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Sammanfattning 
Lärobokstexter är vanligt förekommande i engelskundervisningen, där läromedlen ofta 
innefattas som vägledning och struktur för läraren och eleverna. Enligt tidigare forskning kan 
de frågor som relateras till läromedelstexterna ses som en form av stöttning där eleverna genom 
dem kan främja sin läsförståelse och språkutveckling. Styrdokument för grundskolan i Sverige 
ställer höga krav på såväl elever som lärare, där flertalet kognitiva processer inbegrips i 
kunskapskravens formuleringar. Det ställer med andra ord också höga krav på läromedel och 
deras tillhörande frågor.  
 
Syftet med föreliggande studie var att belysa hur målet med textläsning uttrycks genom de 
frågor som relateras till dem i läromedel för engelskundervisning riktade mot årskurserna 7-9 
med fokus på vilka kognitiva processer som efterfrågas.  
 
Föreliggande studie använde innehållsanalys som datainsamlingsmetod, där Blooms reviderade 
taxonomi användes som kodschema och tillika analysredskap. Tre delar av ett läromedel i 
samma läromedelsserie, en läromedelsbok riktad till respektive årskurs, utgjorde urvalet där 
588 frågor relaterade till läromedelstexterna analyserades i taxonomin.  
 
Resultatet för studien visade att de vanligast förekommande frågorna i de tre analyserade 
läromedelsböckerna berörde de lägre nivåerna av Blooms reviderade taxonomi. Likaledes 
visade resultatet att spridningen av frågorna var relativt liten, både för sakprosa- och fiktiva 
texter, där det var svårt att klargöra en tydlig progression mellan de tre läromedelsböckerna.  
  



 

Tack 
Jag hade önskat rikta ett stort tack till min handledare Anna Hellén för allt stöd under arbetet! 
 
 
  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .................................................................................... 1 

2. SYFTE ............................................................................................... 2 

2.1 Frågeställningar .......................................................................................................................................... 2 

3. TIDIGARE FORSKNING .............................................................. 3 

3.1 Textanvändning i engelskundervisning – engelska som främmandespråk .................................................. 3 

3.2 Frågor i läromedel i engelskundervisning ................................................................................................... 4 

3.3 Sammanfattning ......................................................................................................................................... 5 

4. TEORETISKT RAMVERK ........................................................... 7 

4.1 Bruners Scaffolding-teori ............................................................................................................................ 7 

4.2 Blooms reviderade taxonomi ..................................................................................................................... 8 

5. METOD .......................................................................................... 10 

5.1 Innehållsanalys som datainsamlingsmetod .............................................................................................. 10 

5.2 Urval ......................................................................................................................................................... 11 

5.3 Genomförande ......................................................................................................................................... 12 

5.4 Bearbetning och analys ............................................................................................................................ 13 

5.5 Reliabilitet och validitet ........................................................................................................................... 15 

6. RESULTAT .................................................................................... 16 

6.1 Kognitiva processer i respektive läromedel .............................................................................................. 16 

6.2 Jämförelse mellan sakprosa och fiktion .................................................................................................... 19 

6.3 Resultatsammanfattning .......................................................................................................................... 21 

7. DISKUSSION ................................................................................. 23 

7.1 Resultatdiskussion .................................................................................................................................... 23 
7.1.1 Kognitiva processer i relation till årskurserna ......................................................................................... 23 
7.1.2 Kognitiva processer i relation till sakprosa och fiktion ............................................................................ 25 

7.2 Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 27 



 

7.3 Didaktiska konsekvenser .......................................................................................................................... 28 

REFERENSER 

BILAGOR 
 
 



 

1 
 

1. INLEDNING  
Läromedel är ett frivilligt arbetsredskap för lärare i svensk skola. Fram till 1992 bestämdes 
användningen av dem av staten, som också granskade läromedlen för att se till att de följde 
rådande läroplan (Reichenberg 2016). I dagsläget ställs inga sådana krav på läromedel och 
granskningen av dem har upphört. Reichenberg (2016) menar att detta innebär att lärare har en 
större frihet för val av läromedel samt användningen av dem, vilket ställer höga krav på läraren.  
 
För ämnet engelska, som lärs ut som ett främmandespråk i Sverige, är det särskilt vanligt med 
textbaserade läromedel, det vill säga läromedel bestående av en samling kortare skönlitterära 
texter och sakprosatexter, där de förstnämnda ibland är autentiska och ibland skrivna specifikt 
för läromedlet. Trots att läraren, liksom vid all läromedelsanvändning, har frihet att använda 
dessa efter eget bevåg, är det, enligt Reichenberg (2016), vanligt att läromedlet styr mycket av 
undervisningen i engelska, både vad gäller innehåll och struktur. Här uppstår en intressant 
problematik, då all undervisning i grundskolan har kunskapskraven i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018 (Lgr11) att förhålla sig till och sträva 
mot, samtidigt som de läromedel som styr mycket av undervisningen i engelska inte är explicit 
bundna till dessa krav. En intressant fråga blir då hur de textbaserade läromedlen faktiskt 
förhåller sig till Lgr11, mer specifikt i vilken grad läromedlen stöttar elevernas måluppfyllelse. 
 
De kunskapskrav i engelska för årskurs 9 som kan relateras till textläsning sträcker sig över ett 
brett spektrum av kunskaper och färdigheter. Kunskapskraven för E innefattar bland annat att 
eleven kan “förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer [...]” (Lgr11, s.38), 
kan “översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer” (Lgr11, s.38) 
och “kan [...] göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper” (Lgr 11, s.38). 
Kunskapskravet för A innefattar liknande tendenser, men med en högre grad av komplexitet: 
“Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer” (Lgr11, s.39), kan “välgrundat och nyanserat 
redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer” (Lgr11, s.39) och “kan [...] göra 
välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper” (Lgr11, s.40).  
 
Om undervisningen till stor del styrs av läromedlen är det självfallet höga krav som ställs både 
på texterna i sig och hur de behandlas och arbetas med i klassrummet. Läromedlen ger oftast 
själva relativt klara direktiv genom de frågor som ställs till texterna. Frågorna som används i 
engelskundervisning i förhållande till texterna som läses blir på detta sätt anvisningar för hur 
eleven ska ta sig an texten samt anger var fokus för textläsningen ligger. Aktiviteterna i 
undervisningen som är möjliga tillsammans med textläsning kan därför bli mångfacetterad, 
framför allt med adekvata frågor för syftet med aktiviteterna och textläsningen (Lundahl 2012). 
Aktiviteter som samtal och diskussion i relation till texter möjliggör att fler av kunskapskraven 
i läroplanen kan mötas vid textläsningen, vilket också frågorna som relateras till dessa kan 
åstadkomma. Resultatet av detta blir att textanvändning i engelska som främmandespråk 
tillsammans med frågor som inte endast ber eleven sammanfatta textens innehåll, kan täcka 
flertalet kunskapskrav och samtidigt utmana eleverna i sin språkutveckling.  
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Lundahl (2012) poängterar att frågorna som ställs i förhållande till en text bör kritiskt granskas 
för att utröna huruvida de är passande för eleverna: uppmuntras eleverna att dra egna slutsatser 
av det de har läst, relatera texten till de egna erfarenheterna, läsa mellan raderna och förutse vad 
som ska hända i en text eller återfinns endast faktainriktade frågor? De tidigare förmågorna som 
nämnts är något som sällan återfinns i läromedel, vilket blir problematiskt i relation till vad 
Lgr11 förväntar sig av eleverna (Lundahl 2012). Dessutom konstaterar Lundahl (2012) att det 
i grundskolans läromedel sällan återfinns läsförståelseuppgifter som “berör de högsta 
förståelsenivåerna enligt OECD:s förståelsebeskrivningar: ‘Reflecting on and evaluating the 
content of a text’ respektive ‘Reflecting on and evaluating the form of a text’” (s.410). Detta är 
problematiskt då eleverna genom undervisningen i den svenska skolan förväntas “inhämta och 
utveckla kunskaper” (Lgr11, s.7), något som möjligen försvåras om eleverna inte får utveckla 
sitt kritiska tänkande genom reflektion och värdering av texter i engelskämnet.  
 
Det är alltså i högsta grad relevant att undersöka frågorna som ställs i relation till texterna i 
läromedel inom engelskämnet, och ett sätt att göra det på är att titta på vilka kunskapstyper och 
kognitiva processer dessa frågor indikerar. Skönlitteratur framhålls ofta inom forskningen som 
särskilt främjande för elevernas språkutveckling, däribland genom att relatera händelser i texten 
till världen, sig själv eller andra situationer. Sakprosa har inte uppmärksammats på liknande 
sätt i forskningen, men återfinns likväl i läromedel, vilket gör det intressant att undersöka 
huruvida de frågor som ställs till fiktiva texter skiljer sig från dem som ställs till 
sakprosatexterna.  
 
Studien syftar till att belysa hur målet med textläsning uttrycks genom de frågor som relateras 
till dem i läromedel för engelskundervisning riktade mot årskurserna 7-9. För studien analyseras 
tre delar av ett läromedel, en läromedelsbok riktad till respektive årskurs, där frågorna som 
relateras till texterna analyseras genom Blooms reviderade taxonomi. 
 

2. SYFTE 
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur målet med textläsning uttrycks genom de frågor 
som relateras till dem i läromedel för engelskundervisning riktade mot årskurserna 7-9 med 
fokus på vilka kognitiva processer som efterfrågas. 
 

2.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar berörs i denna uppsats: 

• Vilka kognitiva processer efterfrågas mest frekvent i läromedlen? 
• Hur skiljer sig läromedel riktade mot årskurs 7, årskurs 8 respektive årskurs 9 åt? 
• Finns någon skillnad för frågor ställda till sakprosatexter jämfört med frågor ställda till 

fiktiva texter, och hur skiljer de sig i så fall åt? 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
För att kunna utröna vilka kognitiva processer som efterfrågas i frågor ställda till 
läromedelstexter behöver forskning om textanvändningen i engelska som främmandespråk 
presenteras, och huruvida denna kan ses som språkutvecklande eller inte. Följande avsnitt 
presenterar därför först forskning riktad mot textläsning som helhet och sedan redovisas 
forskning som behandlar sakprosa och fiktion. Därefter presenteras tidigare forskning som 
berör frågor i förhållande till texter i undervisning där engelska lärs ut som främmandespråk. 
Avslutningsvis ges en sammanfattning av den presenterade forskningen. 
 

3.1 Textanvändning i engelskundervisning – engelska som 
främmandespråk 
En stor del av läromedel i engelska som främmandespråk berör texter på målspråket. Texter 
har, enligt Lundahl (2012), en given plats i språkklassrummet då dessa är möjliga att använda 
på många olika sätt och för många olika syften.  
 
Vad som uppfattas viktigt vid läsning på ett främmandespråk är vad som konkret görs med 
texten, det vill säga hur elever tillsammans med lärare arbetar med en text. Bloemert, Jansen 
och van de Grift (2016) undersökte lärares förhållningssätt till litteratur i engelska som 
främmandespråk i Nederländerna, där lärare har frihet över vilken litteratur som ska användas 
i undervisningen och hur denna ska användas, vilket liknar svenska förhållanden. 
Artikelförfattarna använde fyra förutbestämda kategorier för att benämna resultatet av de svar 
som lärarna angav: 1) textbaserat förhållningssätt, det vill säga fokus på genre och terminologin 
för att tala om texter, 2) kontextbaserat förhållningssätt, det vill säga fokus på hur en text 
påverkats av tid, kultur och sociala sammanhang, 3) läsarbaserat förhållningssätt, det vill säga 
hur läsaren förhåller sig till texten på ett kritiskt sätt, och 4) språkbaserat förhållningssätt, det 
vill säga fokus på textens språk exempelvis genom ordföljd och sambandsord. Resultatet för 
studien visade att lärare använder alla fyra förhållningssätt i undervisningen, vilket, menar 
Bloemert, Jansen och van de Grift (2016), ligger till grund för god språkutveckling, eftersom 
eleverna till de deltagande lärarna gavs möjligheter att på mer än ett sätt utföra 
språkutvecklande aktiviteter relaterade till textläsning.  
 
Däremot är det inte endast hur texter arbetas med i undervisningen som har visats ge goda 
resultat för språkutveckling. Vilka typer av texter som används är också av betydelse. 
Skönlitterära texter kan, baserat på forskningsstudier, påverka elevers kritiska tänkande och 
språkutveckling i ett andra- eller främmandespråk om de har valts ut och instruerats om på ett 
adekvat sätt. Sådana studier är bland annat Stern (1985), Dickinson (1991) och Chu (2008) som 
alla tre behandlar hur skönlitteratur används i undervisningen i engelska som ett andra- eller 
främmandespråk och vad detta resulterar i för eleverna (se Shukri & Mukundan 2015). Dessa 
tre forskningsstudier konkluderade att fiktiva texter som används i undervisning, om de har 
valts ut och givits tydliga instruktioner om, främjar elevers kritiska tänkande och 
literacitetsnivå. Likaledes påvisade deras resultat att elevers kunskaper om målspråket kunde 
utvecklas om de skönlitterära texterna som användes var autentiska och motiverande för 
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språkinlärning (se Shukri & Mukundan 2015). Stern (1985, se Shukri & Mukundan 2015) 
konstaterade även att fiktiva texter kan utgöra en god grund för att expandera elevers vokabulär 
och kunskaper om grammatiska strukturer, eftersom de ger exempel på meningsbyggnad och 
vokabulär som elever möjligen inte skulle påträffa i vardagligt tal.  
 
Ytterligare en faktor som påverkar språkutvecklingen när fiktiva texter används i 
undervisningen är frågorna som ställs till dem. Tsui (2002, se Shukri & Mukundan 2015) 
påvisade betydelsen av lärarens frågeteknik där dennes sätt att fråga och vilka typer av frågor 
som ställs påverkar elevernas språkutveckling. Frågor som uppfattades goda och ställda på ett 
adekvat sätt motiverade eleverna, uppmuntrade deras kreativitet och stimulerade deras kritiska 
tänkande. Likaledes visade Tung och Chang (2009, se Shukri & Mukundan 2015) i sin studie 
att elever genom att läsa skönlitteratur kunde utveckla sitt kritiska tänkande med hjälp av 
lärarens frågor som hjälpte eleverna utveckla sina tankar och resonemang kring texten. 
 

3.2 Frågor i läromedel i engelskundervisning 
Vanligt förekommande vid användning av texter i undervisningen är frågor för att utveckla 
elevernas tänkande och språkförmåga. Flertalet studier har valt att fokusera på de frågor som 
ställs i läromedel i engelska som främmandespråk, bland annat för att undersöka komplexiteten 
i dessa. De nedan presenterade studierna har alla utförts i länder där statliga myndigheter har 
större inflytande över skolors val och användning av läromedel. Resultaten är emellertid 
applicerbara på läromedelsforskning i Sverige. Läromedel används i förhoppningen att de ska 
tillmötesgå de förmågor som respektive lands styrdokument och/eller läroplan åsyftar. 
Likaledes visar studiernas resultat tendenser som möjligen återfinns i läromedel i Sverige.  
 
En återkommande problematik som uppmärksammats i de studier som nedan presenteras är de 
lågt ställda kognitiva kraven på eleven som inlärare av engelska i läromedelsfrågorna. En av 
studierna är Freahat och Smadis (2014) studie som utfördes i Jordanien och syftade till att utröna 
hur många av de analyserade läromedelsfrågorna som tillhörde de högre respektive de lägre 
kognitiva nivåerna av Blooms taxonomi. Liksom denna studie eftersträvade Freahat och Smadis 
undersökning att belysa skillnaderna mellan de olika stadiernas läromedel ifråga om de 
kognitiva nivåerna och hur de procentuellt fanns representerade i respektive läromedel. 
Resultatet visade att de tre läromedlen uppvisade fler frågor på de lägre kognitiva nivåerna än 
de högre i Blooms taxonomi. Likaledes visade resultatet att flera av de högre kognitiva nivåerna 
av frågor var mer förekommande i läromedlen riktade mot de två lägre skolåldrarna; det 
läromedel som innehöll flest frågor på de högre nivåerna var också det läromedel som användes 
vid den lägsta åldern, det vill säga näst sista året på gymnasiet. Detta resultat påvisade att det 
fanns en procentuell nedgång för antalet frågor på de högre nivåerna av Blooms taxonomi 
mellan läromedlen. Artikelförfattarna diskuterar här att Jordaniens skolsystem lägger stor vikt 
vid kunskap i form av memorering, och nivåer såsom utvärdering och kreativitet, som anses 
högre i Blooms taxonomi, får stå tillbaka för dem. Trots att Freahat och Smadi (2014) uttrycker 
kritik mot detta faktum, är det möjligt att konstatera att läromedlen ifråga till stor del 
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överensstämmer med skolsystemets kunskapssyn, som lägger stor vikt vid exempelvis 
memorering, vilket är en av de lägre kognitiva nivåerna i Blooms taxonomi.  
 
En annan studie vars resultat visade låga kognitiva nivåer för frågorna i läromedel utfördes i 
Israel av Igbaria (2013). Artikelförfattaren analyserade ett läromedel riktad till engelska som 
främmandespråkundervisning för årskurs 9. Fokus för studien var “WH”-frågorna, det vill säga 
de frågor som påbörjades med ord som exempelvis “what”, “when” och “why” och avslutades 
med ett frågetecken, som analyserades med hjälp av Blooms taxonomi. Dessutom lades fokus 
på huruvida frågorna kunde placeras på någon av de högre kognitiva nivåerna i taxonomin, 
samt hur frekventa frågor för varje kognitiv nivå var i det berörda läromedlet. Resultatet av 
studien visade att det de mest frekventa WH-frågorna återfanns på den näst lägsta nivån, 
“Comprehension” (i Blooms reviderade taxonomi kallas denna “Understand”, se Krathwohl 
2002, s. 215) och de minst frekventa återfanns på den högsta nivån, “Evaluation”. Dessutom 
visade resultatet att läromedlet hade en högre grad av lägre kognitiva nivåer vad gäller frågorna 
i densamma, även om alla sex kategorier i de högre och lägre nivåerna fanns representerade i 
läromedlet. Liksom Freahat och Smadi (2014), menar Igbaria (2013) att läromedelsförfattarna 
möjligen varit influerade den äldre läroplanen för landet, eftersom de lägre kognitiva typerna 
av frågor motsvarar vad som förväntades av elever i densamma. Det är således möjligt att hävda 
att båda studierna uppvisar läromedel som på ett eller annat sätt tagit läroplaner och 
styrdokument i beaktande med liknande resultat. 
 
En tredje studie som undersökt frågor i relation till kognitiv nivå är Adli och Mahmoudi (2017). 
Denna studie fokuserade på frågor i engelska läromedel från Iran i relation till elevernas nivå 
där fyra olika läromedel analyserades. Läromedlen riktade sig mot olika nivåer för inlärning av 
engelska. I likhet med de två tidigare presenterade studierna visade resultatet i denna studie att 
läromedelsböckerna innehöll fler frågor som riktade sig mot de lägre kognitiva nivåerna än de 
högre i Blooms taxonomi. Även om det fanns en signifikant skillnad i hur frekventa 
frågetyperna var i de olika läromedlen, var frågor som berörde de lägre kognitiva nivåerna mest 
förekommande i alla de analyserade läromedlen. Adli och Mahmoudi (2017) drar slutsatsen att 
läromedelsförfattare bör vara uppmärksamma på huruvida deras läromedel motsvarar rätt 
kognitiv nivå för den tilltänkta elevgruppen.  
 
Slutligen har Alnofal (2018) jämfört de frågor som konstruerats av läraren med de frågor som 
ställdes i läromedlet och kom fram till att både lärarna och läromedlen generellt förhöll sig på 
en låg kognitiv nivå, men att lärarfrågorna hade en större proportion av lägre kognitiva nivå-
frågor än läromedlet, där de två lägsta nivåerna i taxonomin var de vanligast förekommande. 
Läromedlet innehöll således fler kognitivt utmanande frågor, men innehöll, liksom lärarnas 
lektioner, flest frågor för de lägre kognitiva nivåerna. 
 

3.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen som presenterats ovan att textanvändning i 
engelska som främmandespråk kan vara fördelaktigt om detta görs på ett adekvat sätt, däribland 
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genom mångfacetterad undervisning som ger möjligheter för eleverna att angripa texterna på 
olika sätt (Bloemert, Jansen & van de Grift 2016), samt väl valda texter i samband med 
instruktioner från lärare (se Shukri & Mukundan 2015). Dessutom påverkar frågorna som 
relateras till texterna språkutvecklingen (se Shukri & Mukundan 2015), där de som återfinns i 
läromedel för ämnet engelska som främmandespråk uppskattas förhålla sig till en låg kognitiv 
nivå när de hade behövt ha en bredare repertoar där högre och lägre kognitivt utmanande frågor 
blandas (Freahat & Smadi 2014; Igbaria 2013; Adli & Mahmoudi 2017; Alnofal 2018). Genom 
denna tidigare forskning presenteras en problematik som berör läromedelsfrågor och de brister 
som de möjligen har. Eftersom ovan presenterade studier utförts i andra länder än Sverige blir 
det därför intressant att belysa huruvida läromedelsfrågorna i svenska läromedel präglas av 
samma sorts brister som beskrivs ovan, vilket föreliggande studie ämnar belysa. Därtill beskrivs 
majoriteten av texterna som använts i de ovan nämnda studierna som skönlitteratur (se Shukri 
& Mukundan 2015), vilket också gör det intressant att i denna studie se huruvida 
läromedelsfrågor ställs annorlunda till fiktiva texter respektive sakprosatexter. I denna studie 
kommer “fiktion” eller “fiktiva texter” användas för att beskriva skönlitterära texter i 
läromedlen som behandlas. 
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4. TEORETISKT RAMVERK 
Den teoretiska ram som ligger till grund för denna studie är Woods, Bruners och Ross (1976) 
scaffolding-teori som handlar om stödstrukturer vid inlärning. Även Blooms reviderade 
taxonomi (Krathwohl 2002) används, vilket är ett ramverk som syftar till att klassificera 
uppgiftsbeskrivningar. De kommer nedan att presenteras och diskuteras i separata avsnitt. 
Blooms reviderade taxonomi används även som analysredskap i detta arbete, vilket behandlas 
i avsnitt 5.4. 
 

4.1 Bruners Scaffolding-teori 
Scaffolding, eller stöttning som är den svenska översättningen av begreppet, syftar på en 
lärprocess där inläraren/eleven stöttas av en mer erfaren och kompetent person för att klara 
problemlösningar. Enligt Wood, Bruner och Ross (1976) bör uppgiften som eleven ställs inför 
vara av sådan karaktär att den ligger över elevens förmåga, dock utan att för den delen bli för 
komplex, och med läraren som vägledning och stöttning förväntas eleven kunna fullborda 
uppgiften. Läraren förväntas i sin tur anpassa stöttningen till de individuella behov eleven har, 
vilket kan innefatta att presentera alternativa tillvägagångssätt för att lösa uppgiften eller fylla 
i kunskap eleven inte besitter. Ytterligare en uppgift för läraren vad gäller stöttning för eleven 
är att hjälpa denne att behålla fokus på den presenterade uppgiften. Wood, Bruner och Ross 
(1976) menar att målsättningen för stöttning är att eleven slutligen ska kunna lösa problemet på 
egen hand utan lärarens stöttning. Detta möjliggörs genom att stöttningen successivt avtar. 
Scaffolding-teorin kan därför liknas vid en byggnadsställning där delar successivt tas bort när 
eleven klarar delmoment eller hela uppgiften på egen hand (Smidt 2013).  
 
När begreppet stöttning först myntades av Wood, Bruner och Ross 1976, presenterades detta 
tillsammans med en studie av forskarna där fokus var stöttning vid en problemlösning för barn 
mellan tre och fem år. Således har teorin främst använts i relation till små barn, men är likväl 
applicerbar på äldre elever eftersom de också är i behov av stödstrukturer och stöttning under 
de tidigare skedena av inlärning. Frågor som relateras till en text läst på ett främmandespråk, i 
det här fallet engelska, kan följaktligen ses som en form av stöttning eftersom eleven förväntas 
göra något mer med texten än endast läsa den från början till slut. Frågorna torde också vara 
passande för den tilltänkta åldersgruppen då läromedlen explicit beskriver vilken årskurs de 
åsyftas användas i (Coombs 2012a, Coombs 2013a, Coombs 2014a). Teorin ligger därför till 
grund för denna studie då dess syfte och frågeställningar behandlar läromedelsfrågor som kan 
ses som stödstrukturer. 
 
Även om läromedelsfrågorna är förutbestämda och därmed inte kan anpassas efter den enskilda 
elevens individuella behov såsom en lärare har möjlighet att göra (Wood, Bruner & Ross 1976), 
är teorin lämpad för denna studie. Frågorna skulle successivt kunna kräva mer och mer av 
eleven. Stöttningen i läromedel blir möjligen inte lika explicit och konkret som när en lärare 
stöttar en elev, men återfinns troligen implicit eftersom läromedelsfrågor sällan ställs utan syfte. 
Med detta som utgångspunkt blir det således mer intressant för denna studie att se de eventuella 
skillnader som frågorna i läromedelsböckerna har baserat på vilken årskurs de riktar sig mot. 
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Det är intressant att se huruvida komplexiteten ökar i och med elevernas ålder där de förväntas 
klara svårare frågor då de troligen har givits mer stöttning i föregående läromedel, det vill säga 
läromedlet för årskurs 8 ställer mer komplexa frågor än läromedlet för årskurs 7 och så vidare.  
 

4.2 Blooms reviderade taxonomi 
Blooms originaltaxonomi beskriver olika steg i lärandet hos en inlärare, där varje steg bygger 
vidare på det föregående (Krathwohl 2002). För varje steg ökar komplexiteten i uppgiften eller 
lärandemålet för eleven, vilket innebär att taxonomin har en hierarkisk ordning för stegen, där 
den lägsta nivån har lägst komplexitet, och så vidare. Den syn på lärande som presenteras 
genom denna kan även den ses som en typ av byggnadsställning, precis som scaffolding-teorin 
(Smidt 2013). Skillnaden mellan dem är att taxonomin syftar till uppgifterna och lärandemålen 
där de kontinuerligt byggs på, medan scaffolding-teorin syftar till stöttningen i form av lärare 
eller, som för den här studien, ett läromedel där stöttningen successivt tas bort. Detta innebär 
att eleven behöver behärska de föregående stegen i taxonomin för att kunna tillgodogöra sig de 
andra stegen i taxonomin och därmed utveckla sitt tänkande och sitt språk. Inlärare befinner sig 
på olika nivåer i sitt lärande, även om de tillhör samma undervisningsgrupp, vilket förespråkar 
att lärandemålen och uppgifterna som används bör ha en spridning över taxonomins alla nivåer 
för att stötta alla elever.  
 
I korta drag är Blooms originaltaxonomi en indelning av sex kognitiva processer som syftar att 
klassificera undervisningsmål (Krathwohl 2002), men kan likväl användas för klassificering av 
uppgiftsinstruktioner och frågor. Denna uppdelning möjliggjorde ett kritiskt granskande av 
undervisningsmål, uppgifter och dylikt och av vad som förväntas av en inlärare. 
Originaltaxonomin var med andra ord endimensionell, men reviderades senare av Anderson 
och Krathwohl 2001 och övergick till att bli tvådimensionell. Tidigare hade 
uppgiftsbeskrivningar och undervisningsmål analyserats mot de sex kognitiva processerna, men 
i den reviderade analyserades dem även mot fyra kunskapstyper (Krathwohl 2002). 
Kunskapstyperna och processkategorierna återfinns utskrivna med tillhörande underkategorier 
i tabellform i Bilaga 1 och Bilaga 2 i detta arbete.  
 
Krathwohl (2002) förklarar att ytterligare förändringar i den reviderade versionen av taxonomin 
ger ett mer djup än tidigare, bland annat genom att kunskap är uppdelad i fyra olika typer och 
har en egen dimension. Den reviderade tabellen har också förändrats i form av namnen som 
återfinns i processkategorierna där de benämns med sina respektive verbformer som motsvarar 
de tidigare benämningarna. Krathwohl (2002) poängterar också att processkategorierna har 
underkategorier som inte gavs fokus i originaltabellen men som är mer synliga i den reviderade 
tabellen. Däremot återfinns en hierarkisk syn i båda versionerna av taxonomin: 
processkategoriernas komplexitet uppfattas skilja sig åt, där nivån minnas är den lägsta av 
nivåerna och därmed också den nivån som har lägst komplexitet och kräver minst insats av 
eleven. På liknande sätt kan kunskapstyperna uppfattas ha en hierarkisk ordning där 
faktakunskap har lägst komplexitet och metakognitiv kunskap har högst komplexitet.  
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Det hierarkiska synsättet för taxonomitabellen bör däremot inte tillskriva någon av 
processkategorierna eller kunskapstyperna som mindre viktig (Adeli & Soozandehfar 2016). 
Adeli och Soozandehfar (2016) menar att de två lägsta processkategorierna, minnas och förstå, 
ligger till grund för att en inlärare ska kunna nå upp till de andra processkategorierna i 
taxonomitabellen, vilket innebär att de två kategorierna är av minst lika stor betydelse som de 
övriga fyra. Likaledes poängterar artikelförfattarna att inlärare på alla nivåer behöver möta alla 
processkategorier och kunskapstyper i undervisningen för att tillgodose sig en mångfald av 
inlärningsmöjligheter. Processkategorierna och kunskapstyperna ska med andra ord inte ses i 
den hierarkiska mening att elever på de lägre nivåerna endast bör möta de kategorier och typer 
som har lägre komplexitet, utan elever på alla nivåer främjas av en spridning. Adeli och 
Soozandehfar (2016) skriver att eleven utvecklas i sin språkutveckling och i sitt eget tänkande 
genom en spridning av uppgiftsbeskrivningar, frågor och liknande som berör olika grader av 
komplexitet.  
 
Frågorna, som utgör källmaterialet i denna studie, är möjliga att analysera med den presenterade 
taxonomitabellen. Taxonomin som analysverktyg presenteras under avsnitt 5.4. Frågorna kan 
ses som stödstrukturer i undervisningen, vilket taxonomitabellen också skulle kunna ses som. 
Detta är möjligt om det återfinns en spridning av kunskapstyperna och processkategorierna i 
undervisningen, där inte endast en eller få delar av taxonomin behandlas. Teorin speglar och 
förespråkar därmed en mångsidig undervisning där flera kognitiva processer och tänkande 
berörs, vilket blir en form av stöttning för inlärare. 
  



 

10 
 

5. METOD 
Följande avsnitt kommer att presentera den metod som använts för denna studie. Först 
presenteras innehållsanalys som datainsamlingsmetod följt av urvalet. Därefter beskrivs 
genomförandet av studien samt bearbetning och analys av källmaterialet. Avslutningsvis 
diskuteras reliabiliteten och validiteten i denna studie. 
 

5.1 Innehållsanalys som datainsamlingsmetod 
Innehållsanalys är en metod som analyserar dokument eller texter. Syftet är att “på ett 
systematiskt och replikerbart sätt kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i 
förväg” (Bryman 2011, s. 281), ett s.k. kodschema, vilket är passande för denna studies syfte. 
Eftersom läromedel är en form av text blir denna en lämplig metod för datainsamling. 
Tillsammans med Blooms reviderade taxonomi (läs mer i avsnitt 4.2 och 5.4) som 
analysverktyg kan innehållsanalysen således bidra till att besvara studiens frågeställningar.  
 
Studien innefattar såväl kvalitativa som kvantitativa inslag, det vill säga den ser inte endast till 
antalet gånger en fråga förekommer utan ämnar också analysera och diskutera hur detta står sig 
i relation till rådande läroplan och styrdokument. Bergström och Boréus (2005) poängterar 
problematiken att benämna innehållsanalysen som endast kvantitativ eller kvalitativ. De 
resonerar att en kvalitativ analys ibland kan berätta mer om det inhämtade källmaterialet än att 
endast presentera det på ett kvantitativt sätt. Detta innebär således att innehållsanalysen gjorde 
det möjligt att tillgodose både de kvantitativa och de kvalitativa inslag som studien har och 
valdes därmed som metod för denna.  
 
Fördelen med innehållsanalysen som datainsamlingsmetod är bland annat att det är en så kallad 
“öppen” (Bryman 2011, s.296) metod vilket innebär att det konkret finns beskrivet hur 
kodningsschema utformats och urval har gjorts. Även en kodningsmanual som beskriver hur 
kodningsschemat ska användas tillhör vad Bryman menar med en öppen metod. Urval för denna 
uppsats behandlas under 5.2 och kodningschemat och kodningsmanual behandlas under 5.3 och 
5.4. Bryman (2011) skriver att denna öppenhet också möjliggör uppföljningsstudier av den 
studie som utförts. Exempelvis skulle denna studie kunna replikeras med andra typer av 
läromedel i engelskundervisningen för att se om resultatet av denna är generaliserbart för flera 
olika läromedel än endast de som berörs i denna uppsats. Ytterligare en fördel är det faktum att 
jag som undersökare inte påverkar det material som analyseras då denna är i textform och inte 
är människor (Bryman 2011), vilket fallet hade kunnat vara om metoden hade varit observation 
eller intervju för studien. Däremot återfinns även begränsningar med innehållsanalysen, 
däribland objektiviteten. Även om det med hjälp av ett väl utformat kodningsschema och 
kodningsmanual säkerställer en viss form av objektivitet är någon form av tolkning alltid 
inblandad från den som undersöker, på grund av exempelvis förkunskaper om den kultur som 
källmaterialet återfinns i (Bryman 2011). Ytterligare en begränsning är att de tre läromedel som 
valts ut inte kan ses som representativa för alla läromedel i engelskundervisning i grundskolans 
årskurs 7-9 i Sverige, vilket påverkar generaliserbarheten (Bryman 2011). Emellertid är syftet 
inte att säga något generellt om läromedel i engelskundervisning, utan resultatet av studien är 
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endast representativt för de berörda läromedlen. Slutligen är en sista begränsning det faktum att 
en innehållsanalys inte svarar på frågan varför något ter sig som det gör (Bryman 2011). 
Däremot är det fortfarande möjligt att, genom den kvantitativa datan som samlats in, 
kommentera dessa på ett kvalitativt sätt, vilket är fördelaktigt för denna studie.  
 

5.2 Urval 
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur målet med textläsning uttrycks genom de frågor 
som relateras till dem i läromedel för engelskundervisning riktade mot årskurserna 7-9 med 
fokus på vilka kognitiva processer som efterfrågas. De läromedel som valdes som underlag för 
denna studie var Good Stuff Gold B Workbook (Coombs 2012a), Good Stuff Gold C Workbook 
(Coombs 2013a) och Good Stuff Gold D Workbook (Coombs 2014a). Läromedlen valdes då 
texten “Utarbetad i enlighet med Lgr11” (Coombs 2012a, Coombs 2013a, Coombs 2014a) 
återfinns på baksidan av respektive “Workbook”, vilket betyder att läromedlen är relativt nya 
och uppfattas möta ett eller flera kunskapskrav och/eller delar av centralt innehåll i läroplanen. 
De tre läromedlen riktar sig mot grundskolans engelskundervisning i årskurs 7, årskurs 8 och 
årskurs 9. En av anledningarna att de tre valdes som källmaterial för studien syftar till 
frågeställningen om hur läromedel riktade mot de olika årskurserna skiljer sig åt, och det mest 
effektiva var därmed att välja läromedel från samma förlag och från samma läromedelsserie. 
Läromedlen är i egentlig mening delar av samma läromedel, men för denna studie ses de tre 
böckerna som separata entiteter. De tre läromedlen är komplement till de textböcker som finns 
i samma serie, så kallade “Textbooks”. “Textbooks”-läromedel innehåller endast texter för 
eleverna att läsa, och var således inte underlag för denna studie. Däremot lästes texterna i 
relation till frågorna som analyserades för att underlätta analysen av frågorna samt för att utröna 
vilka frågor som ställdes till sakprosatexter eller fiktiva texter.  
 
De tre läromedelsböckerna som har titeln “Workbook” innehåller frågor och uppgifter till 
texterna i respektive “Textbook” och möjliggör ett lärande för eleven där denne inte är beroende 
av läraren som i andra former av läromedel. Detta gör “Workbook” till en arbetsbok där 
eleverna till viss del självständigt kan inhämta kunskaper i det engelska språket, vilket också 
gör uppgifterna passande för analys. De tre läromedlen innehåller, utöver frågor och uppgifter 
till texterna i “Textbook”, uppgifter och frågor som berör muntlig förmåga, hörförståelse, 
ordkunskap, fraser och grammatik. Eftersom studien syftar till att belysa målet med textläsning 
genom frågorna som relaterades till dem var det endast de frågorna som analyserades. Även 
uppgifter som inte var direkt ställda som en fråga i relation till texterna sållades bort.  
 
De tre läromedelsböckerna har påträffats under verksamhetsförlagd utbildning och används 
kontinuerligt genom hela årskurs 7, 8 och 9. Av egen erfarenhet uppfattas läromedlen också 
vara vanligt förekommande i grundskolan i Sverige för de nämnda årskurserna utan att för den 
delen vara normen. Detta eftersom lärare själva avgör vilket läromedel de vill använda i 
undervisning (Reichenberg 2016). Då läromedlen dessutom är från 2012, 2013 och 2014 



 

12 
 

innebär detta onekligen att de utformades under rådande läroplans inverkan, även om det inte 
uttryckligen ställs krav på att läromedel ska anpassas efter läroplanen (Reichenberg 2016).  
 
Hädanefter i detta arbete kommer de tre läromedlen att benämnas förkortat som LB, LC och 
LD, vilket refererar till vilken “Workbook” som åsyftas. Då de respektive textböckerna inte 
analyserades fick de heller inga benämningar utan tillskrevs sina respektive fullständiga titlar 
när de behandlades. Totalt återfanns 588 frågor relaterade till de olika texterna i 
läromedelsböckerna. I Bilaga 3 återfinns de frågor som analyserades med sidhänvisning för 
varje läromedel. 
 

5.3 Genomförande 
Forskningsstudien inleddes med att källmaterialet samlades in och avgränsades. Enligt 
Bergström och Boréus (2005) görs avgränsning av källmaterialet för att möjliggöra en 
generalisering av resultatet. Resultatet bör således kunna ge en generell representation för de 
utvalda läromedlen, i denna studie de frågor som relateras till texterna. Källmaterialet 
avgränsades med hjälp av rubrikerna till texterna i “Textbooks” eftersom de hade motsvarande 
rubrik i “Workbooks” för respektive uppgifter som relaterades till dem. Urvalet avgränsades 
ytterligare då endast de uppgifter som innehöll frågor relaterade till texterna avseddes 
analyseras, vilket möjliggjordes genom att “Workbooks” presenterar uppgifterna med 
underrubriker (Coombs 2012a, Coombs 2013a, Coombs 2014a). Vissa av sektionerna av frågor 
som återfanns under underrubrikerna “Reading” användes, samt vissa frågor med 
underrubriken “Speaking” som även de kunde relateras till de åsyftade texterna. Frågor med 
flersvarsalternativ, kryssalternativ eller där eleven förväntades fylla i det saknade ordet uteslöts 
då de redan hade förutbestämda svar. 
 
Vidare uppmärksammades det även vid avgränsningen att vissa av frågorna som återfanns 
under ovan nämnda rubriker inte var ställda som frågor, det vill säga med frågetecken som 
avslutande markör, utan med exempelvis en uppmaning att eleven skulle förklara eller ge 
exempel på något från texten. Den typen av “frågor” tilläts vara kvar för analys då de återfanns 
tillsammans med andra typer av frågor och uppfattades relateras nära till texterna. Likaledes 
uppmärksammades det vid avgränsningen att vissa frågor innehöll flera frågor, det vill säga 
efter en siffra som vanligen markerade en fråga återfanns flera frågor utan att de delades upp. 
Eftersom läromedlet inte särskiljer frågorna gjordes detta inte heller under analysen. Frågan 
placerades då också under den högst representerade kognitiva nivån som återfanns i frågorna 
eftersom åtminstone en av frågorna nådde upp till den nivån. Frågor som ombad eleverna att 
söka information på internet sållades också bort då de krävde mer än endast den lästa texten. I 
Bilaga 3 återfinns en tabell över vilka frågor som analyserades i de tre läromedelsböckerna med 
tillhörande sidhänvisningar.  
 
Bryman (2011) menar att en innehållsanalys bör utföras systematiskt och objektivt och efter ett 
så kallat kodschema som ska fastställas i förväg. För den här studien valdes Blooms reviderade 
taxonomi (Krathwohl 2002) som kodschema, vilket är ett analysredskap som fokuserar på hur 
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uppgiftsbeskrivningar reflekterar kognitiva processer, vilket var passande för syftet och 
frågeställningarna. Eftersom kodschemat som användes inte konstruerades för denna studie 
utan har använts vid flera andra studier, bedömdes det att en så kallad kodningsmanual inte 
behöver konstrueras till denna. Taxonomin presenteras utförligare i avsnitt 4.2 och 5.4 och 
ytterligare information om denna återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2.  
 
Sammanställningen av analysen presenteras i resultatdelen av detta arbete. Bergström och 
Boréus (2005) förklarar att beroende på studiens syftesformulering kan resultatet presenteras 
på olika sätt. För denna studie valdes resultatet att presenteras i form av tabeller där jämförelser 
mellan årskurser och sakprosa och fiktion kunde synliggöras. För att göra en rättvisande 
uppdelning av läromedlets texter användes definitionen som Parmenius-Swärd (2015) 
presenterar i Läslyftet: “Sakprosa, brukstext eller facktext är alla text som inte är skönlitterär 
eller fiktiv (som noveller, romaner, sagor, poesi)” (s.4). Eftersom analysverktyget dessutom 
presenteras som en tabell blev detta ett lämpligt sätt att presentera resultatet av denna analys 
på. Resultatet i tabellerna valdes också att presenteras procentuellt utifrån de tidigare angivna 
kategorierna för att ge en tydlig representation av “hur mycket” av läromedlets frågor som 
återfanns för den bestämda cellen. Även om resultat i tabellform i procent kan syfta att besvara 
de kvantitativa aspekterna av frågeställningarna är det även möjligt att med hjälp av dem dra 
slutsatser som berör de kvalitativa inslagen av denna studie. Utöver tabellerna presenteras också 
citat från läromedelsböckerna i resultatdelen av detta arbete för att ge förtydligande av resultatet 
samt för att konkretisera hur frågorna är formulerade. 
 

5.4 Bearbetning och analys 
I denna studie har Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl 2002) legat till grund för 
bearbetning och analys av de frågor som källmaterialet bidragit med. Den reviderade taxonomin 
presenteras under avsnitt 4.2, och kommer i detta avsnitt att behandlas och presenteras som 
analysredskap för studien. Taxonomitabellen var därmed kodschemat som innehållsanalysen 
utgår från. Däremot konstruerades ingen kodningsmanual då taxonomitabellen är ett beprövat 
analysredskap med tydligt avgränsade kategorier. Som nämnts i avsnitt 5.3 avgränsades 
källmaterialet så tillvida att frågor som relaterades till texterna var fokus för studien och för 
analysprocessen. Frågorna delades först in under kategorierna årskurs 7, årskurs 8 respektive 
årskurs 9. Frågorna delades sedan in i kategorierna sakprosa och fiktion, där alla tre 
årskursernas läromedel räknades in.   
 
Varje fråga analyserades enskilt och placerades i taxonomitabellen (Krathwohl 2002), då med 
stöd i respektive text som frågorna relaterades till (Coombs 2012b, Coombs 2013b, Coombs 
2014b). Processkategorierna och underkategorierna till dem återfinns i Bilaga 2 och 
kunskapstyperna och deras underkategorier återfinns i Bilaga 3. Processkategorierna innehåller 
verb som troligen förklarar sig själva, men kunskapstyperna kan behöva förtydligande. 
Faktakunskap syftar till den kunskap som eleven kan hämta från texten genom specifika detaljer 
eller element, medan begreppskunskap syftar till kunskaper om modeller, generaliseringar och 
strukturer där begrepp förekommer. Procedurkunskap handlar om ämnesspecifika metoder 
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samt lämpliga tillvägagångssätt som eleven kan använda sig av för att lösa en uppgift. Slutligen 
syftar metakognitiv kunskap till kunskap som handlar om elevens tänkande om sitt eget 
tänkande, metakognition, där självkännedom och strategisk kunskap återfinns som 
underkategorier.  
 
Nedan återfinns den tabell som användes under analysprocessen av läromedelsfrågorna.  
 

 
Kognitiva Processer 

Kunskaps- 
typer 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap 
      

Begreppskunskap 
      

Procedurkunskap 
      

Metakognitiv kunskap 
      

Tabell 1: Översatt version av den reviderade taxonomitabellen från figurform i Krathwohl (2002, s. 216).  
 
Varje enskild fråga analyserades utifrån denna tabell och kategoriserades i en av de 24 cellerna 
ovan. Därefter gjordes en uträkning för varje läromedel och för sakprosa eller fiktion där 
resultatet sedan presenterades i procentform i de 24 cellerna.  
 
Nedan presenteras två exempel med citat från källmaterialet på hur analysen gick tillväga. 
Första exemplet är från LB, det vill säga läromedlet riktat mot årskurs 7, och andra exemplet 
från LC, det vill säga läromedlet riktat mot årskurs 8.  
 
Exempel 1: What does Ashton do after school? (Coombs 2012a, s.21). Frågan faller in under 
processkategorin minnas då det som efterfrågas är att eleven förväntas komma ihåg eller känna 
igen vad texten sa att Ashton gjorde efter skolan. Kunskapstypen som efterfrågas här är 
faktakunskap då eleven förväntas kunna återge specifika detaljer från texten.  
 
Exempel 2: Would you like to take part? Why or why not? (Coombs 2013a, s.51). Denna fråga 
innefattar två frågor i en, men bedöms som en och placeras därmed i den högsta kategorin som 
frågan uppfattas uppnå. Processkategorin som berörs här är värdera då eleven förväntas besvara 
varför eller varför inte och behöver således också ge belägg för sina påståenden och väga dem 
mot varandra. Kunskaptypen som berörs av frågan är metakognitiv kunskap eftersom eleven 
förväntas kommentera sitt eget tänkande, det vill säga ha självkännedom om vad denne hade 
velat: delta eller inte? 
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5.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten och validiteten handlar om tillförlitligheten och giltigheten som forskningsstudier 
har (eller inte har). Bryman (2011) menar att för att få hög reliabilitet behöver forskningsstudien 
exempelvis vara replikerbar vid ett senare tillfälle, vilket möjliggör chansen att få likvärdiga 
resultat. I detta arbete användes Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl 2002), ett 
analysredskap som inte utformats av mig utan har använts vid andra studier och tillfällen, som 
är möjligt att använda för att få liknande resultat som i denna studie. Ytterligare en aspekt som 
stärker reliabiliteten av den föreliggande forskningsstudien är det faktum att mina personliga 
värderingar och åsikter inte har påverkat analysen av källmaterialet (Bryman 2011). En tredje 
aspekt för att få hög reliabilitet handlar om att analyseringen av källmaterialet kontinuerligt sker 
på exakt samma sätt (Bryman 2011). För att säkerställa detta är det möjligt att låta ytterligare 
en undersökare genomföra analysen med samma källmaterial och om dennes resultat ger samma 
utslag som mitt resultat ger det hög reliabilitet. Detta kallas interbedömarreliabilitet, enligt 
Bryman (2011). Bergström och Boréus (2005) förklarar att ett annat sätt att förvissa sig om 
reliabiliteten i en forskningsstudie är att genomföra en pilotstudie där eventuella svårigheter är 
möjliga att upptäcka, exempelvis problem med analysredskapet. Varken pilotstudie eller 
ytterligare en undersökare användes vid analysprocessen för den här studien, vilket skulle 
kunna antas ge låg reliabilitet. Däremot är det möjligt att argumentera att Blooms reviderade 
taxonomi (Krathwohl 2002) har använts vid flertalet andra studier och uppmärksammats ha 
tydliga gränsdragningar för de olika kognitiva processerna. Detta påvisar att analysredskapet, 
om det används korrekt av mig som undersökare, är beprövat av andra och inte utformat och 
tolkat av mig för denna studie. Eftersom studien dessutom är replikerbar innebär det att det är 
möjligt att göra exakt samma studie igen och få likvärdiga resultat. Det är också möjligt att 
replikera denna studie med samma källmaterial då de frågor som använts för analys i respektive 
läromedel finns listat med sidhänvisning i slutet av denna uppsats (se Bilaga 3). Argumenten 
som presenteras ovan ligger till grund för studiens reliabilitet.  
 
Vad gäller hög validitet för en forskningsstudie, påpekar Bryman (2011) att det krävs att arbetet 
genomgående fokuserar på syftet för densamme. Detta är möjligt att utröna, exempelvis, genom 
att se om slutsatserna är sammanhängande med syftet och frågeställningarna. I den här 
forskningsstudien innebär det att kodschemat fokuserar på de aspekter som hjälper till att svara 
på syftet (Bryman 2011), något Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl 2002) valdes specifikt 
för. Eftersom kodschemat, eller taxonomin, som användes redan var färdigställt fanns det inga 
möjligheter att förändra detta under studiens gång, vilket påvisar att studien trots allt har hög 
validitet och reliabilitet.  
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6. RESULTAT 
Följande avsnitt presenterar det sammanställda resultatet av denna studie. Först redovisas 
sammanställningen av de tre årskursernas olika läromedel och deras respektive frågor i 
tabellform med tillhörande citat. Därefter redovisas de sammanställda resultaten för 
läromedelsfrågorna tillhörande fiktion och sakprosa gemensamt för de tre läromedlen för att ge 
en övergripande bild av de likheter och skillnader de har. De sammanställda resultaten 
presenteras i procentform, där de celler som har 0,0 % representeras av ett streck för att tydligare 
urskilja övriga resultat. Avslutningsvis görs en sammanfattning av det sammanställda resultatet, 
vilka kommer att diskuteras i avsnitt 7. Totalt analyserades 588 frågor i läromedlen: 116 frågor 
återfanns i läromedlet riktat mot årskurs 7, 180 frågor återfanns i läromedlet riktat mot årskurs 
8 samt 292 frågor i läromedlet riktat mot årskurs 9. 
 

6.1 Kognitiva processer i respektive läromedel 
Tabellen nedan presenterar distributionen av frågor i läromedlet riktat mot årskurs 7. De 
vanligast förekommande frågorna återfinns i processkategorierna minnas och förstå för 
faktakunskap. Tabellen visar också att alla processkategorier är representerade, även om de 
endast påträffas en eller ett fåtal gånger i läromedlet. Tre av fyra kunskapstyper finns 
representerade i tabellen, men kunskapstypen procedurkunskap saknas i läromedelsfrågorna 
som analyserats. De mest frekventa frågetyperna i tabellen, minnas faktakunskap och förstå 
faktakunskap, utgör ungefär 87,9 % av läromedlets frågor baserat på tabellen.  
 

 Kognitiva Processer 

Kunskaps- 
typer Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap 60,3 % 27,6 % 0,9 % - 0,9 % - 

Begreppskunskap 0,9 % 0,9 % - - 1,7 % 0,9 % 

Procedurkunskap - - - - - - 

Metakognitiv kunskap - - 1,7 % 0,9 % 1,7 % 0,9 % 

Tabell 2: Procentuell representation avrundad till en decimal för läsförståelsefrågorna relaterade till texterna i 
LB baserat i Blooms reviderade taxonomi. 
 
Exempel på läromedelsfrågor som faller in i kategorin minnas faktakunskap i LB är “At what 
time does a school day start? (Coombs 2012a, s.46), “What do they do to be seen by the 
helicopter?” (Coombs 2012a, s.91) och “What had the tiger shark thrown up?” (Coombs 2012a, 
s.108). Exempelfrågorna som presenteras delar en likhet, vilken återfinns för majoriteten av 
frågorna då dessa faller in under kategorin minnas faktakunskap. Denna likhet är att svaren till 
frågorna finns återgivna i den tillhörande texten, oftast ordagrant som eleven förväntas hitta. 
Eleven behöver därmed komma ihåg de specifika detaljerna i texten för att kunna svara på 
frågorna.  
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Likaledes återfinns läromedelsfrågor som “How big are the biggest flying foxes?” (Coombs 
2012a, s.59) och “How many cities in the world are bigger than London?” (Coombs 2012a, 
s.64) som faller in under kategorin förstå faktakunskap. De liknar minnas faktakunskaps-
frågorna, men uppfattades vara av mer tolkande natur då svaren för dem inte återfanns explicit 
i texten utan fick tolkas av läsaren. Däremot fanns svaret alltid i texten, vilket gjorde att 
kunskapstypen förhöll sig till faktakunskap.  
 
I likhet med LB har även LC många frågor som berör minnas faktakunskap och förstå 
faktakunskap, vilket tabellen nedan presenterar. De frågetyperna innefattar ungefär 84,5 % av 
alla frågor som läromedlet har. Övriga celler har inga eller få frågor, vilket tyder på att de inte 
är särskilt frekventa. Till skillnad från LB finns alla kunskapstyperna representerade, men en 
av processkategorierna, tillämpa, saknar representation i läromedlet.  
 

 Kognitiva Processer 

Kunskaps- 
typer Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap 52,8 % 31,7 % - 2,2 % - - 

Begreppskunskap 1,1 % 1,7 % - - 1,1 % - 

Procedurkunskap - 1,1 % - 2,2 % - - 

Metakognitiv kunskap - 1,7 % - 1,7 % 2,2 % 0,6 % 

Tabell 3: Procentuell representation avrundad till en decimal för läsförståelsefrågorna relaterade till texterna i 
LC baserat i Blooms reviderade taxonomi. 
 
Frågor för minnas faktakunskap i LC ter sig på liknande sätt som de frågor som återfinns i LB: 
svaret för frågan finns i texten mer eller mindre ordagrant och eleven förväntas uppfatta 
specifika detaljer. Exempel på dessa är “When and where was Nelson Mandela born?” (Coombs 
2013a, s.9), “How did the bank manager react when they asked for money?” (Coombs 2013, 
s.59) och “How has Mrs Williams arranged for her alibi?” (Coombs 2013a, s.104). 
 
Även förstå faktakunskap-frågorna syftar oftast till tolkning av texten i LC precis som i LB. 
“Why is the sport called Demolition Derby?” (Coombs 2013a, s.51), “What is she known for?” 
(Coombs 2013a, s.53) och “Where are the three criminals?” (Coombs 2013a, s.59) är alla tre 
exempel på frågor där frågan syftar till specifika detaljer, men svaret behöver tolkas utifrån 
texten.  
 
Även det tredje läromdlet, LD, som är riktat mot årskurs 9 har flest frågor som berör 
faktakunskap, och då framför allt minnas och förstå som i de andra två läromedlen. De två 
processkategorierna tillsammans med faktakunskap innefattar ungefär 65,8 % av läromedlets 
frågor. Däremot finns två skillnader mellan de två andra läromedlen och LD, där den första 
skillnaden handlar om att både de sex processkategorierna och de fyra kunskapstyperna finns 
representerade minst en gång var i tabellen. Däremot återfinns inte alla kombinationer av 
processkategorier och kunskapstyper i tabellen. Den andra skillnaden för LD är att metakognitiv 
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kunskap finns representerad i alla sex processkategorier och utgör ungefär 26 % av tabellens 
frågor, vilket är betydligt högre än de andra två som har 5,2 % (LB) respektive 6,2 % (LC).  
 

 Kognitiva Processer 

Kunskaps- 
typer Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap 37,7 % 28,1 % - 4,1 % - - 

Begreppskunskap - 1,7 % 0,7 % 0,3 % - - 

Procedurkunskap - - - 0,7 % 0,7 % - 

Metakognitiv kunskap 1,0 % 8,6 % 2,1 % 3,4 % 5,8 % 5,1 % 

Tabell 4: Procentuell representation avrundad till en decimal för läsförståelsefrågorna relaterade till texterna i 
LD baserat i Blooms reviderade taxonomi. 
 
Frågorna som relateras till minnas faktakunskap och förstå faktakunskap ter sig liknande som 
de för LB och LC i struktur och vad som efterfrågas av eleven. Läromedelsfrågorna som 
däremot syftar till metakognitiv kunskap behandlar bland annat hur eleven själv tänker kring ett 
givet ämne i texten eller hur denna relaterar situationer eller ämnen som texten berör till sig 
själv. Exempel på detta är “You have bought two things in a shop but you are only charged for 
one. Would you tell the shop assistant about the mistake?” (Coombs 2014a, s.108). Frågan 
syftar till metakognition och processkategorin tillämpa eftersom eleven förväntas använda 
situationen som beskrivs för att förklara hur hen hade agerat. Likaledes berör exemplet “Can 
you use more violence if the burglar is armed?” (Coombs 2014a, s.97) metakognitiv kunskap 
samt värdera eftersom eleven ska resonera för eller mot. Ytterligare ett exempel på 
metakognitiv kunskap kan ges tillsammans med processkategorin skapa: “What would you do 
if someone invaded your country? Why?” (Coombs 2014a, s.94). I detta exempel förväntas 
eleven beskriva hur hen hade agerat i en given situation och får således skapa förutsättningar 
och begränsningar för situationen samtidigt som denne förväntas argumentera för sina val.   
 
Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att de tre läromedlen som riktar sig till 
årskurserna 7-9 har flest frågor som faller in under kategorierna minnas faktakunskap och förstå 
faktakunskap. Läromedlet för årskurs 9, LD, är det enda läromedel som innefattar alla 
processkategorierna och alla kunskapstyper även om alla kombinationer av dem inte finns 
representerade. LD är också det läromedel där det återfinns flest frågor som berör den 
metakognitiva nivån, det vill säga den mest komplexa nivån för kunskapstyperna. I 
ovannämnda resultat kan således ingen genomgående progression mellan läromedlen skönjas 
med undantag för det faktum att läromedlet för årskurs 9 har fler mer komplexa frågor än de 
två övriga läromedlen, och uppfattas således också begära mer av eleven. 
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6.2 Jämförelse mellan sakprosa och fiktion 
Totalt analyserades 228 frågor riktade till sakprosatexter i läromedlen: 62 frågor återfanns i 
läromedlet riktat mot årskurs 7, 74 frågor återfanns i läromedlet riktat mot årskurs 8 samt 92 
frågor i läromedlet riktat mot årskurs 9. Likaledes analyserades totalt 360 frågor riktade till 
fiktiva texter i läromedlen: 54 frågor återfanns i läromedlet riktat mot årskurs 7, 106 frågor 
återfanns i läromedlet riktat mot årskurs 8 samt 200 frågor i läromedlet riktat mot årskurs 9. 
Nedan kommer frågorna för de tre läromedlen att presenteras i en gemensam tabell för 
respektive genre.  
 
Nedan återfinns tabellen som visar det gemensamma resultatet för LBs, LCs och LDs 
sakprosatexter och distributionen av frågor för dem.  
 

 Kognitiva Processer 

Kunskaps- 
typer Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap 43,9 % 25,9 % 0,4 % 1,8 % 0,4 % - 

Begreppskunskap 0,4 % 1,8 % - - 1,8 % - 

Procedurkunskap - 0,4 % - 2,6 % 0,9 % - 

Metakognitiv kunskap 1,3 % 7,0 % 1,8 % 1,3 % 5,7 % 2,6 % 

Tabell 5: Procentuell representation avrundad till en decimal för läsförståelsefrågorna relaterade till 
sakprosatexter i LB, LC och LD baserat i Blooms reviderade taxonomi.  
 
De vanligast förekommande processkategorierna är minnas och förstå och för kunskapstyperna 
dominerar faktakunskap. Detta är i linje med det som visades i föregående avsnitt där 
läromedlens frågor presenterades i sin helhet och påvisade liknande tendenser. För sakprosa 
utgör de två kombinationerna av faktakunskap en procentuell representation av ungefär 69,8 % 
av frågorna relaterade till sakprosa i läromedlen. Det skiljer sig relativt stort från de två till den 
tredje mest frekventa kombinationen, nämligen förstå metakognitiv kunskap som innehåller 7,0 
%, vilket tyder på att de andra två är vanligast förekommande med ganska god marginal. I 
tabellen innefattas alla sex processkategorierna och alla fyra kunskapstyper minst en gång, även 
om kombinationerna av de alla inte återfinns i tabellen. I tabellen syns även att förstå och 
värdera är de enda av processkategorierna som innehåller frågor som berör alla fyra 
kunskapstyperna.  
 
Även om faktakunskap är den mest frekventa kunskapstypen, där denna har frågor för fem av 
sex processkategorier, är den näst vanligaste kunskapstypen metakognitiv kunskap, det vill säga 
den mest komplicerade kunskapstypen i taxonomin. Till skillnad från faktakunskap har 
metakognitiv kunskap en eller flertalet frågor som faller in under alla sex processkategorierna, 
där förstå och värdera är de mest frekventa i kombination med denna. Vid en sammanslagning 
av processkategorierna som berörs av metakognitiv kunskap för de tre läromedlen uppnår denna 
kunskapstyp ungefär 19,7 %, det vill säga nästan en femtedel av alla frågor tillhörande sakprosa. 
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Skapa är den processkategori som innehåller minst representation i läromedlen där denna endast 
kombineras med metakognitiv kunskap.  
 
I denna tabell återfinns 17 av de 24 cellerna. Detta innebär att ungefär 70 % av taxonomins 
olika kombinationer behandlas i frågorna riktade till sakprosatexter i läromedlen. 
Begreppskunskap och procedurkunskap ges sparsamt med utrymme i läromedlen där 
kombinationerna med olika processkategorier innefattar 4,0 % respektive 3,9 % av 
läromedelsfrågorna.  
 
Tabellen nedan presenterar det sammanställda resultatet för läromedelsfrågorna relaterade till 
fiktion i de tre läromedlen.  
 

 Kognitiva Processer 

Kunskaps- 
typer Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap 48,6 % 31,1 % - 3,3 % - - 

Begreppskunskap 0,6 % 1,4 % 0,6 % 0,3 % - 0,3 % 

Procedurkunskap - 0,3 % - - - - 

Metakognitiv kunskap - 3,3 % 1,1 % 3,1 % 2,8 % 3,3 % 

Tabell 6: Procentuell representation avrundad till en decimal för läsförståelsefrågorna relaterade till de fiktiva 
texterna i LB, LC och LD baserat i Blooms reviderade taxonomi. 
 
I likhet med frågorna relaterade till sakprosatexter, återfinns de mest frekventa kombinationerna 
minnas faktakunskap och förstå faktakunskap även för fiktion i de tre läromedlen. 
Sammanslaget ger de två kombinationerna ett utslag på ungefär 79,7 % av läromedlets frågor 
relaterade till fiktion. Detta innebär att läromedelsfrågorna för fiktion innefattar en högre 
frekvens av minnas faktakunskaps- och förstå faktakunskaps-frågor än de relaterade till 
sakprosa. Denna tabell innefattar dessutom, i likhet med föregående tabell, alla kunskapstyper 
och processkategorier för taxonomin, dock med skillnaden att denna tabell har färre 
kombinationer än vad föregående har. Av 24 celler innehåller 14 av dem frågor som berör 
fiktiva texter. Detta innefattar ungefär 58 % av taxonomins alla kombinationer, vilket är lägre 
än för sakprosatexter (70 %).  
 
Även för denna tabell återfinns metakognitiv kunskap som den näst mest frekventa 
kunskapstypen. En sammanställning av cellerna för denna kunskapstyp uppnår 13,6 %, där fem 
av sex processkategorier finns representerade. Detta skiljer sig åt från läromedelsfrågorna för 
sakprosatexter där en högre procentuell representation för kunskapstypen återfanns, samt 
återfanns i kombination med alla sex processkategorier. Däremot uppnår den mest komplexa 
kombinationen skapa metakognitiv kunskap en högre procentuell representation för fiktion (3,3 
%) än för sakprosa (2,6 %). På liknande sätt återfinns liten representation för kunskapstyperna 
begreppskunskap och procedurkunskap, där de innefattar 3,2 % respektive 0,3 % totalt i hela 
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tabellen för fiktion. Detta resultat är även det mindre än i tabellen för sakprosa, där denna 
innehöll 4,0 % för begreppskunskap och 3,9 % för procedurkunskap.  
 
För begreppskunskap och procedurkunskap återfinns även fler skillnader mellan tabellerna. En 
av skillnaderna är att begreppskunskap ges en större spridning för fiktion än för sakprosa, där 
den förstnämnda återfinns i kombination med fem processkategorier där endast värdera saknas. 
För sakprosa ser samma kombination med processkategorier annorlunda ut, där tre av sex 
processkategorier finns representerade. Likaledes skiljer sig spridning och frekvens för 
procedurkunskap för de båda tabellerna. I tabellen för sakprosa finns en spridning som 
innefattar tre av sex processkategorier och uppnår tillsammans 3,9 % av läromedlens alla frågor. 
För tabellen som behandlar fiktiva texter återfinns en mindre spridning för procedurkunskap 
där endast processkategorin förstå innefattas, och då med en procentuell representation av 0,3 
% för frågorna relaterade till fiktion.  
 
Sammanfattningsvis är de vanligast förekommande kombinationerna i taxonomin minnas 
faktakunskap och förstå faktakunskap för både sakprosa och fiktion, där den sistnämnda genren 
innehåller en högre procentuell representation av kombinationerna än den förstnämnda. 
Likaledes har båda genrerna samma kunskapstyp som näst mest frekvent, metakognitiv 
kunskap, där sakprosa har störst procentuell representation i jämförelse med fiktion. Sakprosa 
innehåller också den största spridningen av läromedelsfrågor där 17 av 24 kombinationer 
behandlas, till skillnad från fiktionens 14 av 24. Dock ges begreppskunskap en större spridning 
i fiktion än sakprosa, där fler processkategorier behandlas. För sakprosa finns en större 
procentuell representation för procedurkunskap där även fler processkategorier behandlas. 
 

6.3 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att de tre läromedlens frågor förhåller sig till 
de lägre kognitiva nivåerna där kombinationerna minnas faktakunskap och förstå faktakunskap 
är de mest frekventa för alla tre årskursernas läromedel. Den mest markanta skillnaden som 
återfanns mellan läromedlen var för läromedlet riktat mot årskurs 9, LD. Det läromedlet 
innehöll flest frågor som berörde den metakognitiva kunskaps-nivån med en procentuell 
representation på 26 %, det vill säga ungefär en fjärdedel av läromedlets alla frågor. De två 
andra läromedlen, LB och LC, skiljde sig inte markant åt på samma sätt, vilket gör det svårt att 
uppfatta någon större progression mellan de två eftersom de har likvärdig spridning av frågor. 
En viss progression är möjlig att se i LD, men då dennas spridning förhåller sig mestadels till 
en enda annan kunskapstyp med tillhörande processkategorier blir det problematiskt att 
fastställa en stark progression mellan läromedlen. 
 
För läromedelsfrågorna relaterade till sakprosa respektive fiktion återfanns både skillnader och 
likheter. Likheterna innefattade bland annat att minnas faktakunskap och förstå faktakunskap 
var de vanligast förekommande kombinationerna för båda genrerna. Däremot uppfattades 
läromedelsfrågorna relaterade till sakprosa innehålla en större spridning än frågorna relaterade 
till fiktion. Bland annat utgjorde de två mest frekventa kombinationerna inte lika stor 
procentuell representation i frågorna för sakprosatexter som de relaterade till fiktiva texter. För 
båda genrerna var metakognitiv kunskap den näst vanligast förekommande kunskapstypen, där 
sakprosa återigen innefattade en högre representation av denna i frågorna relaterade till 
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texterna. Baserat på ovan nämnda resultat är det således möjligt att till viss del påstå att frågor 
relaterade till sakprosa respektive fiktion skiljer sig åt, där sakprosa har en större spridning och 
även högre grad av komplexitet. 
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7. DISKUSSION 
Följande avsnitt redovisar diskussionen för studiens resultat i förhållande till syfte, 
frågeställningar, teoretiskt ramverk och tidigare forskning. Även läroplan och styrdokument 
kommer att diskuteras i samband med studiens resultat. Slutligen kommer även studiens metod 
att diskuteras samt didaktiska konsekvenser. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Här följer diskussion av studiens resultat. I första avsnittet diskuteras frågeställningarna som 
behandlar skillnaden mellan årskurserna och de mest frekventa kognitiva processerna som 
efterfrågas. I det andra avsnittet diskuteras frågeställningen som behandlar skillnaden mellan 
sakprosa och fiktion. 
 

7.1.1 Kognitiva processer i relation till årskurserna 
Syftet för denna studie var att belysa hur målet med textläsning uttrycks genom de frågor som 
relateras till dem i läromedel för engelskundervisning riktade mot årskurserna 7-9 med fokus 
på vilka kognitiva processer som efterfrågas. Resultatet för denna studie visar att de två lägre 
nivåerna minnas faktakunskap och förstå faktakunskap är vanligast förekommande i vad som 
efterfrågas i frågorna relaterade till texter i respektive läromedel. Detta uppvisar liknande 
riktning som den tidigare forskningen för området presenterat där läromedelsfrågorna för 
engelska som främmandespråk förhåller sig på en låg nivå av komplexitet, där eleverna oftare 
förväntas återge specifika detaljer än att värdera eller analysera texten de har läst (Frehat & 
Smadi 2014; Igbaria 2013; Adli & Mahmoudi 2017; Alnofal 2018). Adeli och Soozandehfar 
(2016) poängterar visserligen att processkategorierna minnas och förstå ligger till grund för 
vidare utveckling för elevernas språk och kunskaper, men den procentuellt höga 
representationen av de två processkategorierna i de tre läromedlen innebär en del 
begränsningar. Adeli och Soozandehfar (2016) påpekar att även om det är viktigt att ha en god 
grund för förståelse av texter som läses på ett främmandespråk behöver övriga kognitiva 
processer beröras för att eleverna ska utvecklas till sin fulla potential.  
 
Resultaten för denna studie uppfattas till viss del förankrad i styrdokument och läroplan 
eftersom eleverna förväntas kunna återge viktiga detaljer i en text samt kunna förstå innehållet 
i det de läser (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 
2018). Detta stämmer även det relativt väl överens med den presenterade tidigare forskningen 
där två studier, Freahat och Samdi (2014) och Igbaria (2013), påvisat styrdokumentens 
inflytande över läromedel. Detta innebär att läromedelsförfattare troligen syftar till att 
läromedlen ska motsvara styrdokument och läroplaners mål och krav, vilket också resulterar i 
att vissa kognitiva processer möjligen får stå tillbaka för andra som uppfattas viktigare (Freahat 
& Smadi 2014; Igbaria 2013). Däremot är det möjligt att ställa sig kritisk till de tre analyserade 
läromedlen för denna studie eftersom läroplan och styrdokument för Sverige ställer krav på 
eleven som sträcker sig längre än endast memorering eller förståelse för specifika detaljer i en 
text som läses på engelska. Likaledes blir det svårt att besvara frågan om huruvida 
läromedelsförfattarna medvetet har valt att lägga fokus på de lägre kognitiva nivåerna eller om 
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det är en generell inställning som läromedelsförfattare har. Den presenterade forskningen på 
området uppvisar en tendens som sträcker sig över landsgränser, vilket skulle kunna uppfattas 
som ett generellt synsätt som läromedel i engelskämnet har. För att fastställa om det finns en 
genomgående attityd hos läromedelsförfattare i Sverige gällande komplexitet i frågorna 
relaterade till texter hade fler läromedel varit nödvändiga för analys eftersom de tre som 
analyserats för denna studie tillhör samma läromedelsserie och har samma författare.   
 
För LB och LC är spridningen av frågor relativt liten, vilket blir problematiskt eftersom 
eleverna i slutet av årskurs 9 förväntas kunna återge mer än detaljer från texter, exempelvis 
genom att diskutera innehållet på ett “välgrundat och nyanserat” (Lgr11, s.39) sätt för betyget 
A. Även kopplingen till de egna erfarenheterna och kunskaperna som återfinns i Lgr11 blir svårt 
att uppnå genom frågorna i läromedlen. Värt att poängtera är det faktum att avsaknaden av 
spridning i läromedlen för årskurs 7 och 8 kan ge konsekvenser för årskurs 9 när eleven 
förväntas göra kopplingar och tänka annorlunda än vad hen tränat på under de första två åren 
på högstadiet. Det är också möjligt att ponera att grunden för läsförståelsen på ett 
främmandespråk troligen har lagts under tidigare år i grundskolan, eftersom elever i Sverige 
börjar läsa ämnet engelska i årskurs 1 (Lgr11), vilket innebär att eleverna i årskurserna 7-9 
borde kunna utmanas mer än endast genom de kognitiva processerna minnas och förstå. Med 
ovan nämnda argument blir det därför problematiskt att se någon genomgående progression i 
de tre läromedlen gällande kognitiva processer.  
 
Man bör emellertid iaktta viss försiktighet när man kritiserar frågorna för de analyserade 
läromedlen, bland annat eftersom ett läromedel är ett komplement och inte en ersättning för en 
lärare och den stöttning som denna kan ge (Wood, Bruner & Ross 1976). Det innebär att 
läromedlet möjligen är avsett att lägga grunden för elevernas läsförståelseförmåga, vilket kan 
förklara mängden frågor där de förväntade svaren återfinns i texten i form av tolkning eller 
specifika detaljer. Genom att eleverna svarar på dessa grundläggande frågor med låg kognitiv 
komplexitet bereder det väg för att diskutera och fördjupa läsförståelsen med mer komplexa 
frågor tillsammans med läraren. Det kan också vara så att läraren är en bättre form av stöd vid 
de mer komplexa frågorna, eftersom ett läromedel är relativt fast i sin struktur och inte kan 
stötta eleven efter dennes individuella behov (Wood, Bruner & Ross 1976). Däremot är det inte 
alltid att läraren kan komplettera med de högre kognitiva-nivå-frågorna, vilket visades i 
Alnofals (2018) studie där både lärare och läromedel förhöll sina frågor till de lägre kognitiva 
nivåerna. Det innebär att kombinationen läromedel och lärare möjligen inte alltid kan uppfylla 
de lägre och högre nivåerna och ge eleverna den goda stöttning som behövs för deras kunskaps- 
och språkutveckling (Wood, Bruner & Ross 1976). Detta ställer höga krav på läraren som 
frågekonstruktör, mycket likt de höga krav som ställs på läraren i valet av läromedel, enligt 
Reichenberg (2016). Det är möjligt att argumentera att kraven som ställs på läraren istället 
borde skifta till att ställas på läromedlen, och möjligen vore det bästa att låta staten åter granska 
de läromedel som ges ut för att lärare inte ska belastas med detta (Reichenberg 2016)?  
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Vad som däremot måste uppmärksammas är det faktum att det endast är läromedelsfrågorna 
relaterade till texterna som har analyserats i denna studie. Det innebär således att övriga 
uppgifter i läromedlet möjligen innefattar de “saknade” kognitiva processerna, eller 
kombinationerna av processkategorier och kunskapstyper i taxonomin (Krathwohl 2002), som 
läromedelsfrågorna inte behandlar. Eftersom läromedelsförfattaren hävdar att läroboken är 
“utarbetad i enlighet med Lgr11” (Coombs 2012a, Coombs 2013a, Coombs 2014a) och därmed 
lämpad att tillgodose kraven och målen som läroplanen har. En mer övergripande analys av 
läromedlen skulle vara nödvändig för att utröna huruvida uppgifterna och frågorna i dem 
behandlar alla kognitiva processer och kunskapstyper i Blooms reviderade taxonomi 
(Krathwohl 2002) och därmed stöttar elevernas språk- och kunskapsutveckling i en vidare 
utsträckning. Ytterligare en analys hade kunnat göras där läromedlen ställs i relation till 
läroplanen för att utröna hur väl de förankras i styrdokumenten. Däremot är det möjligt att 
poängtera att övriga uppgifter i läromedlen inte alla berör texterna som återfinns i respektive 
“Textbook” (Coombs 2012b, Coombs 2013b, Coombs 2014b). Även om övriga uppgifter som 
inte relateras till texterna har högre komplexitet, är det fortfarande problematiskt att frågorna 
relaterade till texterna inte har högre komplexitet eftersom eleverna främjas av en spridning vid 
textläsning. Hade frågorna haft en högre spridning för kognitiva processer hade de också kunnat 
ses som goda stödstrukturer för elevernas läsförståelse och utveckling (Wood, Bruner & Ross 
1976), medan de nu endast stöttar eleverna mot en del av målet. Detta innebär att frågorna inte 
stöttar eleverna att utveckla alla förmågor som efterfrågas i Lgr11. Det gör det också omöjligt 
för en lärare att endast använda frågorna relaterade till läromedelstexterna vid läsning, eftersom 
de inte innefattar alla kognitiva processer som främjar elevernas utveckling i engelskämnet. 
 

7.1.2 Kognitiva processer i relation till sakprosa och fiktion 
Baserat på den tidigare forskningen presenterad i denna studie tillskrevs fiktion, eller 
skönlitteratur, språkfrämjande egenskaper där elever kan utveckla sitt kritiska tänkande och sin 
literacitetsnivå samt kan expandera sin vokabulär och sina kunskaper om grammatiska 
strukturer (Stern 1985, Dickinson 1991, Chu 2008, se Shukri & Mukundan 2015). Resultaten 
för föreliggande studie påvisar däremot andra tendenser. Där innehöll läromedelsfrågor 
relaterade till fiktiva texter en lägre spridning ifråga om kognitiva processer som efterfrågades 
än de som relaterades till sakprosatexter. Även om det är främjande för eleverna att 
sakprosatexternas frågor innehåller höga komplexa nivåer, är det anmärkningsvärt att fiktion, 
som har en god ställning för språkutveckling och kritiskt tänkande för elever i forskning, inte 
innehåller fler höga nivå-frågor i de tre läromedlen. Frågan om varför det förefaller vara på det 
här sättet i läromedlen kan inte besvaras, eftersom innehållsanalysen inte behandlar detta 
(Bryman 2011). Däremot kommer den tidigare forskningen, t.ex. Bloemert, Jansen och van de 
Grift (2016), Tsui (2002, se Shukri & Mukundan 2015) och Tung och Chang (2009, se Shukri 
& Mukundan 2015), att tillhandahålla punkter för kritik mot den höga frekvensen av låga 
kognitiva nivå-frågor för fiktion. För sakprosa, som saknar stöd i forskning, kommer istället 
kvalificerade antagande att göras.  
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Till en början är det möjligt att kritisera att fiktion har flertalet lägre komplexa nivå-frågor 
eftersom denna genre tillskrivits flertalet möjligheter att behandla både lägre och högre 
kognitiva processer. Frågor ställda till fiktion, om ställda på ett adekvat sätt, kan motivera 
eleverna och påverka deras språkutveckling och kritiska tänkande (Tsui 2002, Tung & Chang 
2009, se Shukri & Mukundan 2015), något som uppfattas saknas i det presenterade resultatet 
för fiktion i denna studie. Visserligen återfinns en smärre spridning av frågor relaterade till 
fiktiva texter, men majoriteten av frågorna är ställda mot det lägre kognitiva nivåerna i 
taxonomin (Krathwohl 2002). Eftersom eleverna behöver utmaningar för att utvecklas är det 
inte tillräckligt med den spridning som återfinns i läromedelsfrågorna relaterade till fiktion, 
eftersom en spridning ses som den bästa stöttningen (Wood, Bruner & Ross 1976). Stöttningen, 
eller byggnadsställningen (Smidt 2013), som dessa ska ge bör successivt avta, vilket inte visas 
i de tre läromedlen. Om eleverna inte utmanas med mer komplexa frågor riskerar deras språk- 
och kunskapsutveckling att avstanna.  
 
Däremot utmanas eleverna till viss del i de tre läromedlen, eftersom frågorna relaterade till 
sakprosatexter har en större spridning än de relaterade till fiktiva texter. Även om fiktion har 
givits mer utrymme i forskning och attribuerats språkfrämjande egenskaper innebär inte detta 
att sakprosa skulle ha en mindre betydande roll för elevers språkutveckling. Lgr11 förespråkar 
att elever läser en mångfald av olika texttyper i ämnet engelska under högstadiets tre år, vilket 
innebär att fiktion inte kan vara den enda genren med språkfrämjande egenskaper. Däremot 
återfinns även majoriteten av frågorna relaterade till sakprosatexterna i de två lägre kognitiva 
nivåerna av taxonomin (Krathwohl 2002) i denna studie, vilket läromedelsfrågor ofta gör, enligt 
Lundahl (2012). Detta innebär att fiktion och sakprosa inte kan ses som kompletterande i 
läromedlen ifråga om höga och låga kognitiva processer, utan endast ger ett grundläggande stöd 
för läsförståelse. Detta grundläggande stöd avtar inte heller, vilket god stöttning bör göra, enligt 
Wood, Bruner och Ross (1976).    
 
Slutligen är det möjligt att se likheter med föregående avsnitt, och därmed diskutera lärarens 
roll och huruvida övriga uppgifter i läromedlen behandlar de högre kognitiva nivåerna av 
taxonomin. Fiktionens möjligheter behöver inte vara begränsad på grund av frågorna relaterade 
till dem, utan kan ses lägga grunden för mer komplexa och utmanande uppgifter, där läraren 
kan ingå som ett stöd som bygger vidare på frågornas grund. Likaledes kan övriga uppgifter i 
läromedlet ha mer komplexa inslag, som även är relaterade till den lästa texten, men eftersom 
detta inte har undersökts i denna studie går det endast att spekulera kring detta påstående. Vad 
som ändå är möjligt att poängtera är att lärare använder sig av flera olika angreppssätt för att ta 
sig an texter tillsammans med eleverna (Bloemert, Jansen & van de Grift 2016), och det är 
möjligt att de tre läromedlen som analyserats medvetet är utformade för att ta sig an de mindre 
komplexa delarna av läsförståelse. Om läraren, som är den som väljer vilket läromedel hen vill 
arbeta med, enligt Reichenberg (2016), upplever att ett eller flera angreppssätt saknas i det valda 
läromedlet ger det möjligheter till att komplettera med egentillverkat material. Reichenberg 
(2016) menar att detta återigen ställer höga krav på läraren och dennes kompetens att välja 
läromedel samt att komplettera materialets begränsningar. 
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7.2 Metoddiskussion 
Metoden som användes för studien var innehållsanalys, där syftet var att belysa hur målet med 
textläsning uttrycks genom de frågor som relateras till dem i läromedel för engelskundervisning 
riktade mot årskurserna 7-9 med fokus på vilka kognitiva processer som efterfrågas. 
Innehållsanalysen visade sig vara passande för syftet och frågeställningarna, men har 
begränsningar. Exempelvis är det en omöjlighet att undvika någon form av subjektivitet, 
framför allt när jag är ensam undersökare som analyserar källmaterialet. Detta innebär att vissa 
av frågorna som analyserats möjligen hade hamnat under andra kombinationer av 
processkategorier och kunskapstyper om flera personer hade analyserat dem, samtidigt som 
reliabiliteten hade stärkts för studien. Däremot har analys genomgående skett systematiskt, 
vilket stärker studiens reliabilitet eftersom det innebär att en annan studie med samma 
källmaterial hade fått liknande resultat. Det är dock möjligt att argumentera att Blooms 
taxonomi, både den reviderade och originalet (Krathwohl 2002), är ett beprövat analysredskap 
med tydligt avgränsade kategorier som inte konstruerats endast för denna studies syfte. 
Kodschemat, som taxonomin var för innehållsanalysen, har således inte påverkats av mig under 
utformningen utan endast i analysen. De tydliga avgränsningarna för kategorierna och 
underkategorierna i taxonomin försäkrar inte objektivitet, men underlättar för att undvika en 
större grad av subjektivitet. Om flera hade analyserat frågorna i läromedlen skulle det ha öppnat 
för diskussion mellan undersökarna för att utröna var respektive fråga skulle placeras i 
taxonomin.  
 
Studiens urval är baserat på mina egna erfarenheter där jag påträffat läromedlen på olika skolor 
under min verksamhetsförlagda utbildning. Dock finns det inga uppgifter om hur vanligt 
förekommande läromedlen faktiskt är i våra grundskolor. Eftersom läromedlen dessutom tillhör 
samma läromedelsserie är det inte möjligt att dra några större slutsatser om hur 
läromedelsförfattare i allmänhet utformar frågor relaterade till läromedelstexter. De tre 
läromedlen valdes även ut med vetskap om att de var skrivna av samma författare för att se 
huruvida det återfanns en progression i dem mellan årskurserna 7, 8 och 9. Resultaten för 
studien är med andra ord inte tänkt att kunna generaliseras.  
 
Slutligen begränsades analysen till att endast behandla frågorna som relaterades till texterna. 
Flersvarsalternativ, kryssalternativ och frågor där eleven förväntades fylla i det saknade ordet 
uteslöts tillsammans med frågor där eleven skulle söka kompletterande information på internet. 
Dessutom uteslöts resterande uppgifter i läromedlet, vilket skulle kunna ge en missvisande 
presentation för läromedlet. Däremot berör syftet endast frågorna som relaterades till 
läromedelstexterna, vilket också gör att ytterligare undersökning behöver göras på de 
fullständiga läromedlen och deras uppgifter för att ge en presentation av dem och deras 
begränsningar och styrkor. Likaledes kan den stora mängden frågor diskuteras. Analysen tog 
tid, och flertalet gånger jämfördes frågor med varandra för att försäkra att de föll in under 
samma kategori på likvärdiga villkor. Genom att gå tillbaka i den egna analysen flertalet gånger 
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försökte jag uppnå en stark reliabilitet för studien, trots att jag var ensam som undersökare. Det 
hade möjligen varit mer givande att analysera ett mindre antal frågor, exempelvis hundra frågor 
från varje läromedel, men valet att analysera alla uppfattades ge en tydligare bild över 
läromedlens frågor på ett övergripande plan. Det är också anledningen till att fler frågor 
analyserades i läromedlet riktat mot årskurs 8 än årskurs 7, och ännu fler i läromedlet riktat mot 
årskurs 9 än årskurs 8, då alla frågor relaterade till texterna inbegreps i studien. 
 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Baserat på resultatavsnittet och diskussionsavsnittet i denna studie är det möjligt att konstatera 
att eleverna inte endast kan använda sig av läromedlens frågor vid textläsning för att utveckla 
flera kognitiva processer. Läromedelsfrågorna behandlar viktiga delar av läsförståelsen, men 
saknar de delar som utmanar eleverna att tänka längre och göra något mer med texten, vilket 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018 kräver att 
eleverna ska möta under sina tre år på högstadiet. Läraren behöver med andra ord vara 
närvarande vid användningen av läromedlen och komplettera dem när de brister. Precis som 
läraren har det stora ansvaret att välja passande läromedel har hen också det stora ansvaret att 
se till att läromedlet används för språkfrämjande och utvecklande syften, där läroplanen och 
dess krav efterföljs. Slutsatsen som därmed kan dras är att läromedel kan bidra med goda 
grunder för språk- och kunskapsutvecklingsmöjligheter och ses som en vägledning och 
stödstruktur för både lärare och elever, men läraren är den som i slutändan behöver se till att 
eleverna både stöttas och utmanas i textläsningen i engelskundervisningen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Blooms reviderade taxonomi: Kunskapstyperna 
 

Kunskapstyper Underkategorier 

Faktakunskap • Kunskap om terminologi. 
• Kunskap om specifika detaljer och element. 

Begreppskunskap • Kunskap om klassificeringar och kategorier. 
• Kunskap om principer och generaliseringar. 
• Kunskap om teorier, modeller och strukturer.  

Procedurkunskap • Kunskap om ämnesspecifika färdigheter och algoritmer. 
• Kunskap om ämnesspecifika tekniker och metoder. 
• Kunskap om kriterier för att bestämma när man ska 

använda lämpliga tillvägagångssätt.  

Metakognitiv kunskap • Strategisk kunskap. 
• Kunskap om kognitiva uppgifter, inklusive lämplig 

kontextuell och villkorlig kunskap. 
• Självkännedom.  

 
 
  



 

 
 

Bilaga 2: Blooms reviderade taxonomi: Processkategorierna 
 

Kognitiva Processer Underkategorier 

Minnas • Känna igen. 
• Erinra (komma ihåg).  

Förstå • Tolka (tyda). 
• Exemplifiera 
• Klassificera 
• Sammanfatta 
• Beteckna (karaktärisera).  
• Jämföra 
• Förklara 

Tillämpa • Utföra 
• Implementera (använda). 

Analysera • Urskilja (skilja på). 
• Organisera (arrangera, disponera). 
• Tillskriva (attribuera). 

Värdera • Kontrollera 
• Recensera (kritisera). 

Skapa • Generera (alstra). 
• Planera 
• Konstruera 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 3: Referenser och sidhänvisningar till källmaterialet 
 
Läromedel Sidor och frågor som 

analyserades 
Antal frågor 

LB s. 17, A 1-8 
s. 19, A 1-6 
s. 21, A 1-5 
s. 25, A1 1-4, A2 1-4 
s. 32, B 1-6 
s. 40, A 2-9 
s. 46, A 1-9 
s. 49, A 1-8 
s. 52, C 1-2 
s. 59, B1 1-10 
s. 60, C1 1-6 
s. 64, B 1-8 
s. 84, B 1-4 
s. 91, A 1-6 
s. 98, A2 1-6 
s. 104, A 1-6 
s. 108, B 2-9 

116 

LC s. 7, A2 1-11 
s. 9, A1 1-12 
s. 31, A 1-12 
s. 37, A 1-15 
s. 51, B 1-8 
s. 53, A 1-8 
s. 57, D 1-4 
s. 59, A1, 1-8 
s. 63, A 1-8 
s. 68, A 1-5 
s. 69, A 1-2 
s. 70, A 1-6 
s. 75, A 1-6 
s. 79, C 1-8 
s. 80, A 1-10 
s. 85, A 1-6 
s. 88, B 1-9 
s. 90, A 1-6 
s. 92, D 1-5 
s. 94, A 1-5 
s. 97, A 1-13 

180 



 

 
 

s. 104, A1 1-11 
s. 105, A2 12-20 

LD s. 7-8, A 1-12 
s. 9, G 1-6 
s. 11, A3 (1 st) 
s. 14, A 1-6 
s. 16, A 1-13 
s. 18, H (3 st) 
s. 21, A 1-8 
s. 23, A1 1-8, A2 1-2 
s. 28, A 1-12 
s. 31-32, B 1-13 
s. 34, B 1-3 
s. 40, A 1-7 
s. 42, A 1-9 
s. 47, A1 1-3 
s. 51, A 1-10 
s. 53, A 1-20 
s. 58, G 1-3 
s. 60, A 1-8, C 1-7 
s. 65, D3 (6 st) 
s. 66, A 1-7 
s. 68, E2 (4 st) 
s. 70, A 1-9 
s. 71, D 1-6 
s. 72, A 1-8 
s. 74, E1 1-3 
s. 75, C1 (4 st) 
s. 80, F 1-4 
s. 82-83, A 1-11 
s. 92, A2 (7 st) 
s. 94, A 1-8, D 1-4 
s. 95, B (2 st) 
s. 97, A1 1-5 
s. 101, A 1-8 
s. 103, A1 1-10 
s. 108, E 1-5 
s. 108-109, A 1-19, D 1-4 

292 
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