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Abstract  
The aim of the study was to compare the wording of assignments in two textbooks in 

Swedish with the focus on their level of linguistic difficulty. The textbooks are intended 

for grade 3 and grade 4 respectively. The comparison considers factors that affect the 

difficulty of a text, and the study is based on the following analytical categories: parts of 

speech, word length, compound words, sentence length, noun quota, and readability 

index. The results of the study indicate that the assignment descriptions in grade 4 are at 

a textually higher level of difficulty in five of six analytical categories, since the 

assignment descriptions in grade 3 can be perceived as more colloquial, with a lower 

readability index and a lower density of information than the textbook for grade 4. 

However, the analysis of compound words shows that the assignment descriptions for 

grade 3 contain a larger proportion of compounds; unlike the other factors, this does not 

suggest a textual progression from grade 3 to grade 4. Despite this discrepant result, one 

can observe a linguistic progression between the assignment descriptions in the 

textbooks based on the other categories, and from the factors that have been studied it 

may be assumed that the assignment descriptions in the textbook for grade 4 are at a 

higher level of linguistic difficulty. 
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1 Inledning 
Att skolan grundar sig i progression och utveckling av kunskap håller nog många med 

om, inte minst Skolverket (2016b) som med kunskapskrav och centralt innehåll 

tydliggör att förväntningarna på eleverna ökar i takt med att de blir äldre och ingår i 

olika stadier: åk 1–3, åk 4–6 och åk 7–9.  

 Upplägget med stadieindelning leder till att eleverna arbetar mot samma 

kunskapskrav och centrala innehåll under tre års tid. Förutom att stadieindelningen syns 

i läroplanen, är den även tydlig rent fysiskt för eleverna på många skolor, i form av 

klassrummets placering i skolbyggnaden, gemensamma mattider med de andra i stadiet 

samt gemensamma aktiviteter vid terminsslut. Vid stadieövergång ställs eleverna inför 

en rad förändringar, från att ha varit äldst inom sitt stadium blir de nu istället yngst. Ofta 

sker även ett lärarbyte och därmed får de nya rutiner samtidigt som andra krav ställs på 

dem. 

 Denna uppdelning, där tre årskurser ingår i samma stadium, resulterar i att eleverna 

redan i årskurs 4 strävar mot kunskapskraven i årskurs 6. Därför finns det en möjlig risk 

att delar av innehållet samt språket i läroböckerna hamnar på en för avancerad nivå, som 

skulle kunna vara utanför elevens proximala utvecklingszon (Hwang & Nilsson 

2003:48–49). Att arbeta mot för högt ställda krav och möta för svår text kan få negativa 

konsekvenser för eleverna eftersom det finns en risk att de upplever ett misslyckande 

hos sig själva. Detta kan i sin tur leda till att eleverna uppvisar mindre kunskap än vad 

de egentligen förmår eftersom man i regel är ovillig att utföra uppgifter som man inte 

anser sig vara kunnig nog att genomföra (Reichenberg 2015:2). 

 Många svenska grundskolor använder sig av läromedel i sin undervisning och 

eftersom det inte längre finns någon statlig granskning av läromedel, är det upp till 

rektorer och lärare att kontrollera att läroböckerna som används uppfyller de kriterier 

som förväntas (Ullström 2007:127–128). Tidigare har studier gjorts för att jämföra 

progression i läroböckers texter mellan årskurser (Hallbrink 2016; Ribeck 2015).  

Dock visar det sig att det finns lite, eller ingen forskning alls, om hur språket i 

uppgiftsformuleringarna förändras genom årskurserna. Förhoppningen med 

föreliggande studie är att uppmärksamma lärare, men också läromedelsförfattare, på en 

typ av text i läroböcker som sällan står i fokus men som är avgörande för elevernas 

kunskapsinhämtning: uppgiftsformuleringarna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att analysera uppgiftsformuleringar i två läroböcker 

för årskurs 3 och 4 utifrån deras språkliga svårighetsnivå. Analysen kommer att 

fokusera på följande frågeställningar:  

• Vilka likheter och skillnader kan fastställas i uppgiftsformuleringarnas textuella 

struktur och kan en progression mellan läroböckerna uttydas utifrån dem? 

• Finns en progression mellan uppgiftsformuleringarna utifrån läsbarhetsindex? 

 

2 Teoretiska utgångspunkter och bakgrund 
I avsnitt 2.1 beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

Tidigare forskning med fokus på läromedel samt definition av begreppet 

uppgiftsformulering presenteras i avsnitt 2.2. Avslutningsvis, i avsnitt 2.3 redogörs för 

de styrdokument som har relevans för studien. 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Som beskrivs i frågeställningarna är avsikten med föreliggande studie att analysera och 

jämföra uppgiftsformuleringar från läroböcker utifrån textuell struktur. Enligt 

systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är språket uppdelat i fyra skikt: kontexten, 

betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken (Holmberg & Karlsson 

2006:18–19). Det första skiktet, kontexten, behandlar SFL:s grundtanke som är att all 

text produceras i ett specifikt sammanhang för ett specifikt syfte. En av skiktets tre 

faktorer syftar till den relation som finns mellan den som producerar språk och den som 

tar emot språket. Exempel på detta är när en lärare håller lektion för sina elever och 

eleverna lyssnar, men det är också när en tidningsläsare tar del av vad som skrivits i en 

tidning (Holmberg & Karlsson 2006:19). Denna relation finns även mellan 

läroboksförfattaren och den elev som tar del av en uppgiftsformulering i en lärobok. 

Uppgiftsformuleringarna i läroböcker talar direkt till eleverna och därför har dessa valts 

ut som underlag för studiens analys. 

De andra och tredje skikten, betydelsen och lexikogrammatiken, är formulerandet av 

betydelsefull kommunikation genom språkliga uttryck (Holmberg & Karlsson 2006:19, 

24). Inom skiktet lexikogrammatik finns en rangordning av språkets beståndsdelar varav 

satskomplex, det vill säga meningar, är den högsta (Hedeboe & Polias 2008:146). I 

satskomplexen ingår tre enheter: en process som består av ett verb eller en verbgrupp, 

en eller flera deltagare som oftast uttrycks som en nominal eller nominalfras samt en 
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omständighet som kopplas samman med processen och består av antingen en 

adverbgrupp eller en prepositionsfras (Hedeboe & Polias 2008:84–89). Inom SFL anser 

man därför inte att varje betydelse tilldelas ett ord, utan det är användandet av olika 

typer av ordkombinationer och kasus som skapar och uttrycker en betydelse (Holmberg 

& Karlsson 2006:19, 24). Det fjärde skiktet, fysiska uttryck, behandlar ljud vid tal och 

tecken vid skrift (Holmberg & Karlsson 2006:20). På grund av det samband som finns 

mellan den föreliggande studiens analys och skiktet lexikogrammatik avser vi att koppla 

denna teori till studien. 

Skolans främsta uppgift är att ge eleverna möjlighet att inhämta och utveckla 

kunskap (Skolverket 2016b:7). För att det ska vara möjligt måste de utmaningar som 

eleven möter ses i relation till den kunskap som hon eller han redan besitter. Vygotskij 

myntade begreppet den proximala utvecklingszonen i början av 1900-talet (Hwang & 

Nilsson 2003:48–49). Begreppet syftar till att barn som får hjälp och stöttning av någon 

vuxen kan ta till sig kunskap samt klara utmaningar på en högre nivå än om de skulle 

utmanas utan tillgång till stöttning (Hwang & Nilsson 2003:48–49). Den proximala 

utvecklingszonen är således ett område utanför barnens nuvarande kunskap. Dock 

innefattar den inte allt utanför, utan bara till en viss svårighetsgrad, vilket betyder att 

utmaningar som faller utanför denna zon inte kan förstås och klaras av ens med 

stöttning (Hwang & Nilsson 2003:48–49). I den föreliggande studien används begreppet 

i samband med läsförståelse där en utmaning på en för hög svårighetsnivå kan anses 

vara en uppgiftsformulering med en textuell struktur som eleven inte tidigare mött eller 

en uppgiftsformulering som antas upplevas betydligt svårare än vad eleven är van vid. 

Det är viktigt att eleverna möter uppgiftsformuleringar i läroböckerna som de förstår 

och således ligger inom deras proximala utvecklingszon. I föreliggande studie är därför 

intentionen att undersöka ifall uppgiftsformuleringarna i årskurs 3 och 4 skiljer sig 

alltför mycket svårighetsmässigt, och därav kan anses vara utanför elevernas proximala 

utvecklingszon. 

Den här analysen har också tagit stöd i Wiksten Folkeryds (2016:146–147) språkliga 

dimensioner för textanalys, som grundar sig i det didaktiskt receptionsteoretiska 

perspektivet. Detta perspektiv syftar, likt SFL:s skikt kontext som beskrivs ovan, till de 

tillfällen då en specifik textmottagare tar del av en, för tillfället utvald, text på ett visst 

sätt. Till skillnad från SFL ligger fokuset i detta perspektiv på den specifika 

textmottagarens särskilda kunskaper och egenskaper som påverkar mötet med texten. 

Wiksten Folkeryd (2016:147) betonar att det finns olika synsätt och tillvägagångssätt 
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vid textanalys. Perspektivets språkliga dimensioner utgörs av fyra huvudområden som i 

sin tur angriper texten ur olika vinklar. Dessa huvudområden benämns som textens 

innehåll, makrostruktur, mikrostruktur och deltagaraktivitet. Av dem är textens innehåll 

av intresse för denna studie. Inom detta område analyseras bland annat kategorin 

ordförråd i vilken ordklasser ingår samt kategorin ordpackning som innehåller korta, 

långa och sammansatta ord. 

   
2.2 Forskning om läromedelstexter 
Mycket av undervisningen i de svenska skolorna sker med hjälp av läroböcker 

(Ullström 2007:127–128). Ullström beskriver också att det i läroböcker finns ett tydligt 

mönster av uppgifter där majoriteten är så kallade arbetsuppgifter som följer 

undervisningsstrukturen förmedling, produktion och evaluering. Genom att främst 

arbeta med uppgifter som liknar varandra lär sig eleverna hur de förväntas lösa 

uppgifterna samt på vilket sätt deras svar kommer bedömas. Det är därför av största 

betydelse för elevernas betyg att eleverna snabbt förstår utformningen av uppgifterna 

och den så kallade uppgiftskulturen som råder i den aktuella läroboken som de arbetar 

med (Ullström 2007:127–128). 

Forskare har länge intresserat sig för faktorer som mäter en texts läsbarhet eftersom 

det inte minst inom skolan har funnits ett behov för en modell som kan 

svårighetsgradera texter (Björnsson 1968:28–29). En av dessa är Björnsson (1968:32–

41) som tog fram modellen för läsbarhetsindex. Modellen baseras på de två faktorerna 

genomsnittlig meningslängd och långa ord (ord med fler än 6 bokstäver). Björnsson 

valde dessa faktorer eftersom de är snabbräknade och ger stabila resultat i stickprov 

oavsett vem som gör avprickningen. De ansågs inte heller påverka författandet av nya 

böcker negativt även ifall de skrivs med hänsyn till modellen, eftersom han ansåg att det 

inte är en nackdel ifall texter som ska vara enkla innehåller många korta ord. Han 

påpekar också att uträkningen av meningslängden är genomsnittlig, vilket inte behöver 

betyda att det tolkas som att alla meningar i enkla texter behöver vara korta (Björnsson 

1968:32–41). 

Tidigare har studier inom lexikogrammatik med anknytning till skolan gjorts bland 

annat av Hallesson (2011). Hennes studie har syfte att undersöka högpresterande elevers 

läskompetens. I en av delstudierna läste elever texter som de efteråt svårighetsgraderade 

och kommenterade utifrån svårighetsgrad. Hallesson (2011:37) analyserade de texter 

eleverna läste utifrån en modell som grundar sig i SFL. Hennes analys fokuserar på 



  
 

5 

texternas svårighetsnivå och analyserar bland annat texternas processer (Hallesson 

2011:37). Hallessons textanalys visar att de texter som eleverna graderade som svårast 

innehåller många materiella processer, det vill säga aktiviteter där något utförs eller 

händer (Hallesson 2011:8, 61). Vidare beskriver Hallesson att de materiella processerna 

i texterna tillhör en specialiserad domän, vilket betyder att läsaren behöver förkunskaper 

inom det specifika området för att förstå dem (Hallesson 2011:61). I likhet med 

textanalysen angav eleverna att en texts vokabulär påverkar hur svår de upplever en text 

samtidigt som de också nämner att meningsuppbyggnad, styckeslängd samt 

ämnesinnehåll påverkar (Hallesson 2011:61–65).  

Komparativa analyser av läromedelstexter har gjorts, bland annat av Westman (1974) 

och Ribeck (2015) som här presenteras kortfattat. Ett av huvudsyftena med Westmans 

(1974) studie var att utifrån fyra olika typer av enkel bruksprosa försöka finna de 

grundläggande funktionella stilskillnaderna dem emellan. De typer av bruksprosa som 

utgjorde underlaget i studien var texter som återfanns i broschyrer, tidningar, läromedel 

och debattartiklar. De faktorer som granskades i den jämförande analysen var bland 

annat ordklasser, sammansatta ord och genomsnittlig meningslängd (Westman 1974). 

Av resultatet framgår att de läromedelstexter som analyserats har en högre språklig 

komplexitet än övriga texter. Med detta menas att läromedelstexterna upplevs som mer 

språkligt koncentrerade och mindre röriga, vilket kunde konstateras utifrån 

ordklassfrekvensen (Westman 1974:203).  

Ribecks (2015) omfattande läromedelsanalys undersöker språket i 27 läroböcker 

inom naturkunskap för högstadiet och gymnasiet. Språket i läroböckerna analyseras 

utifrån stadium och jämförs sedan med varandra samt med språket från läroböcker i 

samhällsvetenskap och matematik. I en av delstudierna analyseras läroböckerna i 

“traditionella textanalysmått”, vilka är: meningslängd, ordlängd, läsbarhetsindex, 

ordvariationsindex, ordklassfördelning, nominalkvot samt lemmavariationsindex 

(Ribeck 2015:85). 

    Av resultatet framgår att den genomsnittliga meningslängden och ordlängden ökar i 

stadieövergången mellan högstadiet och gymnasiet inom samtliga undersökta 

skolämnen. Även värdet för läsbarhetsindex (LIX), som baseras på de ovanstående 

faktorerna, ökar i stadieövergången; från LIX 36, som kategoriseras som precis på 

gränsen till medelsvår text, till 42 som kategoriseras som medelsvår text (Ribeck 

2015:95; Melin & Lange 2000:166). 
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Avhandlingen redovisar också ordklassfördelningen i lärobokstexterna (Ribeck 

2015:294, 297). I presentationen har Ribeck använt sig av alla ordklasser samt även 

delat upp vissa ordklasser, så att t.ex. egennamn, som är en del av substantiv, och 

particip som är en typ av verb, har en egen kategori. Med dessa underkategorier 

sammanslagna med sin ordklass visar Ribecks resultat att både högstadiets och 

gymnasiets lärobokstexter till största del består av substantiv som utgör 28,65 % av 

orden i texterna för högstadiet och 27,56 % för gymnasiet. I båda stadierna var det 

också verb som var den näst största ordklassen, 17,62 % respektive 16,67 % och av de 

tre ordklasser som jämförs här var adjektiv den ordklass som förekom mest sällan med 

en procentandel på 6,49 % adjektiv i högstadieböckerna och 6,44 % i gymnasieböckerna 

(Ribeck 2015:294, 297). 

En konsekvens av den automatiserade analysen i Ribeck (2015) var att vissa 

meningar exkluderades, bland annat meningar med mycket siffror och ofullständiga 

meningar. Som del av detta rensades också meningar som inleds med verb i imperativ 

bort eftersom verben felaktigt taggas som substantiv och meningen därför inte räknas 

som fullständig (Ribeck 2015:68). Därför kan konstateras att många av 

uppgiftsformuleringarna rensades bort eftersom de i många fall inleds med just ett verb i 

imperativ.   

 

2.2.1 Uppgiftsformuleringar  
I föreliggande studie förekommer ofta ordet uppgiftsformulering, ett ord som är av 

största betydelse för en förståelse av analysen och sedermera resultatet. 

Nationalencyklopedin definierar ordet uppgift som “visst avgränsat arbete som man fått 

sig tilldelat el. ev. själv åtagit sig” (Nationalencyklopedin webbplats, utan årtal). 

Ullström (2007:127–128) som beskriver uppgiftskulturen i skolan, nämner att det i 

skolans värld ofta förekommer arbetsuppgifter och studiefrågor. Han menar att 

kunskapsstoffet i läroböckerna som ska läras in i många fall är utvalt för att besvara de 

förutbestämda frågor och uppgifter som förekommer i läroböckerna. I studien används 

därför ordet uppgiftsformulering som en beteckning på den uppmaning om att utföra en 

arbetsuppgift eller besvara studiefrågor som läromedlets författare uppmanar eleven att 

göra.  
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2.3 Styrdokument 
Undervisningen i skolan styrs av styrdokument som lärare och rektorer ska förhålla sig 

till. Skolverkets (2016b) läroplan är uppdelad efter skolämne i kursplaner och varje 

kursplan inleds med ett övergripande syfte för ämnet. Vidare presenteras ämnets 

centrala innehåll, som beskriver vad undervisningen i aktuellt ämne ska behandla och 

kursplanen avslutas med en presentation av de kunskapskrav som beskriver vilka 

kunskaper eleverna ska besitta för att bli godkända inom ämnet. I kursplanen för 

svenska står i det övergripande syftet att eleverna ska utveckla förmåga att “läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket 2016b:247). Detta 

övergripande syfte, som gäller för hela grundskolan, konkretiseras i det centrala 

innehållet för respektive stadium. Bland annat står i det centrala innehållet för årskurs 

1–3 att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå: ”Instruerande 

texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar” (Skolverket 2016b:248). I 

årskurs 4–6 står det istället att undervisningen ska innefatta: ”Beskrivande, förklarande, 

instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, 

reklam och insändare” (Skolverket 2016b:250).  

Här tydliggörs att en progression i elevernas läsförståelse förväntas eftersom 

eleverna i årskurs 4–6 ska kunna förstå och läsa mer avancerade texter än under deras 

tidigare år. Eleverna förväntas ha bemött och behärskat de enklare texterna i årskurs 1–3 

och ska därför utveckla sin läsförmåga ytterligare i årskurs 4–6, vilket kan anses 

självklart. Dock bör beaktas att årskursspannen 1–3 och 4–6 är stora och 

kunskapskraven inom valt ämne ska uppnås som först i årskurs 3 och 6, till skillnad från 

det centrala innehållet för årskurs 4–6 som ska användas i undervisningen redan första 

dagen i årskurs 4. Om man väljer att se på det utifrån ett sådant perspektiv, kan det rent 

kunskapsmässigt ses som ett stort glapp mellan just årskurs 3 och 4: 
Kunskapskraven i svenska beskriver vad som krävs för /.../ godtagbara 
kunskaper i årskurs 3 och för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9 i 
grundskolan. Kraven utgår från de långsiktiga målen i syftet och 
relaterar till det centrala innehållet i respektive årskursspann 1–3, 4–6 
och 7–9. (Skolverket 2016a:22) 

Kunskapskraven är indelade i betygssteg för de äldre eleverna och för de yngre finns 

endast ett steg att ta sig över för att vara godkänd. I årskurs 4–6 möter eleverna sedan 

kunskapskrav som generellt sett är kunskapskrav från årskurs tre som blivit utvecklade 

att innefatta mer komplex kunskap samt att de i årskurs 6 också är graderade med olika 

värdeord, efter vilka läraren kan bedöma elevens förmåga och slutligen sätta betyg. I 
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Tabell 1 syns exempel på progressionen i ett av kunskapskraven i ämnet svenska som 

behandlar läsförståelse: 

 

Tabell 1. Utdrag ur Skolverkets (2016b:252–256) kunskapskrav för årskurs 3 och 
årskurs 6. 

Åk 3 Åk 6 betyg E Åk 6 betyg C Åk 6 betyg A 

“Genom att 
kommentera och återge 
några för eleven viktiga 
delar av innehållet på 
ett enkelt sätt visar 
eleven grundläggande 
läsförståelse” 
 

“Genom att göra enkla, 
kronologiska 
sammanfattningar av 
olika texters innehåll 
och kommentera 
centrala delar med viss 
koppling till 
sammanhanget visar 
eleven grundläggande 
läsförståelse.” 

“Genom att göra 
utvecklade 
sammanfattningar av 
olika texters innehåll och 
kommentera centrala 
delar med relativt 
god koppling till 
sammanhanget visar 
eleven god 
läsförståelse.” 

“Genom att göra 
välutvecklade 
sammanfattningar av 
olika texters innehåll 
och kommentera 
centrala delar med 
god koppling till 
sammanhanget visar 
eleven mycket god 
läsförståelse.” 

 
Som framgår av Tabell 1 finns en tydlig progression i kunskapskraven. Både mellan 

stadierna, men också inom årskurs 6 på grund av betygsstegen där kraven ökar från 

betyg E, som är godkänt upp till A, som är det högsta betyget. Av Tabell 1 framgår att 

en elev i årskurs 3 visar läsförståelse genom att välja ut och beskriva delar ur en text 

som är av egenintresse. I årskurs 6 förväntas eleven istället kunna välja ut centrala delar, 

det vill säga delar som är av allmänintresse och som är väsentliga för förståelsen av 

textens helhet. I årskurs 6 förväntas eleverna också kunna återge en text kronologiskt, 

vilket ställer högre krav på elevens läsförståelse, eftersom eleven då måste förstå större 

delar av en text än när endast utvalda delar ska återges. Man bör ha i åtanke att även om 

denna progression, som inte betygssätts förrän efter en period på tre år, är målen och det 

centrala innehållet för årskurs 6 något som blir verklighet för eleverna redan i årskurs 4. 

 
3 Metod och material 
I kapitlets första avsnitt 3.1 beskrivs de avväganden som gjordes vid urvalet och 

studiens generaliserbarhet diskuteras. I samma avsnitt presenteras också de två 

läroböckerna som ligger till grund för analysen. I avsnitt 3.2 presenteras de 

avgränsningar som gjorts i läroböckernas innehåll. Sedan, i avsnitt 3.3 beskrivs det 

instrument som analysen utgår ifrån: de fem analyskategorierna, som ger svar på den 

första frågeställningen samt den modell för textanalys som ger resultat till den andra 

frågeställningen. Kapitlet avslutas med avsnitt 3.4 som ger en kort beskrivning av 

studiens validitet och reliabilitet samt avsnitt 3.5 med en beskrivning av 

Vetenskapsrådets etiska principer som vi tagit hänsyn till. 
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3.1 Urval 
Till denna studie har urvalet begränsats genom att enbart fokusera på 

uppgiftsformuleringarna i läroböckerna. För att genomföra analysen har två läroböcker i 

svenska valts ut. De två läroböckerna är Prima Svenska 3 för årskurs 3 (Hultén 2016), 

samt Prima Svenska 4 för årskurs 4 (Eskilsson 2013). Båda benämns som basböcker 

inom ämnet svenska och ingår i en läromedelsserie för årskurs F–6 (Gleerups 

webbplats, utan årtal).  

 Anledningen till att de båda utvalda böckerna kommer från samma förlag och 

läromedelsserie är dels för att begränsa analysen men också för att minimera antalet 

felkällor. I och med att båda läroböckerna ingår i samma serie kan antas att förlaget och 

författarna avser att erbjuda en kunskapsmässig, men också textuell progression mellan 

böckerna. Genom kunskap om läroboken för tidigare årskurs finns möjlighet att utforma 

läroböcker som erbjuder utmaningar med ökad svårighetsgrad, men inom elevernas 

proximala utvecklingszon. När urvalet gjordes antogs också att läroböcker inom samma 

serie har liknande upplägg, vilket minskar risken för feltolkningar vid avgränsning av 

uppgiftsformuleringar. 

 Studien innefattar enbart resultat från två specifika läromedel och möjliggör därför 

inte en vidare generalisering. Detta innebär att resultatet inte kan anses representativt för 

alla läroböcker utan visar bara hur det förhåller sig i just de läroböcker som ingår i 

undersökningen. 

 

3.1.1 Prima Svenska 3 
Prima Svenska 3 är den fjärde av sju böcker ur serien ”Prima Svenska” som är skapad 

för låg- och mellanstadiet. Författare för boken för årskurs 3 är Richard Hultén, som har 

över 20 års erfarenhet som lärare i årskurs 1–3 samt tidigare erfarenhet av att skriva 

läroböcker inom svenskämnet. Prima Svenska 3 är utgiven år 2016 av Gleerups AB. 

Läroboken består av 120 sidor med 16 kapitel och benämns som en basbok för ämnet 

svenska (Hultén 2016). 

 
3.1.2 Prima Svenska 4 
Prima Svenska 4 är den femte av sju böcker ur serien ”Prima Svenska” och är utgiven 

av Gleerups Utbildning AB år 2013. Boken är skriven av Ulf Eskilsson som sedan 

många år tillbaka är verksam lärare i årskurs 4–6. Boken består av 160 sidor och även 

den här boken benämns som en basbok för ämnet svenska (Eskilsson 2013). 
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3.2 Avgränsning 
I föreliggande studie analyseras endast läroböckernas uppgiftsformuleringar. För att 

göra läroböckerna rättvisa och för att analysen ska behandla det som eleven möter i 

uppgifterna har vi även valt att ha med eventuella faktainslag i de uppgifter där det 

förekommit. I uppgiftsexemplet från sida 34 i Prima Svenska 4 (se Figur 1) förekommer 

ett sådant faktainslag i punkt b. I Figur 2 visas ytterligare ett exempel på en uppgift med 

faktainslag från Prima Svenska 4, denna från sida 56. Även i denna uppgift är all text 

medräknat som underlag för analysen. 

 
Figur 1. Exempeluppgift ur Prima Svenska 4 (© Ulf Eskilsson & Gleerups Utbildning 
AB 2013:34) 
 

 
Figur 2. Exempeluppgift ur Prima Svenska 4 (© Ulf Eskilsson & Gleerups Utbildning 
AB 2013:56) 
 
 

3.3 Analysinstrument 
För att besvara föreliggande studies syfte och frågeställningar görs en komparativ 

undersökning, vilken enligt Johansson och Svedner (2010:57) likt alla textanalyser 

beskriver och förklarar textens innehåll men möjliggör även en jämförelse mellan olika 

texter. Vidare beskriver Johansson och Svedner (2010:58) att en textanalys antingen bör 

analysera flera texter utifrån få aspekter eller en text som analyseras detaljerat utifrån 

många aspekter. Den föreliggande studien utgår från det senare alternativet eftersom 
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texttypen uppgiftsformulering analyseras utifrån sex detaljerade aspekter i respektive 

lärobok. Liknande analyser har bland annat gjorts av Ribeck (2015) och Westman 

(1974) (se 2.2).  

Vid utformning av analyskategorier och som hjälp vid insamlingen av det aktuella 

materialet används i den föreliggande studien en innehållsanalytisk metod. Bergström 

och Boréus (2012:55) betonar att det vid skapandet av ett analysverktyg som grundas i 

en innehållsanalytisk metod, är viktigt att en mindre mängd textmaterial väljs ut i ett 

tidigt skede. De menar att det ger en god kännedom om materialets helhet, vilket är 

viktigt eftersom en viss mängd genrekännedom är att föredra vid denna typ av analys 

(Bergström & Boréus 2012:55).  

I den föreliggande studien analyseras uppgiftsformuleringarnas textuella struktur 

med utgångspunkt i SFL:s skikt lexikogrammatik. Som tidigare nämnts delas språkets 

beståndsdelar upp inom SFL och meningar benämns som satskomplex, vilka består av 

de tre enheterna processer, deltagare och omständigheter (Hedeboe & Polias 2008:84–

89). I föreliggande studie görs en analys av satskomplexens längd och två av enheterna 

analyseras delvis utifrån frekvens och alltså inte i sin betydelse som förespråkas inom 

SFL.  

 

3.3.1 Analyskategorier 
Studiens första frågeställning besvaras genom att uppgiftsformuleringarna i varje 

lärobok analyseras utifrån fem kategorier. De första fyra är: ordklass, ordlängd, 

sammansatta ord och meningslängd som alla ingår i begreppet ordpackning, men som 

här redovisas individuellt (Wiksten Folkeryd 2016:147). Den femte analyskategorin 

som besvarar första frågeställningen innebär att uppgiftsformuleringarnas 

informationstäthet räknas ut i enkel nominalkvot. Resultatet från respektive lärobok 

redovisas efter kategori i diagram eller tabell för att underlätta jämförelse mellan 

läroböckerna. 

 

3.3.1.1 Ordklasser 
De ordklasser som kategoriseras och presenteras i resultatet är substantiv, adjektiv och 

verb. Alla övriga ordklasser som inte analyseras i den föreliggande studien presenteras i 

kategorin “andra”.  

Substantiv är enligt Bolander (2005:109) den största ordklassen inom svenskan och 

innehåller ord som exempelvis sol och guld. I de flesta texter är ordklassen substantiv 

den mest förekommande och det är substantiven som tillför mest ny information till en 
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text (Lagerholm 2008:107). Även Hellspong och Ledin (1997:78) betonar att en text 

som har en större andel substantiv anses som mer informationstät och menar därför på 

att den på så sätt kräver mer av sin läsare. Vidare beskriver Lagerholm (2008:107) att en 

text i nominal stil, det vill säga en text med många substantiv, ofta upplevs som 

skriftspråklig.  

Verb är den ordklass som betecknar själva händelsen, exempel på verb är: gå, som är 

en handling och vara, som räknas som ett tillstånd (Bolander 2005:132). Enligt 

Lagerholm har texter med stor andel verb en verbial stil, vilka som i motsats till de 

nominala texterna, kan upplevas som talspråkliga och därför ha en lägre svårighetsnivå 

än skriftspråklig text.  

Den tredje ordklassen som vi valt att presentera är adjektiv. Bolander (2005:118) 

skriver att adjektiv är ord som anger egenskaper hos ett substantiv samt beskriver 

substantivet på olika sätt, till exempel: “stugan är röd” där röd är det beskrivande 

adjektivet. En text med stor andel adjektiv kan bli överlastad av beskrivande ord och 

kan leda till att texten blir tung (Lagerholm 2008:114–115).  

Frekvensräkning av ordklassernas förekomst i en text bör kompletteras med en 

analys av ytterligare faktorer, såsom vilka typer av substantiv, verb och adjektiv som 

texten innehåller eftersom det ger en tydligare bild av textens uppbyggnad (Lagerholm 

2008). På grund av att den föreliggande studiens syfte är att undersöka 

uppgiftsformuleringarnas språkliga svårighetsnivå har vi dock valt att endast fokusera 

på just frekvensen eftersom det, enligt Lagerholm, kan ge en indikation på hur texten 

upplevs av läsaren samt vilken karaktär språket i texten har. Som nämnts tidigare 

använde Westman (1974:203) ordklassindelning vid sin analys av olika typer av 

bruksprosa. Utifrån analysen kunde hon konstatera att läromedelstexterna upplevdes 

som mer språkligt koncentrerade och mindre röriga än övrig prosa. Med mer språkligt 

koncentrerad menar Westman bland annat att hon i ordklassindelningen kunde uttyda en 

stor andel nominaluttryck, vilka påverkade texternas upplevda svårighetsgrad (Westman 

1974:203).  

  

3.3.1.2 Ordlängd 
En texts genomsnittliga ordlängd ger en indikation på textens svårighetsgrad eftersom 

texter som upplevs svåra innehåller fler långa ord än lättlästa texter (Björnsson 1968). 

Björnsson beskriver att långa ord är de som innehåller fler än sex bokstäver. Gränsen 

mellan långa och korta ord bestämdes efter att redan svårighetsgraderade texter 
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jämfördes. I jämförelsen framgick en minskning av förekomsten av ord med fler än sex 

bokstäver i de texter som graderats som lätta och en ökning i de svåra texterna 

(Björnsson 1968:214–217). Även Wiksten Folkeryd (2016:149) samt Hellspong och 

Ledin (1997:71) menar att förekomsten av långa ord ökar en texts svårighetsgrad och de 

framhåller också ytterligare en indelning: överlånga ord, vilka är ord som består av 

tretton eller fler bokstäver. Hellspong och Ledin (1997:71) beskriver att överlånga ord 

gör att en text blir tungläst och kan tyda på att texten innehåller facktermer, vilka ofta 

består av flera sammansatta ord för att specificera beskrivningen. I den föreliggande 

studien analyseras både långa och överlånga ord i relation till det totala antalet ord i 

läroböckernas uppgiftsformuleringar. För att göra den analysen räknas andelen ut enligt 

följande: antal långa eller överlånga ord divideras med uppgiftsformuleringarnas totala 

antal ord och kvoten multipliceras sedan med hundra. Andelen presenteras i procent.  

 

3.3.1.3 Sammansatta ord 
Det svenska språket skiljer sig från många andra eftersom det är oerhört lätt att bilda 

nya ord, vilket exempelvis sker med hjälp av en sammansättning (Reichenberg 

2000:75). Dessa ord blir i regel betydligt längre än originalet samtidigt som de också 

blir mer specifika än tidigare. I och med att ett sammansatt ord blir mer specifikt ökar 

också graden för dess ovanlighet vilket bidrar till att de upplevs som svårare att uttyda 

(Reichenberg 2000:75). Vidare hävdar hon att sammansättningens betydelse i flera fall 

kan bli en helt annan vilket i sin tur ställer krav på en högre läsförståelse. Då en 

sammansättning består av flera ord kan det i vissa fall vara svårt för läsaren att veta var 

ett ord tar slut och ett annat tar vid (Reichenberg 2000:75). Westman (1974:79) 

framhäver att sammansättningar är en ordform som är frekvent i just läroböcker.  

Sammansatta ord hör till kategorin som i en del fall packar samman mycket 

information och betydelse i ett ord vilket gör det svårare för läsaren att bryta ned 

(Wiksten Folkeryd 2016:149). Reichenberg (2015:4) menar att dessa typer av ord blir 

extra svåra för elever med begränsat arbetsminne. Wiksten Folkeryd (2016:149) nämner 

ordet flaggstångsknoppsputsare som exempel på ett sammansatt ord som innehåller 

mycket information. Hon menar att det, för att packa upp innehållet i sådana ord, krävs 

mycket arbete för att förstå att ordet syftar till ”en som putsar knoppen på en 

flaggstång” (Wiksten Folkeryd 2016:149).  
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3.3.1.4 Meningslängd 
Meningarna i en text påverkar även de hur lätt eller svårläst texten upplevs (Björnsson 

1968:206–213). Dock beskriver Björnsson att det inte är de enskilda meningarna som är 

intressanta, eftersom det i alla sammanhang förekommer korta och långa meningar om 

vartannat. Han menar att det därför är intressant att analysera en texts genomsnittliga 

meningslängd eftersom den, likt ordlängden, visade sig vara en faktor som indikerar en 

texts svårighetsgrad (Björnsson 1968). Även Hellspong och Ledin (1997:75) anser att 

en uträkning av en texts genomsnittliga meningslängd kan ge en övergripande bild av 

meningarna och ger möjlighet att ”ta ett allmänt grepp om syntaxen”. Den 

genomsnittliga meningslängden räknas ut genom att antal ord divideras med antal 

meningar (Björnsson 1968:206–213).  

 

3.3.1.5 Enkel nominalkvot 
Begreppet nominalkvot (N/V-kvot) är en metod som kan användas för att mäta en texts 

informationstäthet. Förkortningen grundar sig i en engelsk översättning, där N står för 

noun (substantiv) och V för verb (verb) (Lagerholm 2008:133). Vid en enkel 

nominalkvotsuträkning dividerar man antalet substantiv med antalet verb i den aktuella 

texten för att på detta sätt få fram kvoten. Utifrån den siffra man får fram görs en 

bedömning av textens informationstäthet, vilken är tätare ju högre siffra man får fram. 

En hög kvot tyder på att texten innehåller en större andel substantiv, som tillför ny 

information till texten till skillnad mot verben som beskriver en process eller händelse 

(Lagerholm 2008:133). Denna beräkning har använts i studien med syfte att jämföra 

informationstätheten mellan de utvalda läromedlen eftersom mycket ny information kan 

vara svårt för läsaren att ta in och därför upplevs ofta en informationstät text som mer 

svårläst än en som inte innehåller lika många substantiv per verb. 

 

3.3.2 Läsbarhetsindex 
För att besvara studiens andra frågeställning huruvida en progression kan uttydas utifrån 

läsbarhetsindex (LIX) analyseras texten i en LIX-räknare (lix.se) som digitalt räknar ut 

uppgiftsformuleringarnas läsbarhetsindex. LIX räknas ut genom att textens 

genomsnittliga meningslängd adderas med antalet långa ord för att få fram ett snittvärde 

som ger en indikation om textens svårighetsgrad. Långa ord är ord med fler än 6 

bokstäver och meningslängden framkommer av antalet ord i meningen (Björnsson 

1968:66). Snittvärdet används sedan för att kategorisera texten efter svårighetsgrad där 
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den lägsta nivån, mycket lätt text, har normalvärdet 27, lätt text 33, medelsvår text 39, 

svår text 47 och avslutningsvis mycket svår text 56 (Melin & Lange 2000:75, 166). 

Sedan LIX presenterades av Björnsson för nästan 50 år sedan har metoden blivit 

ifrågasatt, främst eftersom ord med fler än sex bokstäver antas vara svårlästa 

(Lagerholm 2008:218–220). Lagerholm (2008) beskriver att ett ords böjning påverkar 

ordlängden och därför kan ett och samma ord anses vara långt och indikera en svårare 

nivå endast på grund av tillägg av en ändelse, till exempel spelar och spelade. Han 

menar vidare att andra faktorer, som exempelvis typografi, författarens förmåga att 

skapa stämning och god stil påverkar läsbarheten i en text, vilka inte tas hänsyn till vid 

läsbarhetsindex. Vi har, trots kritiken, valt att använda läsbarhetsindex som del av de 

analysinstrument som analyserar uppgiftsformuleringarna eftersom metoden kan ge en 

indikation på textens läsbarhet samt visar på likheter och skillnader i textens 

uppbyggnad (Björnsson 1968; Lagerholm 2008). 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  
Vid planeringen av en studie bör man ha i åtanke att det inte finns någon kort och 

konkret lista över faktorer som kan hota studiens validitet (Allwood & Eriksson 

2010:142). Allwood och Eriksson (2010:142) beskriver dock att det finns vissa aspekter 

som indikerar större hot, vilka man bör undvika. Exempelvis är det viktigt att se till de 

konkreta omständigheter som alltid finns till varje enskild studie (Allwood & Eriksson 

2010:142). Detta har tagits i beaktning i studien och det faktum att författarna till de 

båda läroböckerna inte är densamma har därför valts att lyftas fram som möjligt hot av 

studiens validitet. Författarna kan av naturliga skäl antas ha personliga uttryckssätt 

vilket troligtvis resulterar i att språkbruket i texterna skiljer sig åt. I en endast lexikal 

analys skulle detta kunna påverka resultatets reliabilitet i studien avsevärt, men eftersom 

analysen i föreliggande studie avser att analysera textens svårighetsgrad slår detta inte 

lika hårt. Det är även ett faktum att eventuella skillnader som beror på att olika 

författare har skrivit böckerna är något som även läsarna möter i bytet av bok. Därför 

kan det i detta fall inte anses påverka studiens reliabilitet nämnvärt.  

 I den föreliggande studien analyseras texten utifrån fem faktorer samt ett 

mätinstrument som analyserar texten från olika perspektiv. Genom att använda flera 

analyskategorier är förhoppningen att studiens resultat kan anses trovärdigt, gå att 

bekräfta och att andra kan komma fram till samma resultat, vilket är kriterier för hög 

validitet (Allwood & Eriksson 2010:135). 
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3.5 Etiskt ställningstagande  
I arbetet med studien har Vetenskapsrådets (2002:6) forskningsetiska principer tagits i 

beaktning. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet säkerställer främst att deltagare i forskning 

behandlas etisk rätt. Eftersom föreliggande studie är en textanalys, utan respondenter 

eller deltagare är inte dessa krav direkt centrala för studien. Dock har hänsyn tagits till 

Vetenskapsrådets (2002:15) rekommendationer, vilka syftar till att berörda personer bör 

tillfrågas om de vill ta del av slutresultatet samt få berättat för sig var det finns att tillgå 

efter publicering. I föreliggande studie har rekommendationerna följts och vi har således 

tagit kontakt med förlaget (se Bilaga 1), som kan anses vara de berörda personerna. Som 

framgår av bilagan har vi fått förlagets godkännande för publicering av bilder och efter 

önskemål kommer studien att skickas till dem efter publicering.  

 

4 Resultat 
Här redovisas analysens resultat av de båda läroböckerna efter analyskategori. I avsnitt 

4.1–4.5 presenteras resultatet för de fem kategorier som analyseras för att besvara 

studiens första frågeställning och avslutningsvis, i avsnitt 4.6 presenteras resultatet som 

besvarar frågeställning 2. 

 
4.1 Ordklassfördelning i uppgiftsformuleringarna 
Analysen av ordklasser i Prima Svenska 3 redovisas i Figur 3 och visar att 

uppgiftsformuleringarna består av 19 % substantiv, 28 % verb, adjektiv och 49 % ord 

som går under kategorin andra ordklasser. Resultatet för Prima Svenska 4 redovisas i

 

 
Figur 3. Ordklassfördelning i Prima 
Svenska 3 

 

 
Figur 4. Ordklassfördelning i Prima 
Svenska 4 
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Figur 4 och visar att uppgiftsformuleringarna innehåller 27 % substantiv, 22 % verb, 4 

% adjektiv och 47 % andra ordklasser. Högst andel substantiv finns i Prima Svenska 4 

som samtidigt innehåller lägre andel verb än Prima Svenska 3. Andelen adjektiv är lika i 

båda läroböckerna och är 4 % i respektive bok.  
 
4.2 Antal ord och ordlängd i uppgiftsformuleringarna  
I Tabell 2 presenteras uppgiftsformuleringarnas antal långa och överlånga ord i relation 

till uppgiftsformuleringarnas totala antal ord i respektive lärobok. Samma ord kan 

förekomma i alla tre kolumner eftersom ett överlångt ord även räknas som ett långt ord.  

 

Tabell 2. Ord, långa ord och överlånga ord i uppgiftsformuleringar i Prima Svenska 3 
och Prima Svenska 4 i absolut antal 

 

Uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 3 innehåller (se Tabell 2) totalt 1577 ord, 

varav 226 ord är långa ord och 5 överlånga ord förekom. I läroboken för årskurs 4, 

Prima Svenska 4, innehåller uppgiftsformuleringarna betydligt fler ord, totalt 6536 ord 

varav 1212 är långa ord och 32 är överlånga ord. I relation till antalet ord så består alltså 

uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 3 av 14,33 % långa ord och Prima Svenska 4 

av 18,54 % långa ord. De överlånga orden utgör 0,32 % av orden i 

uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 3 och 0,49 % i Prima Svenska 4. Det betyder 

att det är högre andel långa och överlånga ord i uppgiftsformuleringarna för årskurs 4 än 

vad det är i uppgiftsformuleringarna för årskurs 3.  

 

4.3 Sammansatta ord i uppgiftsformuleringarna 

Av resultatet i Tabell 3 framgår att uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 3 

innehåller 58 sammansatta ord vilket utgör 3,68 % av orden i uppgiftsformuleringarna i 

den boken. I Prima Svenska 4 fanns ett större antal sammansatta ord: 196, men i relation 

till den större ordmängden i uppgiftsformuleringarna i den boken utgör de 3 % av orden. 

 

	 	 Analyskategori	 	

Lärobok	 Ord	(n)	 Långa	ord	 Överlånga	ord		 	
Prima	Svenska	3	 1577	 226	 5	 	

Prima	Svenska	4		 6536	 1212	 32	 	
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Tabell 3. Sammansatta ord i uppgiftsformuleringar i Prima Svenska 3 och Prima 
Svenska 4 i absolut antal 

 
 
4.4 Meningar i uppgiftsformuleringarna 
Som framgår av Tabell 4 utgör uppgiftsformuleringarna 1577 ord i 232 meningar i 

Prima Svenska 3, vilket betyder att den genomsnittliga meningslängden är 6,8 ord per 

mening. Uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 4 består av 6536 ord som är 

uppdelade i 924 meningar, vilket ger en genomsnittlig meningslängd på 7,07 ord per 

mening. Det kan alltså konstateras att den genomsnittliga meningslängden är ungefär 

lika i de båda böckerna.  

 
Tabell 4. Meningar i uppgiftsformuleringar i Prima Svenska 3 och Prima Svenska 4 i 
absolut antal 

 
 
4.5 Enkel nominalkvot för uppgiftsformuleringarna 
Antalet substantiv har dividerats med antalet verb i uppgiftsformuleringarna vilket får 

fram uppgiftsformuleringarnas nominalkvot.  

 
Tabell 5. Enkel nominalkvot för uppgiftsformuleringar i Prima Svenska 3 och Prima 
Svenska 4 i antal substantiv per verb 

 

I Tabell 5 redovisas resultatet för nominalkvotsberäkningen av uppgiftsformuleringarna 

i de båda läromedlen. Här kan en tydlig skillnad ses böckerna emellan, då Prima 

	 	 Analyskategori	
Lärobok	 	 Sammansatta	ord	
Prima	Svenska	3	 	 58	

Prima	Svenska	4		 	 196	

	 	 Analyskategori	
Lärobok	 	 Antal	meningar	
Prima	Svenska	3	 	 232	

Prima	Svenska	4		 	 924	

	 	 Analyskategori	
Lärobok	 	 Enkel	nominalkvot	
Prima	Svenska	3	 	 0,68	

Prima	Svenska	4		 	 1,22	
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Svenska 3 har ett värde på 0,68 substantiv per verb medan Prima Svenska 4 har ett värde 

på 1,22 substantiv per verb. Resultatet visar att uppgiftsformuleringarna i boken för 

årskurs 4, Prima Svenska 4 är mer informationstät än boken för den lägre åldern, Prima 

Svenska 3.  

  
4.6 Läsbarhetsindex för uppgiftsformuleringarna 
Resultatet av uppgiftsformuleringarnas läsbarhetsindex presenteras i Tabell 6. Det kan 

konstateras att Prima Svenska 3 har LIX 21 och Prima Svenska 4 LIX 26. Resultatet 

visar att uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 4 är mer svårlästa än de i Prima 

Svenska 3 utifrån läsbarhetsindex.  

 
Tabell 6. Läsbarhetsindex för uppgiftsformuleringar i Prima Svenska 3 och Prima 
Svenska 4 

 

5 Diskussion 
I studiens textanalys har inte alla centrala delar inom SFL använts då ordens betydelse 

inte varit i fokus och orden därför inte analyserats utifrån sitt sammanhang. I studien har 

istället ordens egenskaper analyserats vilket inom SFL omtalas som lexikogrammatik 

vilket bygger på språkets uppbyggnad. Inom SFL så sätts lexikogrammatiken i samband 

med textens kontext; den relation som skapas vid kommunikativa möten som 

exempelvis sker då en specifik individ tar del av en utvald text (Wiksten Folkeryd 

2016:147; Holmberg & Karlsson 2013:19). Även om det inte analyseras i föreliggande 

studie kan det fastställas att uppgiftsformuleringarna, som är en del av en lärobok kan 

anses ha en given läsare. Författaren kan antas ha relativt god kunskap om sin målgrupp 

och vet bland annat att läsarna troligtvis kommer att läsa boken i skolan under lektion, 

att de går i tredje respektive fjärde klass och att deras läsförståelse bör vara i närheten av 

kunskapskraven i årskurs 3.  

I den föreliggande studien har två av enheterna som inom SFL anses bilda 

satskomplex analyserats. De enheterna är processer som består av verb och verbgrupper 

och deltagare som är nominaler och nominalfraser. Dock har endast kärnorden, de ord 

	 	 Analyskategori	
Lärobok	 	 Läsbarhetsindex	
Prima	Svenska	3	 	 21	

Prima	Svenska	4		 	 26	
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som fristående klassas som verb eller substantiv räknats och således inte de grupper av 

ord från olika ordklasser som tillsammans bildar verbgrupper eller nominalfraser.  

För att besvara studiens första forskningsfråga analyseras bland annat 

ordklassfördelningen och i resultatredovisningen kan både likheter och skillnader 

uttydas. Exempelvis konstateras att adjektiv är den minst förekommande ordklassen i 

båda läroböckerna och ordklassen utgör 4 % av ordklassfördelningen i dem båda. I 

resultatredovisningen syns också att Prima Svenska 3 innehåller större andel verb än 

substantiv till skillnad från Prima Svenska 4 som istället innefattar större andel 

substantiv och har därför en lägre andel verb. Analysen fastställer att 

uppgiftsformuleringarna för årskurs 3 har en verbial stil, vilken enligt Lagerholm 

(2008:107) kan upplevas talspråklig och därför mer lättläst än texten för årskurs 4 som 

har en nominal stil som kan upplevas som tyngre och mer svårläst. På grund av 

skillnaderna i läroböckernas språkliga stil och hur de upplevs för läsaren kan en ökning 

i uppgiftsformuleringarnas svårighetsgrad uttydas från årskurs 3 till årskurs 4. 

Resultatet för både meningslängd och ordlängd tyder på att Prima Svenska 4 är mer 

svårläst än Prima svenska 3. Dock är det marginell skillnad i resultatet för genomsnittlig 

meningslängd, där skillnaden är 0,27 ord per mening. Skillnaden är dock större i 

jämförandet av andel långa ord då Prima Svenska 4 innehåller 4,21 procentenheter fler 

långa ord än Prima Svenska 3. I relation till detta kan dock konstateras att Prima 

Svenska 4 innehåller 0,17 procentenheter fler överlånga ord än Prima Svenska 3. Det 

betyder enligt Wiksten Folkeryd (2016:149) samt Hellspong och Ledin (1997:71) att 

uppgiftsformuleringarna i boken för årskurs 4 har en högre svårighetsgrad och kräver 

mer av sin läsare.  

Även i resultatet för nominalkvot kan en tydlig skillnad ses då värdet för Prima 

Svenska 3 är 0,67 substantiv per verb och 1,2 substantiv per verb för Prima Svenska 4. 

Eftersom informationstätheten är 0,54 procentenheter högre i Prima Svenska 4 gentemot 

Prima Svenska 3 kan en tydlig progression i texternas informationstäthet fastställas, 

vilket betyder att den kan upplevas som svårare (Lagerholm 2008:133). Det resultat som 

avviker från de andra är det för sammansatta ord. Analysen visar att Prima Svenska 3 

innehåller större andel sammansatta ord än vad Prima Svenska 4 gör. Det skulle kunna 

tala för att Prima Svenska 3 har en högre svårighetsnivå i detta avseende eftersom 

sammansatta ord ökar en texts svårighetsnivå på grund av att läsaren måste bearbeta 

mycket information som är sammanpackat i ett ord (Wiksten Folkeryd 2016:149). Detta 

kan dock sättas i relation till andel långa ord i respektive bok där andelen var mycket 
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högre i Prima Svenska 4 än i Prima Svenska 3. Därför kan tänkas att många av de 58 

sammansatta orden i Prima Svenska 3 är en del av de 226 långa orden i samma bok. 

Alternativt är de sammansatta orden korta ord vilket skulle kunna betyda att mängden 

information som enligt Wiksten Folkeryd (2016:149) packas samman i sammansatta 

ord, eventuellt inte är stor i dessa fall. 

I den föreliggande studiens andra forskningsfråga efterfrågas huruvida progression i 

läsbarhetsindex går att uttyda mellan läroböckernas uppgiftsformuleringar. För att 

besvara den analyserades uppgiftsformuleringarnas läsbarhetsindex vilket gav LIX 21 

för Prima Svenska 3 och LIX 26 för Prima Svenska 4. Normalvärdet för mycket lätt text 

är 27, vilket betyder att båda läroböckernas uppgiftsformuleringar tillhör den kategorin 

(Melin & Lange 2000:75, 166). Skillnaden mellan normalvärdena för de tre lättaste 

kategorierna; mycket lätt text, lätt text samt medelsvår text är 6 enheter (Melin & Lange 

2000:75, 166). Studiens resultat visar att uppgiftsformuleringarna i läroböckerna skiljer 

sig åt med 5 enheter, vilket trots att de ingår i samma kategori, visar att det är stor 

skillnad i läsbarhet mellan de båda. 

I jämförelse med Ribecks (2015:95) läromedelsanalys (se 2.2) kan fastställas att 

resultatet i hennes studie och föreliggande studie har många likheter. Dock tåls att 

upprepa att analysstoffet i Ribecks studie skiljer sig markant från den föreliggande 

studien, bland annat eftersom hennes analys bearbetar all text i läroböckerna och 

föreliggande studie endast bearbetar uppgiftsformuleringarna. Det är dock rimligt att 

reflektera över att läroböckerna som analyseras i Ribecks (2015) avhandling 

representerar läromedel för sex årskurser; grundskolans årskurs 7–9 jämförs med böcker 

i gymnasiets 3 år. I föreliggande studie jämförs endast två årskurser; årskurs 3 och 4. 

Med detta i åtanke borde därför resultatet i Ribecks analys visat på en högre progression 

eftersom det som minst skiljer en årskurs, vilket är skillnaden i den föreliggande 

studien, men som mest 6 år då högstadiets lägsta årskurs, årskurs 7 jämförs med 

gymnasiets tredje år. Skillnaden i läsbarhetsindex för högstadiet och gymnasiet var 6 

enheter (Ribeck 2015:95). Det kan sättas i relation till föreliggande studies skillnad på 5 

enheter och det kan fastställas att det finns en nästan lika hög språklig progression i 

uppgiftsformuleringarna i föreliggande studie som det gör i all text i läroböckerna i 

stadieskiftet mellan högstadiet och gymnasiet.  

Utifrån läsbarhetsindex kan alltså en progression fastställas i läroböckernas 

uppgiftsformuleringar och de kan antas vara mer svårlästa i årskurs 4 än i årskurs 3; 

vilket besvarar den föreliggande studiens andra forskningsfråga.  
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Studiens analysmetod innefattar flera olika, relativt snabbundersökta kategorier 

vilket ger ett brett resultat som analyserar texterna ur olika synvinklar. Dock anser vi i 

efterhand att en djupare analys som även innefattar bland annat ordens sammanhang, 

tempus med mera skulle ha tillfört ytterligare en dimension på analysen. Det hade 

förutom att ge mer lexikogrammatisk information, även möjliggjort en djupare 

kontextuell analys av kommunikationen mellan författaren och eleven.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet i fem av sex analyskategorier på att 

uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 4, boken för årskurs 4, är mer svårlästa än de i 

Prima Svenska 3. Det betyder alltså att boken för årskurs 4 kräver en mer utvecklad 

läsförmåga hos textmottagren än den för årskurs 3. Vidare överensstämmer resultatet i 

sin tur med den progression av läsförståelse som kan uttydas i läroplanens kunskapskrav 

mellan de båda årskurspannen 1–3 och 4–6 (Skolverket 2016b:252–256). Resultaten 

visar dock inga stora skillnader mellan de båda årskurserna och med utgångspunkt att 

eleven har förmåga att förstå uppgiftsformuleringarna i årskurs 3, kan inte antas att den 

språkliga progressionen leder till att texten hamnar utanför elevernas proximala 

utvecklingszon i årskurs 4 (Hwang & Nilsson 2003:48–49). Det är dock möjligt att det 

kan finnas elever som uppfattar den språkliga progressionen i bytet mellan läroböckerna 

och som språkligt utmanas av den för årskurs 4 bland annat på grund av skillnaderna i 

läsbarhetsindex, informationstäthet, ordlängd och den språkliga stilen. Det är dock inte 

rimligt att anta att eleverna skulle anse skillnaderna så stora att de inte, med stöttning av 

lärare eller annan språkligt kunnigare, kan ta sig igenom och förstå texten (Hwang & 

Nilsson 2003:48–49).  

 

6 Slutsats 
Som svar på föreliggande studies första forskningsfråga kan fastställas att 

uppgiftsformuleringarnas genomsnittliga meningslängd är ungefär lika i de båda 

läroböckerna. Vidare kan konstateras att uppgiftsformuleringarna i de olika 

läroböckerna skiljer sig åt i ordklassfördelning, genomsnittlig ordlängd, innehållstäthet 

och andel sammansatta ord. En textuell progression kan uttydas från läroboken för 

årskurs 3 till läroboken för årskurs 4 då resultatet visar att uppgiftformuleringarna i 

Prima Svenska 4 kan upplevas ha en högre språklig svårighetsnivå än Prima Svenska 3. 

Som svar på föreliggande studies andra frågeställning kan konstateras att även en 

progression utifrån uppgiftsformuleringarnas läsbarhetsindex finns eftersom 
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uppgiftsformuleringarna i Prima Svenska 3 har ett lägre läsbarhetsindex än de i Prima 

Svenska 4.   

Av den föreliggande studiens resultat framgår att uppgiftsformuleringarnas 

progression språkligt kan rymmas inom den progression i elevernas läsförmåga som 

uttrycks i kunskapskraven för årskurs 3 och 6 (Skolverket 2016b:252–256). 

Uppgiftsformuleringarnas språkliga progression i stadieskiftet överensstämmer också 

med den språkliga svårighetsnivåhöjningen i läromedelstexter som framgått i tidigare 

studier (Björnsson 1968; Ribeck 2015).  

Som tidigare nämnts i inledningen finns inte längre någon statlig granskning av 

läromedel och därmed inte heller av de uppgiftsformuleringar som förekommer i dessa. 

Vår intention med det framtagna resultatet är att synliggöra skillnader och likheter i 

uppgiftsformuleringars språkliga svårighetsnivå. I och med detta hoppas vi kunna 

uppmuntra verksamma lärare till att reflektera över de uppgiftsformuleringar som finns i 

läroböcker. Vi hoppas också att denna studie framhåller uppgiftsformuleringarna som 

ett textuellt inslag som, likt all text, kräver mer eller mindre av sina läsare beroende på 

den språkliga nivån. Dock är dessa texter kanske extra viktiga eftersom det krävs en 

förståelse för uppgiftsformuleringen för att kunna utföra uppgiften på ett korrekt sätt, 

vilket är avgörande för elevernas kunskapsinhämtning. 

För fortsatt forskning inom det tämligen outforskade området uppgiftsformuleringar i 

läromedel, kan läromedels uppgiftsformuleringar sättas i relation till den forskning som 

finns om de betydligt mer beforskade muntliga frågorna i klassrummet. En analys kan 

då göras över vilka typer av frågor - öppna, autentiska eller slutna som läroböckerna 

domineras av. I arbetet med studien väcktes också ett intresse för 

uppgiftsformuleringarnas verb i imperativform. I bearbetningen av texterna inför den 

lexikogrammatiska analysen uppfattades att uppgiftsformuleringarna innehåller en 

mängd olika imperativ vilka uppmanar eleverna att utföra olika aktiviteter, bland annat: 

skriv läs, berätta och jämför. En undersökning av imperativ i olika läromedel kan uttyda 

likheter och skillnader gällande vilken typ av aktiviteter som är mest förekommande i 

olika läromedel. Aktiviteterna kan sättas i relation till de olika förmågor som eleverna 

enligt Skolverket (2016b:247–258) ska få möjlighet att utveckla under sin skoltid.  
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