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Abstract 

The purpose of this essay is to examine whether recently published textbooks, for the Swedish 

courses of the upper secondary school education in Sweden, support the studies in assessment 

research advocating the Assessment for Learning Strategy, or whether the teaching materials, 

on the whole, corresponds with the national curriculum. The study also has comparative 

bearing in that, apart from the above, an additional aim is to compare the teaching materials 

with each other. Questions guiding the research are: 1) to what extent do the teaching 

materials support the Assessment for Learning Strategy, and 2) to what extent are the teaching 

materials are arranged in accordance with the curriculum.  

     The textbook analysis focuses on the didactic aspects of the same: learning as an individual 

and social process; learning as a goal-oriented process and formative assessment, i.e. student 

participation. 

     The analysis shows that the aspects examined are not easily distinguished, especially in 

that all of the aspects can be said to include a certain degree of formativity. On these grounds, 

it becomes problematic to give an exact estimation as to the extent to which a certain teaching 

material communicates the principles of Assessment for Learning, and that to which the 

instructions of the national curriculum have been applied. 

  



Sammanfattning 

Föreliggande uppsats  syftar till att undersöka om nyutgivna läromedel, i gymnasieämnet 

svenska, understödjer den bedömningsforskning som förespråkar bedömning för lärande, eller 

om läromedlen i huvudsak kommunicerar kursplanernas skrivningar. Ytterligare ett syfte är 

att jämföra de undersökta läromedlen och därför kan undersökningen också betraktas som 

komparativ. Vägledande frågor för undersökningen är i vilken mån läromedlen understödjer 

bedömning för lärande men också i vilken mån läromedlen är disponerade utifrån 

ämnesplanens skrivningar. 

     Analysen av läroböckerna genomförs utifrån de didaktiska aspekterna: lärandet som en 

individuell och social process, lärandet som en målinriktad process och formativ bedömning – 

elevens delaktighet. 

     Undersökningsresultaten visar att de aspekter analysarbetet utgått ifrån inte med lätthet går 

att särskilja då de alla kan sägas innehålla en viss formativitet. Det blir därmed problematiskt 

att med exakthet ange i vilken mån ett läromedel kommunicerar bedömning för lärande, eller i 

vilken mån ett läromedel applicerar kursplanens skrivningar.  
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1 Inledning 
 

Lärarstuderande vid Karlstads universitet får under sin utbildning bekanta sig med lärar-

gärningens olika arbetsområden och arbetsvillkor. Detta sker genom olika teoretiska kurser i 

ämnen såsom lärandets villkor och ämnesdidaktik men också genom praktisk erfarenhet i det 

som benämns verksamhetsförlagd utbildning.  

     Ett av lärarutbildningens fokusområden i kursen Lärandets villkor och ämnesdidaktik i 

teori och praktik III, allmänna ämnen
1
 är bland annat teorier om, och praktisk tillämpning av, 

bedömning av kunskaper i skolan. I den litteratur och de artiklar som rekommenderas för 

kursen ”bedömning”, framkommer att det finns ett ökat intresse för bedömning av kunskaper i 

våra svenska skolor.      

     Redan i artikelsamlingen Att bedöma eller döma (Skolverket 2002), speglas diskussionen 

kring både grundskolans och gymnasieskolans betygs- och bedömningssystem. 

Artikelförfattarna diskuterar bland annat övergången från det relativa betygssystemet där 

jämförelse mellan elever som betygsgrund, ersattes av jämförelse med mål, och hur detta har 

påverkat och påverkar elevers och lärares situation på olika vis. Betyg, bedömning och elevers 

kunskaper har också debatterats flitigt i såväl politiska sammanhang som i massmedia och 

några artikelförfattare resonerar kring en snedvriden bild av dagens skola i den offentliga 

debatten. 

     I och med den senaste skolreformens införande år 2011 och introduktionen av en ny 

betygsskala, med fler betygssteg, har debatten om skolans betyg och bedömning ännu en gång 

hamnat i fokus. Som ett svar på frågor kring det ökande intresset beträffande betyg och 

bedömning utgavs år 2011 publikationen Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, 

problem och möjligheter (Skolverket 2011a). I materialet beskrivs kunskapsbedömning som 

en pedagogisk kärnfunktion och som en central del i lärarnas kompetens. I materialets förord 

betonas vikten av en framåtsyftande kunskapsbedömning - kommunicerad med eleven – som 

viktig för elevens lärande. Vidare utreds begreppet kunskap och olika kunskapsformer men 

också vilka olika syften bedömning av elevers kunskap kan ha.  

     Kunskapsbedömningens kommunikativa aspekter innebär alltså att undervisande lärare för 

en kontinuerlig dialog med respektive elev för att denne ska kunna utveckla sitt lärande. Detta 

uttrycks också på olika vis i läroplanen för gymnasieskolan, särskilt i det kapitel som anger 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen (Skolverket 2011:9-16). 

 
                                                           
1
 Följ http://www.kau.se/utbildning/kurser/LPACK5, för att läsa kursplanen i sin helhet.  

http://www.kau.se/utbildning/kurser/LPACK5
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 Bland annat står följande skrivet om betyg och bedömning: 

 

Läraren ska: 

 fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna, 

 samverka med vårdnadshavare och informera om elevens skolsituation och 

kunskapsutveckling, och 

 redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker.(Skolverket 2011:15) 

 

Professor Lars Lindström beskriver i boken Pedagogisk bedömning (Lindström 2011:11-27) 

hur den didaktiska forskningen under senare år förskjutit tyngdpunkten från undervisning till 

lärande, vilket enligt författaren har föranlett en ny syn på att dokumentera, bedöma och 

utveckla kunskap. Enligt Lindström är det nya under senare år att bedömning börjat användas 

för fler och andra syften än tidigare.  

     Särskilt tycks Lindström vilja betona skillnaden mellan summativ och formativ 

bedömning.
2
 Summativ bedömning brukar enligt Lindström ske i slutet av en kurs och tycks i 

huvudsak syfta till att upplysa eleven om vad denne lärt sig. Formativ bedömning syftar 

däremot till att vägleda eleven under kursens gång. Lindström betonar att det finns olika 

åsikter om huruvida summativ och formativ bedömning kan och bör närma sig varandra. 

Något författaren dock poängterar är att tendenserna, i den internationella diskussionen, pekar 

mot ett stort intresse för bedömningens formativa aspekter och det som kommit att benämnas 

’bedömning som ett redskap för lärande’. (Lindström 2011:14) 

     Likt Lindström betonar Christian Lundahl i Bedömning för lärande (Lundahl 2011:11-16) 

vikten av att använda bedömningens formativa aspekter. Enligt Lundahl påvisar ett flertal 

studier hur viktig lärarens förmåga att arbeta pedagogiskt med bedömning faktiskt är för 

elevernas kunskapsutveckling. Lundahl poängterar också vikten av att lärare besitter en stark 

bedömningskompetens och i boken presenterar författaren en rad strategier för hur man som 

lärare kan kommunicera bedömning för lärande med elever. 

     Det som utkristalliserar sig av ovanstående skrivningar är att bedömningsforskningen tycks 

peka på vikten av formativ bedömning - bedömning för lärande. Något som särskilt utmärker 

sig verkar också vara vikten av att lärare har en stark bedömningskompetens. Det ovan 

nämnda publikationer belyser är därför olika strategier för att arbeta med bedömning för 

lärande. Anmärkningsvärt och utmärkande för dessa publikationer är dock att ingen av dem 

tycks uppmärksamma vilken betydelse läromedel i allmänhet, och läroböcker i synnerhet, har 

i arbetet med bedömning för lärande.  

                                                           
2
 Begreppen summativ och formativ bedömning kommer utredas mer utförligt under kapitlen Bedömning för 

lärande och Begreppsförklaringar längre fram i arbetet. 
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Med tanke på att ett flertal studier (Långström & Viklund 2006:102) genomförda både i 

Sverige och utomlands, påvisar att läroboken fortfarande är det pedagogiska hjälpmedel som 

både influerar och utformar undervisningen mest anser jag det av intresse att studera 

läroböcker. Något som gör att undersökning av läroböcker även kan betraktas som särskilt 

viktigt, är det faktum att det inte längre sker någon statlig kontroll av läromedel.
 
(Ammert 

2011:17f) Tidigare granskningar fokuserade saklighet och objektivitet men även 

överensstämmelse med styrdokument. Det innebär enligt Ammert att det idag är upp till 

läraren själv att avgöra vilka läromedel som är lämpliga att använda. Ammert påpekar också 

att det därför blivit viktigare att lärare, dels har kunskap om läromedel, men även verktyg för 

att analysera dem. 

     För lärare, utan större erfarenhet av bedömning för lärande, kan det säkerligen uppfattas 

som en utmaning att arbeta formativt. En fråga som därmed kan ställas är vilka verktyg - i 

arbetet med bedömning för lärande - som finns till förfogande för lärare och elever i de 

läromedel som används. Den här undersökningen kommer därmed koncentreras kring 

nyutgivna läromedel för att se om de eventuellt inspirerar lärare och elever att arbeta 

formativt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är tudelat. Det ena syftet är att undersöka om nyutgivna 

läromedel understödjer den bedömningsforskning som förespråkar bedömning för lärande och 

om läromedlen tillämpar ämnesplanens centrala innehåll för gymnasieämnet svenska. Ett 

andra syfte är att jämföra de undersökta läromedlen och därför kan undersökningen också 

betraktas som komparativ. 

Syftet sammanfattas i följande frågeställningar: 

 I vilken mån understödjer läromedlen idén om bedömning för lärande? 

 I vilken mån applicerar läromedlen ämnesplanens skrivningar? 
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2 Metod 

2.1 Material och avgränsningar 
 

Vid val av de läromedel som granskas i denna undersökning har ett flertal kriterier varit 

vägledande och de är av både allmän och mer personlig karaktär. Ett viktigt kriterium har 

varit att läromedlen ska vara utgivna efter den senaste skolreformens införande år 2011.     

     . Undersökningen inriktar sig på att granska läroböcker avsedda för gymnasieelever. 

Orsaken till det är att jag själv utbildar mig till gymnasielärare och därmed finner det mest 

intressant och relevant att analysera läromedel avsedda för gymnasieutbildningen. 

     Utöver dessa kriterier har jag likaså valt att analysera läromedel som för närvarande finns 

tillgängliga på den gymnasieskola där jag arbetar som vikarierande lärare i svenska, tillika 

genomför min verksamhetsförlagda utbildning – VFU. Det är med andra ord läromedel som 

tagits i bruk och därmed kan antas ha blivit bedömda som användbara, åtminstone av delar av 

kollegiet. De urvalsförfaranden som föregått inköp av aktuella läroböcker, vid den specifika 

skolan, intresserar jag mig dock inte för i denna undersökning. 

     För att avgränsa materialet ytterligare har ett kriterium likaså varit att läromedlen ska vara 

avsedda för elever som läser svenska 1. Detta kriterium kan betraktas som mer personligt, 

särskilt som svenska är ett av de två kärnämnen jag kommer undervisa i. Urvalet har också 

gjorts med tanke på elevernas programtillhörighet. Det tycks nämligen vara relativt vanligt att 

läromedel utformas och kommunicerar sitt innehåll på olika vis beroende på vilken elevgrupp 

undervisningen är avsedd för. 

     Vanligt förekommande är att moderna läromedel inte endast består av en bok, utan ofta 

utgör paket med både webbplatser och länksamlingar. Då fokus för denna undersökning i 

huvudsak riktas in på analys av vad i synnerhet läroböckerna kommunicerar kommer vare sig 

eventuella webbplatser eller länksamlingar undersökas i detta arbete. 

     De läroböcker som granskas i denna undersökning är därmed: Insikter i svenska (Harstad 

& Tangard 2011), Svenska i verkligheten (Backman & Hulenvik 2011) och Svenska timmar – 

språket (Waje & Skoglund 2011). En närmare presentation av läroböckerna återfinns under 

kapitlet Presentation av läroböcker. 
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2.2 Metodkritik 
 

Enligt Johansson och Svedner (2010:16f) har det visat sig att det i grova drag går att skilja på 

fem vanliga uppläggningar när studenter genomför lärarexamensarbeten. En vanlig 

uppläggning är en kartläggande undersökning med hjälp av enkät eller prov. Syftet med en 

sådan undersökning är att få fram information inom ett bredare område och bland ett stort 

antal individer. Ytterligare en undersökningsmetod är kartläggning med intervju som 

huvudsakligt tillvägagångssätt. Fokus för en sådan undersökning kan vara att ta reda på mer 

om elever och lärare som aktörer genom att göra en analys av exempelvis deras åsikter. Vid 

en fallstudie kan man exempelvis intensivundersöka en undervisningsmetod, en institution, 

elever eller lärare. I sådana sammanhang kan flera metoder såsom; enkäter, intervjuer, prov, 

observationer eller textundersökningar vara användbara. Vid undervisningsförsök kan, likt 

den vid en fallstudie, ett flertal metoder vara lämpliga för att tillämpa och utvärdera ett 

specifikt sätt att organisera undervisningen. Slutligen kan arbetet avgränsas till att undersöka 

innehåll och utveckling i läroplaner, elevtexter eller läromedel och då är dokumentanalys en 

vanlig uppläggning enligt Johansson och Svedner. 

     Som redan nämnts i inledningen är avsikten med detta arbete att granska läroböcker. En 

möjlig uppläggning för detta arbete hade därför kunnat vara att genom undervisningsförsök 

pröva läroböckernas potential i arbetet med bedömning för lärande. Jag betraktar dock ett 

sådant tillvägagångssätt som en bakvänd uppläggning då jag anser att en läroboks potential 

som verktyg i arbetet med bedömning för lärande bör utredas innan den används i 

undervisningssammanhang. 

     En annan möjlig uppläggning för arbetet hade kunnat vara att genomföra en kartläggande 

undersökning med intervju eller enkät som huvudsaklig metod. Syftet hade då kunnat vara att 

få fram fakta om vad lärare eller elever anser om en läroboks möjligheter som verktyg i 

arbetet med bedömning för lärande. Utmaningen med en sådan undersökningsform, utöver det 

som angivits ovan, är att ett sådant projekt i stor grad kräver en förförståelse, bland lärare och 

elever, kring begreppet bedömning för lärande. Det kan till och med vara nödvändigt med ett 

mycket medvetet arbete med bedömning för lärande i undervisningen på en skola för att lärare 

och elever ska kunna bedöma en läroboks lärandepotential. 

     Då läroböckerna som ska undersökas i detta arbete ska vara utgivna efter år 2011, 

begränsas möjligheterna för undervisningsförsök och kartläggande undersökning ytterligare.  

Byte av läroböcker mitt i en termin kan betraktas som en uppfordran till kamp då elever och 

lärare vant sig vid existerande material och därmed kanske ogärna prövar något annat. 
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Ytterligare en utmaning – om man vill undersöka en läroboks mottagande och faktiska 

betydelse för undervisningen – är att det för detta krävs studier över tid (Ammert 2011:37). 

 

2. 3 Metod för undersökningen 
 

Då fokus för denna undersökning är att granska läroböcker bortfaller ett flertal av ovan 

redovisade och problematiserade uppläggningar, även om ett flertal verkar nog så intressanta 

och kan leda till andra resultat än vad det här arbetets uppläggning kanske gör. De läroböcker 

jag i detta arbete avser att granska kan enligt ovan betraktas som dokument. Jag finner därmed 

att den lämpligaste uppläggningen för denna undersökning är en dokumentanalys. 

2.3.1 Analys av dokument  

 

Heine Andersen beskriver dokumentstudier och dess olika metoder som ”ett indirekt 

observerande av sociala fenomen” (Andersen 1994:73). Till skillnad från socialt handlande, 

vilket kan studeras eller observeras direkt, kan vissa dokument endast studeras som kvarlevor 

av ett visst agerande menar författaren. Detta är och har enligt Andersen varit särskilt vanligt 

inom historieforskningen där man velat studera muntliga, handskrivna eller tryckta 

redogörelser för ett särskilt agerande i det förflutna. Författaren påpekar dock att det även 

inom samhällsvetenskaperna är mycket vanligt att använda sig av olika 

dokumentstudiemetoder. 

     Marie Carlson och Kerstin von Brömssen definierar skolans pedagogiska texter enligt 

följande: 

 

Skolans pedagogiska texter kan alltså ses som en social kodifiering av vad som gäller både i 

och utanför skolans värld och konstruerar och reproducerar därigenom normer för sociala 

relationer och verksamheter.
 
(Carlsson & von Brömssen 2011:17) 

 

Det Carlsson och von Brömssen särskilt tycks vilja belysa, något likt det Andersen betonar, är 

det faktum att pedagogiska texter speglar och rymmer ibland motsägelsefulla föreställningar 

av olika slag. Carlsson och von Brömssen pekar särskilt på studier som påvisat att vissa texter 

både öppet eller implicit förmedlar normer och värden som strider mot läroplan och andra 

styrdokument. 

Andersen anger ett flertal anledningar till varför dokumentstudier kan vara lämpliga. 

Metoderna kan vara de enda möjliga särskilt vid studier av det förflutna. Det kan även finnas 
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ekonomiska och tidsmässiga aspekter som avgör då tidsåtgång och kostnad kan bli avsevärt 

högre vid valet av en annan metod. Dessutom kan vissa frågemetoder för att skaffa fram fakta 

förhindras av att de tillfrågade håller inne med uppgifter relevanta för studien varpå den kan 

bli missvisande. 

     Vid samhällsvetenskapliga undersökningar kan det dokumenterade material som ska 

undersökas vara av mycket olika art. Det kan röra sig om litteratur såsom böcker, tidningar 

eller tidskrifter. Dokumenten som ska undersökas kan likaså vara årsredovisningar, statistik – 

både offentlig och privat, släktträd eller audiovisuellt material såsom film. Ett kännetecken för 

dokumentstudier och en svaghet hos dem är dock enligt Andersen att materialet är reglerat 

eller fastlagt från början. (Andersen1994:73ff) 

2.3.2 Textanalys 

 

Det finns ett flertal metoder att tillämpa för analys av dokument och vilken inriktning som 

väljs beror på vad i dokumenten man avser att granska. Ett vanligt förekommande begrepp är 

enligt Johansson och Svedner textanalys (Johansson & Svedner 2010:56) vilket har en bred 

betydelse i vetenskapliga sammanhang. Författarna menar att textanalysen har en viktig 

bakgrund i hermeneutiken vilket något förenklat beskrivs som ”förståelse på ett djupare plan” 

(Ibid., s.57) och detta synsätt handlade enligt författarna från början om att tolka och försöka 

förstå religiösa texter.     

     Inom litteraturvetenskapen innebär textanalys enligt Johansson & Svedner att man 

beskriver och tolkar litterära verk och därigenom åskådliggör och relaterar dem till olika 

kontexter. Ett litterärt verk kan med andra ord belysas genom att man exempelvis studerar 

författarliv, litterär situation eller samhällssituation. Viktigt inom historievetenskapen är 

källkritik när man talar om textanalys. Källkritik går ut på att definiera olika typer av källor 

och med hjälp av olika metoder försöker bestämma deras riktighet eller äkthet. 

     Fundamental för all textanalys är vad Johansson och Svedner benämner närläsning (Ibid., 

s.57). Det innebär att man på ett mer aktivt vis tränger in i texten genom att göra 

understrykningar eller anteckningar för att på så vis klargöra vad texten faktiskt vill förmedla. 

Närläsning skiljer sig därför från den vanliga läsning vi företar varje dag – så kallad 

normalläsning, där vi ibland ytligt läser igenom en text för att finna det vi anser mest 

intressant för stunden. Ett problem med närläsning är enligt författarna att det alltid föreligger 

ett visst mått av subjektivitet också vid läsning av faktatexter. Även om den objektiva 
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läsningen knappast existerar menar Johansson och Svedner det är viktigt att sträva efter så 

stor objektivitet som möjligt.  

     Ett sätt att försöka uppnå en så objektiv läsning som möjligt är att genomföra en kritisk 

närläsning. Vid en kritisk närläsning ställer man specifika frågor till texten. Det kan vara 

frågor som handlar om vem författaren är och vad dennes intentioner med texten kan vara. 

Frågorna kan också rikta sig mot vad som tagits med eller om något uteslutits och likaså kan 

man undersöka författarens inställning genom att analysera ordvalet. 

     Bergström och Boréus menar att man behöver skaffa sig en grundförståelse av textanalys 

som verktyg för att kunna använda den som analysmetod (Bergström & Boréus 2005:15). De 

menar det är särskilt viktigt att förstå att texter på olika vis relaterar till människor och 

grupper av människor. Dessutom framhärdar de att texterna också skapats av människor och 

likaså är människor dessutom mottagare av dessa texter. Vidare anser de det viktigt att känna 

till att texter produceras i miljöer som speglar både medvetna och omedvetna föreställningar 

vilket pekar mot at att texter till exempel kan spegla, reproducera eller ifrågasätta makt. 

Texterna kan dock inte betraktas som makt i sig men som en länk för att komma åt 

förhållanden mellan individer eller grupper som ligger utanför texterna.  

     Det finns ett flertal textanalytiska inriktningar vilka syftar till att urskilja och undersöka 

olika delar av en specifik text (Bergström & Boréus 2005:18ff). Argumentationsanalys 

inriktar sig särskilt på att undersöka vad en specifik aktör argumenterar för i en text och vilka 

skäl aktören anger för sina argument. Den här formen är vanligt förekommande både inom 

samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner och förekommer i flera olika varianter. 

Idé- och ideologianalys fokuserar innebördsaspekten av en text på så vis att man tar reda på 

idéer eller ideologier i exempelvis ett partiprogram. Denna metod förekommer bland annat 

inom statsvetenskap, sociologi, historia och idéhistoria. Begreppshistoria, som har sina rötter i 

idé- och ideologianalys, fokuserar särskilt begreppen och begreppsförändringar och vilken roll 

de spelar för samhällsliv och samhällsutveckling. Likt idé- och ideologianalysen fokuserar 

denna metod innebördsaspekten. Narrativanalysen fokuserar berättelser och berättande och är 

vanlig inom ett flertal samhällsvetenskapliga discipliner. Bland annat kan man intressera sig 

för hur något berättas, exempelvis om berättaren förhåller sig distanserat eller med inlevelse 

till dem som berättelsen handlar om. Narrativanalysen kan likaså fokusera en berättelses olika 

delar, exempelvis hur berättelsen är uppbyggd, i vilken ordningsföljd vissa händelser 

framträder och vilka gestalter som förekommer. Lingvistisk textanalys fokuserar texters 

syntax, vilket innebär att intresset främst riktas mot meningsbyggnad och ordval i texter. 

Diskursanalysen förekommer både inom språk- och samhällsvetenskaper och analysmetodens 
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fokus varierar också mycket. Diskursanalysen fokuserar olika texters innebördsaspekter och 

kan bland annat undersöka hur olika föreställningar i en diskurs skapas och vilka 

föreställningar som ligger till grund för dessa föreställningar. Innehållsanalys – slutligen, kan 

fokusera både innebörds-aspekter och interpersonella aspekter vilket innebär att man kan 

undersöka vad en text innehåller utifrån en särskild aspekt men likaså hur en text 

kommunicerar det skrivna.   

     Den analysmetod jag finner lämpligast att använda för denna undersökning är en 

innehållsanalys varför den nedan presenteras något mer ingående. 

2.3.3 Innehållsanalys 

 

Innehållsanalys kan beskrivas som en kvantitativ men även som en kvalitativ metod 

(Bergström & Boréus 2005:43ff). En kvantitativ innehållsanalys syftar särskilt till att räkna, 

eller mäta förekomsten av vissa företeelser i en text. 

En definition som utpekar inriktningen som kvantifierande lyder i översättning ’varje 

metodisk mätning applicerad på texter (eller annat symboliskt material) för 

samhällsvetenskapliga syften’.  (Ibid., s.43) 

Då inriktningen även förekommer inom humaniora och likaså kan användas på ett bredare sätt 

– dit den kvalitativa metoden vanligen räknas, inkluderas varje analys av texter som på ett 

systematiskt sätt syftar till att beskriva textinnehåll till innehållsanalysen.  

 

Kvalitativ metod syftar vanligen på en metod där man således vare sig räknar eller mäter 

något. Vissa analyser kan ibland, även om något kvantifieras, kräva mer komplicerade 

tolkningar och då kan dessa analyser betraktas som mer kvalitativa än vid analyser där 

bedömningen är enklare. Det är med andra ord inte alltid självklart om en innehållsanalys är 

kvantitativ eller kvalitativ. Alan Bryman beskriver kvalitativ innehållsanalys på följande vis: 

En kvalitativt inriktad innehållsanalys är sannolikt det vanligaste tillvägagångssättet när det 

gäller en kvalitativ analys av dokument. Det inbegriper ett sökande efter bakomliggande 

teman i det material som analyseras, … Hur man bär sig åt för att hitta dessa bakomliggande 

teman är sällan något som beskrivs närmare. (Bryman 2011:505) 

Det Bryman tycks vilja formulera är en förståelse av kvalitativ innehållsanalys som en metod 

där de dokument som ska analyseras bearbetas enligt en strategi där man söker efter specifika 

teman. Det kan med andra ord verka som om en kvalitativ innehållsanalys kan betraktas som 

en mer flexibel metod för att analysera texter än den kvantitativa innehållsanalysen tycks 

vara.  
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Som redan nämnts är syftet med denna undersökning att analysera läroböcker. Jag har vidare 

formulerat att analysmetoden för undersökningen är en innehållsanalys. Då jag inte specifikt 

ska räkna eller mäta något i läroböckerna menar jag den kvantitativa innehållsanalysen inte är 

direkt användbar för studien vilket således leder till att en kvalitativ innehållsanalys i 

huvudsak kommer användas. Jag finner det likaså relevant att fokusera olika didaktiska 

perspektiv som är möjliga att utgå ifrån vid analys av läroböcker då didaktiken fokuserar 

frågor som rör vad undervisning behandlar. 

2.3.4 Didaktiska perspektiv 

 

Texter ingår i allmänhet i olika sociala praktiker. Då fokus för denna studie är att undersöka 

läroböcker finner jag det relevant att belysa olika aspekter av läroboksanalys i synnerhet. Det 

finns ett flertal viktiga aspekter att ta hänsyn till i samband med analys av särskilt läroböcker 

och några av dessa har presenterats av bland annat Niklas Ammert (Ammert 2011). 

     Ammert har sammanställt studier av olika läroböcker vilka alla tar sin utgångspunkt i ett 

didaktiskt perspektiv där de didaktiska frågorna definieras till vad läroboken förmedlar och 

förväntas stimulera till, hur innehållet framställs i boken och varför stoffurval och 

framställning ser ut som det gör. Utöver detta diskuteras även elevers möten med läroboken 

och vad dessa möten leder till. 

     Ammert beskriver det didaktiska perspektivet genom att placera in läroboken i en didaktisk 

kommunikationskedja (Ibid., s.19). Denna kommunikationskedja tar sin utgångspunkt i en 

samhällelig, politisk, kulturell och utbildningsrelaterad kontext. Den går sedan via 

läroboksförfattare och förlag vidare till lärare och elever. Undervisningssituationen i sig gör 

sedan att eleverna behandlar lärobokens innehåll och utvecklar kunskaper och färdigheter. 

Kommunikations-kedjan sluts i samband med att eleverna deltar i samhällslivet och i och med 

det utgör en del av den samhälleliga kontext vari kedjan startar. 

     Analytiskt går det att närma sig läroboken i den didaktiska kommunikationskedjan utifrån 

tre perspektiv: 

 ett processuellt perspektiv 

 ett strukturellt perspektiv 

 ett funktionellt perspektiv (Ibid., s28) 

 

Läroboken i det processuella perspektivet utgör en övergripande nivå vilken fungerar som en 

yttre ram för lärobokens tillkomst. 
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I det strukturella perspektivet belyser forskaren vad som påverkar vid lärobokens tillkomst 

och utformning. I detta perspektiv beaktas både det in- och utrikespolitiska klimatet som en 

yttre sfär som med stor påverkan styr det aktuella samhällsklimatet och det kulturella klimatet 

som i sin tur påverkar den politiska agendan. Politiska syften avspeglas så i läroplaner och 

kursplaner, vilket i sin tur påverkar skolan och lärare vilka är skyldiga att infria läroplanens 

krav. Bokförlagen i sin tur, är av marknadsmässiga orsaker, intresserade av att läroboken 

svarar mot läroplanen samtidigt som den även spetsas med pedagogiskt gångbara begrepp och 

uttryck. 

     Utifrån det funktionella perspektivet – slutligen, kan man analysera vad läroboken 

förmedlar men också bokens relation till läsaren. Lärobokens funktion kan således handla om 

många olika angelägenheter. Som exempel kan lärobokens funktion handla om att stimulera 

elever att utveckla kunskaper om ett komplicerat ämnesinnehåll eller att eleverna lär sig vissa 

matematiska förmågor. Det kan också handla om att identiteter bekräftas eller att maktpolitik 

legitimeras. Lärobokens funktion kan betraktas på tre olika vis (Ammert 2011:34-38). För det 

första kan det handla om hur läroböcker väljs och hur de faktiskt används. För det andra kan 

det handla om det innehåll och de perspektiv som boken förmedlar till eleverna. För det tredje 

kan det också handla om vilket mottagande läroboken får och hur elever upplever dess 

innehåll och perspektiv. 

     I förhållande till det som angivits ovan kan jag konstatera att denna undersökning, förutom 

en innehållsanalytisk metod som verktyg, likaså kommer att beakta läroböckernas strukturella 

perspektiv likväl som läroböckernas funktionella perspektiv.  

     När det gäller det strukturella perspektivet kommer denna studie, vilket angivits i 

syftesformuleringen, huvudsakligen fokusera om läroböckerna påverkats av 

bedömningsforskningen idéer om bedömning för lärande eller i huvudsak fokuserar 

kursplanens skrivningar. Kursplanens skrivningar kan som nämnts ovan förklaras utifrån 

politiska syften. Utifrån det funktionella perspektivet kommer studien i synnerhet att 

undersöka läroböckernas innehåll och de perspektiv som boken förmedlar till eleverna. 

     De frågor som formuleras till läroböckerna har sin självklara utgångspunkt i syftes-

formuleringens båda frågor. Det specifika analysförfarandet har dock särskilt inspirerats av 

den analysmodell som presenteras av Selander (Selander 2006:55-58). Selander utgår, i sina 

studier av läromedel, utifrån olika aspekter för att analysera läromedel. Selander påpekar att 

det finns ett flertal sätt att genomföra en analys och uttrycker det på följande vis: 
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Terry Eagleton har uttryckt det som att ’it is a matter of starting from what we want to do, 

and then seeing which methods and theories will best help us to achieve these ends’… Man 

kan också uttrycka det som att det inte finns ‘en sänkhåv som passar alla hav och alla floder’ 

(Jörn Donner, 2002, s.180, med hänvisning till Rabbe Enckell). (Selander 2006:55) 

Den analysmodell Selander presenterar har sin självklara utgångspunkt i läroplanens 

skrivningar. Detta motiveras med att läroplanerna är riktningsgivande vad gäller centrala 

aspekter och kunskapsemfaser. I de studier Selander redovisar har man likaså utgått från 

aspekter såsom hur texter och bilder representerar ett tema. Vidare har layout, metaforer och 

stildrag som ger texten dess karaktär varit vägledande synsätt. Ytterligare exempel på vad 

som undersökts i läromedlen är texternas signaler till eleverna i form av tilltal och emotionell 

anknytning. Dessa aspekter är exempel på hur vi kan besvara frågor om vilka pedagogiska 

modeller och arbetsformer som understöds av läromedlen enligt Selander.  

     Ovan nämnda aspekter förklaras vidare av Selander som Allmänna pedagogiska och 

didaktiska aspekter (Ibid., s.57) vilka summeras i:  

 läroplanens anvisningar 

 lärobokens innehåll och utformning 

 eleven och texten 

 sammanfattning 

 

Den senaste didaktiska aspekten – sammanfattning – representerar särskilt de pedagogiska 

modeller och arbetsmetoder som understöds i texten, vilka särskilt fokuseras i denna 

undersökning. 

     För att ringa in exakt vilka didaktiska aspekter som särskilt fokuseras i denna under-

sökning har jag bestämt mig för ett antal jag finner lämpliga att använda i samband med 

analysarbetet. Dessa aspekter har också inspirerats av Selanders studier
3
 och består av tre 

huvudsakliga infallsvinklar vilka jag redovisar i det följande. 

     En första infallsvinkel är Lärandet som en individuell och social process och den fokuserar 

i vilken utsträckning läroboken innehåller såväl övningar av individuell art som grupp-

diskussioner och liknande. Selander påpekar att såväl forskning som styrdokument betonar att 

lärandet har både en individuell och en social aspekt.      

     En andra infallsvinkel är Lärandet som en målinriktad process. Analysen fokuserar här på 

i vilken utsträckning eleverna görs medvetna om vad lärandet i ett visst avsnitt går ut på. Det 

betyder således att om en lärobok uppmanar eleven till att sätta upp egna mål för sitt lärande 

så tas det upp under denna aspekt. 

                                                           
3
 Jfr s.284-303 i Selander för översikt över aspekter och analys. 
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Den tredje infallsvinkeln är Formativ bedömning, elevens delaktighet vilken fokuserar på 

vilket vis läroboken stödjer den formativa bedömningen. Selander påpekar att en viktig del av 

den formativa bedömningen är att eleven och läraren görs medvetna om vad och med vilken 

kvalitet eleven kan något och dessutom vad eleven behöver utveckla i sitt kunnande. Det 

innebär enligt Selander att eleven behöver respons om vad denne kan och nya mål att arbeta 

mot. 

2.4 Begreppsförklaringar 
 

Begreppsförklaringarna är i huvudsak inspirerade av den begreppslista som finns presenterad i 

Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket 2011:64-65). För mer ingående förklaringar 

hänvisas till kapitlet Bakgrund som följer nedan. 

Allsidig bedömning: Bedömning av en elevs kunskapsutveckling som baseras på olika 

bedömningssituationer och perspektiv. 

Bedömning för lärande: Ett annat begrepp för formativ bedömning 

Formativ bedömning: Bedömningsform som används för att stödja elevens lärande och 

utveckla lärarens undervisning. Används också som ett annat begrepp för bedömning för 

lärande. 

Formativ återkoppling: Den respons eleven får, från läraren för att stödja elevens lärprocess. 

Information till eleven om sin prestation eller förståelse. 

Holistisk bedömning: Bedömning som utgår ifrån bedömarens helhetsintryck av en 

elevprestation. 

Informell bedömning: Den bedömning som sker spontant vid arbete med en 

undervisningsuppgift. 

Reliabilitet: Mäter om en bedömning är trovärdig och möjlig att upprepa med samma resultat. 

Summativ bedömning: Bedömning som används för att beskriva en elevs kunskapsläge som 

underlag för bedömning och betyg. 

Validitet: Mäter ifall bedömningen samt tolkningen och användandet av dess resultat är 

trovärdiga. 
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3 Bakgrund 
De teoretiska utgångspunkter som föranlett denna undersökning har delvis presenterats redan i 

inledningen. Innebörden av begreppet bedömning och likaså formativ bedömning bör dock 

ges en närmare presentation. Utöver detta krävs en redogörelse över läroplanens övergripande 

mål och riktlinjer och ämnesplanens skrivningar för ämnet svenska vilket följer nedan. 

3.1 Kunskapsbedömning 
 

I skriften Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter 

(Skolverket 2011) redovisas ett antal kunskapsformer vilka enligt Skolverket ska samspela 

med varandra för att skapa en helhet för eleverna. De kunskapsformer som redovisas är: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet (Ibid., s.6) och de beskrivs alla vara olika 

kunskapsformer som omfattas av kunskapsbegreppet förmåga. Vidare preciseras också att 

begreppet kunskaper används för att beskriva en elevs olika förmågor. I skriften redogörs 

också för vanliga syften med de bedömningar som genomförs i skolan: 

 kartlägga kunskaper 

 värdera kunskaper 

 återkoppla för lärande 

 synliggöra praktiska kunskaper 

 utvärdera undervisning (Ibid., s.6) 

 

Syftet med bedömningen ska vara att kartlägga elevernas kunskaper. Huvudsyftet med denna 

bedömning är att belysa elevens utgångsläge inför en ny undervisningsfas. På så vis kan 

läraren få en bild av hur denne ska planera undervisningen. Det kan också vara ett redskap för 

att planera individuella insatser för den enskilde eleven i form av stödinsatser. Den form av 

bedömning som används för att värdera kunskaper används främst i jämförelse med 

kunskapskraven som finns uppställda i kurs- och ämnesplaner. Skolverket beskriver denna 

form som summativ bedömning och sker vanligen främst i slutet av en termin. Återkoppla för 

lärande, eller formativ bedömning, framställs som en form av bedömning vars syfte är att 

kontinuerligt ge eleven information om vad denne behöver utveckla för att nå kunskapskraven 

inom ett specifikt ämnesområde. För att synliggöra praktiska kunskaper, vanliga i samband 

med estetiska utbildningar eller yrkesutbildningar bedöms bland annat problemlösnings- och 

analysförmåga. Slutligen används bedömning enligt Skolverket för att utvärdera undervisning. 

Detta sker bland annat genom nationella prov vars resultat sedan utgör grunden för analys på 

så vis att resultaten kan användas i jämförande syfte mellan skolor, lärare och kommuner. 
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     Utöver ovan redovisade bedömningsformer redogörs också för bedömningsformer som 

kallas holistiska eller analytiska. Den förra representerar enligt Skolverket ett synsätt som 

utgår från lärarens helhetsintryck av en specifik elevprestation medan den senare 

bedömningsformen redogör för olika aspekter av elevprestation. Ytterligare 

bedömningsformer är enligt Skolverkets skrift informella eller formella bedömningar. 

Informella bedömningar sker i det dagliga undervisningsarbetet i form av observationer eller 

genom att läraren ställer frågor till eleven under arbetets gång. Den formella bedömningen 

sker däremot vanligen i form av skriftliga eller muntliga prov. Skriften förtydligar att det är 

särskilt viktigt att ha konkretiserat hur bedömningen ska gå till vid formella bedömningar. 

3.2 Bedömning för lärande 
 

Den formativa bedömningens aspekter, vilka är särskilt relevanta för den här undersökningen, 

klargörs av Skolverkets skrivningar, dels genom att olika nyckelstrategier för formativ 

bedömning redovisas men likaså vad som anses vara värdefulla kvaliteter i samband med 

bedömning.  

     De nyckelstrategier som presenteras (Skolverket 2011:16f) fokuserar på frågor som rör vad 

eleven redan kan, vad eleven ska lära sig – alltså målsättningen med undervisningen, men 

likaså hur eleven ska komma vidare för att nå målen. Vidare fokuseras hur eleverna kan stödja 

varandra i undervisningen men även på vilket vis eleven kan bedöma eller värdera sitt eget 

lärande. Återkoppling i form av konkreta verktyg eller uppgifter beskrivs som mer relevanta 

än ospecificerat beröm då den senare metoden inte har någon större inverkan på lärandet. 

För att återgå till bedömningens kvalitativa aspekter, vilka jag redogjort för ovan, utgår 

Skolverket i sina resonemang från begreppen validitet, reliabilitet och allsidighet. Begreppet 

validitet, för att börja med det, handlar om att säkerställa bedömningens trovärdighet. Detta 

görs genom att bedömningen ingår som en naturlig och integrerad del i undervisningen och att 

detta delges eleverna. Särskilt framhålls elev- och bedömningsexempel vara relevanta 

metoder för att säkerställa en trovärdig bedömning. Ett medvetet användande av exempelvis 

avidentifierade elevexempel och en lokal samsyn på varje enskild skola när det gäller 

bedömning av specifika moment menar Skolverket likaså bidrar till att tillförlitligheten – med 

andra ord reliabilitet – ökar.  

    Skolverket pekar också på vikten av en väl genomtänkt planeringsprocess vilken 

konkretiserar faserna: ”förankring i kursplanens syfte; innehåll; konkretisering av mål; 

arbetsformer; bedömning och dokumentation”. (Ibid., s.28) Utöver denna process belyser 
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skriften även vikten av varierad bedömning, ”flera gånger och med olika metoder” (Ibid., s. 

37). Slutligen nämns också sambedömning, alltså den bedömning som görs av flera bedömare 

vara viktig för en trovärdig, tillförlitlig och allsidig bedömning av elevers förmågor. 

3.3 Läroplan GY 2011 

Läroplan för gymnasieskolan ger en övergripande framställning av mål och riktlinjer för de 

kunskaper, normer och värden alla elever bör ha utvecklat när de lämnar utbildningen 

(Skolverket 2011). Då jag inte har för avsikt att analysera läroplanen som sådan kommer jag 

endast presentera de mål och riktlinjer vilka har relevans för denna undersökning. Bland annat 

står följande att läsa om elevernas kunskaper: 

2.1 KUNSKAPER 

Mål 

[…] 

• kan använda sina kunskaper som redskap för att  

– formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,  

– reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,  

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och  

– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga (Ibid., s. 9) 

Det tycks enligt läroplanens skrivningar finnas en övergripande målsättning om att eleverna 

dels ges tillfälle att reflektera över sitt eget lärande men likaså uppövar förmågan att arbeta 

både individuellt och i gemenskap med andra. För att eleverna ska lyckas uppnå dessa mål 

beskrivs också lärarens ansvar: 

Läraren ska 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, […] 

• i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och för undervisningen 

relevant pedagogisk och annan forskning, (Ibid., s.10-11) 

 

Särskilt den sista av ovan uppställda punkter kan möjligen tolkas som om lärarens ansvar för 

att utveckla sin undervisning, enligt vad aktuell forskning föreskriver, är en viktig 

förutsättning för att eleverna ska kunna nå uppsatta mål. När det gäller bedömning och betyg 

beskriver läroplanen målsättningen enligt följande: 
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2.5 BEDÖMNING OCH BETYG 

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 

kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiearbetet… 

Skolans mål är att varje elev 

• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 

utbildningen… 

Läraren ska 

• fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i 

studierna, 

• samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och 

kunskapsutveckling, och 

• redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. (Ibid., s.14-15) 

 
Ovanstående skrivningar tycks vilja fästa avseende vid aspekter av såväl den summativa 

bedömningen likväl som de formativa bedömningsaspekterna. Den summativa bedömningen 

kan sägas uttryckt i skrivningar som betygssättning, medan de formativa 

bedömningsaspekterna uttrycks med begrepp som; kan bedöma sina studieresultat men även 

ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov. 

3.4 Ämnesplan för ämnet svenska 
När det gäller ämnesplanernas skrivningar för ämnet svenska, beskrivs dess huvudsakliga 

syfte bland annat vara att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift 

och därtill även läsa och arbeta med texter av varierande slag. Ämnets syfte beskrivs också på 

bland annat följande vis. 

Ämnets syfte  

[…] I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. 

Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera 

andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar 

och texter, efter egen värdering och andras råd. […] (Ibid., s.160) 

 

Ämnets syfte verkar, likt skrivningarna i läroplanens övergripande målformuleringar, vilja 

förtydliga vikten av de bedömningsaspekter som fokuserar formativ bedömning. Det 

framkommer särskilt i skrivningar som:” ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga 

framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter 

egen värdering och andras råd.”(Ibid., s.160) Det kan således verka som om den formativa 

bedömningens idéer om själv- och kamratbedömning kommer till uttryck här. I ämnets 

syftesdel konkretiseras också vad undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla: 
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1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt 

att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar 

och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt 

sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera 

egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa. 

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 

9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets 

ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. Ibid., s. 160f) 

 

Ovanstående punkter är alla kopplade till det centrala innehåll som konkretiseras för kurserna 

i både svenska 1, svenska 2 och svenska 3. De är därför relevanta för undersökningen på så 

vis att de kan belysa om läroböckernas innehåll är disponerat utifrån ämnesplanens 

skrivningar. Ser man närmare på exempelvi punkt 4, ska eleven utveckla sin förmåga att 

reflektera över, och kritiskt granska texter. Finns det uppgifter i läroboken som konkretiserar 

sådant arbete kan man möjligen anta att lärobokens innehållsliga upplägg är disponerat utifrån 

ämnesplanens skrivningar. 

4 Läromedel  

4.1 Läromedel som begrepp 

Det finns ett flertal beskrivningar om vad begreppet läromedel egentligen står för. Sture 

Långström och Ulf Viklund (Långström & Viklund 2006) ger följande klargöranden: 

I nuvarande läroplaner står det om skolans arbetsmiljö att rektor ansvarar för att eleverna får 

tillgång till ’läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper.’ I Läroplan för grundskolan, Lgr 80, stod det att läromedel var ’sådant som 

lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål’. (Ibid., s.101) 

Långström och Viklund beskriver ovanstående definition som ett öppet läromedelsbegrepp 

som omfamnar ett flertal läromedel. En orsak till detta vidare begrepp har av Ammert 

(Ammert 2011:17) tolkats som ett sätt för staten att inte endast fokusera läroböcker som 

läromedel utan vidga begreppet att också omfatta till exempel facklitteratur, skönlitteratur, 
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audiovisuellt material och liknande. Enligt Långström och Viklund, för att återgå till dem, är 

det vanligaste läro-medlet fortfarande dock någon form av lärobok. 

     Marie Carlson och Kerstin von Brömssen introducerar även begreppet ’pedagogiska texter’ 

(Carlson & von Brömssen 2011:16) i en mer utvidgad mening. Pedagogiska texter inbegriper 

för dem både läroböcker, talad text, bild och media, men likaså material som eleverna 

framställt själva. Carlsson och von Brömssen använder sig likaså av formuleringen läromedel 

och ger i sin beskrivning uttryck för att de ser också detta uttryckssätt som ett vidare begrepp 

än lärobok. 

4.2 Läromedlens roll i undervisningen 
 

Enligt Niklas Ammert påvisar tillgänglig forskning det faktum att ”läroboken dominerar 

undervisningen i flera ämnen och att den innehar en central roll i skolans undervisning i 

allmänhet.” (Ammert 2011:26). I sina skrivningar hänvisar Ammert till en stor europeisk 

undersökning; ”Youth and History” (Ibid., s. 26) vilken bygger på svar från 30 000 ungdomar 

från 27 stater i Europa och rör frågor om historia och historieundervisning. Oavsett 

elevgruppens sammansättning, elevernas tidigare färdigheter eller kunskaper, men även en del 

resursmässiga variabler, påvisar studien ett tydligt gemensamt drag vilket alltså är läroböcker. 

Oavsett om boken används som referens, snarare än rättesnöre eller läraren hämtar material ur 

olika medier står läroboken ändå centralt, enligt Ammert. Författaren menar dessutom att 

oavsett förhållningssätt till läroboken är den ståndpunkt lärare och elever intar ändå något som 

påverkar undervisningen. Ofta består dessutom moderna läromedel enligt författaren av paket 

med både lärobok, länksamlingar och webbplatser. 

          Sture Långström och Ulf Viklund hävdar, likt Niklas Ammert, att flera olika studier 

genomförda i Sverige men även i andra länder visar att läroboken fortfarande är det 

hjälpmedel som påverkar undervisningen mest och visar vad som ska tas upp på lektionerna 

(Långström & Viklund 2006:102f). Det Långström och Viklund särskilt belyser är det faktum 

att enskilda läromedel under långa perioder dominerat marknaden och författarna nämner i 

sammanhanget ett flertal betydelsefulla läromedelsförfattare från förr.  

     Som exempel nämns Carl Jonas Love Almqvist som skrev Svensk rättstafnings-lära, 

vilken enligt Långström och Viklund kom att bli en klassiker i skolsammanhang. Ytterligare 

exempel är Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa, vilken var tänkt som en 

historisk-geografisk läsebok för folkskolan men även kom att bli en försäljningssuccé.
4
 

                                                           
4
 För exposé över kända läroboksförfattare som beskrivs av Långström och Viklund jfr s. 102-104. 
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Långström och Viklund hävdar att vissa skolböcker utan tvivel spelat en stor roll i det svenska 

samhället och yttrar i sammanhanget följande frågeställning: 

Med skolboksförfattarnamn som Carl Jonas Love Almqvist, Claes Theodor Odhner, Selma 

Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Sven Hedin och Carl Grimberg kan man fråga sig om 

inte läroboksförfattandet tidigare hade större värde i akademiska kretsar och högre status 

bland intellektuella än det har nu. (Långström & Viklund 2006:104) 

Långström och Viklund belyser även vikten av att diskutera böcker ordentligt, dels de böcker 

som skrivits tidigare, men även de böcker som produceras idag då böckerna har sådant stort 

inflytande på undervisningen. Långström och Viklund hänvisar till ett flertal studier (Ibid., 

s.107ff) som påvisar att ett större flertal lärare har läroboken som utgångspunkt vid sin 

planering, medan det mindre flertalet använder läroplanen som startpunkt vid planering av 

undervisningen. 

     Långström har, i en artikel publicerad i Manus
5
, fokuserat läromedelsförlagens ansvar när 

det gäller särskilt forskning kring läromedel. Långström kritiserar läromedelsförlagen för att 

inte följa varken svensk eller utländsk forskning om läromedel i sitt utvecklingsarbete. För att 

ta reda på hur förlagen resonerar kring forskning har Långström intervjuat företrädare för fem 

av de sex största läromedelsförlagen i Sverige. Det som särskilt framkommer av intervjuerna 

är enligt Långström att läromedelsförlagens kunskaper om den forskning som bedrivits eller 

bedrivs tycks vara mycket begränsad. Enligt Långström tycks det hellre vara erfarenheter och 

traditioner som styr läromedelsutvecklingen framför tilltro till vetenskap som ett medel för att 

förnya och förbättra branschens produkter.  

     Långström poängterar att läromedelproducenterna behöver ägna forskningen ett mycket 

större intresse för att klara konkurrensen både i Sverige eller på en internationell marknad. 

Långströms förslag, slutligen, är att läromedelsförlagen gemensamt finansierar en professur i 

läromedelskunskap vid något av våra universitet. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Sture Långström (1998) ” Är förlagen ointresserade av forskningen och framtiden?” I: Manus 4, 1998.  Manus 

är en tidsskrift som utges av Sveriges Läromedesförfattares Förbund – SLFF. 
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4.3 Läromedelsforskning 
 

Enligt Staffan Selander finns en tämligen omfångsrik forskning kring läroböcker, vilken har 

ägt rum inom olika disciplinära fält (Selander 2066:20f). Selander beskriver i huvudsak fyra 

inriktningar som vuxit fram inom olika fält. En första inriktning, vilken främst återfinns inom 

pedagogisk forskning, inriktar sig främst mot system- och processanalys. Inom detta fält 

fokuseras läroplaner, timplaner, val och användning av läromedel i undervisningssituationen. 

Inom detta forskningsområde fokuseras inte endast läroböcker utan även andra artefakter som 

exempelvis informations- och kommunikationsteknik - IKT. 

     En andra typ av forskningsinriktning, vilken enligt Selander varit vanlig inom områden 

som historia, semiotik/ retorik och ämnesdidaktik, har man intresserat sig för historisk 

utveckling, kritisk diskursanalys och ämnesinnehåll. Det som särskilt fokuserats inom detta 

område har varit frågor som rör politiska och ideologiska aspekter, gender- och klassfrågor. 

Det primära intresset har inriktats mot att besvara hur texter representerar perspektiv och 

erbjudanden. 

     Ett tredje forskningsfält har handlat om läsning och mottagandet av texter. Forskning inom 

detta område har man främst ägnat sig åt inom pedagogik, psykologi och lingvistik. Selander 

belyser bland annat hur begreppet literacy kommit att få en mer utvidgad innebörd. Från att 

ursprungligen handla om läskunnighet innefattar literacy numer även förmågan att använda 

olika slags texter i olika sammanhang. Förmågan att använda sig av ny teknik räknas ibland 

också in här. 

Det fjärde forskningsfältet, vilket vuxit fram under senare år, definierar Selander med hjälp av 

begreppet design och det återfinns inom områden som socialsemiotik och didaktik. 

Forskningen inriktas här mot att förstå samspelet mellan kunskapstraditioner, textutformning 

och lärandepraktiker. Inom detta fält riktas ’forskarblicken’ (Ibid., s. 20) inte enbart mot det 

förflutna, utan även mot att diskutera principer för text, kommunikation och lärande – 

tillsammans med producenter och brukare. 
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5 Presentation och analys av läroböcker 
 

I det följande presenteras och analyseras läroböckerna utifrån aspekterna: lärandet som en 

individuell och social process, lärandet som en målinriktad process och formativ bedömning – 

elevens delaktighet. För överskådlighetens skull sammanställs analysresultaten avslutningsvis 

i en matris (Tabell 1 Översikt över analysresultat). 

 

5.1 Insikter i svenska (2011) 

Läroboken är författad av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard och är utgiven av Gleerups 

utbildning år 2011. Boken omfattar 247 sidor och innehållet är disponerat i de fem kapitlen: 

Tala, Skriva, Läsa, Tre teman och Språksociologi. Läroboken beskrivs av författarna som en 

allt-i-ett-bok vilket enligt skribenterna innebär tillräckligt med fakta, texter och övningar för 

att klara kursen. Läroboken vänder sig främst till studenter som läser steg 1 på yrkesprogram. 

I förordet riktar sig författarna till eleven, men också till läraren, med inledande förklaringar 

och redovisningar över hur läroboken kan användas. 

     Läroboken riktar sig i huvudsak till eleven direkt förutom med några få undantag. I det 

inledande kapitlet, Tala, förekommer uppgifter där eleverna uppmanas arbeta både 

individuellt och i grupp. Detta markeras med uppmaningar som tilltalar eleven direkt: ”Här 

ser du en insändare. Vilken är skribentens tes och vilka argument lägger hon fram?” 

Kapiteltexten markerar gruppuppgifter med tilltal som exempelvis: ”Dela in er i grupper om 

tre och diskutera …”.  

     Läroboken uppmanar inte eleven att sätta upp egna mål för sitt lärande. Däremot görs 

eleven medveten om vad han/hon ska kunna efter varje kurs. Detta medvetandegörande sker i 

början men också i slutet av varje kapitel. Ett exempel på detta är från kapitlet Språksociologi 

där det uttrycks med skrivningar som: ”I den här delen av kursen ska du behärska begrepp 

som används för att tala om språk”. Dessutom kan eleven själv skriva upp vad han/hon lärt sig 

för begrepp och hur de kan användas. Utöver detta återfinns, i slutet av lärobokens enskilda 

kapitel, matriser över de kunskapskrav ämnesplanerna formulerar. 

     Det finns ett visst stöd för att formativ bedömning kommuniceras i läroboken. Bland annat 

förekommer hänvisningar till ämnesplanernas skrivningar i inledningen till varje kapitel. I 

inledningen till kapitlet Läsa står följande skrivet: ”Vad står det i ämnesplanen? I 

ämnesplanen står det att du ska utveckla din förmåga att läsa och arbeta med texter […] till 

exempel i skönlitteratur, film och teater.” Utöver detta anger läroboken kunskapskrav och vad 
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eleven ska ha lärt sig efter en viss del i boken. Detta förtydligas i slutet av varje kapitel, med 

hjälp av matriser över de specifika kunskapskrav som gäller för den specifika kursen. Inga 

enskilda uppgifter, avsedda för formativ bedömning, förekommer i läroboken.  

     Analysen påvisar att lärandet i boken tycks framstå som framförallt en individuell process. 

När det gäller lärandet som en målinriktad process anger läroboken mål och kunskapskrav, 

men uppmanar inte eleven att inventera sina nuvarande kunskaper. Vidare finns ett visst stöd 

för att formativ bedömning förekommer i läroboken. Detta kan sägas delvis kommunicerat 

genom hänvisningar till ämnesplaner och kursplanens bedömningskriterier. Varje kapitel i 

boken avslutas med att eleven görs medveten om vad han/hon ska ha kunskaper om. Det 

förekommer däremot inga specifika uppgifter avsedda för formativ bedömning. 

5.2 Svenska i verkligheten (2011) 

 

Läroboken är författad av Gunilla Backman och Bertil Hulenvik och är utgiven av Interskol 

förlag år 2011. Boken omfattar 260 sidor och innehållet är disponerat i 16 olika kapitel enligt 

följande: Språket – ett fönster mot världen, Språklig variation, Orden omkring oss, När 

tanken blir ord, Retorik och argumentation, Beskriva och berätta, Bilden berättar, Sagor, 

sägner och myter, Novellen, Dikten, Språkets byggstenar, Rätt språk i rätt situation, Medier – 

dagstidningen, Språk och kommunikation, Litteraturen genom tiderna och Tema- och 

fördjupningsarbete. 

     Läroboken beskrivs av de båda författarna som en bok anpassad efter den gymnasie-

gemensamma kursen Svenska 1, enligt GY11 (Skolverket 2011 Läroplan för gymnasieskola 

2011). Läroboken redovisas vidare vara tänkt att kombinera, och koppla samman språk och 

litteratur. Författarna vänder sig i förordet till både lärare och elev med anvisningar och 

förklaringar hur läroboken kan och bör användas på bästa sätt. 

     Bokens uppgifter riktar sig både till eleven individuellt och till gruppen. I en av lärobokens 

första uppgifter riktas uppmärksamheten mot eleven som individ: ”Vilka känslor tycker du att 

Nils Ferlin ger uttryck för?” eller ”Beskriv en löpsedel som har berört dig positivt eller 

negativt.” När läroboken specifikt uppmanar till gruppuppgifter uttrycks det med skrivningar 

som exempelvis: ”Arbeta i grupp. Ta fram regler, råd och tips om hur vi bäst använder e-post 

– både privat och i arbetslivet”. 

     Det förekommer dessutom uppgifter, i hela läroboken, där det inte tydligt framkommer om 

uppgiften är avsedd att vara individuell eller social. Exempel på detta återfinns bland annat i 
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lärobokens litteraturkapitel: ”Vem riktar sig dikten till?” eller ”Skriv några meningar om hur 

den unge Göran upplever faderns död.” 

     I förordet, det förord som riktar sig till eleven, meddelar texten att bokens innehåll ska: ”… 

hjälpa dig att utveckla din förmåga att tala, skriva, läsa och lyssna.” Kapitelrubrikerna anger 

innehållet i grova drag och läsaren orienteras om det kommande stoffet. Kapitlen avslutas 

med uppgifter av repeterande art som exempelvis i kapitlet som behandlar retorik och 

argumentation. Efter introduktion om retorikens grundregler, och mindre övningar av olika 

slag, bes eleven skriva en egen argumenterande framställning. Eleverna får, med hjälp av 

rubrikerna och texten, själv komma underfund med målen. Läroboken uppmanar inte eleven 

att sätta upp egna mål för sitt lärande, varken i förordet eller i texten för övrigt.  

     Inga uppgifter som är avsedda för bedömning finns. I exempelvis uppgiften med att 

analysera en insändare finns det dock möjlighet för eleven att reflektera över sitt eget lärande. 

Detta framkommer med hjälp av uppgiftsfrågor som: ”Vilken är tesen?”, ”Är tesen klart 

uttryckt?”, ”Vilka argument finner du?” och ”Saknar du några argument?”. Ett andra exempel 

som kan visa på en indirekt formativ bedömning finns i kapitlet Språklig variation. Här får 

eleven möjlighet att reflektera över följande frågor: ”Vilken dialekt talas där du bor?” och 

”Vilka är de utmärkande dragen för din dialekt?”. 

     Analysen påvisar att läroboken kommunicerar lärandet som både en individuell och social 

process. Eleven uppmanas däremot inte att sätta upp egna mål för sitt lärande. En viss 

möjlighet till självbedömning för eleven finns. Det förekommer dock inga specifika uppgifter 

som uppmanar till formativ bedömning. 

5.3 Svenska timmar – språket (2011) 

 

Läroboken är författad av Lennart Waje och Svante Skoglund och är utgiven av Interskol 

förlag år 2011. Bokens omfattning är på 379 sidor och innehållet är disponerat enligt följande 

kapitelindelning: Metoder och verktyg, Svenska ord, Tala, Skriva – grunderna, Skriva – 

argumentera, Skriva – utreda & rapportera, Språket och samhället, Språk i Norden, Svensk 

språkhistoria, Grammatik och Skrivregler.  

     Läroboken är en fjärde, uppdaterad version vilken täcker in de språkliga delarna av alla tre 

kurserna i ämnet svenska enligt GY 2011. Boken beskrivs vara avsedd främst för de 

högskoleförberedande programmen och lägger tonvikten vid elevernas eget arbete.  

     I lärobokens inledande kapitel finns skrivet: ”8 råd till dig som vill lära dig något”. Här 

anges bland annat att eleven bör hitta sitt eget sätt att plugga och hur detta kan genomföras på 
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bästa vis. Dessutom anger texten att: ”Inlärning är en aktiv process, så vänj dig vid att 

samarbeta och hjälpa andra”. Detta indikerar att läroboken tycks arbeta utifrån idén om 

lärande som en både individuell och social process. Övningarna i boken är både individuella 

och grupporienterade. Individuella uppgifter kan stå uttryckta som i kapitlet Tala: ”Börja med 

att skriva ner allt du kommer ihåg: detaljer, intryck …”. Ett exempel på gruppuppgift är den 

som handlar om samtalet. Eleven uppmanas här att arbeta fyra och fyra och med hjälp av 

olika samtalsövningar. Tre i gruppen samtalar, medan en fjärde observerar och sedan 

diskuterar gruppen hur det gick.  

     I bokens inledande kapitel, som handlar om metoder och verktyg, kan man läsa följande: 

”Motivation, koncentration och mål är tre nyckelbegrepp inom all inlärning.” Eleverna görs 

här uppmärksamma på vad som kännetecknar en bra lärandeprocess. När det gäller mål anger 

texten att det är viktigt med en tydlig målsättning för att lyckas med sina studier. Eleven 

uppmanas också sätta upp delmål för sina studier. Vilka dessa mål eller delmål kan tänkas 

vara anges dock inte specifikt för svenskämnet, då anvisningarna är av allmän art. Eleven får 

med hjälp av: ”8 råd till dig som vill lära dig något”, tips och idéer om studietekniska faktorer 

som kan påverka resultaten positivt. Som exempel uppmanas eleven att skaffa sig 

förkunskaper, lära sig viktiga begrepp och läsa kapitel- och underrubriker i läroboken 

noggrant. Uppgifter och övningar ger inte direkta anvisningar till eleven om att sätta upp egna 

mål för sitt lärande. Eleven kan däremot, med hjälp av lärobokens kapitelindelning och 

övningsexempel ges möjlighet till reflektion över sitt eget lärande. 

     Läroboken kommunicerar formativ bedömning, i form av själv- och kamratbedömning. 

Exempel på det är i kapitlet som handlar om skrivandets grunder. Eleverna uppmanas här att 

skriva en kort text utifrån ett givet ämne, på endast fem minuter. Därefter bes eleverna att 

arbeta två och två och byta texter med varandra och sedan läsa igenom kamratens text. 

Kamraterna ska sedan ge varandra tre förslag till ändringar som skulle kunna göra texterna 

bättre. Efter detta skrivs texterna om på nytt och diskuteras i helklass. 

     Ännu ett exempel på formativ bedömning är övningen ”Kommentera andras text”. I denna 

övning ombeds eleven först arbeta individuellt med att läsa tre angivna texter. Därefter 

uppmanas eleven skriva en bedömning för varje text och sedan betygssätta dem. Slutligen 

ombeds eleverna jämföra sina omdömen. 

     Analysen påvisar att läroboken kommunicerar lärandet som både en individuell och social 

process. Vidare uppmanas eleven att vara målorienterad men det anges inte vilka specifika 

mål eleven ska uppnå. Läroboken kommunicerar formativ bedömning i form av själv- och 

kamratbedömning genom att det förekommer specifika uppgifter för ändamålet. 
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Tabell 1 Översikt över analysresultat 

Lärobok Aspekt Beskrivning Analys 

Insikter i svenska Lärandet som en 

individuell och social 

process. 

Det förekommer 

gruppuppgifter, särskilt i det 

inledande kapitlet. I övrigt är 

de flesta individuellt 

inriktade. 

Lärandet framstår i 

boken som i huvudsak en 

individuell process. 

Svenska i verkligheten  Uppgifterna är formulerade 

som både individuella och 

sociala. Dessutom 

förekommer uppgifter där det 

inte självklart framgår om 

den är tänkt som en 

individuell eller social 

uppgift. 

Lärandet framstår i 

läroboken som en både 

individuell och en social 

process. 

Svenska timmar - 

språket 

 Eleverna uppmanas att arbeta 

både individuellt och 

tillsammans. 

Lärandet framstår i 

läroboken som en både 

individuell och social 

process. 

Insikter i svenska Lärandet som en 

målinriktad process 

Mål och kunskapskrav finns 

angivna. 

För en målinriktad 

process behöver eleven 

uppmanas att inventera 

sina nuvarande 

kunskaper 

Svenska i verkligheten  Genom kapitelrubriker och 

text kan eleven eventuellt 

lista ut vad han/hon ska 

uppnå för mål. 

Läroboken uppmanar 

inte eleven till att sätta 

upp egna mål. 

Svenska timmar - 

språket 

 Bokens inledning uppmanar 

eleven att vara målorienterad 

och sätta upp delmål. Vilka 

dessa mål är – för ämnet 

svenska - anges dock ej. 

Läroboken uppmanar 

eleven att vara 

målorienterad men anger 

inte vilka specifika mål 

eleven ska uppnå. 

Insikter i svenska Formativ bedömning, 

elevens delaktighet 

Formativ bedömning kan 

sägas delvis vara 

kommunicerad i form av 

bedömningsmatriser och 

hänvisningar till 

ämnesplanens 

kunskapskrav/betygskriterier. 

Delvis, genom 

bedömningsmatriser och 

hänvisningar till 

kunskapskrav. 

Svenska i verkligheten  Läroboken kommunicerar 

inte någon formativ 

bedömning direkt till eleven. 

Vissa uppgifter ger dock 

eleven möjlighet att 

reflektera över sitt eget 

lärande. Detta är särskilt 

tydligt i den uppgift som ber 

eleven reflektera över en 

insändare. 

En viss form av 

självbedömning är 

möjlig för eleven. 

Svenska timmar - 

språket 

 Läroboken kommunicerar 

formativ bedömning med 

hjälp av övningar i själv- och 

kamratbedömning 

Läroboken 

kommunicerar formativ 

bedömning. 
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6 Jämförelse av analysresultaten 
Resultatet av analysen påvisar att lärandet som både en individuell och social process tycks 

mest uppmärksammat i två av de analyserade läroböckerna. Lärandet som en social process 

verkar däremot inte prioriteras i läroboken Insikter i svenska.  

     När det gäller lärandet som en målinriktad process är det endast Svenska timmar - språket 

som direkt uppmanar eleven att sätta upp egna mål för sitt lärande. Det presenteras däremot 

inte vilka dessa mål är eller kan vara. Svenska i verkligheten är den lärobok som inte alls 

uppmanar eleven att sätta upp egna mål för sitt lärande. 

     När det gäller aspekten formativ bedömning – elevens delaktighet, påvisar resultaten att 

Svenska timmar – språket är den enda lärobok som ger direkta anvisningar till eleven som kan 

betraktas som formativa. Detta görs med hjälp av specifika uppgifter som också involverar 

både en individuell och social process. En viss formativ bedömning kan dock sägas förmedlad 

också i övriga läroböcker, däremot inte i form av specifika uppgifter. Emellertid ger Insikter i 

svenska eleven möjlighet att reflektera över ämnesplanens kunskapskrav genom de matriser 

som presenteras efter varje kapitel. En viss möjlighet till självbedömning ges också i 

läroboken Svenska i verkligheten. Detta gäller specifikt de delar i boken som, om än indirekt, 

ger eleven möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. 

     Det som utkristalliserar sig vid analysen och jämförelsen av analysresultaten är att det inte 

helt klart går att urskilja i vilken mån de analyserade läromedlen kommunicerar bedömning 

för lärande, eller i vilken mån läroböckerna applicerar svenskämnesplanernas skrivningar. En 

orsak till det är att de aspekter analysarbetet utgått ifrån alla kan sägas innehålla en viss 

formativitet. Likaså ger de styrdokument som presenterats uttryck för formativa 

bedömningsaspekter. 
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7 Diskussion 
 

Syftet med den här undersökningen har varit att granska läroböcker utgivna efter den nya 

gymnasiereformens införande år 2011. Avsikten har varit att analysera i vilken mån 

läromedlen understödjer den bedömningsforskning som förespråkar bedömning för lärande 

men också i vilken mån läroböckerna tillämpar ämnesplanernas centrala innehåll för ämnet 

svenska. Ytterligare ett syfte har varit att jämföra läromedlen för att på så vis kunna påvisa 

eventuella gemensamma drag eller skillnader. Centrala frågor för undersökningen har varit:  

 I vilken mån understödjer läromedlen idén om bedömning för lärande? 

 I vilken mån applicerar läromedlen ämnesplanens skrivningar? 

 

I och med den senaste skolreformens införande år 2011 och introduktionen av en ny 

betygsskala, med fler betygssteg, har debatten om skolans betyg och bedömning åter hamnat i 

fokus. Samtidigt visar bedömningsforskning att bedömning för lärande eller formativ 

bedömning visar på förbättrade elevresultat.  

     Både Lars Lindström (Lindström 2011) och Christian Lundahl (Lundahl 2011) betonar 

vikten av att använda bedömningens formativa aspekter. Enligt Lundahl påvisar ett flertal 

studier hur viktig lärarens förmåga att arbeta pedagogiskt med bedömning faktiskt är för 

elevernas kunskapsutveckling. Lundahl poängterar också vikten av att lärare har en god 

bedömningskompetens och författaren anger en rad strategier för hur man som lärare kan 

kommunicera bedömning för lärande med elever. 

     Likt Lundahl och Lindström beskriver Skolverket kunskapsbedömning som en pedagogisk 

kärnfunktion och central del i lärarens kompetens (Skolverket 2011). Jag har därför funnit det 

både intressant och relevant att belysa om bland annat bedömningsforskningen satt spår i 

nyutgivna läromedel. 

     Metoden för undersökningen har varit en didaktisk analys utifrån aspekterna: lärandet som 

en individuell och social process, lärandet som en målinriktad process och formativ 

bedömning – elevens delaktighet. 

     Som resultatet av analysen påvisar går det inte helt klart går att separera i vilken mån de 

analyserade läromedlen kommunicerar bedömning för lärande eller svenskämnesplanens 

skrivningar. En orsak till det är att de aspekter analysarbetet utgått ifrån alla kan sägas 

innehålla en viss formativitet. Likaså har de styrdokument som presenterats vissa drag av 

formativitet. Det anges bland annat i svenskämnets syfte att eleverna ska ges tillfälle att 

bearbeta både sina egna och andras texter. Dessutom förväntas eleverna få arbeta med själv- 
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och kamratbedömning också när det gäller muntliga anföranden. Dessa skrivningar kan med 

andra ord uppfattas som en uppmaning till att eleven ska få arbeta formativt.  

     Det antal läroböcker som analyserats kan knappast sägas representera ett genomsnitt av 

nyutgivna läroböcker, och hur de kommunicerar formativ bedömning. Något man ändå kan 

fundera över är varför endast en av de undersökta läroböckerna, Svenska timmar – språket 

(Waje & Skoglund), har övningsuppgifter som kan betraktas som formativa. Ett möjligt svar 

kan kanske finnas i den kritik som Sture Långström riktar till läromedelsförlagen. En del av 

den kritik Långström framför bygger på att läromedelsförlagen mycket sparsamt tycks ta 

hänsyn till aktuell forskning. Vid nyutgivning av läromedel tycks det enligt Långström hellre 

vara erfarenheter och traditioner som styr läromedelsutvecklingen framför tilltro till vetenskap 

som ett medel för att förnya och förbättra branschens produkter.  

     Med tanke på att ett flertal studier också påvisar att läroboken fortfarande är det 

pedagogiska hjälpmedel som både influerar och utformar undervisningen mest har jag funnit 

det särskilt intressant att studera just dessa. Något som gör att undersökning av läroböcker 

även kan betraktas som särskilt viktigt, är det faktum att det inte längre sker någon statlig 

kontroll av läromedel. 

     För att undersöka om det är bedömningsforsningen, eller skolans styrdokument som 

påverkat utformningen av nyutgivna läromedel, eller om nyutgivna läromedel utformas enligt 

erfarenhet och tradition hade det möjligen varit lämpligare att använda en annan 

undersökningsmetod än den jag valt för denna studie. Ett intressant tillvägagångssätt kan, för 

framtida forskare, förslagsvis vara att intervjua läromedelsförfattare. 

7.1 Slutsatser 

 

Avslutningsvis vill jag påpeka att analysarbetet endast fokuserat läroböckerna utifrån att visst 

antal aspekter. Detta betyder att om en lärobok inte innehåller uppgifter för formativ 

bedömning, eller uppmanar eleven att sätta upp egna mål, kan det ändå ingå som en naturlig 

del i undervisningen.  

     Formativ bedömning, som en integrerad del i undervisningen, ställer dock krav på både 

lärare och elever. Som lärare kan man inte helt förlita sig på att läromedel på ett tydligt vis 

kommunicerar idén om bedömning för lärande. Därmed blir det viktigt att skapa strukturer 

inom skolvärden som ger utrymme för elever att inventera sina kunskaper och utvecklas 

utifrån den faktiska kunskapsnivå den enskilde eleven faktiskt befinner sig. 
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