Man har inte utvecklat språket tillräckligt väl. !
SP: Det fattas för mycket ord. Och sen kan det vara svagt arbetsminne. Då kan det 
vara svårt att komma ihåg vad man har läst i början av meningen. När du kommer till 
… Ja. (läser en mening ur geografiboken) ”Långskägg. Laven växer som långa trådar 
på gamla granar i skogen”. När de kommer till ”skogen” kommer de inte ihåg vad 
som var i början av meningen. Det här kanske var en äldre bok, jag vet inte.  !
Jag: Nej, men det borde inte skilja så mycket. !
SP: Men jag tänker att det kan vara svårt för fyror då att klara de långa meningarna. 
Och ganska liten text. !
Jag: Okej. Vad tänker jag… Finns det något specifikt med PULS som eleverna tycker 
om? !
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KL: Färgbilder… I kombination med tecknat, som den här till exempel (visar en 
illustration). Jag tänker… (Går iväg för att hämta en bok). !
Jag: Eller också, är det något specifikt som de inte tycker om? !
SP: Aha, nej det vet jag inte. Men jag kan tänka mig att det kanske skulle kunna tycka 
att den här berättelsen om Ulf och Tyra och att de är i värmen och att det är som en 
liten saga runt historian och att det kommer dem lite närmare. Så tar de det lättare till 
sig. !
Jag: Och för er lärare också, är det lättare att jobba med en bok där det är mer nära 
tilltal? Jag tänker till exempel i SO-boken som ligger där (pekar på en bok), där får 
man ju följa klassen, de här barnen, att det blir lite mer personligt. !
SP: Ja och den är ju för årskurs 1-3. !
(KL kommer tillbaka.) !
Jag: Precis. Men saknar ni den personligheten i årskurs fyra också?  !
SP: Ja, jag tror att det skulle vara lättare kanske för årskurs fyra.   !
KL: Ja, jag har ju varit lärare ganska länge då, och i den gamla ”vida världen-
historien” till exempel, där var det inslag av fiktiva personer som man mötte i den 
miljön som kanske var 1600-talsmiljö och då handlade det om ett barn som växte upp 
och hur den hade det. Då får man ett inslag av berättelse där det vävs in med fakta. !
Jag: Det är bra alltså? !
KL: Ja, det är bra. !
Jag: Tycker ni lärare om att jobba med det också? !
KL: Ja, som lärare kan man alltid plocka in andra böcker och men jag menar att det 
klart skulle underlätta om det fanns inslag av det på samma ställe som det andra. Och 
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det undrade jag här om det var det i den här historieboken… (bläddrar i boken hen 
hämtade).  !
Jag: Vet ni vad de läser helst? Läser de bildtexter, läser de om man har en bild med 
förklarande texter? Läser de det eller…? Vad tycker de är roligt att läsa? !
KL: Det beror ju på vad man uppmanar dem. Men när de får välja själva så… !
SP: Om bilden ser lockande ut kan de nog försöka ta sig igenom texten. !
KL: Och det är klart att dramatik och hemskheter… sådant är naturligtvis alltid… 
eller något som chockar. Whoff, så är de där direkt. !
SP: Digerdöd och medeltiden. !
KL: Eller om det handlar om människokroppen. Vilka sidor är det som man först 
tittar på? Det här som de är intresserade och nyfikna av och som är verkligt. Har det 
här hänt? Har han levt? Har det sett ut såhär? Det är fascinerande. Det är något som är 
intressant. Var det såhär? !
Jag: Okej. Hur brukar ni jobba med böckerna i klassen? !
KL: Det kan se ganska olika ut. Så det är svårt att säga såhär brukar man göra 
egentligen generellt. Det är ju från lärare till lärare. !
Jag: Finns det något exempel. Om ni till exempel börjar med ett nytt kapitel i 
geografi… !
SP: Jag tror att en del lärare kanske använder det för sig själv för att sen kunna 
berätta för klassen utan boken. !
Jag: Utan att de läser någonting? !
SP: Ja precis, att man berättar för gruppen. !
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KL: Precis, om man tar den här till exempel så är det som ett uppslag med 
introduktion inför… (visar ett uppslag). Istället för att man har boken framför sig och 
läser där så kanske man har boken framför sig och tittar på bilderna och ändå 
förmedlar den här texten. Men det kanske man gör som lärare.  !
SP: En del lärare läser texten högt. Den finns ju också att man kan… Vi har ju provat 
med att de ska försöka ta sig igenom det själva och då blir det ju svårt för dem som 
har läshinder på något vis och då kan man ju försöka få det inläst på något sätt men 
det brukar sällan bli bra om de ska sitta själva var och en. !
KL: Men läsa i grupp och läsa i par kan man varva med. Man gör ju inte likadant 
eller samma sak hela tiden. Man varvar med egen läsning, lärarläsning, gruppläsning, 
hela klassen får läsa lite var och sådär. !
SP: Så kan det vara. !
Jag: Okej. Ja… Är det något speciellt ni vill ta upp mer? !
KL: Det är olika också med hur man behandlar texten. Man kanske först läser och 
sen har frågor eller uppgifter till. Men det kan också vara, kan du hitta på den här 
sidan? Kan du ta reda på? Att de får frågan först. Så att du har det här avsnittet på dig 
och så vidare. Så det beror på. Vad är tanken med texten? Hur man sedan använder 
sig av den. Förstår du? Vilket är målet vi har liksom med, vad ska de lära sig? !
Jag: Tycker ni om att själva komma på de här frågorna eller skulle ni vilja att det 
fanns frågor i boken? Som de kan sitta och läsa själva? !
KL: Jag tror att lärarhandledningen är ett bra komplement, att det finns en 
frågesamling där. Då behöver inte eleverna… Jaha, vi gjorde bara en fråga där, då ska 
vi bara göra en fråga… Så tänker jag. !
SP: Sen är det ju bra om det är kopplat till de här förmågorna som ska dömas.  !
KL: Att det inte bara är rena hitta svaret i texten, faktafrågor. !
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SP: Att man kan få hjälp där som lärare. Att få fram vilka förmågor, jämföra, 
skillnader, resonera… !
Jag: Lite tips på sådana frågor? Men i lärarhandledningen? !
KL: Ja.

!52


