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Förord  

Att skriva ett examensarbete har varit en utveckling för oss i vårt akademiska skrivande. Vi har 

även lärt oss vikten av att se till varandras styrkor och svagheter samt hur vi kan komplettera 

varandra på bästa sätt. Vi vill rikta ett varmt tack till våra närmaste familjer för ert stöd under 

studiens gång samt vår handledare Ingrid Björk som har hjälpt oss i examensarbetets process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammandrag 

Att kunna kommunicera är makt. Kommunikation och varje enskild individs röst är en del av 

det demokratiska samhället. Kommunikation mellan människor leder till kunskapsutbyte och 

anpassas efter samhällets förändringar. Studien kartlägger utifrån en analys av två stycken 

vanligt förekommande tryckta läromedel hur mycket utrymme av läromedlens aktiviteter som 

ägnas åt aktiviteterna tala, lyssna och samtala. Att tala och lyssna är två grundpelare som 

samspelar för att den muntliga kommunikationen ska kunna uppstå. Studien bygger på en 

kvalitativ metod med kvantitativa inslag där analys av läromedlen ska synliggöra deras 

samband med den aktuella kursplanen i svenska för årskurserna 4–6 och dess centrala innehåll. 

Forskning idag påvisar att läromedelsgranskningar utförda av lärare är nödvändiga för att en 

högpresterande skola ska uppnås. I studien framgår det att några förekommande tryckta 

läromedlen inte ger den muntliga kommunikationen samma utrymme som att läsa och skriva. 

Det framkommer även att de tryckta läromedlen inte kan ses som kompletta utan sin tillhörande 

lärarhandledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Muntlig kommunikation, läromedel, kooperativt arbetssätt, cirkelmodellen, 
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1. Inledning 
Muntlig kommunikation är en viktig grundsten för att människor ska kunna interagera med 

varandra i det demokratiska samhället som vi lever i. Skolan har därmed en viktig roll i att 

förbereda eleverna för att vara en del av vårt samhälle, genom att i undervisningen behandla 

den muntliga kommunikationen. När elever får utveckla den muntliga kommunikationen kan 

kunskapen lättare befästas, därför att ”Språk- och kunskapsutveckling blir på så sätt olika sidor 

av samma mynt – kunskap utvecklas genom språk och när man lär sig utvecklas också språket” 

(Skolverket, 2012, s. 26). Skolverket påpekar att utvecklingen av den muntliga förmågan inte 

ges samma utrymme som de andra förmågorna att läsa och skriva (Skolverket, 2012, s. 8). Detta 

är orsaken till att vi i denna studie gör en läromedelsanalys av de tryckta läromedlen som enligt 

vår enkät är mest använda. Tanken med studien väcktes under vår senaste VFU-period då vi 

diskuterade med varandra om att flertalet lektioner i svenskämnet byggdes på att eleverna 

arbetade mycket enskilt med sina läromedel. Vi diskuterade även om att vi hade lagt märke till 

att många elever hade lika svårt att föra sin talan som när vi själva var barn. Studiens fokus 

ligger på att tydliggöra hur den muntliga förmågan att tala och lyssna representeras i 

läromedlen. Därför kommer aktiviteter i läromedlen som ger eleven möjlighet att utveckla sin 

muntliga förmåga att analyseras, där vi även utifrån analysen se hur läromedlet förhåller sig till 

kursplanens centrala innehåll. Vi kommer även att studera lärarhandledningen till de valda 

läromedlen. Den här studien är avseende att vara till stöd för läraren i dennas förhållningssätt 

vid hantering av det valda läromedlet. 

 

Vår svenska skolhistoria har påverkats av olika politiska, pedagogiska och sociala aspekter som 

gjort att utformningen och synen på läroplanen förändrats, vilket i sin tur påverkat synen på den 

muntliga kommunikationen (Johnsson, 2009, s. 14). Den aktuella läroplanen präglas av den 

sociokulturella teorin, som står till förfogande för dagens lärare (Säljö, 2014, s. 306–307). Det 

framkommer av läroplanen att språket är människans huvudsakliga redskap för att kunna tänka, 

kommunicera och lära. Ansvaret ligger därmed på läraren att se till att eleven ges förutsättningar 

att kunna tillägna sig den kommunikativa kunskapen (Skolverket, 2018, s. 257).  

 

Forskning visar att elever lättare kan ta till sig nya begrepp i en gemenskap än när de arbetar 

självständigt (Slavin, 2014, s. 789). Elevens språk kan endast utvecklas genom att eleven deltar 

i olika sociala sammanhang (Schleppegrell, 2004, s. 44). Läraren kan med hjälp av det 

kooperativa arbetssättet arbeta språkutvecklande för att skapa en social gemenskap där eleverna 

lär sig av varandra. Genom att använda sitt språk och lyssna på sina kamrater kan eleven ta del 

av och delge sin kunskap (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017, s. 48). Ett 

kooperativt arbetssätt gynnar det demokratiska samtalet i klassrummet och ger eleven goda 

förutsättningar att kunna applicera det i sociala sammanhang utanför skolan (Palmér, 2010, s. 

11). Det ställer krav på läraren att ge eleven tillfälle att lära sig att hantera språkets register 

(Slavin, 2014, s. 789).   

 

Idag ligger granskningen av tryckta läromedel främst på den enskilda läraren. Det råder inget 

tvivel om att tryckta läromedel spelar en central roll i undervisningen och att många lärare 

förlitar sig på läromedlet. Med hjälp av högkvalitativa tryckta läromedel kan en skola uppnå de 



 

2 

 

 

krav som ställs för att klassas som en högpresterande skola anser Oates (2014, s. 5). Ammert 

(2011) menar att skolan som organisation med hjälp av tryckta läromedel av hög kvalitet kan 

lägga grunden för en likvärdig skola. Det visar att ett tryckt läromedel av god kvalitet är en 

viktig grund för en god utbildning (Ammert, 2011, s. 358). Det kräver även i sin tur att 

läromedlet ska utmana och utveckla elevers förmågor, för att tillfredsställa dem oavsett behov 

och förutsättningar. Läraren behöver därmed veta vad läromedlet innehåller och vad det 

förmedlar till eleven (Korsell, 2007, s. 104). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att se hur några vanligt förekommande tryckta läromedlen i ämnet svenska 

berör muntlig kommunikation och hur de förhåller sig till kursplanens centrala innehåll 

avseende förmågorna tala, lyssna och samtala. Vi kommer även att granska hur den tillhörande 

lärarhandledningen förhåller sig till läromedlet.   

 

För att kunna svara på studiens syfte har följande frågeställningar skapats:  

 Vilka språkutvecklande aktiviteter finns det i tryckta läromedlet som berör den muntliga 

kommunikationen?  

 Hur förhåller sig de tryckta läromedlen till det centrala innehållet i aktuell kursplan med 

fokus på att tala och lyssna?  

 Ger lärarhandledningen utöver det tryckta läromedlet eleven ytterligare tillfällen att tala 

och lyssna?   

 

1.2 Disposition 
Denna studie är disponerad enligt följande uppbyggnad: inledningsvis redogör vi för syfte och 

frågeställningar. Vidare presenteras studiens avgränsningar för att bibehålla studiens fokus, för 

att området ska kunna analyseras djupare. Därefter beskriver vi hur vi använder begreppen 

läromedel och muntlig kommunikation i studien. Fortsättningsvis presenteras det 

sociokulturella perspektivet och pragmatismen, eftersom dessa två teorier har relevans för 

studien. I bakgrunden belyser vi cirkelmodellen och det kooperativa arbetssättet för att dessa 

två arbetssätt är språkutvecklande. Sedan presenteras vad tidigare forskning visar om läromedel 

i undervisningen samt den muntliga kommunikationen ur olika perspektiv, för att synliggöra 

vikten av att skapa olika språktillfällen inom skolans värld. Senare presenterar vi metodavsnittet 

där vi redogör för vårt val av metod och urval i relation till studiens syfte, för att sedan 

presentera genomförandet av vår enkät. Därefter presenteras de mest använda tryckta 

läromedlen som framkom av enkäten. Senare presenteras studiens tillvägagångssätt och 

avslutningsvis redogörs för studiens reliabilitet och validitet samt de forskningsetiska 

principerna. Resultatavsnittet och dess rubriker är utformade för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. I diskussionsavsnittet diskuteras resultat och slutsats med koppling till tidigare 

forskning samt bakgrundsavsnittet. Slutligen presenteras slutord och förslag på fortsatt 

forskning.  
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1.3 Avgränsningar 
För att arbetet inte ska bli för stort och en djupare analys ska kunna genomföras har vi valt att 

göra avgränsningar. Vi utformade enkäten för att få information och indikation om vilka tryckta 

läromedel för årskurs 4–6 som är vanligast i skolor i Sverige. Enkäten inriktar sig enbart till 

behöriga lärare som undervisar i svenskundervisningen för årskurs 4–6. Enkätens resultat ska 

visa vilket/vilka läromedel som används mest av de deltagande lärarna, där vi enbart granskar 

och analyserar de aktiviteter i böckerna som berör muntlig kommunikation och framställning.  

 

1.4 Begreppsbeskrivning 
I avsnittet nedan kommer vi att närmare förklara hur vi benämner några av de begrepp som vi 

kommer att använda i studien.  

1.4.1 Läromedel 

Begreppet läromedel har ingen direkt fastställd begreppsförklaring utan det berör allt som kan 

ses som ett pedagogiskt hjälpmedel (Korsell, 2007, s. 17–18). Nuförtiden används begreppet 

läromedel främst för att benämna undervisningsmaterial som lärare och elever använder i 

undervisningen för att nå uppsatta kunskapsmål (Ammert, 2011, s. 17). När vi skriver läromedel 

i vår studie menar vi de tryckta läromedlen inom svenskundervisningen, det vill säga tryckta 

läromedel som är utgivet av ett förlag och som används av lärare och elever. 

1.4.2 Muntlig kommunikation 

Muntlig kommunikation handlar om att förmedla sitt budskap i en social interaktion där det 

verbala språket i samspel med lyssnandet ger förutsättningar för god kommunikation 

(Rönnström, 2005, s. 21). När vi skriver muntlig kommunikation i vår studie menar vi följande: 

att tala om, återberätta, diskutera, samtala om, respons, argumentera, debattera och lyssna. 

Aktiviteter i läromedel där ovanstående begrepp berörs kan ligga till grund för att det ska kunna 

ske en dialog mellan individer (Rönnström, 2005, s. 81).  
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2.  Teorier 
De teorier som beskrivs i avsnittet nedan är pragmatismen och det sociokulturella perspektivet, 

eftersom de är relevanta utifrån studien syfte och frågeställningar. Både pragmatismen och det 

sociokulturella perspektivet betonar hur kunskap växer fram i ett samspel mellan elever och 

mellan elever och lärare (Säljö, 2014, s. 308). 

 

2.1 Vygotskij – det sociokulturella perspektivet  
Under 1920-talet utvecklades det sociokulturella perspektivet, men genombrottet att använda 

sig av det sociokulturella perspektivets synsätt i skolan tog fart under 1980–1990-talen (Säljö, 

2014, s. 229). Vidare skriver Säljö (2014) att Vygotskij är den person som utvecklat det 

sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar 

om hur människan utvecklar sina förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, 

skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem med mera. Det handlar om hur människan tar till 

sig ny lärdom genom appropriering och mediering vilket kan beskrivas med Vygotskijs triangel 

(Säljö, 2014, s. 299).  

 

 
Figur 1. Vygoskijs berömda triangel som illustrerar medieringens princip. 

Människan reagerar inte direkt på omvärldens signaler (stimuli) utan hon tänker med hjälp av 

kulturella redskap (som finns i spetsen av triangeln) (Säljö, 2014, s. 299). 

 

De medierande redskap människan använder sig av är språkliga och materiella symboler i form 

av teckensystem, siffror, bokstäver samt begrepp och dessa språkliga redskap är i en pågående 

förändring på grund av den kulturella utvecklingen (Säljö, 2014, s. 299). Medan appropriering 

är ett uttryck som används för att beskriva och förstå lärandet och innebär att människan lär sig 

genom samspel med andra människor att förstå och bruka de kulturella redskapen som 

tillexempel att cykla, skriva, räkna och rita med mera (Säljö, 2014 s. 303).  För att människan 

ska kunna förstå och analysera sin omvärld behöver denna kunna behärska sina kulturella 

redskap som att tänka och kommunicera (Säljö, 2014, s. 299). Inom det sociokulturella 

perspektivet förespråkar Vygotskij språket som redskapens redskap (Säljö, 2014, s. 301).  

 

Säljö (2014) skriver att Vygotskijs teori är att eleverna är i en ständigt pågående process i 

lärandet och utvecklingen. När eleven behärskar ett begrepp eller en färdighet är eleven 
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mottaglig för att lära sig någonting nytt. Eleven strävar efter att förhålla sig till sin proximala 

utvecklingszon, vilket innebär den zon som utgör varje individs enskilda utvecklingspotential. 

En elev kan aldrig nå den proximala utvecklingszonen till fullo eftersom den inte är beständig 

(Säljö, 2014, s. 305). Läraren bör ha en medvetenhet om elevens proximala utvecklingszon, 

eftersom den inte är statisk i elevens progression. Eleven kan få stöttning av lärare eller av en 

annan elev som redan behärskar kunskapen för att nå nya färdigheter, begrepp och nya 

förståelse i lärandet (Säljö, 2014, s. 306).   

 

 
 

Figur 2. Bilden beskriver Vygotskijs begrepp om den proximala utvecklingszonen. Stöttning är 

att hjälpa eleven och leda den till att klara aktiviteten själv. Elevens behärskning av nya 

begrepp och nya färdigheter leder till nya nivåer av förståelse (Gibbons, 2016, s. 259).  

  

I den sociokulturella traditionen är språket i en ständig pågående utvecklingsprocess. 

Människor i samspel med varandra har utvecklat olika redskap att uttrycka sig med, som bland 

annat bilder, skriftliga tecken och kroppsspråk. Detta påvisar att människans kommunikation 

är multimodal och att människan är ständigt kapabel till att söka och skapa nya sätt för att 

uttrycka och dela kunskap (Säljö, 2014, s. 302). 

 

Säljö (2014) förklarar att Vygotskij delade upp socialisationen i två grupper, primära och 

sekundära beroende på hur språket användes och till vilket huvudsyfte. Den primära 

socialisationen innebär att människan kommunicerar med språkliga vardagliga begrepp i den 

dagliga samverkan tillsammans. I den sekundära socialisationen används språket utifrån en 

mera abstrakt kommunikation mellan människor och vetenskapliga begrepp används. 

Vygotskijs teori är att läraren med hjälp av stöttning ska vägleda eleven mot elevens proximala 

utvecklingszon och förmågan att kommunicera i det vetenskapliga språket med hjälp av 

språkverktyg som till exempel siffror och bokstäver (Säljö, 2014, s. 304).  

 

2.2 Dewey – Pragmatismen 

Pragmatismen som ett pedagogiskt synsätt växte fram under början av 1900-talet när 

urbaniseringen och industrialismen blomstrade i Amerika. Skolorna började få elever med 

annat modersmål än engelska och kulturerna blandades i samhället. Skolans ansvar var att 

utbilda eleverna snabbt och effektivt, men även att bidra till att samhället skulle få en enhetlig 

ideologisk och kulturell struktur (Lundgren, 2014, s. 188).  
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Lundgren (2014) nämner att filosofen John Dewey ses som pragmatismens fader då hans arbete 

inom pedagogik och filosofi formade pragmatismen. Undervisningen ska enligt pragmatismen 

utgå från elevens behov och organiseras så att eleven lär genom handling (learning by doing). 

Eleven utvecklas och lär sig ständigt genom samspel med sin omgivning, därför är det viktigt 

att undervisningen främjar samarbete och samspel. Läraren ska se till elevens sociala funktion 

och tidigare erfarenheter när undervisningen utformas. Det leder till att eleven lättare kan ta till 

sig undervisningens stoff och använda den kunskapen i olika dagliga kontexter. Lundgren 

(2014) skriver vidare att Dewey ansåg undervisningen viktig för att kunna förbereda eleverna 

för ett demokratiskt samhälle och läran om dess argumentativa kunskapsbegrepp (Lundgren, 

2014, s. 189). Det pragmatismen förespråkar är att lärare bör göra eleverna mer delaktiga i 

språket, eftersom språket och dess kultur delger människan abstrakta kunskaper och 

meningsfulla färdigheter. Det är genom kommunikationen med andra människor som våra 

erfarenheter kan utvidgas bortom våra egna erfarenheter, det är via språkets hjälp som vi kan  

förstå och analysera världen (Säljö, 2014, s. 293).   
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3. Bakgrund  
I följande avsnitt presenteras vad som står skrivet i läroplanen om det centrala innehållet och 

kunskapskraven för att elev ska uppnå betyget E inom området att tala, lyssna och samtala för 

årskurs 6. Vidare presenteras läromedel ur ett historiskt perspektiv samt dess betydelse för 

undervisningen. Avslutningsvis berörs språkutvecklande arbetssätt i undervisningen, för att 

synliggöra muntlig kommunikation utifrån studiens syfte. 

 

3.1 Läroplanen 
För att uppnå en likvärdig utbildning framgår det att undervisningen inte kan utformas lika för 

alla elever, utan att den ska byggas utifrån elevens förutsättningar och behov utifrån bakgrund, 

erfarenhet, språk och kunskaper, samt att undervisningen ska utgå från demokratiska 

arbetsformer för att förbereda eleven att kunna delta aktivt i samhällslivet (Skolverket, 2018, s. 

6). I läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 

2018 framkommer det att människans väsentliga redskap för kommunikation är språket 

(Skolverket, 2018, s. 7). I kursplanen för ämnet svenska framgår det att undervisningen ska ge 

eleven förutsättningar att utveckla sitt tal och tillit till sin språkförmåga samt att kunna uttrycka 

sig och anpassa sitt sätt att kommunicera beroende på situation och mottagare. I undervisningen 

ska eleven lära sig ta ansvar för det egna språkbruket och få en förståelse för hur dessa val av 

språk kan få konsekvenser för andra människor (Skolverket, 2018, s. 257). Av det centrala 

innehållet i kursplanen framkommer det att eleverna ska kunna argumentera i olika 

samtalssituationer och beslutprocesser. Dessutom ska eleverna kunna anpassa sina muntliga 

presentationer beroende på mottagare, med en medvetenhet om hur gester och kroppsspråk 

påverkar det muntliga framförandet. Eleven ska samt ges möjlighet att använda multimodala 

verktyg för att stödja sitt språkbruk (Skolverket, 2018, s. 260).  

   

3.2 Läromedlet ur ett historiskt perspektiv och ett nutida perspektiv 
Läromedel har givits ut sedan 1800-talet, eller läroböcker som det benämndes före år 1975 

(Ammert, 2011, s. 17). I och med industrialiseringen tog läroböckerna mer plats i under-

visningen, men dess utformning och användning styrdes av en tidsenlig tim- och kursplan. 

Läromedelsproduktionen engagerade framstående författare i utformningen av läromedel i 

början av 1900-talet, bland annat Selma Lagerlöf (Korsell, 2007, s. 17). Vid år 1938 infördes 

en statlig läromedelsgranskning, detta för att läromedel ansågs som en politisk angelägenhet. 

Förhandsgranskningarna utfördes av läromedelsnämnden för att se om de uppfyllde vissa 

kriterier (Johnsson, 2009, s. 10). I kriterierna var det bland annat bokens pris, omfång och 

disposition som granskades (Johnsson 2009, s. 12) samt hur väl läromedlen stämde överens 

med kursplanen (Calderon, 2015c). Granskningens syfte var helt enkelt att se till att läromedlen 

höll en god kvalitet (Johnsson, 2009, s. 62).  

 

Efter andra världskriget började lärare att skriva läromedel tillsammans för att sedan år 1960 

vidareutveckla dem till läromedelspaket med en studiebok och en tillhörande huvudbok. Det 

var inte förrän år 1970 som pedagogiken ändrade fokus då den gick från 

förmedlingspedagogiken till ett mer elevaktivt arbetssätt, för att eleven skulle kunna ta till sig 
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kunskapen på egen hand (Korsell, 2007, s. 17). År 1974 slutade staten att granska läromedel i 

svenskämnet (Calderon, 2015c). Läromedel har alltid haft ett förhållningssätt till den historiska 

reproduktionen om skolan och läroplanens historia, där de politiska pedagogiska och de sociala 

aspekterna inverkar. Dessa aspekter påverkar och skapar samtidigt förväntningar om vilka 

färdigheter individen förväntas ha för den demokratiska andan (Johnsson, 2009, s. 14). 

 

Idag finns inga statliga granskningar utan kvalitetssäkringen ligger idag på den enskilda läraren. 

Därmed ställs det krav på att läraren har kunskapen att kritiskt granska och analysera läromedlet 

som ska användas i undervisningen (Ammert, 2011, s. 17). Calderon (2015c) menar att det i sin 

tur ställer krav på lärarutbildningen att den ger blivande lärare utbildning i att granska läromedel 

(Calderon, 2015c). Samtidigt visar det sig att åtta av tio lärare inte hinner med att värdera och 

granska läromedel (Stridsman, 2014). Granskas inte läromedlen professionellt av lärarna ges 

läromedlen inte heller rätt förutsättningar att utvecklas (Lärarnas Riksförbund, 2014, s. 3). 

Enligt Ammert (2011, s. 33) brister många lärare i att granska sina läromedel och istället 

använder de läromedel som de har blivit rekommenderade av en kollega. Skolverket har alltid 

kunnat utföra granskningar av läromedel där det anses finnas ett utvecklingsbehov av 

verksamheten, det är då Skolverket eller Skolinspektionen som gör kvalitetsgranskningar av 

läromedel. Det ska granskas och analyseras för att upprätthålla alla elevers rätt till en värdig 

utbildning (Skolinspektionen, 2011, s. 5).  

 

3.3 Läromedlets betydelse i undervisningen 
Redan år 2003 fördes en debatt i riksdagen om vikten av att se läromedel som en kvalitetsfråga, 

där eleven bör möta läromedel av hög kvalitet för att kunna upprätthålla undervisning av god 

kvalitet (Sveriges Rikstad, 2004). I den aktuella läroplanen framkommer det inga tydliga 

direktiv för hur läromedel bör vara utformade, utan endast att elever ska ges förutsättningar att 

använda läromedel av god kvalitet (Skolverket, 2018, s. 17). Läromedel utgör en viktig roll i 

skolan och representerar större delar av undervisningen hävdar Ammert (2011, s. 26). Utan 

tydliga direktiv från styrdokumenten blir det som Ammert (2011, s. 282) skriver att lärare 

förlitar sig på att läromedlen följer läroplanens mål och innehåll. Vinde (2008) nämner att 

brister i läromedel påverkar undervisningen och därmed elevens kunskapsresultat negativt. 

Elever som är mest utsatta är de elever som inte har något stöd från hemmet. Thurefjäll (2017) 

anser att läraren behöver därför ständigt ställa frågor under processens gång till eleven för att 

ta del av vad denna kan och förstår (Thurefjäll, 2017). Det krävs att läraren använder eller kan 

införskaffa lämpliga läromedel för att ge förutsättningar för god undervisning (Lärarnas 

Riksförbund, 2015, s. 3). Calderon (2015b) menar att det finns brister inom forskningen som 

kan stödja utvecklingen av den medföljande lärarhandledningen till det aktuella läromedlet. 

Läromedel och dess tillhörande lärarhandledning bör utformas och utvecklas för att läraren ska 

kunna möta och stimulera eleven i ett visst lärande (Calderon 2015b). Det gör att i produktionen 

av nya läromedel sitter läromedelsförfattarna i en svår situation, eftersom de både ska 

tillmötesgå forskarnas och lärarnas krav men även de pedagogiska kraven (Calderon 2015a). 

Ammert (2011) framhäver att bokförlagen är måna om att läromedlen ska svara mot läroplanen 

och även innehålla pedagogiska delar, vilket kan bero på att läroboksförfattare främst är lärare, 

och inte forskare (Ammert, 2011, s. 30–31).   
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I rapporten Kostnadsökning eller kvalitetsminskning (Lärarnas Riksförbund, 2015, s. 9), 

beskrivs kommunernas kostnader för läromedel. Den visar att utbudet av läromedel har minskat 

och att det inte läggs lika mycket pengar på att anskaffa läromedel, utan en större andel av 

pengarna läggs på datorer och läsplattor (Lärarnas Riksförbund 2015, s. 4, 16). Professorn Tim 

Oates som är expert på läromedel och läroplaner uttalar sig i en artikel om digitala läromedel, 

om att elever lär sig sämre med digitala läromedel, eftersom elever har svårare att ta till sig 

texten när de läser på en skärm (Thurefjell 2017). Digitala läromedel anses inte vara bättre än 

andra läromedel enligt Lärarnas Riksförbund (2015, s. 4). Vidare framkommer det i 

undersökningen att deltagande lärare inte känner sig trygga i användandet av digitala läromedel. 

(Lärarnas Riksförbund, 2015, s. 4). Läromedel kompletteras allt oftare med tillhörande 

webbplatser för att vidga läromedlets utformning (Ammert 2011, s. 26). Det framkommer att 

lärare gärna använder egenproducerat material som komplement till läromedel (Stridsman, 

2014). I Stridsmans (2014) artikel säger Anna Johnsson Harrie (läromedelsforskare vid 

Linköpings universitet) att ”Har man en riktigt bra lärobok, vars innehåll man känner sig trygg 

med och kan lita på, och som innehåller bra uppgifter och bildmaterial som man vet följer 

ämnesplanen och det centrala innehållet - ja, då har man allt samlat”. Harrie påpekar att det bör 

ske mer kontinuerliga läromedelsgranskningar av berättigad personal (Stridsman, 2014).  

 

I rapporten Makten över läromedlen- Lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i 

undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 2012) redogörs det för att var femte lärare känner att 

läromedelsvalen är upp till dem själva. Lärarna styrs även av de ekonomiska ramarna som 

begränsar deras läromedelsval, dock visar det sig att den ekonomiska faktorn avtar i de högre 

skolsystemen (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 8). I rapporten Kostnadsökning eller 

kvalitetsminskning, en rapport om kommunernas kostnader för läromedel (Lärarnas 

Riksförbund, 2015) framkommer det att kommuner och skolor skiljer sig markant i hur de 

spenderar sina resurser på läromedel (Lärarnas Riksförbund, 2015, s. 3). De ekonomiska 

riktlinjerna som skolorna har ställer krav på att kommunerna tar ett ansvar för att skolorna kan 

köpa in bra läromedel (Stridsman, 2014). Med bra läromedel kan läraren få stöd att uppnå 

lärandemålen för eleven. Det gör att läromedlet blir en central del för lärarens arbete och därmed 

utgör en hörnsten i lärares yrkeskunnande, att förneka en lärare rätten att styra över sina 

läromedelsval är att förneka läraren rätten att avgöra hur dennas arbete ska genomföras på bästa 

sätt (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 8).  

 

Skolvärlden har gjort en undersökning som visar att lärare inte hinner att kvalitetsgranska 

läromedel. Den senaste granskningen utfördes 2006 av Skolmyndigheten som utför endast 

enstaka granskningar av läromedel (Stridsman, 2014). Med läromedelsanalyser synliggörs det 

vad läromedlet innehåller och vad det förmedlar till läsaren, det redogörs även om läromedlet 

uppfyller läroplanens krav (Ammert, 2011, s. 28). En viktig grundaspekt är att se närmare på 

vad eleven kan uppnå för kunskaper och färdigheter med hjälp av läromedlet och se till vilka 

delar det är i läromedlet som stimulerar eleven i dennas progression hävdar Ammert (2011, s. 

37). Ammert (2011, s. 26–28) skriver vidare att det är av vikt att det görs kontinuerliga 

läromedelsanalyser för att säkra kvaliteten på skolmaterial. Det finns inga garantier för att 
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läromedlet förmedlar läroplanens kunskapskälla. När kvaliteten kan säkras leder det till att 

läromedlet ses som en grund mot en likvärdig utbildning ur ett demokratiskt och ett socialt 

perspektiv (Ammert, 2011, s. 358). Vidare menar Ammert (2011, s. 258) att läromedel som 

genomgår en läromedelsanalys gynnar läraren i sin arbetsbelastning då den administrativa delen 

har ökat i läraryrket.  

 

3.4 Språkutvecklande arbetssätt i undervisningen  
I skolan bör varje elev få erfarenhet av att bli lyssnad på, förklara sig och förhandla sig fram till 

en kompromiss. Sådana erfarenheter stärker det demokratiska samtalet i klassrummet och ger i 

sin tur goda förutsättningar till eleven att kunna delta och samtala, diskutera och argumentera 

utanför skolans gränser. Eleven får då erfarenhet i att bli en medveten demokratisk medborgare 

ute i arbetslivet, föreningsliv och i övriga delar i samhället (Palmér, 2010, s. 11). Läroplanen 

och styrdokumenten som står lärare till förfogande präglas idag av en sociokulturella teorin, 

eftersom olika aspekter har påverkat läroplaner genom åren och synen på den muntliga 

kommunikationen (Säljö, 2014, s. 306–307). De olika förmågorna, läsa, skriva och tala ges inte 

lika mycket utrymme i styrdokumenten. ”Utvecklingen av den muntliga förmågan låter sig dock 

inte fångas på riktigt samma sätt som utvecklingen av förmågorna läsa och skriva” (Skolverket, 

2012, s. 18). Lärare ska alltid beakta de språkliga aspekterna av undervisningen oavsett vilken 

skolform, verksamhet eller ämne läraren undervisar i samt alltid ta hänsyn till hur långt eleverna 

har kommit i sin språkutveckling. 

 

Att behärska språket innebär att i både tal och skrift kunna uttrycka och tolka ämnets begrepp, 

det vill säga att lyssna, tala, läsa och skriva på ett funktionellt sätt inom ämnet och adekvat för 

undervisningsnivån. Lärarens undervisning och förväntningar ska gradvis öka för att ge 

eleverna möjlighet till vidare utveckling i språket (Skolverket, 2012, s. 9). Läraren ska främja 

eleverna i att jämföra hur ord och begrepp kan användas i språket eftersom detta jämförande 

perspektiv hjälper eleverna att få förståelse för språket och undervisningens innehåll. Läraren 

ska förklara att språkliga fel ingår i elevens språkutvecklande process (Skolverket, 2012, s. 10).  

  

Gibbons (2016, s. 19) skriver att det inte räcker för eleverna att öva ord och begrepp enskilt för 

att kunna utveckla det ämnesspecifika språket. Vidare menar Gibbons (2016) att lärare som 

arbetar kollegialt och undervisar ämnesövergripande ges bättre förutsättningar att förbättra 

elevernas språkutveckling. Det är inte enbart den undervisande läraren i ämnet svenska eller 

svenska som andraspråk som har det enskilda ansvaret för elevernas språkutveckling (Gibbons, 

2016, s. 23). I det multikulturella samhälle där skolan ska vara en inkluderande och demokratisk 

plats för elever så undervisas alla elever tillsammans oavsett om de har svenska som 

modersmål, andra- eller tredjespråk. Det ställer krav på att undervisningsmaterialet passar 

gruppen och dess språkutveckling (Gibbons, 2016, s. 25).   

 

Det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen ger eleverna möjligheter till att tala och 

skriva i olika kommunikationssituationer. Eleverna lär sig att informera och argumentera om 

något utifrån eget tycke, vilket förbereder dem för ett demokratiska samhället. Undervisningen 

ska också lyfta fram talets betydelse genom att lära eleverna hur människan kan kommunicera 
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och hur budskapet kan framföras, för att nå fram till olika mottagare (Skolverket, 2012, s. 25–

26). Språket och den kommunikativa kompetensen utvecklas när elever får integreras, 

inkluderas och få ha interaktiva möten med andra elever. Elevens språk påverkas av dennas 

kulturella mönster och värderingar. När elever med olika språkliga bakgrunder integreras med 

varandra leder det till att nya synsätt och betydelse inom språket ändras. Elevers 

språkutveckling påverkas av att lyssna och titta på andra elever som utför aktiviteter. Detta 

måste läraren ha i åtanke, om en elev är tystlåten så sker ändå en progression i 

kunskapsinlärning och eleven kan sedan själv ställa frågor, ge förslag och bygga vidare på 

klasskamraters samtal och bilda en dialog (Skolverket, 2012, s. 26). När elever får samtala så 

utforskar de sitt tal samt lär sig att bli medvetna om sina egna åsikter och även att tänka 

kollektivt, vilket leder till att eleverna kan utbyta kunskaper med varandra (Skolverket, 2012, 

s. 29). Det gör att ”Språk- och kunskapsutveckling blir på så sätt olika sidor av samma mynt – 

kunskap utvecklas genom språk och när man lär sig utvecklas också språket” (Skolverket, 2012, 

s. 26). Läraren ska främja smågruppsamtalet i sin undervisning och vara stöttande i samtalets 

utformning för att eleverna succesivt ska vara självständiga i samtalet dem emellan.  Lärarens 

utmaning är att känna sin elevgrupp och se till att grupperna blandas på bästa sätt och ge 

eleverna olika utmaningar i språkutvecklingen beroende på gruppernas konstellation 

(Skolverket, 2012, s. 29).  

 

I skolundervisningen är redovisningar i tal ett vanligt inslag i många av skolans ämnen.  

Trots det är det inte vanligt att eleverna får undervisning i hur en redovisning ska genomföras 

på bästa sätt och därför går eleven miste om att utveckla sin muntliga kommunikation. Ett 

förberett samtal i klassrummet kan skapa talutrymme för alla elever i klassrummet, även de som 

inte tar ordet i samtal och diskussioner i vanliga fall får nu chansen att göra sig hörda. Läraren 

kan låta eleverna till en början i de förberedda samtalen utgå ifrån ämnen som de redan har 

kunskaper om, eftersom förberedda samtalen gynnar även eleverna utanför skolans värld och i 

deras kommande arbetsliv (Skolverket, 2012, s. 30).  

 

3.5 Kooperativt lärande som gynnar språkutveckling 
Grunden i kooperativt lärande är att eleverna är aktiva och deltagande i undervisningen.   

Undervisningen utgår ifrån elevernas erfarenheter, kunskaper, intressen, åsikter och tankar och 

läraren styr undervisningen. Hur lärarstyrd lektionen är beror på hur mycket stöttning eleverna 

behöver. Läraren stöttar genom att skapa modeller och att organisera lärtillfällen där eleverna 

blir deltagande i ett levande klassrum. Eleverna blir medförfattare i undervisningen och 

medverkande i dess utformning (Fohlin et al., 2017, s. 48). I det kooperativa lärandet delar 

eleverna sina kunskaper dem emellan, så att alla lär av varandra. Det ömsesidiga lärandet mellan 

eleverna ger dem möjlighet att lättare förstå aktiviteten, eftersom de får förklara, förmedla och 

utveckla kunskaper tillsammans. Förstår eleven inte aktiviteten kan den lyssna och ta till sig 

kunskapen. Den information som elever tar till sig via upplevelser, i interaktionen och i dialogen 

mellan människor blir lätt att omsätta och befästa som kunskap genom det kooperativa lärandet 

(Fohlin et al., 2017, s. 51). Eleven kan dock inte enbart lära via genuina upplevelser utan 

behöver i det kooperativa lärandet också utvecklas i att reflektera och bli medveten om hur den 

lär sig. Metakognition är det som binder samman upplevelser med teoretiska begrepp eleverna 
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emellan. För att eleven ska utveckla sin metakognition är det viktigt med elevaktiviteter, 

delaktighet och social gemenskap för en god och kvalitativ undervisning (Fohlin et al., 2017, s. 

49–51). Genom att låta eleverna samarbeta och arbeta kooperativt inkluderar läraren alla elever 

i en undervisningsgemenskap. Eleverna lär sig att se olikheter hos varandra och att se 

olikheterna som en styrka för gruppen, vilket för att oavsett elevers förmågor kan de få delta i 

den gemensamma meningsskapande dialogen (Fohlin et al., 2017, s. 56–58). Backlund (2006) 

skriver att vi måste tillåta oss att misslyckas när vi talar, eftersom det leder till att vi utvecklar 

oss i talet och bör därför se misslyckanden som en utvecklingsmöjlighet (Backlund, 2006, s. 

146). Ärnström (2013) skriver också att det är viktigt att läraren implementerar direktiv i hur 

eleverna ska lyssna aktivt och respektfullt gentemot varandra när de arbetar med återberättandet 

för att det ska gynna den muntliga kommunikationen (Ärnström, 2013 s, 85). Muntlig 

kommunikation innebär att lyssna samt tala och det är två delar som används parallellt med 

varandra samtidigt som det är två skilda delar. Detta är problematiskt då de båda förmågorna i 

kursplanen ses som ett och samma mål och att det bör skiljas åt (Gibbons, 2016, s. 196). 

Gibbons fastställer att nyckeln till språkutveckling är lyssnandet (Gibbons, 2016, s. 196). 

Lyssnandet ska ses som en av de viktigaste grundstenarna i muntlig kommunikation, men det 

är svårt att synliggöra då det varken syns eller märks skriver Fast (2011, s. 22, 53).  Gibbons 

(2016, s. 198) menar att lyssnandet i sig är en krävande process, då det ställs krav på aktivt 

lyssnande för att kunna tillgodose sig innehållet som förmedlas. Ärnström (2013, s. 86) menar 

att lyssnandet därför har en mer avgörande roll än talet i fråga om muntlig kommunikation, 

eftersom finns det ingen som lyssnar kan ingen kommunikation ske.  

 

3.6 Cirkelmodellen – ett språkutvecklande arbetssätt 
Cirkelmodellen består av fyra undervisningssteg som genomförs inom varje nytt lärandemål 

och inom genrepedagogiken. Faserna består av fyra steg: 

 
Figur 3. Bilden beskriver cirkelmodellens arbetssätt som utgår från fyra faser (Kuyumcu, 2013, 

s. 617). 
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1. Bygga upp fältet innebär att klassen tillsammans letar upp kunskaper om det berörda ämnet 

för att kunna utföra aktiviteten. Läraren får också inblick till elevernas förkunskaper inom 

ämnet. 

 

2. Modellera eller dekonstruera genren är att läraren visar hur aktiviteten kan utföras och visa 

på hur genren är uppbyggd. 

 

3. Gemensam konstruktion är att läraren tillsammans med eleverna gör en gemensam text eller 

aktivitet. 

 

4. Individuell konstruktion är att eleven ska själv skriva sin text eller utföra sin aktivitet. Läraren 

ger individanpassad stöttning vid behov (Gibbons, 2016, s. 128). 

 

Många lärare som arbetat med cirkelmodellen säger att det är tidskrävande, dock är arbetet värt 

all tid eftersom eleverna får möjligheter att befästa både ämneskunskaper och språket i ämnet. 

Eleverna får även med sig verktyg för att själva kunna producera text på en högre nivå 

(Johansson & Sandell, 2012, s. 31). Gibbons (2016) skriver att i stället för att ge eleverna 

språkövningar med isolerade ord och fraser ryckta ur sitt sammanhang är det bättre att lärarna 

undervisar explicit och väljer att integrera språk- och ämnesundervisningen. Det gör att 

elevernas språkförståelse utvecklas samtidigt som de använder språket i ett naturligt 

sammanhang och kan använda sig av sina kunskaper i det verkliga livet (Gibbons, 2016, s. 127). 
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4. Forskningsöversikt  
I följande avsnitt presenteras forskning kring det tryckta läromedlets betydelse i under-

visningen. Vidare presenteras den muntliga kommunikationens betydelse för undervisningen 

enligt ett språkutvecklande arbetssätt.  

 

4.1 Vad säger forskningen om läromedel i undervisningen? 
I en internationell studie Why textbooks counts av Tim Oates (2014), granskas läromedel med 

en empirisk analys för att se dess betydelse utifrån undervisning och skolresultat.  Syftet med 

studien är att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att förbättra läromedel i England främst 

inom matematiken men även andra ämnens läromedel berörs (Oates, 2014, s. 11). För att kunna 

se hur Englands läromedel ska kunna förbättras använder Oates (2014) sig av resultat ur 

TIMMS-undersökningen år 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) för 

att granska de nationer som har uppnått höga resultat (Oates, 2014, s. 7). Studien visar att 

jämförelser mellan olika länders läromedel gynnar förbättringsstrategier för utvecklingen av 

läromedel (Oates, 2014, s. 30). Oates (2014, s. 5) menar att det krävs högkvalitativa läromedel 

för att uppnå en högpresterande skola.  

 

Ingela Korsells avhandling Läromedel Det fria valet? Om lärares användning av läromedel 

(2007) bygger på en hermeneutisk studie. Studiens syfte är att undersöka läromedel oavsett 

ämne, för att se hur lärare använder sitt läromedel. Avhandlingen bygger på klassrums-

observationer och lärarintervjuer med åtta grundskolelärare, för att se hur läromedlet används i 

skolåren 4–5. Syftet med det är att se vad observationer och intervjuerna visar och inte för att 

värdera kvaliteten på undervisningen (Korsell, 2007, s. 14–15). Avhandlingen vill förmedla 

vikten av ökad kompetens i att problematisera och diskutera val av läromedel ur olika 

perspektiv. Det har visat sig att högkvalitativa läromedel är en viktig del för att man ska uppnå 

positiva kunskapsresultat hos elever (Korsell, 2007, s. 126). Dessutom leder det till ett 

utvecklande lärande anser Oates (2014, s.4) då det hjälper både lärare och elev att uppnå en 

fokuserad pedagogik. En anledning kan vara att läromedel förmedlar den kunskap som anses 

relevant med ett givet arbetssätt enligt Korsell (2007, s. 23). Anna Johnsson Harries avhandling 

Staten och läromedlen, En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 

1938–1991 (2009) bygger på en induktiv metod genom dokumentanalyser och kvalitativa 

innehållsanalyser. Studiens syfte inriktar sig främst på den politiska styrningen av läromedel 

och dess förhandsgranskning som ägde rum mellan 1938 tills den avskaffades år 1991. Studiens 

material studeras enskilt och i relation till varandra (Johnsson, 2009, s. 46–47). Studien bidrar 

med nya infallsvinklar om hur svenska läromedel har formats under 50 år med den statliga 

påverkan i samspel med sina argument och resultat. Studien ger oss därmed en förståelse för 

varför läromedelsmarknaden ser ut som den gör och hur vi kan påverka den i morgon skriver 

Johnsson (2009, s. 227). Johnsson (2009) anser att läromedel kan ses som en fysisk 

representation av läroplanen, att läroplanen uttrycker hur ämnet bör behandlas och läromedlet 

åskådliggör hur ämnet ska arbetas med i klassrummet (Johnsson, 2009, s. 16). Oates (2014, s. 

20) menar att läromedel är en avgörande faktor för elevens skolframgång, det krävs att de valda 

läromedlen är väl anpassade till elevers behov och möter en mer framväxande internationell 

standard.  
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PISA-studien utförs varje år av OECD (Organisation for ECONOMIC Co-operation and 

Development) och går ut på att jämföra olika länders skolor och deras studenters resultat. Syftet 

är att analysera framgångsfaktorer i de länder som ligger i framkant med bäst resultat (Gurria, 

2018, s. 3). I resultatet från år 2015 kom Finland på en femte plats och Sverige på en 

tjugoåttonde plats av sjuttio stycken deltagande länder (Gurria, 2018 s. 5). Korsell (2007, s. 

128) nämner PISA-undersökningen (the Program for International Student Assessment) från 

2003 som visade att svenska elevers kunskapsresultat deskalerar gentemot de finska eleverna 

som presterade på toppnivå. Korsells (2007) teori är att de finska skolorna lägger mer pengar 

på läromedel än vad de svenska skolorna gör samt att läromedel har en starkare ställning i den 

finska undervisningen än i den svenska (Korsell, 2007, s. 128). Korsell menar att PISA-

undersökningen kan ses som en drivande faktor för att få fram bättre pedagogiska metoder för 

att uppnå bättre framtida resultat gentemot de övriga nationerna. Läraren kan inte bara använda 

sig av ett läromedel av god kvalitet för att eleven ska uppnå goda kunskapsresultat påpekar 

Korsell (2007, s. 126) utan det krävs att läraren har kompetens och erfarenhet. Men det går inte 

att undgå att ”Läromedel är en viktig pusselbit för elevens kunskapsutveckling” skriver Korsell 

(2007, s. 126). I Oates studie (2014) framkommer det att i de högst rankade nationerna ur 

TIMMS-undersökningen har läromedel en viktig roll i undervisningen, eftersom de hjälper 

lärarna att upprätthålla en viss kvalitet gentemot läroplanen (Oates, 2014, s. 5). Läromedel 

hjälper lärarna att vidareutveckla effektiva pedagogiska övningar som stödjer dem i deras 

yrkesutförande för att effektivisera undervisningen (Oates, 2014, s. 5). Korsell (2007, s. 23–25) 

anser att läromedel ses som en självklar del av undervisningen, då många lärare använder sig 

av läromedel som en grund för att utforma sin undervisning.  Korsell (2007, s. 30) menar att 

läromedel ses som ett kommunikationsverktyg i Sverige mellan läraren och eleven, men även 

som ett bevis på elevens progression när läromedlet skickas hem till vårdnadshavare (Korsell, 

2007, s. 30). 

 

Läromedlen i den finska undervisningen utgör en dominerande bas för en god undervisning 

(Oates, 2014, s. 16). Finska läromedel är dominerande i undervisningen trots att det inte sker 

någon statlig granskning utan de genomgår endast en reglering av sitt innehåll (Oates, 2014, s. 

10). Läromedel har en central roll i undervisningen hos de högst rankade nationerna hävdar 

Oates (2014, s. 5). Samtidigt visar resultatet av Oates studie (2014) att samtliga lärare inte anser 

att läromedlet är det som dominerar i deras undervisning, utan använder sig mer av läromedlet 

som en utgångspunkt. Lärarna i Singapore ser läromedlet som en viktig rund för 

undervisningens progression (Oates, 2014, s. 5).   

 

Undervisningen påverkas av olika ramfaktorer, eftersom ramfaktorer sätter gränser för vad som 

ska ske i undervisningen. En ramfaktor är enligt Johnsson (2009, s. 16) läromedel. Läromedlets 

struktur ändras i takt med att samhället förändras, vilket leder till utmaningar för 

läromedelsförfattarna (Johnsson 2009, s. 26). Enligt Korsell (2007, s. 23–25) framkommer det 

inga tydliga direktiv för vad som är ett lämpligt läromedel. Det finns inga kriterier som 

läromedlet ska uppfylla för att läromedlet ska anses godkänt. I Oates studie (2014) använder de 

högre rankade nationerna ur TIMMS-undersökningen läromedel för att uppnå ett högeffektivt 
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lärande. Dessa läromedel framställs på utvecklade teorier som kan förbättra elevresultat, för att 

sedan genomgå en statlig läromedelsgranskning (Oates, 2014, s. 13). Lärare som deltagit i Oates 

studie använder läromedel på olika sätt, antingen som komplement eller som utgångsläge till 

sin undervisning (Oates, 2014, s. 5). I Sverige ligger ansvaret att granska läromedel på varje 

enskild lärare (Korsell 2007, s. 127). Det har visat sig att lärare faktiskt inte klarat av den ökade 

arbetsbelastningen och ett resultat av detta kan leda till en ökad risk för att läromedel av lägre 

kvalitet tas in i undervisningen, vilket i sin tur missgynnar eleverna (Korsell, 2007, s. 59). Men 

innan den nya läroplanen trädde i kraft i Sverige, valde lärare gärna läromedel som var 

utformade efter de nationella proven, eftersom de var mer konkret formade efter vad som skulle 

läras och hur det skulle läras ut (Korsell, 2007, s. 99).  

 

Val av läromedel styrs främst av en ekonomisk fråga och det gör att lärarens val begränsas 

(Korsell, 2007, s. 105). När ekonomin är begränsad kan det leda till att läraren måste 

komplettera med egenproducerat eller kopierat material (Korsell, 2007, s. 101). Lärare som 

använder läromedel främst är de som känner en osäkerhet i sin yrkesroll eller i det givna ämnet. 

Osäkerhet i ämnet gör att läraren använder läromedlet som en stöttning under processens gång, 

läraren kan därmed öka sin kunskap understryker Korsell (2007, s. 99–100). Av studiens 

resultat visade det sig att lärare med erfarenhet använde läromedel i mindre utsträckning än 

lärare med mindre erfarenhet (Korsell, 2007, s. 99–100). Lärare med mindre erfarenhet var mer 

bundna till läromedlet i sin planering och i sitt utförande av undervisningen. Korsell (2007) 

skriver att lärare inte vill bli styrda av läromedel utan bli handledda av läromedlet och få 

inspiration. Lärarna vill kunna jämföra läromedel med varandra för att kunna tillgodose de delar 

som gynnar elevgruppen och dess kunskapsnivå (Korsell, 2007, s. 100–104). Korsell (2007, s. 

127) vill understryka att lärare oavsett erfarenhet eller yrkeskompetens kan bli bättre med 

läromedel av hög kvalitet.  

 

Framtida läromedel bör enligt Korsell (2007, s. 109) ge utrymme för olika arbetssätt därför att 

det bör variera mellan enskilt, par och i grupp/helklass, eftersom det gynnar den kommunikativa 

förmågan som leder till reflektion. Korsell (2007, s. 104) anser att läromedlet ska vara begripligt 

för att stödja läraren med tips och idéer.  Läraren ska välja läromedel som går att arbeta med på 

ett flexibelt sätt. En viktig aspekt som Korsell (2007, s. 121) understryker i sin slutsats är att 

lärares kompetens att kunna välja, analysera och kritiskt granska läromedel behöver bli mer 

omfattande. Läraren ska, i förbindelse med högkvalitativa läromedel, kunna utföra ett givande 

arbete med eleverna för att de ska nå kunskapsmålen (Korsell, 2007, s. 127). 

 

4.2 Vad säger forskningen om muntlig kommunikation? 
I kommande avsnitt berör vi vad tidigare forskning skriver om muntlig kommunikation. 

Forskningen är baserad utifrån ett lärar- och elevperspektiv och berör tydliga under-

visningsmål, förmedling av språkbruket i skolan samt vikten av tydliga undervisningsmål för 

elevens lärande. Avslutningsvis berörs kooperativa arbetssättet som gynnar ett demokratiskt 

samhälle.  
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4.2.1 Kommunikation mellan lärare och elev 

Niklas Rönnströms avhandling Kommunikativ naturalism: om den pedagogiska kommunika-

tionens villkor (2006) bearbetar forskningsfrågan, vad kan en teoretiskt hållbar och pedagogiskt 

fruktbar förståelse för den språkliga kommunikationens villkor och kännetecken 

innebära?  Avhandlingen bygger på en litteraturstudie utifrån forskarresultat gjorda av Jurgen 

Habermas, Donald Davidson.  Roger Säljös, James Wertschs, Ley Vygotskys, Hillevi Lenz 

Taguchi och Carl Anders Säfström. I avhandlingen står det att kommunikationen är multimodal 

i klassrummet där tre parametrar länkar ihop kommunikationen. Dessa parametrar är följande: 

kommunikativ förståelse och validitet, kommunikativ kompetens och tolkningsprocesser i 

språklig, konstruktiv och sociala funktioner. I avhandlingen skriver Rönnström (2006) att 

språket representeras i relation till världen och att det finns en traditionell förklaring till muntlig 

kommunikation. För att muntlig kommunikation ska fungera måste det finnas antagande om ett 

gemensamt språk, kodningsprocesser och dess bestämda innebörder (Rönnström, 2006, s. 67). 

Šejtanić och Lalićn (2016, s. 45) påvisar i sin studie att framgångsrik muntlig kommunikation 

kräver en framgångsrik tvåvägsprocess som måste innefatta förståelse mellan parterna. Bakić-

Tomić, Dvorski och Kirinić (2015) studie berör forskningsfrågan om kroatiska lärares 

kommunikationskompetens för att förbättra lärarutbildningen och därigenom bättre kunna 

förbereda lärarna för att undervisa i klassrummet. Studien visar på att de deltagande lärarna i 

stor utsträckning anpassar sig och bortser från sina egna behov och önskningar vid konflikter 

snarare än kompromissar eller samarbetar. Detta leder till missnöjdhet, ilska och besvikelse 

som i sin tur påverkar undervisningen och relationerna med eleverna. I studien framgick det 

även att problematiken var så omfattande att varken lärare eller elever kunde se det goda i den 

givna kommunikationen.  Det framkommer även att muntlig kommunikation kräver att läraren 

når eleverna utifrån det holistiska perspektivet, vilket innebär att det sker en ömsesidig samman-

koppling mellan kommunikationen och relationer. Undervisningskvaliteten beror på samband 

mellan lärare och student och att de har en ömsesidig kommunikation och interaktion (Bakić-

Tomić et al., 2015, s. 159). För att relationen ska bli bra ska läraren inte ha fördomar mot 

elevernas kulturella, nationella eller religiösa bakgrund. Lärarna måste visa tillit till att eleverna 

kan lyckas oavsett hur deras sociokulturella bakgrund ser ut. Märker elever av att en lärare 

saknar tillit till deras förmåga att lyckas, leder det till att läraren inte kan nå fram med sitt 

muntliga budskap till eleverna, eftersom det uppstår en barriär mellan kommunikationens 

parter. En lärare måste känna en kärlek till undervisningen och till eleverna för att de ska känna 

att läraren vill deras bästa. För att synliggöra kärleken ska läraren ha utstrålning och visa ömhet 

och värme i klassrummet. Alla elever vill bli sedda som lyckade människor och vill kunna 

känna tillit till andra människorna som finns i deras närhet (Bakić-Tomić et al., 2015, s. 161). 

Enligt forskning är det lättare för lärare att imitera sina förebilder och ta lärdom av hur de 

kommunicerar muntligt till elever. Lärare kan observera sina kollegor för att vidareutveckla sin 

undervisning samt bli observerade för att på bästa sätt framföra sin muntliga kommunikation. 

Forskningen påvisar också att de allra bästa lärarna är de som kan härma eleverna i deras 

muntliga kommunikation samtidigt som de ”smyger” in skolspråket som till exempel 

ämnesspecifika skolbegrepp (Bakić-Tomić et al., 2015, s. 165). 
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4.2.3 Förmedling av språkbruket i skolan 

Kuyumcu (2013) skriver att sammanhanget för språkanvändning består av två olika delar där 

den ena är den kulturella kontexten och den andra är den sociala kompetensen som styr vår 

språkanvändning. Kommunikationen och interaktionen kan se olika ut beroende vilken kultur 

individen härstammar ifrån och det handlar om vilket ämne samtalet berör mellan de interaktiva 

parterna. Detta i sin tur gör att personernas relation till varandra påverkar kommunikationen 

och deras språkutveckling (Kuyumcu 2013, s. 608).  

 

Den muntliga kommunikationskompetensen påverkas även av skolans kultur, den muntliga 

kommunikationen som sker mellan de anställda på skolan har en viss påverkan i hur lärarna 

sedan kommunicerar till eleverna i klassrummet. Det är viktigt för skolans ledning att skapa en 

kultur som gör att den muntliga kommunikationen stärks inom skolans alla relationer såsom 

rektor-lärare, lärare-lärare, lärare-elev och lärare-målsman. Ledarskapet i klassrummet ska 

förtjänas och godtas av eleverna, då kan den muntliga kommunikationen generera kunskap hos 

eleverna (Bakic-Tomic et al., 2015, s. 159). Lärare kan stötta eleven genom att låta denna 

använda sig av multimodala verktyg som till exempel bild, appar och datorer för att förstärka 

den muntliga kommunikationen (Kaya 2014, s. 16). Kaya (2014) nämner att en bra övning som 

kan främja språkutvecklingen är att låta eleverna få samtala kring en bild och utifrån bilden 

gissa vad olika ord betyder utifrån dess sammanhang i texten (Kaya 2014, s. 21). Lärare ska 

kunna undervisa explicit om språkets funktion och struktur, därmed behöver läraren behärska 

kunskapen om hur språket används i olika sammanhang för att i sin tur förmedla språkets 

struktur till eleverna.  Eleverna måste lära sig att välja mellan språkets register, till exempel ett 

vardagligt, informellt språk eller ett ämnesspecifikt formellt språkbruk för att kunna skapa sitt 

syfte (Schleppegrell 2004, s. 44).  

4.2.4 Tydliga undervisningsmål gynnar elevens lärande 

I Anna Kayas forskningsstudie Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända en 

fallstudie om genrebaserad undervisning i en förberedelseklass år 4–6 (2014) lyfts det fram 

hur lärare jobbar språkutvecklande i ett flerspråkigt klassrum. Utifrån semistrukturerade 

intervjuer och observationer beskrivs lärarens teoretiska modell och hur det språkutvecklande 

arbetet sker med de nyanlända eleverna.  

 

Kayas (2014) forskningsresultat visade att läraren själv måste vara intresserad av att arbeta 

språkutvecklande och kunna se de fördelar som framhävs med att arbeta språkutvecklande i sin 

undervisning. Lärarens undervisning ska utgå ifrån elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter och elevernas aktiviteter ska kännas meningsfulla. Det ska vara tydligt vad 

aktiviteterna går ut på och vilka förväntningar läraren har på eleverna (Kaya, 2014 s. 15). 

Rönnström (2006, s. 273) har en liknande syn som Kaya (2014, s. 234): för att en elev ska kunna 

ta till sig lärandet är det viktigt att eleven förstår vad den ska lära sig för att kunna ta till sig 

förståelsen i den muntliga kommunikationen. Risken finns annars att läraren tror att eleven har 

lärt, men i själva verket ”spelar” eleven med och litar på de övriga eleverna som denna imiterar. 

Elevens lärprocess har då inte trätt i kraft och detta måste läraren beakta i klassrummet 

(Rönnström, 2006 s. 131). När skolan låter eleverna bli involverade i aktiviteter leder det till att 
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förbättra elevernas kreativitet och kommunikationsförmåga. Att behålla kreativiteten i 

skolmiljön är en av de viktigaste uppgifterna i den moderna skolan, därför är det av stor vikt att 

lärarna organiserar sitt utbildningsarbete. Ett sådant sätt är att främst uppmuntra eleverna till att 

vara kreativa samt innovativa och det i sin tur hjälper varje elev att utveckla sina förmågor 

(Sejtanic & Lalic, 2016, s. 46).  

 

4.2.5 Kooperativt arbetssätt främjar det demokratiska samhället 

Kooperativt samarbete är enligt Slavin (2014) när eleverna arbetar i mindre grupper och lär av 

varandra. För att det kooperativa lärandet och samarbetet mellan eleverna ska kunna ske så 

måste fyra parametrarna samverka. Dessa fyra parametrar är motivation, social 

sammanhållning, utveckling och det kognitiva perspektivet. För att det kooperativa arbetssättet 

ska vara genomförbart är arbetsmotivationen den viktigaste faktorn. Motivation är det som 

driver den kognitiva processen i gruppen, och det i sin tur leder till kunskapsinlärning hos elever 

(Slavin, 2014, s. 788).  

 

Den muntliga kommunikationen i klassrummet mellan eleverna leder till kooperativt lärande 

och stärker varje elevs kunskaper, samtidigt som det ger goda förutsättningar att bibehålla och 

stärka det demokratiska samhället (Šejtanić & Lalićn, 2016, s. 50). För att främja det 

demokratiska samhället ska eleverna ha ett bra arbetsklimat som innebär att tillfälle ges för 

accepterat talutrymme i en interaktion, där läraren ska vara med och stötta eleverna utifrån deras 

förutsättningar och behov (Kaya, 2014, s, 19). Slavin (2014) menar att arbetsklimatet ska bygga  

på att eleven känner en gemenskap och en tillhörighet i gruppen. När eleverna samverkar i en 

grupp där de tillsammans har ett gemensamt och individuellt mål att uppnå får eleverna känna 

sig motiverade till att utföra aktiviteter tillsammans. Forskning visar att teambuilding av 

elevgrupper stärker deras resultat i att tillsammans utföra aktiviteter och för att få marginellt 

bättre gruppresultat av prestationen kunde belöning nyttjas (Slavin, 2014, s. 788). Forskning 

visar också att elever som arbetar kooperativt lär sig begreppen mycket snabbare än om de 

skulle sitta ensamma och lära sig. På samma vis lär sig eleverna mer genom att lyssna på en 

annan elev som behärskar kunskapen än om denna elev hade suttit ensam och försökt läsa till 

sig kunskapen (Slavin, 2014, s, 789).  
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5. Metod  
I följande avsnitt redogör vi för val av metod för läromedelsanalysen samt dess urval. Sedan 

följer en beskrivning av utformningen av enkäten samt en presentation av studiens läromedel. 

Vi kommer även att redovisa studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis kommer de 

forskningsetiska principerna att presenteras.   

 

5.1 Val av metod för läromedelsanalys 
Val av metod är kvalitativ innehållsanalys med inslag av kvantitativa element för att kunna 

analysera läromedel. Kvalitativ innehållsanalys är enligt Bryman (2011, s. 505–509) en lämplig 

metod när läromedlens texter är utgångspunkten för analysen. Därför använder vi oss av utvalda 

kategorier för att kunna kartlägga om läromedlet har språkutvecklande aktiviteter som ger 

eleven möjlighet till muntlig kommunikation ta bort dessa båda ord för att få en större 

helhetsbild i stoffurvalet i läromedlen.  En kvalitativ studie av en läromedelsanalys som utgår 

från en tydlig struktur förebygger tolkningar av forskarna. Det kvantitativa inslaget i studiens 

analys påvisar i vilken omfattning läromedlets berörda kriterier för muntlig kommunikation har 

förekommit i läromedlen (Bryman, 2011, s. 151). Vi undersöker utifrån ett elev- och 

lärarperspektiv hur den muntliga kommunikationen framställts i läromedlen. 

Läromedelsanalysen sker utifrån ett elev-perspektiv och lärarhandledningarna granskas ur ett 

lärarperspektiv. Den förbestämda strukturen ansågs lämpligast utifrån studiens syfte att skapa 

förförståelse inför analysen av hur den muntliga framställningen presenteras i läromedlen. Den 

kvantitativa metoden används för att synliggöra förekomsten av aktiviteter som behandlar 

muntlig kommunikation och muntlig framställning av vår studies resultat. Enligt Bryman 

(2011) kan den kvantitativa metoden användas för att på ett tydligare sätt synliggöra resultat i 

form av en tabell (Bryman, 2011, s. 151). Tabellen utgick ifrån begrepp som valdes utifrån 

läroplanens kunskapskrav för årskurs 6. Detta val är för att dessa begrepp framställs i 

kunskapskraven för E i svenskämnet. Tabellen är utformad för att se fördelningen av 

läromedlets aktiviteter mellan talande och lyssnande och kommer att presenteras i ett 

låddiagram. Studiens fokus ligger på den muntliga kommunikationen, men vi vill även ta del 

av om läromedlet ger eleven möjlighet till att förbereda sig, därför noteras även muntlig 

framställning. Begrepp i tabellen (Bilaga 3) som vi utgår ifrån är följande.  

 

Muntlig kommunikation (här sker en dialog): 

 Tala om och återberätta (dessa begrepp anser vi ger en åhörare till talaren) 

 Diskutera, samtala om, respons (här sker det en dialog) 

 Argumentera och debattera (dessa begrepp handlar om att förmedla olika åsikter) 

 Lyssna (lyssna är en väsentlig del för att samtliga punkter ska kunna genomföras) 

 

Muntlig framställning (här sker en monolog): 

 Läsa upp 

 Berätta utifrån text, bild eller stödord (berätta med stöd) 

 Redogöra utifrån text/ anteckningar (beskriva med stöd) 
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 Återberätta (exempel med egna ord) 

 

För att nyttja klassificeringen och få svar på studiens syfte och frågeställningar kommer vi att 

använda oss av följande frågor: 

 

 Finns det aktiviteter i läromedlet för eleverna att träna muntlig kommunikation?  

 Finns det kompletterande aktiviteter i tillhörande lärarhandledning som ger eleven 

ytterligare tillfällen för att tala och lyssna? 

 Är instruktionerna i boken så tydliga att eleven kan vara självgående, eller krävs det 

stöttning utifrån lärarhandledningen? 

 Hur förhåller sig läromedlet till det centrala innehållet att tala och lyssna?  

 

Frågorna och begreppen har varit ett stöd i analysen av de valda läromedlen. Vissa frågor har 

varit ett stöd i granskningen av tillhörande lärarhandledning.  

 

5.2 Urval av respondenter och läromedel 
Krav på respondenter är att de ska ha lärarlegitimation för ämnet svenska i årskurs 4–6. För att 

nå ut till fler respondenter tillhandahålls enkäten till pedagogiska grupper via det sociala 

nätverket Facebook. Bryman (2011, s. 586) menar att med de möjligheter internet förser oss 

med kan vi nå ut till ett större område och fler potentiella respondenter. Vi valde läromedel att 

analysera med hjälp av enkäten och de läromedel vi valt att analysera är de som förekom flest 

gånger i enkätsvaren, där det var 19 deltagande respondenter. Enkäten är en avgörande faktor i 

det slutgiltiga valet av material att analysera och ska ses som en indikator om vilka läromedel 

som används mest i svenskundervisningen inom muntlig kommunikation i Sverige (Bryman, 

2011, s. 195). Avgränsningen gör vi för att studien inte ska bli alltför stor. Vi inriktar oss på de 

dominerande läromedlens arbetsböcker som fokuserar på muntlig kommunikation. Resultatet 

av enkäten finner vi intressant då vi sett att materialet används på de skolor där vi genomfört 

våra VFU-perioder. Därmed kunde vi använda oss av skolans tillhörande arbetsböcker och 

lärarhandledning till det ena läromedlet. För att få tillgång till tillhörande lärarhandledningar 

till det andra läromedlet kontaktades förlaget till det andra läromedlet och de var väldigt 

tillmötesgående och skickade oss det vi behövde för att kunna utföra analysen.  

 

5.3 Enkät  
Enkäten (se bilaga 2) är framtagen för att ge oss en indikation om vilka läromedel i svensk-

undervisningen som anses vara de mest använda, därmed är den utformad med frågor som berör 

studiens syfte. Enligt Bryman (2011, s. 232) är användning av en enkät säkrare då den inte kan 

omformuleras av respondenten och dess data är lätta att sammanställa. En fördel som kan 

minska bortfall av respondenter är om enkäten är kort och kärnfull anser Bryman (2011, s. 22). 

Genom att använda oss av enkät kan vi lättare nå ut till en större grupp lärare på kortare tid 

(Bryman, 2011, s. 232). För att göra det använder vi den asynkrona metoden, som är en 

datainsamling som inte sker i realtid. Nackdelen med denna metod är att respondenten ges en 

enkät som är utformad med frågor via en social plattform (Bryman, 2011, s. 586). Det leder till 
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att respondenten inte kan få frågorna förklarade för sig som vid en intervju (Bryman, 2011, s. 

229–230). För att motverka misstolkningar av frågor hänvisas respondenten via missiv (se 

bilaga 1) med kontaktuppgifter till enkätägarna för att kunna få utförligare förklaringar. Det är 

dock ingen garanti att respondenterna kontaktar enkätägarna och därför bör detta beaktas vid 

sammanställning och vid analys av data. När öppna frågor används i en enkät måste 

frågeställaren vara medveten om att resultatets tillförlitlighet minskar till följd av dennes 

personliga tolkning i analysen och även tolkningen som finns mellan respondent och forskare. 

Det finns en risk att respondenten utelämnar uppgifter på grund av att det inte finns plats i 

enkäten att skriva eller att denna inte har tid eller ork att ge sitt svar (Bryman, 2011, s. 229–

230). Stukát (2005) anser att öppna frågor ger respondenten friare möjlighet i att formulera sitt 

svar: ”Fördelen med sådana frågor är dels att man inte på förhand behöver begränsa sitt val av 

information och dels att den tillfrågade får tillfälle att utveckla och anpassa sitt svar” (Stukàt, 

2005, s. 44). Enligt Bryman (2011, s. 231–232) blir undersökningen mer tillförlitlig ju flera 

personer som svarar på enkäten, därför sänds en påminnelse ut till de pedagogiska sidorna där 

enkäten har tilldelats för att uppnå en god svarsfrekvens.  

5.3.1 Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva 

Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva (se bilaga 4) är ett läromedel som är anpassat efter det 

centrala innehållet i kursplanen för ämnet svenska. Det är baserat på cirkelmodellen för att 

främja ett mångkulturellt klassrum. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva är utgivet av Natur och 

Kultur och författare är Michaela Eriksson och Pär Sahlin. 

5.3.2 Zick Zack Skrivrummet  

Zick Zack Skrivrummet (se bilaga 5) är ett material anpassat efter kursplanen och utformat efter 

cirkelmodellen och genreskrivandet. Läromedlet anses vara anpassat för elever som läser 

svenska samt svenska som andraspråk och kan användas i ett integrerande klassrum (Fällman-

Bajagic et al., 2011b, s. 5) Zick Zack Skrivrummet är utgivet av Sanoma utbildning och 

författare är Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland. Författarna är lärare 

i ämnet svenska och svenska som andraspråk.  Läromedlet är inriktat på språkutvecklande skriv- 

och läsundervisning samt informationssökning med källkritik.   

 

5.4 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av litteratur som belyser muntlig kommunikation samt läromedel och andra 

böcker för att ge oss en bredare bild för studiens syfte. Det är för att kunna rikta in oss på hur 

läromedel belyser den muntliga kommunikationen. Litteraturen har bestått av vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar, rapporter, pedagogiska handböcker, skönlitteratur, månadsmagasin och 

dagstidningar online. Anledningen till det breda urvalet av litteratur är att vi vill få en helhetssyn 

över begreppen läromedel samt muntlig kommunikation. Det gynnar även oss som forskare 

anser Bryman (2011, s. 21) eftersom när olika slags publikationer likt dagstidningar, artiklar 

och avhandlingar studeras ges en översikt av hur ämnet skildras i olika medier. All litteratur 

som redovisas utgår vi sedan ifrån när vi analyserar våra data.  
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En enkät utformades för att vara ett underlag för vår studie och därför sammanställdes enkäten 

tidigt i vår process för att får fram de mest använda läromedlen i ämnet svenska som berör 

muntlig kommunikation. Enkäten hade ett medföljande missiv (se bilaga 1) för att ge 

kommande respondenter information om vad enkäten berör. Enligt Bryman (2011) är det viktigt 

att missiv fångar respondenternas intresse och detta görs med hjälp av att forskningsstudiens 

syfte finns med och förklaras på ett intresseväckande sätt så att respondenternas deltagande 

ökar för undersökningen (Bryman (2011, s. 212). För att minska bortfall ibland respondenternas 

deltagande är det av vikt att påminna sina respondenter att svara på enkäten på ett vänligt sätt. 

Därför framkommer det i missivet när enkäten senast bör vara inlämnad och vi skickar en 

påminnelse om inlämning av enkät efter 7 dagar.  

 

Efter insamling av enkäten fortlöpte studien med att införskaffa de läromedel som framkom 

vara de mest använda i svenskundervisningen av vår enkät. Innan en sammanställning av 

läromedlen kunde ske gjordes en kategorisering i form av en tabell utifrån studiens syfte för att 

underlätta för resultat och analys. Därefter diskuterades båda våra tolkningar av läromedlen för 

att kunna kategorisera dess aktiviteter på ett objektivt sätt. Efter sammanställningen har vi 

redovisat läromedlen med hjälp av diagram där endast muntlig kommunikation framställs. 

Därefter analyserades läromedlens aktiviteter samt en granskning av tillhörande 

lärarhandledningar med hjälp av frågor som är kopplade till våra frågeställningar.  

 

Analysen genomfördes genom att varje läromedel lästes från början till slut och under 

läsningens gång studerades varje aktivitet och bedömdes utifrån de uppsatta kriterierna i 

tabellen som berör muntlig kommunikation och muntlig framställning. Om tveksamheter 

uppstod markerades dessa aktiviteter i boken. De anteckningar som gjordes var att vi 

sammanställde sidantal för varje läromedel samt hur många aktiviteter totalt det var i varje 

läromedel. När alla aktiviteter i ett läromedel var granskade fortsatte vi med att studera nästa 

läromedel enligt samma förförande. När alla läromedel granskats gjordes en ytterligare 

fördjupning för att se hur aktiviteterna förhåller sig till den aktuella kursplanen. När 

tveksamheter under pågående analys uppstod lade vi till flera kriterier och även adderade vissa 

kriterier till varandra. För att föra analysen vidare sammanställdes varje läromedel utifrån 

årskurs. Vi har även valt att granska tillhörande lärarhandledningar till de utvalda läromedel, 

för att se om lärarhandledningarna enbart kan användas som komplement eller om de har en 

avgörande betydelse för läromedlets helhet. Varje tillhörande lärarhandledning har granskats 

för att se hur arbetet med den muntliga framställningen framträder eller styrks till läromedlet. 

Efter att all data har granskats och analyserats valdes de delar ut som var mest intressanta. Dessa 

delar valde vi sedan att redogöra i vårt resultat för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet  
Vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att ha i åtanke hur tillförlitlig och trovärdigt 

undersökningen är framställd. De två parametrar forskare måste hålla fokus på i en kvantitativ 

undersökning är reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär arbetets tillförlitlighet, att 

undersökningens mätningar är korrekt gjorda. Validitet innebär undersökningens trovärdighet 
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om undersökningens data verkligen svarar på undersökningens syfte och frågeställning 

(Thurèn, 2004, s. 22).  

 

I vår undersökning har vi kategoriserat kriterierna för muntlig kommunikation och muntlig 

framställning i tabellform, för att förvissa oss om att en extern part ska kunna granska de tryckta 

läromedlen i svenskämnet och kategorisera aktiviteter under rätt kategori. Tabellens utformning 

som stöd i granskningen av läromedlet kommer vi ha möjlighet att kunna utvärdera studiens 

frågeställningar och syfte. Validiteten i denna undersökning stärks av att vi var två personer 

närvarande för att minska risken för felregistrering av läromedlen i programmet. Vår 

undersökning kan inte generaliseras nationellt då vi endast granskat en mindre del av de tryckta 

läromedlen som används i den svenskundervisningen. Data ifrån undersökningen kan därmed 

inte ses som fulländad då studiens omfång är relativt begränsat. Bryman (2011) nämner att 

överförbarhet ifrån en undersöknings data parallellt kan användas till extern validitet om den 

användas i andra sammanhang (Bryman, 2011, s. 52). Vi anser att vår undersökning är 

överförbar till att användas i andra kontexter. För att öka reliabiliteten har enkäten och 

kategoriseringen i tabellen granskats av en lärare på vår VFU-skola, för att en extern part ska 

kunna tolka vårt material rätt för att undvika missförstånd. Det är av vikt att någon annan ska 

förstå och tolka material som används i en studie rätt för att kunna utföra en liknande studie 

anser Bryman (2011, s. 352).  

 

5.6 Forskningsetiska principer  
Enligt Bryman (2011, s. 131–132) ska respondenten ges information om enkätens syfte och 

forskarnas namn. Det ska även framkomma att deltagandet är anonymt, för att styrka att 

respondenterna inte ska kunna identifieras av utomstående. Insamlade data som enkäten 

genererat får endast att användas till forskningsstudiens ändamål (Bryman, 2011, s. 131–132). 

Detta menar Bryman (2011, s. 229) är fördelen med att använda enkät, eftersom respondenterna 

kan vara anonyma. Dessa forskningsetiska principer framkommer i vårt missiv (Bilaga 1). När 

enkätresultatet framkom om vilka som är de mest använda läromedlen i svenskundervisningen, 

kontaktade vi förlag och de ansvariga utgivarna, för att få ett godkännande för att publicera 

aktiviteter och bilder från de valda läromedlen. Ett samtyckeskrav innebär att alla inblandade 

parter ska ges möjlighet att få lämna sitt samtycke om material som ska publiceras. Det är av 

vikt enligt Bryman (2011, s. 132) att personuppgifter inte publiceras, men eftersom vi endast 

analyserat läromedel har ingen privatperson påverkats av vår analys. Vi kan därmed säkerställa 

att den insamlade informationen endast ska användas i vår studie.  
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6. Resultat och analys 
I avsnitten nedan presenterar vi den här studiens resultat. De delar som valts ut till resultatet är 

de delar som anses relevanta för att få svar på studiens frågeställningar. Först redovisar vi 

resultatet av vår enkät för att sedan redovisa klassificeringen av de två läromedlen. Efter det 

redovisas vartdera ett läromedel årskursvis för att vidare redogöra för granskningen av 

tillhörande lärarhandledning. Avslutningsvis redogörs för hur läromedlen förhåller sig till 

kursplanens centrala innehåll. 

 

6.1 Resultat enkät 
Deltagande respondenter var 19 legitimerade svensklärare. Alla respondenter använde sig av 

förlagsutgivet läromedel i sin svenskundervisning. De läromedel som flest lärare använde sig 

av i enkäten var Zick Zack Skrivrummet, vilken användes av sex lärare och Klara Svenskan 

Tala, Läsa, Skriva vilket användes av fyra lärare. Enkätens resultat (se figur 4) visade att 52,6% 

av lärarna använde sig ofta av tillhörande lärarhandledning och 36,8% av lärarna använde sig 

ibland av lärarhandledningen till läromedlet. Enkätens resultat visade att 10,5% aldrig använde 

sig av någon lärohandledning till det dominerande läromedlet i sin svenskundervisning. 

 

 
Figur 4. Enkätfråga 5. Använder du dig av lärarhandledningen till det tryckta läromedlet som 

dominerar i din svenskundervisning.  

 

6.2 Klassificering av aktiviteter i läromedlen 
I diagrammen 1–6 går det att utläsa hur många aktiviteter ur de valda läromedlen som har fokus 

på muntlig interaktion utifrån begreppen i tabellen. I resultatet nedan kommer den muntliga 

kommunikationen att redovisas. Begreppet lyssna har vi summerat ihop med övriga begrepp i 

diagrammet, eftersom vi anser att lyssnandet automatiskt sker för att muntlig kommunikation 

ska kunna ske i en dialog. Begreppet bildstöd innebär att eleven får stöd eller behöver en ”bild” 

för att utföra aktiviteten. Det som ingår i bildstöd är checklista, tankekarta, kriterier, 

berättaransikte, förklarande bild eller tillhörande bild till aktivitet. Muntlig kommunikation 

kommer att förkortas med MK. 
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Diagram 1. Resultat av Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 4. 

 

Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva (Eriksson & Sahlin, 2015a) för årskurs 4 innehåller 41 

aktiviteter där eleven ska diskutera, samtala och ge respons. Endast 4 aktiviteter handlar om att 

eleven ska tala om och återberätta. Därmed ger det eleven 46 tillfällen att lyssna. Läromedlet 

innehåller inga aktiviteter som låter eleven argumentera eller debattera. Endast 13 aktiviteter 

innehåller bildstöd. Övriga aktiviteter berör inte MK.  

 

 
Diagram 2. Resultat för Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 5. 

 

Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva (Eriksson & Sahlin, 2016a) för årskurs 5 innehåller 25 

aktiviteter där eleven ska diskutera, samtala och ge respons. Endast 5 aktiviteter handlar om att 

eleven ska tala om samt återberätta och 4 aktiviteter ger eleven möjlighet att argumentera eller 

debattera. Därmed ger det eleven 33 tillfällen att lyssna. Därav är det 23 aktiviteter innehållande 

bildstöd. Övriga aktiviteter berör inte MK.  
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Diagram 3. Resultat för Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 6.  

 

 

Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva (Eriksson & Sahlin, 2017a) för årskurs 6 innehåller 20 

aktiviteter där eleven ska diskutera, samtala och ge respons. Endast 6 aktiviteter handlar om 

att eleven ska tala om samt återberätta och 1 aktivitet ger eleven möjlighet att argumentera 

eller debattera. Därmed ger det eleven 26 tillfällen att lyssna. Därav är det 15 aktiviteter 

innehållande bildstöd. Övriga aktiviteter berör inte MK.  

 

 

 
 

Diagram 4. Resultat för Zick Zack Skrivrummet för årskurs 4.  

 

Zick Zack Skrivrummet (Fällman-Bajagic et al., 2011a) för årskurs 4 innehåller 19 aktiviteter 

där eleven ska diskutera, samtala och ge respons. Endast 2 aktiviteter handlar om att eleven ska 

tala om och återberätta. Läromedlet innehåller inga aktiviteter som låter argumentera och 
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debattera.  Därmed ger det eleven 21 tillfällen att lyssna.  Därav är det 11 aktiviteter 

innehållande bildstöd.  Övriga aktiviteter berör inte MK.  

 

 
Diagram 5. Resultat för Zick Zack Skrivrummet för årskurs 5. 

 

 

Zick Zack Skrivrummet (Fällman-Bajagic et al., 2012a) för årskurs 5 innehåller 18 aktiviteter 

där eleven ska diskutera, samtala och ge respons. Endast 1 aktivitet handlar om att eleven ska 

tala om samt återberätta och 3 aktiviteter ger eleven möjlighet att argumentera eller debattera. 

Därmed ger det eleven 22 tillfällen att lyssna. Därav är det 18 aktiviteter innehållande bildstöd. 

Övriga aktiviteter berör inte MK.  

 

 

 
Diagram 6. Resultat för Zick Zack Skrivrummet för årskurs 6. 

 

Zick Zack Skrivrummet (Fällman-Bajagic et al., 2013a) för årskurs 6 innehåller 8 aktiviteter där 

eleven ska diskutera, samtala och ge respons. Läromedlet innehåller inga aktiviteter som låter 

eleven tala om och återberätta eller argumentera samt debattera. Därmed ger det eleven 8 
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tillfällen att lyssna. Därav är det 8 aktiviteter innehållande bildstöd. Övriga aktiviteter berör inte 

MK.  

 

6.3 Resultat och analys av läromedlen  
I kommande underkapitel redovisas resultat och analys av läromedel utifrån ett systematiskt 

tillvägagångssätt med en stödmall (se punkterna nedan). I samtliga frågor som vi framställde i 

metoden utgör grunden för vår stödmall, för att kunna synliggöra hur samtliga läromedel 

förhåller sig till punkterna i mallen, redovisas läromedlen årskursvis. Först redovisas läromedlet 

Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva och sedan läromedlet Zick Zack Skrivrummet.  

 

 Hur redogör läromedlet för att tala och lyssna? 

 Hur stor del i aktiviteten ger möjlighet till muntlig kommunikation? 

 Hur är instruktionen i aktiviteten?  

 Förklaras begreppen? 

 Har aktiviteten bildstöd för att eleven ska kunna utföra aktiviteten?  

 

6.3.1 Utformning av läromedlet Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva 

Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva möter eleverna med tecknade barn som återspeglar ett 

mångkulturellt klassrum där olika kulturer möts. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva har ett 

konsekvent sätt att redovisa aktiviteterna i sitt läromedel. Aktiviteterna är numrerade med 

siffror för att ange i vilken ordning som aktiviteterna ska utföras. Det kan förekomma 

underrubriker som indikeras med en stjärna och en tillhörande aktivitet. Varje kapitel avslutas 

med en reflekterande del, där eleven ska redovisa sin progression inom området. Läromedlet är 

uppdelat i kapitel där varje kapitel är indelat efter rubrikerna tala, skriva och läsa. Begreppen 

diskutera, samtala, argumentera och debattera förklaras inte någonstans för eleven i 

läromedlet. Begreppet respons förklaras inte utan det ges oklara indikationer med hjälp av 

bildstöd på aktuell sida hur det kan utföras.  

 

6.3.2 Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 4 

Läromedlet är uppdelat i fyra kapitel som berör faktatext samt återberättande, berättande och 

instruerande text. Varje kapitel är tydligt indelade i kategorierna Tala, Skriva och Läsa.  

 

Det första kapitlet Tala innehåller fyra aktiviteter där en aktivitet handlar om att ordna en 

bildserie i kronologisk ordning. Aktiviteten har instruktionen ”Jämför med en kamrat och 

motivera muntligt dina val” (Eriksson & Sahlin 2015a, s. 6) där instruktionen är enkelt utformad 

och där begreppet motivera anges. Eleven kan relatera till steg 1 för att kunna utföra steg 2, där 

en förklaring ges till vad kronologisk ordning innebär. Eleven kan endast lösa aktiviteten med 

tillhörande bild i färg (se figur 5). Bildserien förstärks med en pratbubbla med interjektionen 

”ÅNEJ”, vilket gör att aktiviteten konkretiseras i bilden. Aktiviteten kan utföras både på kort 

tid och samtidigt obegränsat i sitt talutrymme om eleven kan relatera till de givna bilderna i ett 

sammanhang. Bilderna presenterar en vardagsnära situation.  
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Figur 5. Motivera muntligt för kamrat ditt val av bilderna i kronologisk ordning.  

Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 4 (Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 6). 

 

I andra kapitlet med Tala (Eriksson & Sahlin, 2015, s. 44–47) är det tolv aktiviteter varav fyra 

som ger eleven möjlighet att utföra MK. I en aktivitet där rubriken är ”Redovisning” ska eleven 

diskutera med en kamrat utifrån ”Redovisningsmonstret” och dennas tre delar som fungera som 

stöd för vad eleven bör tänka på vid redovisning (se figur 6). Stödpunkterna som ”monstret” 

klargör är att dennas käft ska symbolisera att inledningen ska gripa tag i lyssnaren. Monstrets 

tjocka mage ska symbolisera att eleven ska ha ett rikt innehåll. Slutligen ska monstrets knorriga 

svans symbolisera att redovisningen ska avsluta med en poäng.  

 

 
Figur 6. Redovisningsmonstret. Klara Svenskan, Tala, Läsa, Skriva årskurs 4 (Eriksson & 

Sahlin, 2015, s. 44). 

 

En annan aktivitet som benämns är ”Vad ska man tänka på när man lyssnar till någon annans 

redovisning? Skriv ned minst tre saker” (Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 45) där aktiviteten ger 
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eleven möjlighet att reflektera över lyssnandet. I en annan aktivitet använder sig läromedlet av 

bildstöd (se figur 7) för att tydliggöra exempel på responsgivning. Instruktionen förstärks med 

tecknade barn som ger tips på hur en responsgivning kan gå till (se figur 8). Aktiviteten är 

begränsad då eleven endast ska ge respons till sin kamrat.  

 

 
Figur 7. Checklista till responsgivning. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 4 

(Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 46) 

 

 
Figur 8. Bildstöd som visar exempel på responsgivning. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva 

för årskurs 4 (Eriksson & Sahlin, 2015a, s.46) 

 

I tredje kapitlet med Tala (Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 62–68) är det fem aktiviteter av sjutton 

som ger eleven möjlighet till MK. En av aktiviteterna ger eleven möjlighet till att utveckla sitt 

kroppsspråk ”Välj en känsla, visa den med ditt kroppsspråk och låt en kamrat gissa vilken. 

Växla roller” (Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 65). Instruktionen kan utföras med stöd från 

ovanstående aktivitet där bildstöd samt förslagsruta med tillhörande ord delges (se figur 9). 

Aktiviteten kan utföras både på kort tid och samtidigt obegränsat i sitt utförande om eleven kan 

relatera till de givna bilderna i ett sammanhang.   
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Figur 9. Bildstöd med förslagsrutan med tillhörande ord på känslor. Klara Svenskan Tala, 

Läsa, Skriva årskurs 4 (Eriksson & Sahlin, 2015, s. 65). 

 

I det sista kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 82–83) förekommer det fyra aktiviteter 

varav tre ger eleven möjlighet till MK. En aktivitet med rubriken ”Muntliga instruktioner–steg 

för steg” (Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 82) handlar om att elever ska kunna ge muntliga 

instruktioner till varandra med hjälp av bildstöd och slutligen ge varandra respons på 

framförandet. Kapitlet ger stort utrymme för MK där eleven med hjälp av bilderna kan utföra 

aktiviteterna. En av aktiviteterna som ger stort utrymme för MK är ”Redovisa för en kamrat 

och ge varandra respons utifrån checklistan” (Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 83) aktivitetens 

instruktion förmedlar sitt budskap med begreppet respons. Eleven har till sin hjälp text- och 

bildstöd för att återge instruktionen till en kamrat. En tillhörande checklista förmedlar vad 

eleven ska ge respons på som berör MK (se figur 10).  

 

 
Figur 10. Checklista till responsgivning. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 4 

(Eriksson & Sahlin, 2015a, s. 83). 
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6.3.3 Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 5 

Läromedlet är uppdelat i fyra kapitel som berör argumenterande, återberättande, berättande och 

faktatexter. Varje kapitel är tydligt indelade i kategorierna Tala, Skriva och Läsa. 

 

I första kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 22–27) är det tretton aktiviteter varav fem 

där eleven ges möjlighet att vidareutveckla sin MK. Instruktionen i aktiviteterna är enkelt 

förklarande med en koppling mot en vardaglig kontext där eleven ska sälja in en produkt. 

Instruktionen uppmanar även eleven att ta hjälp av en ruta med förslag på vad eleven kan sälja 

för produkter. Eleven ska använda sig av en stödmall för att skriva en argumenterande text, för 

att sedan kunna presentera varan för varandra. Eleven ges tillfälle att först öva med en kamrat 

där respons sker med stöd av en checklista. Listan innehåller en punkt ”jag talar tydligt”.  Nästa 

aktivitet är att eleven ska kunna redovisa för sina klasskamrater eller en grupp med stöd av 

samma checklista. Aktiviteten kan utföras både på kort tid eller obegränsat talutrymme om 

eleven kan relatera aktiviteten till sin vardagliga kontext. Begreppen respons och redovisa 

används i aktivitetens formulering.  

 

I andra kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 32–35) är det två aktiviteter av elva där 

eleven ska vidareutveckla sin MK. Med rubriken ”Nu är det din tur att intervjua” ska eleven 

skapa och formulera öppna och stängda frågor för att kunna intervjua en person. I aktiviteten 

med instruktionen ”Läs dina frågor för en kamrat. Låt kamraten ge återkoppling på dina frågor. 

Ändra frågorna utifrån responsen du fick” (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 34) ska eleven använda 

sig av begreppen återkoppling och respons. En tillhörande aktivitet ger eleven möjlighet att 

spara sin intervjudialog genom anteckningar, spela in ljud eller med hjälp av film (se figur 11). 

Aktiviteten kan utföras både på kort eller obegränsad tid, beroende på elevens förkunskaper av 

att föra samtalet vidare i en intervju.  

 

 
Figur 11. Bildstöd till aktivitet där multimodalt redskap används. Klara Svenskan Tala, Läsa, 

Skriva för årskurs 5 (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 34). 
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I tredje kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 76–86) ges eleven möjlighet att utföra MK 

i fem aktiviteter av elva. Det förekommer upprepande aktiviteter med liknande instruktioner i 

följande kapitel, där eleven ska utifrån läst text med egna stödord samtala tillsammans med en 

kamrat (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 76–84). En sådan aktivitet är att ”Samtala om texten 

tillsammans med en eller flera kamrater. Utgå från dina anteckningar på lapparna” (Eriksson & 

Sahlin, 2016a, s. 77) där instruktionen förmedlar att eleven ska ta hjälp av stöd i form av 

anteckningar. Stödorden ska anges under de givna rubrikerna: svåra ord/ begrepp, en viktig 

mening, något som är oklart, hur känner sig personerna, en viktig mening vad får jag veta om 

problemet. Instruktionen är utformad så att eleven får stöd i att samtala med hjälp av sina 

anteckningar och där begreppet samtala om framhävs. Aktiviteten har en begränsning då eleven 

ska följa de givna rubrikerna som är bundna till texten i uppslaget.  

 

I sista kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 102–104) med rubriken ”Nu är det din tur att 

redovisa” ger det tre aktiviteter av sex möjligheter att träna MK. En aktivitet är ”Öva 

tillsammans med en kamrat och ge varandra respons utifrån checklistan” (se figur 12) där ett 

illustrerat monster (se figur 13) ger eleven en uppmuntran hur denna kan redovisa och nå 

lyssnaren. Instruktionen förmedlar begreppet respons och ger upphov till att eleven ska få 

konstruktiv feedback med stöd utifrån checklistan som berör MK (se figur 12). Aktiviteten är 

begränsad då den utgår från elevens egen text. Följande aktivitet använder sig av samma bild 

som i Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 4 (se figur 8) för att förstärka instruktionen 

med tecknade barn som ger tips på hur en responsgivning kan gå till. 

 

 
Figur 12. Checklista till responsgivning. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 5 

(Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 102). 
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Figur 13. Bildstöd till uppmuntran för redovisning. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för 

årskurs 5 (Eriksson & Sahlin, 2016a, s. 102). 

 

6.3.4 Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 6 

Läromedlet är uppdelat i fyra kapitel som berör berättande, fakta, argumenterande och poetisk 

text. Varje kapitel är tydligt indelade i kategorierna Tala, Skriva och Läsa. 

 

I första kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 14–19) med rubriken ”Nu är det din tur att 

redovisa” (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 18) är det en aktivitet av tolv som ger eleven möjlighet 

att utföra MK. En aktivitet med instruktionen ”Redovisa för dina kamrater” (Eriksson & Sahlin, 

2017a, s. 19) ges eleven stöd utifrån tidigare aktivitet med hjälp av ”Bokslukaren” (se figur 14) 

för att förbereda sin redovisning utifrån olika punkter. En punkt handlar om att nå fram till 

lyssnarna där instruktionen är ”du ska hugga tag i dina lyssnare genom en intresseväckande 

inledning” (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 18) för att fånga lyssnaren. Aktiviteten är begränsad i 

sitt utförande då eleven endast ska förmedla sin redovisning. En annan aktivitet i kapitlet nu är 

det din tur att redovisa, ges eleven tillfälle att förmedla sitt budskap med hjälp av multimodala 

verktyg. De multimodala verktygen presenteras i en förslagsruta (se figur 15) hur eleven kan 

redovisa sin bok genom att ”använda ett digitalt presentationsprogram, visa bilder, göra en film, 

spela in en podd” (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 19). 
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Figur 14. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 6 (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 18). 

 

 
Figur 15. Förslagsruta på olika multimodala verktyg. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för 

årskurs 6 (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 19). 

 

 

I andra kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 42–47) är det två aktiviteter av tretton som 

är inriktade på MK.  En aktivitet ger eleven möjlighet till att redovisa med instruktionen ”Öva 

tillsammans med en kamrat och ge varandra respons utifrån checklistan” (Eriksson & Sahlin, 

2017a, s. 46) där instruktionen är kort och koncis med begreppet respons. Eleven får ytterligare 

information om hur denna kan genomföra sin redovisning (se figur 16). I följande aktivitet ska 

eleven redovisa inför klass eller spela in sin redovisning (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 47). 

Aktiviteterna är begränsade då eleven ska hålla sig till instruktionen.  
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Figur 16. Checklista vid responsgivning ur Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 6 

(Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 47).  

  

I tredje kapitlet Tala (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 66–75) är det sjutton aktiviteter av arton där 

eleven tillsammans med en kamrat ges tillfälle till MK. Flertalet aktiviteter utgår från att eleven 

tillsammans med en kamrat ska förbereda argument inför en kommande debatt där aktiviteterna 

kan ge obegränsat talutrymme. Instruktionerna i aktiviteterna är enkelt utformade där eleverna 

tillsammans ska notera och formulera sin kommande debattduell. Eleverna ska under femton 

aktiviteter arbeta tillsammans för att sedan öva med ytterligare stöd utifrån en checklista i hur 

de kan förmedla sitt framförande. Kommande aktiviteter använder begreppen debattera och 

respons. Instruktionen respons illustreras med tecknade barn som utför en responsgivning (se 

figur 17).  

 

 
Figur 17. Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för årskurs 6 (Eriksson & Sahlin, 2017a, s. 75). 
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6.3.5 Utformning av läromedlet Zick Zack Skrivrummet 

Läromedlet Zick Zack Skrivrummets disposition bygger på olika kapitel där eleverna får tips 

och idéer av figurerna Zick och Zack i de olika stadierna årskurs 4–6. Läromedlen har en 

genomgående färgskala där varje färg anger vilka genrer som berörs. Inför varje kapitel 

redovisas målen i det kommande kapitlet kommer att beröra. Aktiviteterna är genomgående 

markerade med bokstäver som är genomgående i de olika stadierna årskurs 4–6. Vidare är ord 

och begrepp rödmarkerade i läromedlen där en enklare förklaring av dess betydelse ges. Men 

begreppen diskutera, samtala och debattera förklaras inte i läromedlen. Begreppet dialog 

förklaras på följande sätt i läromedlet: ”När två personer (eller figurer) pratar med varandra 

säger man att de för en dialog. Det de säger kallas repliker” (Fällman-Bajagic, Nieland & 

Hansson, 2011, s. 70). Begreppet argument förklaras med ”varför vi tycker så (våra argument)” 

(Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2012, s. 94) som ger eleven en enkel förklaring. 

 

6.3.6 Zick Zack Skrivrummet för årskurs 4 

Läromedlet är uppdelat i sex kapitel, återberättande, instruerande, beskrivande, berättande, 

förklarande och argumenterande texter. Varje kapitel är indelat i fyra delar, där första delen 

generellt berör elevens förkunskaper om textens uppbyggnad. Del två går igenom textens delar 

och uppbyggnad. Del tre utgår ifrån att en text ska skapas tillsammans. Sista delen går ut på att 

eleven ska skapa en egen text. Varje kapitel har i tredje delen att ”Öva tillsammans”.  

 

Av aktiviteter som går under rubriken ”Öva tillsammans” är det två av sex aktiviteter som ger 

eleven möjlighet till MK. En aktivitet är att eleven ska berätta om sin vardag i tidsordning för 

en kamrat och variera tidsorden i preteritum (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 29). Aktivitetens 

instruktion är kortfattad och berör ett grammatiskt begrepp: preteritum. Aktiviteten kan utföras 

på kort eller obegränsad tid i sitt utförande om eleven kan återge en händelse från sin vardag.   

 

Av aktiviteter som går under rubriken ”Öva tillsammans” (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 44–

47) är det två av tre aktiviteter som ger eleven tillfälle för MK. Första aktiviteten är att eleven 

ska lyssna på en uppläst text av sin lärare om ett lodjur. Eleven ska sedan lyssna ytterligare en 

gång till på texten för att kunna skriva ned stödord, som hjälp för att komma ihåg texten för att 

kunna jämföra med en kamrat (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 44). Aktivitetens instruktion är 

enkelt utformad där begreppet lyssna används, samt att instruktionen förtydligas med en 

tillhörande bild (se figur 18). Aktiviteten fokuserar på lyssnandet där eleven uppmanas att 

använda sig av stödord. Nästkommande aktivitet är att eleven tillsammans med en kamrat ska 

skriva en text utifrån sina stödord hur ett lodjur ser ut (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 45). 

Aktivitetens instruktion är formulerad på ett enkelt sätt där det uppmanas att utföra aktiviteten 

i par med stöd av tidigare aktivitet. Aktiviteten kan utföras kort till obegränsad tid i sitt 

utförande.  
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Figur 18. Aktivitet med bildstöd som förtydligar delar av textens innehåll. Zick Zack 

Skrivrummet årskurs 4 (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 44). 

 

Av aktiviteter som går under rubriken ”Öva tillsammans” (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 78–

81) är det en aktivitet av sex som ger eleven tillfälle för MK. Aktiviteten är att klassen ska 

arbeta tillsammans skriva en fabel om djuren och börja med att få fram vad sensmoralen ska 

vara. Eleverna ska använda sig av djuren som används i aktiviteten innan (Fällman-Bajagic et 

al., 2011a, s. 81). Aktiviteten kan utföras både på kort till obegränsad tid i sitt talutrymme om 

eleverna kan relatera till de givna bilderna utifrån tidigare aktivitet i ett sammanhang samt låta 

alla elever komma till tals (se figur 19).  

 

 
Figur 19. Bildstöd från förgående aktivitet, med karaktärer och dess egenskaper. Zick Zack 

Skrivrummet årskurs 4(Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 81).  
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6.3.7 Zick Zack Skrivrummet för årskurs 5 

Läromedlet är uppdelat i sex kapitel och dessa heter återberättande, beskrivande, instruerande, 

berättande, argumenterande och förklarande text. Läromedlets disposition är samma som i 

årkurs 4, där första delen berör generellt elevens förkunskaper om textens uppbyggnad. Del två 

går igenom textens delar och uppbyggnad. Del tre utgår ifrån att en text ska skapas tillsammans. 

Sista delen går ut på att eleven ska skapa en egen text. Varje kapitel har i tredje delen att ”Öva 

tillsammans”.  

 

I en aktivitet som ingår i den andra delen ska eleven tillsammans med en kamrat förklara 

innebörden av typiska verb som är vanligt förekommande i recept (Fällman-Bajagic et al., 

2012a, s. 52). Aktivitetens instruktion är enkelt utformad där eleven tillsammans med en kamrat 

ska ta reda på och förklara de givna orden. Eleverna kan endast lösa aktiviteten med tillhörande 

ord i färg (se figur 20). Aktiviteten kan utföras på kort eller obegränsad tid i sitt utförande om 

eleverna kan relatera och till de tillhörande orden. Orden beskriver vardagliga verb som används 

i ett recept.  

 

 
Figur 20. Begrepp med typiska verb inom receptinstruktion, där eleven med kamrat ska 

redogöra dess innebörd. Zick Zack Skrivrummet årskurs 5 (Fällman-Bajagic et al., 2012a, s. 

52). 

 

Av aktiviteter som går under rubriken ”Öva tillsammans” (Fällman-Bajagic et al., 2012a, s. 86–

87) är det en av två aktiviteter som ger elevtillfälle för MK. Aktiviteten innebär att eleven ska 

diskutera med en kamrat utifrån de givna texterna och ge exempel på olika sätt att skapa 

spänning i en berättelse (Fällman-Bajagic et al., 2012a, s. 87). Aktivitetens instruktion 

förmedlar till eleven att använda sig av tidigare aktivitet och i formuleringen används begreppet 

diskutera. Aktiviteten är begränsad då eleverna ska förhålla sig till tillhörande tabell. I tabellen 

ska eleven delge sina exempel som har diskuterats fram.  
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I en aktivitet inom den fjärde delen med rubriken ”Skriva en egen spännande berättelse” ska 

eleven tillsammans med en kamrat använda sig av den givna serien (se figur 21) och diskutera 

vad som händer på bilderna (Fällman-Bajagic et al., 2012a, s. 88). Aktivitetens instruktion är 

enkelt utformad där eleven tillsammans med en kamrat ska diskutera vad som händer på 

bilderna för att sedan enskilt kunna skriva en berättelse som samspelar med de givna bilderna. 

Eleverna kan endast lösa aktiviteten med tillhörande bilder. Aktiviteten kan utföras kort eller 

obegränsad tid i sitt utförande om eleverna kan relatera till de tillhörande bilderna.   

 

 

 
Figur 21. Eleven ska i en diskussion med en kamrat diskutera vad som händer på de givna 

bilderna. Zick Zack Skrivrummet årskurs 5 (Fällman-Bajagic et al., 2012a, s. 88). 

 

Av aktiviteter som går under rubriken ”Öva tillsammans” (Fällman-Bajagic et al., 2012a, s. 

110–115) är det två av tre aktiviteter som ger elevtillfälle för MK. I den ena aktiviteten ska 

klassen tillsammans utifrån en insändare ta fram argument åt Sara och hennes klass hur de kan 

övertyga läsaren att inte använda smink mot djur (Fällman-Bajagic et al., 2012a, s. 110). 

Aktivitetens instruktion använder begreppet argument, det handlar om att eleven måste använda 

sig av tillhörande text på sidan för att kunna utföra aktiviteten. Aktiviteten kan utföras både på 

kort till obegränsad tid i sitt utförande, då det handlar om hur många argument de kan 

åstadkomma tillsammans.  
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6.3.8 Zick Zack Skrivrummet för årskurs 6 

Läromedlet är uppdelat i fem kapitel med varsitt specifikt tema som berörs utifrån olika 

textgenrer.  

 

I ett kapitel med rubriken ”Sätt ihop och utveckla meningar” ska eleven i kommande aktivitet 

arbeta med en kamrat för att ta fram skillnaderna mellan de givna berättelserna som de ska läsa 

högt för varandra (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2013a, s. 62). Aktivitetens instruktion 

är enkelt utformad där eleven tillsammans med en kamrat ska läsa högt utifrån given text på 

uppslaget, för att kunna notera texternas skillnader sinsemellan. Aktiviteten kan utföras både 

på kort till obegränsad tid i sitt utförande beroende på vilken förförståelse eleven besitter.  

 

I ett annat kapitel med rubriken ”Hoppa på eller hoppa på” är det en aktivitet där eleven 

uppmanas ”Läs meningarna högt och betona de markerade orden. Diskutera med en kamrat. 

Vilka olika betydelser har meningarna?” (Fällman-Bajagic et al., 2013a, s. 82). Aktivitetens 

instruktion är enkelt utformad där begreppet diskutera nämns (se figur 22). Aktiviteten är 

begränsad då eleven endast ska förhålla sig till de fyra meningarna och diskutera de 

rödmarkerade begreppens betydelse.   

 

 
Figur 22. Den svarta och den blå rutan ska eleven använda för att lösa given aktivitet, där 

diskussion ska ske med en kamrat. Zick Zack skrivrummet årskurs 6 (Fällman-Bajagic et al., 

2013a, s. 82). 

 

En aktivitet som ej är markerad med en bokstav har rubriken ”På en öde ö” (Fällman-Bajagic 

et al., 2013a, s. 146). Aktiviteten består av att eleverna tillsammans ska använda sig av de åtta 

givna bilderna på uppslaget och rangordna dem efter vilken sak som de anser är mest viktig att 

ha med på en öde ö (se figur 23). På ett av korten får eleverna själva ta beslut om vad det ska 

vara för sak som de kan behöva på en öde ö. Aktivitetens instruktion samspelar med de givna 

bilderna på uppslaget och eleverna behöver använda sig av bilderna för att lösa aktiviteten. 

Aktiviteten kan utföras kort till obegränsad tid i sitt utförande om eleverna kan relatera till de 

tillhörande bilderna.  
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Figur 23. Aktivitet och bildstöd samspelar där elever ska tillsammans kategorisera bilderna 

utifrån behov på en öde ö. Zick Zack Skrivrummet årskurs 6 (Fällman-Bajagic et al., 2013a, 

s. 146). 

 

6.4 Granskning av lärarhandledning  
I kommande underkapitel redovisas granskningen av samtliga tillhörande lärarhandledningar. 

Det är för att kunna svara på frågan som berör om lärarhandledningen har kompletterande 

aktiviteter där eleven ges ytterligare tillfälle för att tala och lyssna. Först redovisas 

lärarhandledningarna för Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva och sedan lärarhandledningarna 

för Zick Zack Skrivrummet.  

6.4.1 Lärarhandledning för Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva  

I samtliga lärarhandledningar redogörs för läromedlets disposition och dess innehåll, därför har 

vi valt att endast redogöra för citat ur årskurs 4 lärarhandledning. 

 

Lärarhandledningen Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva ska vara utgångspunkten för hela 

läromedlet. Lärarhandledningen är uppbyggd för att tillsammans med läromedlet ge läraren 

förutsättningar till att beröra hela det centrala innehållet inom svenskan. Lärarhandledningens 

material och läromedlet är uppbyggt på cirkelmodellens grunder för att främja och stötta det 

mångkulturella klassrummet. Lärarhandledningen uppmanar till samspel i klassrummet där 

kunskap byggs upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i aktsam progression i form av stöttning, 

vägledd undervisning och klargörande av tydliga mål. ”Varje avsnitt och uppslag i 

elevböckerna föregås av gemensamt arbete utifrån lärarhandledningen” (Eriksson & Sahlin, 

2015b, s. 7). Inför varje nytt kapitel används rubriken ”Kapiteluppstart […]” där kapitlets syfte 
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och mål som läraren ska förmedla till samtliga elever redovisas. Vidare ges 

introduktionsmaterial till kommande kapitel där läraren ska hjälpa elever att förstå och ge dem 

förkunskaper inom området. Inom kapitlen används sedan rubriken ”Vägledning inför arbetet i 

elevboken […]” (se figur 23) där det finns exempel och övningar som vänder sig till 

undervisande lärare i lärarhandledningen. Med underrubriken ”Så här kan du göra” presenteras 

en punktlista för läraren hur denna stegvis kan utföra arbetet innan given aktivitet i läromedlet 

där det framkommer i olika formuleringar att eleverna ska diskutera, repetera eller fundera 

tillsammans. I lärarhandledningen för årskurs 5 med rubriken ”Introduktion till Faktatext–tala” 

redovisas hur läraren med eleverna kan bestämma eller repetera lyssnarregler när någon talar 

inför klassen. Det framkommer en ruta med tre punkter som stöd för vad åhöraren ska tänka på 

vid ett framförande (se figur 24).  

 

 
Figur 24. Beskrivning av ett tillvägagångssätt för läraren inför arbete i elevboken Klara 

Svenskan Tala, Läsa, Skrivas lärarhandledning (Eriksson & Sahlin, 2015b, s. 36) 

 
Figur 25. Beskrivning av ett tillvägagångssätt för läraren ur lärarhandledningen för årskurs 

5 (Eriksson & Sahlin, 2016b, s. 169). 
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6.4.2 Lärarhandledning för Zick Zack Skrivrummet 

I samtliga lärarhandledningar redogörs för läromedlets disposition och dess innehåll, därför har 

vi valt att endast redogöra för citat ur årskurs 4:s lärarhandledning. 

 

I lärarhandledningarna för Zick Zack Skrivrummet årskurs 4–6 skrivs det att eleven med hjälp 

av samtal och anteckningar kan bearbeta stoffet (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011a, 

s. 22). Arbetsboken Skrivrummet utgår från cirkelmodellen för att ge eleven stöttning under 

processens gång till att kunna klara av aktiviteten på egen hand (Fällman-Bajagic et al., 2011a, 

s. 25). ”Eleverna bör få många tillfällen att muntligt framställa sina kunskaper” (Fällman-

Bajagic et al., 2011a, s. 29). Eleverna ska ges möjlighet att i par eller i grupp lösa aktiviteter 

tillsammans, för att det i sin tur ska gynna den skriftliga förmågan. ”Genom att få möjlighet att 

muntligt prova formuleringar och få respons ökar dessutom andraspråkselevernas möjlighet att 

skriftligt kunna formulera samma sak” (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 29). Läraren kan med 

hjälp av lärarhandledningen få idéer hur denna kan skapa situationer för att ge eleven 

förkunskaper inom det aktuella området (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 30). Varje kapitel 

introduceras med vilka mål som eleven har möjlighet att utveckla i kommande kapitel, för att 

sedan tydliggöra dess syfte och vad som är typiska drag för denna textgenre. Vidare redovisas 

rubriker med layout och språkliga drag som följs av grammatik och nya genreord samt 

förförståelse och svenska som andraspråk. Denna första del handlar om hur du som lärare kan 

ge eleven förförståelse inom området. Varje kapitel i elevboken består av fyra steg, där 

lärarhandledningen redovisar för vad stegen innebär. Dessa steg utgår från cirkelmodellens fyra 

faser. Underrubrikerna som används i dessa steg skiljer lite i sin formulering beroende på 

kapitel (se figur 26). Underrubriker som är återkommande är läs tillsammans, läs och arbeta 

tillsammans, arbeta och skriv tillsammans, arbeta i smågrupper, arbeta tillsammans, 

ytterligare uppgifter, sammanfatta. Vid steg 4 finns underrubrikerna att arbeta enskilt och 

utvärdera och bedöm. Stegen 1–3 avslutas med en sammanfattning.  
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Figur 26. Delar av Zick Zack Skrivrummets lärarhandledningens upplägg där underrubriker 

används för att tyda på hur eleverna ska arbeta (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 119). 

 

Zick Zack Skrivrummets lärarhandledning har aktiviteter där läraren tillsammans med klassen 

ska utforska grammatik i ett sammanhang som bygger på meningskonstruerande aktiviteter och 

ordlekar, för att ge eleven de verktyg de behöver för att kunna utföra aktiviteten på egen hand 

(Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 33). Lärarhandledningen förmedlar även att det i 

handledningen finns ”ytterligare uppgifter” för de elever som behöver större utmaningar 

(Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 34). Detta är genomgående i alla tre lärarhandledningar för 

årskurs 4–6, där de tydligt beskriver cirkelmodellens fyra steg, för att framföra hur väl 

Skrivrummet överensstämmer med cirkelmodellen. Zick Zack Skrivrummet har ett femte steg 

med en reflekterande del och texttypens användning (Fällman-Bajagic et al., 2011a, s. 26).  

 

6.5 Läromedlens förhållande till det centrala innehållet  
I kommande avsnitt redovisas en analys av hur läromedlen förmedlar sitt förhållningssätt till 

det centrala innehållet. Först redovisas Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva och sedan Zick Zack 

Skrivrummet.  

 

6.5.1 Hur förhåller sig Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva till det centrala 

innehållet? 

I samtliga lärarhandledningar till Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva finns rubriken ”Förmågor 

och centralt innehåll” (Eriksson & Sahlin, 2015b, 2016b, 2017b) där en matris används för att 

visa hur läromedlen förhåller sig till kursplanens centrala innehåll (se figur 27–32). De 

förmågor som respektive läromedel berör kopplas samman till olika textgenrer, vilket är 

genomgående för årskurs 4–6. I matrisen används bokstäver som förkortningar som står för de 

olika textgenrerna och är följande: A–argumenterande text, Å–återberättande text, B–

berättande text, F–faktatext, S–språklära och I– instruerande text.  De förmågor som berör MK 
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i årskurs 4–6 är att eleven ska kunna formulera sig och kunna kommunicera i tal och skrift samt 

att kunna anpassa sitt språk efter syfte, mottagare och sammanhang. I matris för årskurs 4 (se 

figur 27) synliggörs det med ett kryss där respektive förmåga kan uppnås i de olika 

representerande textgenrerna i läromedlet. I figur 28 som representera läromedlet för årskurs 4 

redogörs det centrala innehållets delar för att tala, lyssna och samtala. I matrisen redovisas att 

det som berör delen muntlig presentation kan uppnås i användandet av läromedlet och att delen 

argumentation inte har berörts. Det centrala innehållets delar för argumentation berörs 

i läromedlen för årskurs 5 och 6, vilket går att utläsa utifrån respektive matris till figur 30 och 

32.  

 

 

 
Figur 27. Förmågor som Lärarhandledning berör i Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för 

årskurs 4(Eriksson & Sahlin, 2015b, s. 18). 

 

 
Figur 28. Centralt innehåll redovisas i lärarhandledning Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva 

för årskurs 4 (Eriksson & Sahlin, 2015b, s. 19).  
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Figur 29. Förmågor som berörs i lärarhandledningen till Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva 

för årskurs 5 (Eriksson & Sahlin, 2016b, s. 20). 

 

 
Figur 30. Centralt innehåll redovisas i lärarhandledning för Klara Svenskan Tala, Läsa, 

Skriva för årskurs 5 (Eriksson & Sahlin, 2016b, s. 21). 

 

 

 
 

Figur 31. Förmågor som berörs i lärarhandledning till Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva för 

årskurs 6 (Eriksson & Sahlin, 2017b, s. 20). 
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Figur 32. Centralt innehåll som berörs lärarhandledning för Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva 

för årskurs 6 (Eriksson & Sahlin, 2017b, s. 21). 

 

6.5.2 Hur förhåller sig Zick Zack Skrivrummet till det centrala innehållet? 

Zick Zack Skrivrummet redovisar hur läromedlen förhåller sig till kursplanen i svenska i 

tillhörande lärarhandledning. I lärarhandledning framgår det med kursiverad text vad 

kursplanen förmedlar och med vanlig text hur läromedlen möter kursplanens krav (se figur 33). 

Zick Zack skrivrummet använder sig av en underrubrik med ordet ”Syfte” som förmedlar 

”Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar 

på kan få konsekvenser för andra människor” (Fällman-Bajagic et al., 2012b, s. 46). 

Nästkommande rubrik är ”Centralt innehåll”, med underrubriken ”Tala och lyssna” där det 

förekommer hur eleven kan få möjlighet att öva sig i olika samtalssituationer inom begreppet 

argumentation (Fällman-Bajagic et al., 2013b, s. 47). 

 

Figur 33. Centralt innehåll redovisas i lärarhandledning för Zick Zack Skrivrummet för 

årskurs 4–6 (Fällman-Bajagic et al., 2013b, s. 47).  
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7. Diskussion 
I kommande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras för att sedan följas upp av studiens 

slutsats. Avslutningsvis kommer en redogörelse för studiens metod samt förslag till framtida 

forskning att framföras.   

 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att se hur tryckta läromedel i ämnet svenska berör muntlig kommunikation 

och hur de förhåller sig till kursplanens centrala innehåll avseende tala, lyssna och samtala. Vi 

har även granskat de tillhörande lärarhandledningarna för att se hur de förhåller sig till 

läromedlet och om de gav eleven ytterligare tillfällen till att tala, lyssna och samtala.   

 

I de analyserade läromedlen i denna studie kan vi se att aktiviteter med muntliga inslag är minst 

representerade medan aktiviteter utan muntliga inslag är dominerande. Det blir tydligt i 

diagrammen, precis som Skolverket (2012) hävdar, att den muntliga förmågan inte får samma 

utrymme som förmågorna läsa och skriva (Skolverket, 2012, s. 18). Den muntliga förmågan 

bör ta mer plats i klassrummet skriver Palmér (2010) eftersom det gynnar det demokratiska 

samtalet som i sin tur ger eleven goda förutsättningar att delta i samhället (Palmér, 2010, s. 11). 

En aspekt kan vara att läromedel är mer individanpassat i sin utformning än det är anpassat till 

själva undervisningen i klassrummet, vilket Korsell (2017, s. 30) skriver, samt att läromedel ses 

som ett material för att synliggöra den enskilda elevens progression. Men det går att se att de 

tillhörande lärarhandledningar ger större talutrymme till muntlig kommunikation. Detta kan 

bero på att läraren med lärarhandledningen ska vägleda eleven i språkets olika register precis  

som Schleppegrell (2004, s. 44) nämner.  

 

Av analysen kan vi uppmärksamma hur de båda läromedlen framställer muntlig 

kommunikation i aktiviteterna, men att de båda läromedlen redogör för den muntliga 

kommunikationen på olika sätt. Det i sin tur gör att en form av granskning krävs för att se om 

läromedlet håller en god kvalitet (Johnsson, 2009, s. 62). Aktiviteter som berör den muntliga 

kommunikationen är i sin instruktion enkelt utformade. Det vi kan ana är att det ska kunna 

anpassas efter varje elevs förförståelse och förmåga, men behöver eleven stöttning för att kunna 

utföra den. Vår tolkning kan bero på att samtliga läromedel är byggda utifrån cirkelmodellen, 

vilket Šejtanić och Lalićn (2016, s. 50) påpekar är ett verktyg som stödjer det kooperativa 

arbetssättet som gynnar elevens språkutveckling. Samtidigt visar flertalet aktiviteter att de ger 

tillfälle till riklig kommunikation för eleven beroende på dennas förkunskaper och tidigare 

erfarenheter. Det är som Lundgren (2014) skriver att kan eleven använda sig av sina tidigare 

erfarenheter i undervisningen kan eleven lättare ta till sig stoffet (Lundgren, 2014, s. 189). Det 

visar på att aktiviteterna i läromedlen är utformade så att eleverna kan göra kopplingar till sin 

vardagliga kontext. Det är av vikt att eleven kan göra kopplingar till vardagliga situationer anser 

Säljö (2014) eftersom det leder det till en meningsfullhet hos eleven som även främjar dennas 

motivation (Säljö, 2014, s. 293).  
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Vi kan se utifrån studiens resultat att det är aktiviteter med begreppen diskutera, samtala om 

och respons som dominerar i de båda läromedlen. Dessa aktiviteter ger då eleven möjlighet att 

utveckla sin muntliga kommunikation, vilket Palmér (2010) anser borde vara en självklarhet i 

skolundervisningen för att eleven ska få erfarenhet av att bli lyssnad på, få förklara sig i en 

dialog (Palmér, 2010, s. 11). Men av resultatet framkommer det att flertalet aktiviteter i de båda 

läromedlen särskiljer på att tala och lyssna i sina instruktioner. Lyssna framträder oftast som 

ett ytterligare stöd för eleven. En tolkning av detta kan vara som Gibbons (2016) skriver att 

lyssna och tala är två delar som vi använder parallellt i muntlig kommunikation men bör 

samtidigt ses som två skilda delar i kursplanen (Gibbons, 2016, s. 196). En av de aktiviteter 

som ger eleven möjlighet till att träna aktivt lyssnande är aktiviteten om lodjuret (se figur 18) 

där eleven ska utifrån uppläst text skriva ner stödord för att kunna utföra aktiviteten. Eleven 

behöver ges tillfälle att träna aktivt lyssnande, vilket Ärnström (2013) påpekar att muntlig 

kommunikation inte kan fullbordas om eleven inte lyssnar (Ärnström, 2013. s. 86).  

 

Säljö (2014) skriver att människor i samspel med varandra alltid har utvecklat olika redskap i 

sitt sätt att kommunicera för att kunna uttrycka sig och lära i takt med att samhället förändras 

(Säljö, 2014, s. 302). Vi vill framhålla att läromedlen möter samhällets förändring genom att 

framhäva det multimodala användandet i olika aktiviteter. Användning av multimodala verktyg 

i undervisningen stöttar språkutvecklingen skriver Kaya (2014, s. 16). Detta synliggörs i 

studiens analys där aktiviteter förmedlar det nya sättet att kommunicera med att eleven till 

exempel kan använda sig av en podd eller film vid redovisning (se figur 14). Bildstöd är också 

en del av det språkutvecklande arbetssättet där elever med svårigheter ges stöttning med hjälp 

av bilder. Det är i enlighet med Skolverket (2018) att eleven ska få möjlighet att använda sig av 

multimodala verktyg för att stödja sitt språkbruk (Skolverket, 2018, s. 260). Bilderna som 

framträder i de båda läromedlen illustrerar vardagliga kontexter eller förtydligar ett ord i 

aktivitetens instruktion. Det gör att elever som besitter mera kunskap kan tillsammans med 

bilderna förklara för de elever som har svårigheter med språket. Detta är i enlighet med Kaya 

(2014, s. 21) som skriver att aktiviteter med bildstöd främjar språkutveckling hos eleven (se 

figur 5 och 20). Vidare av analysen framkom det även att bildstöd synliggjorde elevens 

progression. Ammert (2011) påpekar att det är av vikt att läromedlet redogör för vad eleven kan 

uppnå för kunskaper samt att eleven blir medveten om sin progression (Ammert, 2011, s. 37).   

 

Vi har sett att checklistor till läromedlet Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva, (se figur 6) 

påminner eleven om hur viktigt det är att lyssna under aktivitetens utförande. Finns det ingen 

som lyssnar kan ingen kommunikation ske påpekar Ärnström (2013, s. 86). Vi hade dock velat 

att checklistan var mer frekvent förekommande i läromedlet, vilket Säljö skriver att i den 

sociokulturella teorin bör varje elev få stöttning av olika språkverktyg för att kunna 

kommunicera (Säljö, 2014, s. 303).  

 

Utifrån analysen saknar vi dock i de båda läromedlen och lärarhandledningar förslag på hur de 

olika gruppkonstellationerna kan se ut för att gynna aktiviteter på bästa sätt. Om 

gruppkonstellationer ska gynna eleven krävs det att gruppen är stabil och trygg för att 

meningsfulla dialoger ska kunna ske mellan eleverna enligt Slavin (2014, s. 788). Detta för att 
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elever ska våga utbyta kunskap med varandra, vilket Kaya (2014) påpekar är det kooperativa 

arbetssättet. Kooperativt arbetssätt kräver att eleverna känner ett bra arbetsklimat för att i grupp 

utbyta kunskaper med varandra och våga föra sin talan (Kaya 2014, s. 19). Slavin (2014, s. 788) 

instämmer med att en trygg elevgrupp stärker den enskilda individens resultat. Med en trygg 

elevgrupp ges det förutsättningar för den enskilda eleven att våga yttra sig och utveckla sin 

muntliga kommunikation (Backlund, 2006, s. 146). 

 

Av analysen framkommer det att de båda läromedlen förhåller sig till det centrala innehållet, 

som är i enlighet med Johnsson (2009) att läromedel kan ses som en fysisk representation av 

läroplanen (Johnsson, 2009, s. 16). Detta kunde vi se med hjälp av granskningen av samtliga 

lärarhandledningarna till Klara Svenskan Tala, Läsa, Skriva och Zick Zack Skrivrummet, där 

det redogörs för respektive årskurs hur läromedlen förhåller sig till kursplanen och dess centrala 

innehåll. Läromedelsförfattarna förstärker detta med att tydliggöra hur läromedlet möter 

läroplanens mål. Enligt Korsell (2009) handlar det om att läromedlet belyser hur ämnet kan 

arbetas med i klassrummet, men det är av vikt att läromedlet förhåller sig till läroplanen som 

uttrycker hur ämnet bör behandlas (Korsell, 2009, s. 16). Vi kunde dock inte se vem som 

analyserat läromedlen som framhäver att aktiviteterna uppfyller det centrala innehållet och 

kunskapsmål i den aktuella läroplanen. Är det förlaget själva, författarna eller utomstående part 

som gjort analysen? Detta visar tydligt vikten av att läraren gör en läromedelsanalys, men det 

är som Korsell (2007) påpekar för att kunna utföra en läromedelsanalys krävs det kunskap och 

erfarenhet av läraren inom det berörda ämnet (Korsell, 2007, s. 121). Detta i sin tur gynnar 

läromedelsutvecklingen och höjer kvaliteten på undervisningen hävdar Oates (2014, s. 30).   

Läromedelsgranskningar kan ligga till grund för en mera likvärdig utbildning som indirekt 

främjar de sociala och demokratiska perspektiven (Ammert, 2011, s. 358). Vi instämmer med 

det Korsell (2007) skriver om att lärarstudenter borde få med läromedelsgranskning som en del 

i sin utbildning eftersom det har visat sig att läromedelsgranskningar höjer kunskapsresultaten 

hos elever (Korsell, 2007, s. 126). Studiens läromedel utgår från det sociokulturella perspektivet 

med inslag ifrån pragmatismen (Lundgren, 2014, s. 188). I det sociokulturella perspektivet ses 

läromedlen som medierande och lärarhandledningar samt delar av läromedlen har inslag av 

appropriering, vilket innebär att elever får utbyta kunskap i samspel med varandra (Säljö, 2014, 

s. 299).  Det handlar helt enkelt om det Oates (2014) benämner att de valda läromedlen bör vara 

väl anpassade till elevers behov för att gynna deras skolframgång, samt att läromedlen håller 

en mer internationell standard (Oates, 2014, s. 20). Därmed visar vår studie att läraren bör 

granska sitt valda läromedel för att kunna synliggöra dess fördelar och brister för att främja för 

elevens skolframgång.  

 

7.2 Slutsats  
De slutsatser som vi har dragit utifrån studiens resultat är följande:   

 

En slutsats som vi generellt kan dra av vår studie är att den muntliga kommunikationen inte får 

samma utrymme som att skriva och läsa. Det leder till att eleven inte får möjlighet att utveckla 

den muntliga kommunikationen med enbart läromedlet. För att uppnå ett optimalt lärande 

utifrån läromedlet bör läraren använda sig av lärarhandledningen, annars brister läromedlet i 
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sitt syfte. Vi kan också konstatera att den tillhörande lärarhandledningen till läromedlet 

redovisar hur de svarar mot den aktuella kursplanen och dess centrala innehåll, vilka utgår 

från pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Om eleven inte får tillfälle att utveckla 

den muntliga kommunikationen kan eleven inte utgöra en del av det demokratiska samhället. 

En tredje slutsats som vi dragit av studien är att ett bra läromedel är en förutsättning för elevens 

kunskapsutveckling och för att undervisningen ska kunna upprätthålla en god kvalitet. I och 

med hjälp av ökande kunskaper om hur läromedel kan granskas kan lärarna vara delaktiga i 

produktionen av framtida läromedel. Det leder i sin tur till att skolan kan motverka och 

förhindra kunskapsklyftor i klassrummet, men även minska kunskapsklyftorna på en 

internationell nivå om läromedel ständigt utvecklas för att möta en mer framväxande 

internationell standard enligt Oates (2014, s. 20). 

 

7.3 Metoddiskussion  
Planeringen utfördes genom att vi började studera tidigare kurslitteratur inom språkutvecklande 

arbetssätt för att utgå ifrån vad som skrivits om muntlig kommunikation. Litteraturen har varit 

av varierande slag, detta för att få en förförståelse för läromedel och muntliga kommunikation 

i dess samspel. Det visade sig vara svårigheter att finna relevant forskning som berörde 

granskning av det tryckta läromedlet i svenskundervisningen. Resultat i från tidigare forskning 

hade inriktning mot de digitala läromedlen samt ämnet matematik, vilket gjorde att vi kände 

oss begränsade i att ha tillgång till relevant litteratur. Vid en avsaknad av tidigare forskning om 

läromedelsgranskning leder det i sin tur till att validiteten inte kan hålla lika hög nivå som när 

ett forskningsområde studerats i högre grad (Thurén, 2004, s. 22). Valet av teorier gjordes 

utifrån tidigare kurslitteratur, där det framkommer att det sociokulturella perspektivet och 

pragmatismen fokusera på den muntliga kommunikationen för att ett lärande ska kunna ske 

(Säljö, 2014, s. 308).  

 

För att kunna genomföra studien utformade vi ett missiv som skulle vända sig till kommande 

respondenter. Vi delgav dem vårt missiv med en bifogad länk med enkät. Vi förväntade oss att 

få mer respondentsvar. En aspekt kan vara att publiceringstiden var för kort samt att 

påminnelsen till respondent kunde ha varit mer frekvent. En annan aspekt kan ha varit att vi 

kunde ha använt oss av fler sociala pedagogiska forum på internet. Bryman (2011, s. 231–232) 

påpekar att detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att öka deltagande respondenter. Vi 

valde att använda enkät för att få svar på de mest använda läromedel i svenskundervisningen 

med fokus på den muntliga kommunikationen. Detta för att valet av läromedel skulle vara 

neutralt utvalt och inte påverkats av våra tidigare erfarenheter och tycke till läromedel. De givna 

läromedlen som framkom av enkäten var helt olika i sin disposition, vilket gjorde att analysen 

tog tid då väsentliga begrepp i läromedlet Zick Zack Skrivrummet var svåra att synliggöra. Hade 

vi gjort en större studie med fler analyserade läromedel skulle en mer generell bild av läromedel 

kunna påvisas. En kritisk aspekt med utformningen av enkäten är att vi förstår det som nu i 

efterhand att det hade varit intressant att i enkäten ha med en fråga om hur länge respondenten 

varit verksam i yrket. Detta för att kunna se om det överensstämmer med Korsells forskning 

om lärares förhållningssätt till läromedel utifrån erfarenhet (2007, s. 99–100). Om vi hade gjort 
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en större studie hade det varit intressant att utföra observationer i hur läraren använder sig av 

läromedlet i praktiken och en elevenkät för att kunna ta del utifrån deras perspektiv. 

   

Vi har under studiens process diskuterat våra tolkningar och val, detta för att i största mån 

undvika subjektivt tyckande. Men främst under analysprocessen för att den ska kunna hålla 

reliabilitet och inga tolkningar ska kunna ske till studiens fördel (Thurèn, 2004, s. 22). Antalet 

svar på de enskilda frågorna i vår enkät och de analyserade aktiviteter i läromedlen är 

indikatorer på hur läromedlet används, vilket kunde användas för att besvara studiens frågor. 

När vi utformade tabellen saknade vi stödmallar för granskning av läromedel och det i sin tur 

visar brister inom detta område att granska läromedel för den enskilda läraren. Analysens 

utförande var till en början svår, vilket berodde på att till viss del att det inte fanns någon tidigare 

stödmall att tillgå. Vid kategoriseringen av aktiviteterna rådde det en viss tveksamhet innan vi 

fick till en fungerande tabell som kunde tydligt redogöra för sina kategorier. Vissa begrepp 

valdes att adderas ihop för att undvika tveksamheter eller att missvisa studiens intressenter. 

Analysen skulle kunna ha genomförts ytterligare en gång för att sammanställa de olika resultat 

för att öka studiens validitet.  

 

7.3.1 Fortsatt forskning  

Av denna studie har olika idéer till fortsatt forskning framkommit. Som vi tidigare har beskrivit 

i metoddiskussionen var det svårt att hitta en stödmall till hur en läromedelsanalys ska utföras. 

I studien framkommer det att ansvaret ligger på läraren att granska sina läromedel, det tyder på 

att en fortsatt studie bör utforma en stödmall som lärare kan använda sig av vid val av läromedel. 

Det i sin tur kan ge lärarutbildningen en diskussionsgrund för blivande lärare. Ytterligare en 

möjlig forskningsstudie är att utföra en likartad studie i Finland, på de mest använda läromedel 

i finsk modersmålsundervisning som inriktar sig på den muntliga kommunikationen. Det är för 

att studien har gett oss inblick i att Finland visar kunskapsmässigt bättre resultat jämfört med 

Sverige, både i Pisa samt TIMSS. Finland som land ligger mer nära Sverige både kulturmässigt 

och historiskt än de övriga länderna som är högt rankade. Av vår studie framkommer det att 

läromedel i Finland har en starkare ställning i undervisningen och att de har en högre 

läromedelskostnad. 
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Till dig som är undervisande svensklärare i årskurs 4–6  

 

 Vi, Jennie Knutsson och Hilma Sjöstam, är två lärarstudenter från Högskolan i Gävle. Vi är 

nu inne på vår sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 4–6 och ska skriva vårt examensarbete.   

Syftet med undersökningen är att se hur tryckta läromedel i ämnet svenska berör muntlig 

kommunikation och hur de förhåller sig till läroplanens centrala innehåll avseende tala, lyssna 

och samtala.  

Genom att ni verksamma lärare för årskurs 4–6 svarar på enkäten som ni finner nedan, hjälper 

ni oss med insamling av data för en analys av hur tryckta läromedel i ämnet svenska kan 

främja elevers muntliga kommunikation. Vi vill veta vilka tryckta läromedel som är de mest 

vanliga i svenskundervisningen, samt hur lärare förhåller sig till medföljande 

lärarhandledning.  

All information som vi får in genom enkäten kommer att behandlas konfidentiellt för att era 

åsikter inte ska kunna spåras tillbaka till er skola.  

Arbetet och undersökningens resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan i Gävle som i sin slutversion publiceras på databasen Diva.  

Länk till enkät:  https://goo.gl/forms/6GEXXCF6e94WZ3e53 

Svar önskas senast till torsdagen den 14 mars.  
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