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Abstract 

Syftet med den här studien är att studera ämnesspråket i läromedel i svenskämnet 

för årskurs fem och analysera hur grammatiken beskrivs i tre läromedel. 

Analysmetoden som används är inspirerad av teorin Legitimation code theory med 

ett analysverktyg som bland annat mäter densitet och tyngdkraft i ett textinnehåll. 

Det mäter också hur abstrakta eller konkreta ord är i ett textinnehåll. I vår 

läromedelsanalys har ämnesspecifika begrepp i grammatik tagits ur och rankats i en 

skala mellan ett och tio där fem är en brytpunkt och fungerar som en pol mellan 

abstrakt idévärld och en konkret verklighet. Analysen visar att läromedlen 

innehåller faktatext, uppgifter och litterära texter. Faktatexterna och uppgifter håller 

sig på en abstrakt nivå medan de litterära texterna innehåller ett vardagsspråk som är 

konkret för eleverna. Mängden innehåll som handlar om grammatik varierar mellan 

läromedlen. Samtliga läromedel innehåller avsnitt om ordklasser medan endast två 

av dem tar upp meningsbyggnad. Det visar sig också att två läromedel har 

textinnehåll som pendlar frekvent mellan abstrakt och konkret nivå medan ett 

läromedel mestadels förhåller sig på en abstrakt nivå. Enligt tidigare forskning är 

det väsentligt att möta abstrakt text med konkret kontinuerligt i läromedel för att öka 

förståelsen av textinnehållet.  
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1 Inledning 

Ämnesspråk är ett begrepp som används för att kunna samtala om ämnesinnehåll 

och strukturer som är relevanta för ett specifikt ämne (Bergh Nestlog 2019, s. 9). 

Elever i skolan bedöms i förmågor och kunskaper att använda sig av ämnesspråk. 

Därför behöver lärare tydliggöra ämnesspråket för eleverna i sin undervisning. 

Centrala ämnesbegrepp kan behöva förklaras och diskuteras för att eleverna ska 

kunna skapa mening om innehållet och utveckla sina kunskaper. Det krävs 

kunskaper om både språk och ämne för att förstå ämnesspråk, vilket kan ge 

möjlighet för elever att fördjupa sitt tänkande om ett ämne (Bergh Nestlog 2019, s. 

25). I läroplanen står det att eleverna i undervisning i svenskämnet bör ges möjlighet 

att utveckla sina kunskaper om svenska språket. Eleverna ska i processen ges 

handledning och stöd i sin språkutveckling för att känna en tilltro till att kunna 

använda språket för skilda syften och sammanhang (Skolverket 2018, s. 257). I 

kursplanen i svenskämnet beskrivs det hur eleverna ska utveckla sina kunskaper 

med hjälp av sitt språk. I det centrala innehållet står det bland annat att eleverna ska 

lära sig språkets struktur som meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, 

stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser (Skolverket 2018, 

s. 257–260). En språklig trygghet kan bidra till att eleverna laborerar med sina 

tankar och hittar nya infallsvinklar i sin utveckling. För att känna en trygghet med 

ett språk behövs en kunskap om språkets uppbyggnad och att hitta olika sätt för att 

bygga en text. Ord, symboler och begrepp ska kunna användas för att uttrycka 

känslor, kunskaper och åsikter. Begreppen ska även behandlas och diskuteras 

(Skolverket 2017, s. 17–18). Skolans värdegrund vilar på att eleverna ska ges 

likvärdiga kunskaper inom samtliga grundämnen i kursplanen, och därför ska 

eleverna ges en tilltro till sin egen språkliga förmåga (Skolverket 2018, s.5–9). 

Eftersom det tidigare inte bedrivits så mycket forskning om skolämnenas 

ämnesspråk anser Bergh Nestlog det angeläget med vidare forskning inom detta 

(Bergh Nestlog, 2019, s.25). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en läromedelsanalys lyfta ämnesspråket i 

svenskämnet och undersöka hur språket används i olika läromedel som behandlar 

grammatik i svenska för årskurs fem. Våra frågeställningar lyder: 

 

1) Hur beskrivs grammatik i tre läromedel i svenska för årskurs fem?   

2) Hur abstrakta respektive konkreta är grammatikavsnitten i läromedlen? 

3) Vilka likheter och skillnader finns i grammatikavsnitten i läromedlen vad 

gäller texttyper, ämnesbegrepp och abstraktionsnivåer? 

3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först ämnesspråk och hur viktigt det är för elevernas 

kunskapsutveckling. Därefter presenterar vi tidigare forskning om ämnesspråk. 

 

3.1 Ämnesspråk 

Eleverna ska i skolan ges möjlighet att uttrycka sig i både vardagsspråk och 

ämnesspråk. I alla skolans kursplaner står det att eleverna ska kunna dokumentera, 

beskriva, förklara, analysera och värdera processer, resonera, diskutera och 

argumentera på ett ämnesspecifikt sätt. Därför behöver de lära sig de 

ämnesspecifika begreppen (Axelsson 2016, s. 3). Det är viktigt att förstå det 

ämnesspecifika språket i alla ämnen. Exempelvis i matematik behöver eleverna 

förstå begreppens definition för att förstå vad matematik betyder. I vissa ämnen 

behöver eleverna lära sig att förstå begreppen genom att använda sig av andra 

uttrycksformer än verbalspråket (Axelsson 2016, s. 6). Timothy och Cynthia 

Shanahan har skapat en modell som består av en pyramid för språkutveckling i 

litteracitet. Pyramiden är indelad i tre steg och visar hur elever i det första steget 

måste kunna avkoda och förstå en enkel text med vardagsspråk för att komma 

vidare till steg två i pyramiden, där eleven utvecklar ordförrådet och allmänna 

förståelsestrategier. Det tredje och översta steget kallas ämneslitteracitet, och när 
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eleven har nått detta steg har deras språk utvecklats till ett som är specialiserat för 

ett specifikt ämne (Axelsson 2016, s. 3–4).  

3.2 Tidigare forskning  

Vi har tagit del av forskning som studerat hur ämnesspråk ser ut för elever i 

årskurser från tidiga grundskolan till gymnasienivå. Forskningen tar upp fördelar 

och nackdelar med att introducera ämnesspråk i tidig ålder, samt beskriver olika 

ämnens ämnesspråk. De studier som vi använt till vår forskningsbakgrund studerar 

ämnen som kemi, biologi, hem- och konsumentkunskap, geografi, matematik och 

svenska som andraspråk. Forskningen visar att ämnesspråk behöver introduceras i 

klassrummet för att eleverna ska ges förståelse över ämnesinnehållet. 

 

Shanahan och Shanahan (2014) förklarar hur elever behöver lära sig de speciella 

sätten att läsa, tänka och förstå i varje ämne, eftersom texters uppbyggnad och 

mening skiljer sig för varje ämne. De diskuterar om ämnesspråket ska införas i de 

tidiga skolåren eller när eleverna är något äldre. Det som talar emot att lärare ska 

börja med ämnesspråk tidigt är att texterna inte skiljer sig så mycket åt de första 

skolåren. Därför får eleverna inte använda sig av kunskaperna som de lär sig.  

Däremot finns det fördelar med att inte vänta med att introducera ämnesspråk, för 

att eleverna kan tidigt förstå att olika människor har olika sätt att se på saker. Det 

medför att eleverna istället är förberedda när texterna börjar skilja sig åt. Lärare som 

undervisar eleverna under de tidiga åren kan därför förbereda eleverna inför texterna 

de möter högre upp i årskurserna (Shanahan och Shanahan 2014, s. 636–639). 

 

Ju äldre eleverna blir desto mer övergår de från ett generellt sätt att läsa till ett mer 

anpassat sätt som hör till det specifika ämnet. Det skiljer sig från de olika ämnena 

hur kunskap skapas och delas. Det beror på att de olika ämnena har olika normer 

och kulturer. Om historia och kemi jämförs med varandra är det stor skillnad på hur 

ny kunskap skapas. Till exempel kommer historiker att titta på gamla dokument från 

tiden de undersöker och texter som andra skrivit om den tiden. Det kan finnas 

skillnader mellan texterna och därför behöver historikerna tolka dessa. De är 

medvetna om att deras tolkningar kan bli ifrågasatta. I kemi fokuserar forskarna på 

ny data istället för att lita på gammal. Detta gör de via systematiska undersökningar 



 

 

 
4 

och experiment. Därför blir deras tolkningar mer tillförlitliga och behöver inte 

ifrågasättas på samma sätt som i historia (Shanahan och Shanahan 2014 s. 636–

637).  

 

Medan Shanahan och Shanahan ger en överblick över hur ämnesspråket kommer till 

uttryck i olika ämnen och åldrar, har Hipkiss (2014) studerat hur språket används i 

klassrummet när hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi undervisas i 

årskurs 7 till 9. Hipkiss har använt sig av en analysmetod som är inspirerad av Basil 

Bernstein och handlar om svag och stark semantisk tyngdkraft respektive svag och 

stark semantisk densitet (Maton et. alt, 2017). Semantisk tyngdkraft kan handla om 

huruvida ämnesspecifika begrepp är abstrakta eller konkreta för eleverna. Det beror 

på vilka förkunskaper eleverna har om ämnesspecifika begrepp. Densiteten i en 

undervisningssituation kan handla om betydelsen eller innehållet i undervisningen. 

Är densiteten i ett innehåll stark är innehållet abstrakt för eleverna och innehållet 

ger ingen betydelse för dem. Vid en stark semantisk densitet tillsammans med en 

svag semantisk tyngdkraft är innehållet både abstrakt och med abstrakta begrepp 

(ämnesspråk). Är både densiteten och tyngdkraften starka är innehållet fortfarande 

abstrakt men begreppen är konkreta (vardagsspråk) (Hipkiss 2014, s. 37–40). 

Hipkiss menar att elever som får ämnesspecifika begrepp till sig i undervisningen 

går mellan stark och svag semantisk tyngdkraft eftersom det också förekommer 

vardagligt språkbruk i undervisningen. Hipkiss menar också att eleverna behöver 

stöd för den semantiska densiteten, det vill säga att eleverna behöver stöd att förstå 

betydelsen eller innehållet av ämnet (Ibid).  

 

I Hipkiss undersökning visar det sig att de valda ämnena för undersökningen (hem- 

och konsumentkunskap, biologi och kemi) har tydliga ämnesspecifika begrepp, men 

när eleverna gör studier på egen hand kan de främst använda ett vardagligt 

språkbruk (Hipkiss 2014, s. 228–229). Hipkiss sammanfattar sin studie om 

ämnesspecifika begrepp i klassrummet, och drar slutsatsen att de undersökta 

ämnena är situationsburna och inte kräver ett ämnesspecifikt språk. Det kan leda till 

konsekvenser för de elever som inte har erhållit ett utvecklat språk utanför skolan. I 

skriven text ska eleverna visa en förståelse genom att beskriva exempelvis en 

kemisk förening eller ett bakningsmoment, men beskrivningarna sker ofta med ett 



 

 

 
5 

vardagligt språkbruk. Ämnesdiskursen förekommer däremot ofta i läroböcker eller 

lärartexter på tavlan. Därför faller förståelsen för ämnesspecifika begrepp hos de 

elever som inte talar om ämnet utanför skolan. Hipkiss avrundar med att förtydliga 

vikten av att eleverna främst förstår innehållet för att förstå innehållets ämnesspråk 

(Hipkiss 2014, s. 230).  

 

Precis som Hipkiss har Wesslén (2011) studerat konstruktionen av ämnesrelaterade 

begrepp i undervisningssituationer. Skillnaden mellan studierna är att Wesslén 

fokuserat på gymnasienivå och ämnet samhällskunskap. Studien undersöker hur 

lärare och elever hanterar ämnesspråket i samhällsvetenskaplig diskurs i två klasser, 

en undersökningsklass och en jämförelseklass där sex elever följs i varje klass. I 

likhet med Hipkiss studie baseras även denna studie på samtal i klassrummet. 

Studien observerar också lärarnas skrivna uppgifter, och de tolv utvalda elevernas 

skrivna texter och lektioner utöver detta har även intervjuer gjorts med elever och 

lärare (Wesslén 2011 s. 32). Vidare beskriver Wesslén (2011 s. 44) också skillnaden 

mellan objektspråk och metaspråk, Objektspråk är det språk som används för att 

förklara saker runt omkring oss, medan metaspråket används för att förklara det som 

framkommer i objektspråket. Hon visar att om en lärare ofta använder metaspråk i 

undervisningen kan elevernas egna språk utvecklas och bli mer reflekterande. 

Wesslén (2011, s. 163–164) kommer fram till att texterna som de utvalda eleverna 

skrivit i undersökningsklassen och i den jämförande klassen inte skiljde sig mycket 

åt på hur utvecklade resonemangen är. Utifrån observationer i klassrummet kan det 

bero på att lärarna inte använt mer metaspråk i undersökningsklassen. I likhet med 

den jämförande klassen har mestadels ett objektspråk använts. Wesslén (2011, s. 

159) förklarar att det muntliga som undersökts i båda klasserna visar att det inte sker 

mycket dialoger i klassrummet mellan lärare och elev, och därför har eleverna inte 

fått den hjälp de behöver för att kunna ge mer utvecklade svar.  

 

Istället för meta- och objektspråk förklarar Schleppegrell (2007) ämnesspråket i 

matematik som ett tekniskt språk. Hon betonar hur stor roll språket har i förståelse 

av matematiken och visar hur eleverna behöver få kunskap om det tekniska språket i 

matematik. Elevernas lärande gynnas av att matematiska begrepp presenteras på ett 

språk som går från det vardagliga språket som eleverna behärskar till det tekniska 
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ämnesspråket. Det finns fler utmaningar i matematik, men de språkliga 

utmaningarna är viktiga att ta hänsyn till för att eleverna ska utveckla sina 

kunskaper i matematik (Schleppegrell 2007, s. 155 – 156).  

 

I likhet med Wesslen undersöker Walldén i sin studie lärares kommunikation av 

ämnesspecifika och metaspråkliga kunskaper i sin undervisning. Detta gör han 

genom att observera lärare som undervisar i lässtrategier i svenska som andraspråk i 

årskurs ett, och i geografi i årskurs sex på en skola där de flesta elever har 

invandrarbakgrund (Walldén 2019, s. 10–12). I årskurs ett visar analysen att lärarnas 

försök till att kommunicera metakunskap i läsning tar bort uppmärksamheten från 

texten, eftersom lärarna lägger mer fokus på att förklara obekanta ord för eleverna. 

Detta leder varken till att eleverna knäcker koder eller förstår och kan analysera 

texten (Walldén 2019, s. 152). Däremot när de går igenom en berättande text visar 

läraren hur hon kommunicerar metaspråklig kunskap (Walldén 2019, s.160). I 

årskurs sex undervisar läraren i SO-ämnet och svenska som andraspråk. Ämnet är 

geografi och arbetsområdet är kartor och befolkning (Walldén 2019, s. 200). 

Walldén menar att i SO-ämnet ges ämnesspecifika begrepp i läromedlen, men det 

ges inte några förklaringar till begreppen. Konsekvensen blir då att eleverna inte 

förstår begreppen i de berörda läromedlen (Walldén 2019, s. 237–238).  

  

Gemensamt för studierna är att ämnesspecifika begrepp är viktiga för eleverna att 

kunna för att ges en bättre förståelse för ämnesinnehållet. Något som också är 

gemensamt är att ämnesspecifika begrepp inte bör introduceras utan att förklaras i 

undervisningen. Av den tidigare forskningen kan vi konstatera att forskning om 

ämnesspråk i grundskolans undervisning behöver utökas med forskning om just 

svenskämnets ämnesspråk, vilket ofta är abstrakt och kan vara svårt att både förstå 

och använda.  

4 Material  

I det här kapitlet presenteras de tre läromedel som bildar studiens material. Vi 

beskriver hur urvalet gått till, och vi beskriver de avsnitt som analyseras. 
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Materialet vi har valt att använda för vår läromedelsanalys är tre olika läromedel i 

ämnet svenska för årskurs fem. Kriterierna för att dessa läromedel ska få vara med i 

vår analys är att innehållet ska vara inriktat mot årskurs fem och att de ska vara från 

olika förlag. Valet av böcker är också ett bekvämlighetsurval eftersom böckerna är 

inhämtade från två olika skolor där vi har kontakter. Följande tre läromedel ingår i 

studien: Simsalabim, Klara svenskan och Bums (se tabell 1.) Ur böckerna valde vi 

därefter ut de avsnitt som innehåller grammatik. Sedan räknade vi hur många sidor 

och ord varje avsnitt omfattar. Förutom att visa antalet sidor som behandlar 

grammatik och hur många ord som sidorna innehåller totalt visar tabellen också 

antalet sidor som behandlar ordklasser respektive meningsbyggnad.  

 

 

Läromedel Antal sidor 

med 

grammatik 

Antal sidor 

om 

meningsbyg

gnad  

Antal sidor 

om 

ordklasser 

Antal ord 

totalt för 

sidor om 

grammatik 

Simsalabim 

grundbok 5 

6 3 3 771 

Svenska år 

5 Bums  

15 0 15 1816  

Klara 

svenskan åk 

5 

20 8 12  2640 

Tabell 1. Förteckning över analyserade läromedel. 

 

Tabellen visar att antalet sidor som innehåller grammatik varierar starkt från 771 ord 

till 2 640 ord, och det gör även antalet sidor. Simsalabim har endast sex sidor om 

grammatik medan Bums och Klara svenskan har 15 respektive 20 sidor. Storleken 
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på vårt material är således ojämnt. Även innehållet skiljer sig åt. Medan Simsalabim 

och Klara svenskan innehåller avsnitt om både ordklasser och meningsbyggnad 

innehåller Bums endast ordklasser. 

5 Teori och analys  

Beskrivningen av teori och analysmetod är uppdelad under två olika rubriker. Under 

teori presenteras teorin Legitimation Code Theory som vi inspirerats av i vår analys. 

Under analysmetod förklaras kvantitativ och kvalitativ forskning och kopplas till vår 

studie. Sist förklaras semantiska vågor och hur vi har valt att göra vår analys med 

inspiration från Legitimation Code Theory 

5.1 Teori  

För att synliggöra ämnesspråket i svenska har vi inspirerats av teorin Legitimation 

Code Theory (Maton et.alt, 2017) som också är en analysmetod för att urskilja 

kontext och mening i ett ämne. Enligt teorin kan ämnesspråk beskrivas som 

semantiska vågor som styrs av en horisontell och en vertikal axel. Längs den 

horisontella linjen går en semantisk densitet och längs den vertikala linjen går en 

semantisk tyngdkraft i ett innehåll. En semantisk tyngdkraft går mellan stark och 

svag beroende på vad innehållet ger. När den semantiska tyngdkraften är svag i ett 

innehåll kan det innebära, i undervisningssituationer, att eleverna blir introducerade 

till ämnesspecifika begrepp utan någon förklaring för att se sambandet. En stark 

semantisk tyngdkraft visas när eleverna får en koppling till begreppet och kan förstå 

betydelsen av nya begrepp genom att kunna relatera det till ett tidigare känt 

sammanhang. Begreppet blir då mer konkret för eleverna. Det som kännetecknar en 

svag semantisk densitet är när vardagsspråk och enklare begrepp används i 

undervisningen. När ämnesspråk och skolspråk används i undervisning är den 

semantiska densiteten stark (Maton et.alt, 2017, s. 15–16).  

 

I denna studie begränsar vi oss till att undersöka den semantiska tyngdkraften, men i 

stället för att använda begreppen svag och stark semantisk tyngdkraft använder vi 

begreppen abstrakt och konkret och visar höga nivåer för abstrakta begrepp och låga 
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nivåer för konkreta. En hög nivå motsvarar således en svag semantisk tyngdkraft 

och en låg nivå motsvarar en stark semantisk tyngdkraft.   

5.2 Analysmetod  

Läromedelsanalysen visar hur grammatiken förekommer i läromedlen och likheter 

eller skillnader över hur ofta eller sällan särskilda grammatiska begrepp 

förekommer. Läromedelsanalysen visar även vilka abstrakta och konkreta begrepp 

som förekommer. Denna läromedelsanalys kännetecknas dock som en kvalitativ 

innehållsanalys som innehåller kvantitativa data (Denscombe 2018, s. 401). 

Denscombe (2018, s. 345) beskriver att data som samlas in är kvantitativ när den ger 

exakta mätningar av analysens innehåll (Ibid). Det finns frågor att utgå ifrån för att 

hantera kvantitativ data och frågorna är: Hur många?, Hur ofta? och Hur stor?. 

Analysen innehåller kvantitativa data när vi under urvalets process utgått från frågan 

Hur många? när vi har räknat hur många ord och hur många sidor som omfattar 

grammatikdelarna i varje läromedel (Denscombe 2018, s. 401). Denscombe (2009 s. 

320–321) förklarar att ord ofta är det som analyseras i en kvalitativ studie och att 

studien ofta inte är lika omfattande som en kvantitativ studie (Ibid). Studien är även 

kvalitativ när vi analyserar vår data om hur ofta de ämnesspecifika begreppen 

förekommer och om de är konkreta eller abstrakta (Nationalencyklopedin u.å). 

Fokus på denna analys är att mäta innehållet ur valda kapitel och ta inspiration från 

teorin Legitimation Code Theory (Maton et.alt, 2017) som är en grundad teori som 

kategoriserar data för vidare analys. Se bilaga 1 över hur vi rankat textinnehållet i 

grammatikavsnitten. 

5.2.1 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2011, s. 6) beskriver fyra olika huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som gäller för att 

skydda individen. Eftersom vi kommer att göra en empirisk läromedelsanalys och 

inte kommer att analysera några människor eller persondata är det inget som vi 

behöver ta hänsyn till i vår studie. Vi kommer däremot rätta oss efter dessa punkter 

från Vetenskapsrådet (2017):           
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”Vi ska tala sanning och öppet redovisa metoder och resultat om vår 

forskning.”  

 ”Vi ska vara rättvisa i vår bedömning av andras forskning och inte stjäla 

forskningsresultat från andra.”                                           

”Vi ska hålla god ordning i vår forskning, bland annat genom 

dokumentation och arkivering samt medvetet granska och redovisa 

utgångspunkterna för våra studier”. (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8)  

 

Vi har bett läromedelsförlagen om tillåtelse att få publicera sidor i vår studie. Endast 

två av förlagen har gett oss tillåtelse. Därför kommer ett av läromedlen att beskrivas 

med ord istället. Vi har inspirerats av tidigare forskning om ämnesspråk men endast 

använt oss av egna analyserade data. 

5.2.2 Beskrivning av texttyper och ämnesbegrepp 

Vi har delat upp avsnitten som behandlar grammatik i olika texttyper (uppgifter, 

faktatexter, exempel och litterära texter). Exempel förekommer i samband med 

faktatext. I Simsalabim och Bums är faktatext och exempel mer uppdelade medan 

det i Klara svenskan förekommer faktatext i en ruta och där är exempel invävda i 

texten och inte tydligt uppdelade. Därför har vi valt att inte dela upp fakta och 

exempel i Klara svenskan på samma sätt som i de övriga läromedlen. I avsnitten har 

vi urskilt de begrepp som hör till svenskämnet och som inte tillhör det vardagliga 

språkbruket.  

5.2.3 Semantiska vågor 

Vår analysmetod är inspirerad av Legitimation Code Theory, men vi har som 

nämnts tidigare istället valt att använda oss av abstrakt och konkret nivå när vi 

skapar diagram. Ett avsnitt blir ett diagram och varje texttyp (uppgift, faktatext, 

exempel eller litterär text) är en semantisk våg som kan gå mellan en abstrakt 

idévärld och en konkret verklighet. Y-axeln i diagrammet är en skala från 0–10 där 

5 är en brytpunkt för text som innehåller eller är utan ämnesspecifika begrepp. 

Textinnehåll som hamnar över 5 har alltså en abstrakt idévärld medan textdelar som 

hamnar under 5 närmar sig en konkret verklighet. Nivåerna mellan 0–4 innehåller 

inga ämnesspecifika begrepp, nivå 1 är text på en enkel grundnivå medan nivå 5 är 
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text som är mer avancerad men som fortfarande innehåller ett vardagligt språkbruk. 

Nivå 5–10 varierar utefter hur många ämnesspecifika begrepp som förekommer i 

texten. Text som ligger på nivå 5 innehåller ett begrepp som kan förekomma vid 

flertal tillfällen. När fler ämnesbegrepp förekommer bedöms texten på högre nivåer, 

och vilken nivå beror på antalet begrepp och om begreppen förekommit under 

tidigare avsnitt (se bilaga 1 för räkneunderlag). X-axeln beskriver ordningen i 

grammatikavsnitten som förlopp, där de olika skiftena mellan abstraktionsnivån 

beskrivs som ett eget förlopp. X-axeln är numrerad beroende på hur många texttyper 

som finns i avsnitten. Texttyperna förekommer olika i läromedlen och därför 

varierar också vågornas längd.  

 

Inledningsvis analyserade vi ett kapitel tillsammans för att stämma av att vi hade 

samma utgångspunkt för analysen. Därefter skapade vi diagram på varsitt håll för att 

slutligen jämföra våra bedömningar och sammanställa dem. Tillvägagångssättet är 

valt för att resultatet ska bli tillförlitligt. 

6 Resultat och analys  

I detta kapitel om resultat och analys kommer vi först att beskriva 

grammatikavsnitten. Därefter visar och jämför vi semantiska vågor om hur 

ämnesspråk och vardagsspråk samspelar i läromedlen.   

6.1 Simsalabim  

I Simsalabim finns ett kapitel som heter Myter, sägner och legender. I det kapitlet 

presenteras grammatik som handlar om ordklasser som vi har valt ut för vår analys. 

Först presenteras ordklasser och vad det är genom en kort faktatext. Sedan är 

området om ordklasser uppbyggt med rubrikerna pronomen, prepositioner, 

konjunktioner, interjektioner, adverb och räkneord. Under rubriken pronomen finns 

en faktatext som följs av två berättande texter och sedan kommer exempel på 

pronomen. Under rubriken prepositioner finns också en kort faktatext som följs av 

exempel på prepositioner.  Detta gäller också för konjunktioner, interjektioner, 

adverb och räkneord. I kapitlet Fantasy behandlas satsdelar som inleds med en 

faktatext. Därefter följer två rubriker subjekt och predikat. Subjekt presenteras med 
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en faktatext och ett exempel. Predikat presenteras på samma sätt. I kapitlet Crash, 

boom, bang behandlas huvudsats och bisats. Det börjar med en kort faktatext och 

sedan presenteras huvudsats och det följs av fakta och exempel. Detsamma gäller 

för bisatser som presenteras efter huvudsats. 

6.1.1 Uppgifter 

I Simsalabim förekommer endast en uppgift under samtliga avsnitt. Uppgiften har 

en egen rubrik som uppmanar till att samtala om huvudsats och bisats. Under 

rubriken finns frågan ”Varför kan det vara bra att ha kunskap om huvudsats och 

bisats?”. 

6.1.2 Faktatexter  

I Simsalabim finns faktatexter som förekommer med exempel och de kommer alltid 

först i avsnitten. Exempel på faktatext ur Simsalabim: 

 

Konjunktioner är ord som fungerar sammanbindande i meningar. Exempel 

på konjunktioner:. (s. 23) 

 

Faktatexten förklarar kort vad konjunktioner innebär och presenterar därefter ett 

exempel på ord som tillhör ordklassen. Texten innehåller ämnesspråk som 

konjunktioner, ord och meningar med förklarande ord som är, fungerar och 

sammanbindande. Texten behöver konkreta exempel, vilket också förekommer i 

stycket som följer. Som exempel förekommer en ruta som visar konjunktionerna 

och, att, när, eftersom. 

6.1.3 Litterära texter  

I Simsalabim förekommer det korta berättande texter som är kopplade till 

faktatexter. Ett exempel på en litterär text ur Simsalabim visas i texten nedan. 

 

Simon och Alen går i samma klass. Simon och Alen tycker om fotboll och 

spelar i samma lag. Simons och Alens favoritlag är Barcelona och Simon 

och Alen tittar på varje match på tv. (s. 22) 
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Tidigare har det förekommit en kort faktatext som beskrivit pronomen som något 

som kan användas istället för substantiv. Texten ovan visar ett exempel utan 

pronomen och det som följer efter den litterära texten är ett förslag på hur texten kan 

ändras med hjälp av pronomen. Nedan visas texten med ändringen: 

 

Simon och Alen går i samma klass. De tycker om fotboll och spelar i 

samma lag. Deras favoritlag är Barcelona och de tittar på varje match på tv. 

(s. 22) 

 

Båda textdelarna visar ett vardagligt språk som är konkretare än en text som 

beskriver att pronomen ersätter substantivet. De litterära texterna visar hur en text 

förändras genom användning av pronomen. Texten innehåller vardagligt språkbruk 

med ord som klass, fotboll, spela, lag, match och tv. Den beskriver också en 

händelse som många elever kan relatera till.  

6.1.4 Grad av ämnesspråk  

Läromedlet Simsalabim är uppdelat i tre avsnitt och det gemensamma för avsnitten 

är att de börjar på en abstrakt nivå. Tillfällena när det blir konkret är vid exempel 

som ofta förekommer i samband med faktatext. Det som också är gemensamt för 

alla avsnitten är att de ligger på en abstrakt nivå när det är faktatext och övergår till 

en konkret nivå när det är exempel eller uppgifter. Gemensamt för alla avsnitt är att 

det mestadels förekommer fakta och exempel. Det förekommer endast en uppgift 

under samtliga avsnitt. 

6.2 Bums  

Bums grammatikdel Bland bokstäver och ord berör ordklasser och hur ord uttrycks i 

grundform och böjningsform. Avsnitten följer samma struktur där det inleds med en 

faktatext som följs av ett exempel. Efter varje nytt ämne syns samma struktur och i 

slutet på varje avsnitt finns en övning som återkopplar till det som beskrivits under 

avsnittet. Ett av avsnitten bryter strukturen genom att ha tre övningar på slutet. 

Några avsnitt har fler underrubriker än andra och strukturen med faktatext följt av 

exempel upprepas. I några avsnitt finns det längre texter. Exempelvis förekommer 

en ramsa från Lennart Hellsing under avsnittet som handlar om substantiv. 
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6.2.1 Uppgifter  

I Bums har uppgifter samma struktur under samtliga tillfällen som det förekommer i 

avsnitten. Uppgifterna är strukturerade genom en textruta där instruktionerna är i 

punktform (se figur 3).  

 

 

Figur 3 ur Bums sid. 94 

 

I figur 3 syns en uppgift där eleverna ska arbeta i par. Där förekommer ämnesspråk 

som substantiv och adjektiv. Det förekommer också vardagsspråk som hund och 

glad. 

6.2.2 Faktatexter  

I läromedlet Bums förekommer faktatexter i kortare avsnitt och blandas med 

exempel om det som presenteras i faktatexten. I faktatexterna finns ämnesspråk som 
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adjektiv och substantiv men också vardagligt språk som levande och beskriva (se 

figur 3). 

6.2.3 Litterära texter  

I Bums varierar de litterära texterna och det finns en ramsa av Lennart Hellsing som 

är kopplad till en uppgift. Det finns även korta beskrivande texter som är kopplade 

till fakta. I figur 3 visas en sådan litterär text som börjar som en saga med ”Det var 

en gång en katt” och som upprepar sig med ett mer utbyggt språk med flera adjektiv: 

liten, ledsen, mjuk, fin och gulrandig.  

6.2.4 Grad av ämnesspråk  

Bums är fördelat på sex avsnitt. Innehållet i avsnitten pendlar frekvent mellan 

abstrakt och konkret nivå, vilket beror på att strukturen oftast varierar abstrakta 

faktatexter med konkreta exempel. Gemensamt för avsnitten är att de alltid börjar på 

en abstrakt nivå. När nivån är abstrakt förekommer det faktatext och när den är 

konkret finns det enkla litterära texter och exempel. Vissa avsnitt varieras med 

faktatext, exempel och uppgifter. Uppgifterna håller sig på en abstrakt nivå. 

6.3 Klara svenskan 

I Klara svenskan har vi behandlat kapitlet om Meningsbyggnad. Avsnitten i detta 

kapitel börjar med uppgifter. I två av fyra avsnitt följer det en berättande text som 

hör till uppgifterna. Första uppgiften är en uppmaning att läsa texten, och de andra 

uppgifterna är övningar till texten. Sedan följer det en faktaruta med text. Avsnitten 

avslutas med fler uppgifter som innehåller olika övningar. Två av avsnitten börjar 

med uppgifter med övningar. Sedan följer en faktaruta med text. Dessa avsnitt 

avslutas även med uppgifter med olika övningar. Vi har behandlat kapitlet med 

Ordklasser. Sex av sju av dessa avsnitt börjar med en uppgift, en uppmaning att läsa 

en text. Efterföljande uppgifter är övningar till texten. Sedan presenteras en 

faktaruta med text. Avsnitten avslutas med fler uppgifter med olika övningar. Ett av 

avsnitten börjar med en uppgift att fylla i ord i meningar och slutar med en faktatext. 

Detta läromedel består av många uppgifter. 
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6.3.1 Uppgifter  

I Klara svenskan börjar ofta avsnitten med en uppgift och faktarutan med exempel 

förekommer parallellt med uppgifterna. Många uppgifter i Klara svenskan börjar 

med en numrerad uppgift som ofta hänvisas till en litterär textruta. I figur 4 visas en 

sådan numrerad instruktion som hör ihop med en litterär text. Eleven ombeds även 

att stryka under alla substantiv i den litterära texten. I läromedlet förekommer också 

uppgifter som uppmanar till att skriva längre flytande text. Några uppgifter 

instruerar att en ofärdig text ska slutföras utefter vad som efterfrågas.  

 

 

Figur 4 Ur Klara svenskan sid. 48 

 

I figur 4 finns det både vardagsspråk och ämnesspråk. Ämnesbegreppet substantiv 

finns med i uppgiften, och även vardagliga begrepp som läs, under och heter.  

6.3.2 Faktatexter  

I läromedlet Klara svenskan förekommer faktatexter i en liten ruta och de ligger inte 

först i avsnittet utan kommer oftast efter en övning. Det förekommer exempel men 

de är inte uppdelade från faktatexten utan är inbakade. I figur 4 visas en sådan 
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faktatext där exempel är invävda. Först beskrivs substantiv och sedan följs det av 

exempel i direkt anslutning till faktatexten. I figur 4 finns både vardagsspråk och 

ämnesspråk. I första stycket finns ämnesbegreppen substantiv och ordklass men 

också vardagliga begrepp som kamera, detektiv och uggla 

6.3.3 Litterära texter  

I Klara svenskan förekommer det berättande texter i många avsnitt som är kopplade 

till uppgifter. Texten är oftast kopplad till första uppgiften i avsnittet, ibland även 

till sista uppgiften. I figur 4 syns en sådan litterär text som handlar om Felicia Blom. 

Där förekommer inget ämnesspråk. Texten består enbart av vardagligt språk som 

ringde, dörr och försvann.  

6.3.4 Grad av ämnesspråk  

Grammatiken i Klara svenskan presenteras i elva avsnitt. Åtta av avsnitten börjar på 

en abstrakt nivå som sedan följs av en litterär text. Återkommande i dessa avsnitt är 

att det börjar med uppgifter med abstrakta begrepp som följs av en litterär text med 

ett vardagsspråk. Vi kan notera att i samtliga avsnitt följs den berättande texten av 

en faktatext med fler abstrakta begrepp. Fyra av avsnitten avslutas med uppgifter 

med abstrakta begrepp. I två avsnitt börjar det med uppgifter med övningar med 

konkreta begrepp. Därefter följer en faktatext med många abstrakta begrepp. Ett 

avsnitt avslutas med en litterär text. Ett annat avsnitt håller sig på en abstrakt nivå 

under hela avsnittet och innehåller uppgifter och faktatext. 

6.4 Jämförelser med semantiska vågor  

Kommande kapitel kommer att visa hur avsnitten om ordklasser och 

meningsbyggnad förekommer i samtliga läromedel. Det kommer även innehålla 

semantiska vågor i diagram som visar hur förloppet i avsnitten går mellan abstrakt 

och konkret nivå. Diagrammen kommer även jämföra läromedlens förlopp och visa 

likheter och skillnader under förloppen.  

6.4.1 Ordklasser  

I alla läromedel förekommer ordklasser men olika mycket. Bums och Klara 

svenskan innehåller fler avsnitt om substantiv, adjektiv, verb än vad Simsalabim gör. 

Simsalabim är inte inriktad på ordklasser utan förklarar de vanligaste ordklasserna 
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som något läsaren redan känner till. Ordklassen Pronomen behandlas i Klara 

Svenskan och Simsalabim, men utgår i Bums. Alla läromedel behandlar kort 

prepositioner, räkneord och interjektioner. Simsalabim är det enda läromedel som 

behandlar adverb och konjunktioner. I följande text kommer förekomsten av 

ordklasserna i läromedlen att beskrivas och jämföras. 

 

I Simsalabim nämns substantiv kort i inledningen i avsnittet om ordklasser. En fråga 

ställs; Visst vet du att substantiv är namn på saker och ting? Därför bör substantiv 

ha introducerats tidigare för eleverna. I Bums presenteras substantiv i ett avsnitt i 

kapitlet om ordklasser. Först introduceras substantiv i en tabell med olika ordklasser 

och i en ramsa. Därefter följer exempel på vad substantiv kan vara och därefter en 

uppgift. Sedan presenteras substantiv i singular och plural med en uppgift, därefter 

som konkret och abstrakt med en uppgift. Substantiv presenteras även i obestämd 

och bestämd form. Efter det kommer en ramsa med tillhörande uppgifter. Sist i 

avsnittet beskrivs hur substantiv kan böjas tillsammans med en uppgift. I Klara 

svenskan presenteras substantiv i ett avsnitt i kapitlet om ordklasser. Avsnittet inleds 

med uppgifter till en litterär text följt av en faktatext. Resterande del innehåller 

uppgifter om obestämd och bestämd form, samt singular och plural.  Diagram 1 

visar semantiska vågor för avsnitten som behandlar substantiv. 

 

Diagram 1 - semantiska vågor om substantiv 
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I Simsalabim nämns endast substantiv men beskrivs som något som redan 

introducerats vilket antyder på ett avsnitt som ligger på en abstrakt nivå. Därför är 

Simsalabim endast markerad med en punkt i diagrammet. I avsnittet om substantiv i 

Bums varieras fakta frekvent med exempel och uppgifter. Därför pendlar vågorna 

mellan abstrakt och konkret nivå och får ett längre förlopp. I Klara svenskan pendlar 

vågorna från en abstrakt till konkret nivå men håller sig mest på en abstrakt nivå. 

När vågorna är höga handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är låga 

handlar det om konkreta litterära texter och exempel (se diagram 1). 

 

I Simsalabim nämns verb kort i inledningen i avsnittet om ordklasser. En fråga 

ställs; Visst vet du att verb talar om vad någon gör eller vad som händer? Därför 

bör verb ha introducerats tidigare för eleverna. I Bums presenteras verb i ett avsnitt i 

kapitlet om ordklasser. Först introduceras fakta om verb följt av exempel, en litterär 

text och uppgift. Därefter behandlas tidsformer varvat med fakta, exempel och 

uppgift. Avsnittet avslutas med fakta om att verb kan bli adjektiv, exempel och sist 

en uppgift. I Klara svenskan presenteras verb i ett avsnitt i kapitlet om ordklasser. 

Avsnittet inleds med uppgifter till en litterär text följt av fler uppgifter. Därefter 

introduceras fakta om verb. Sedan följer uppgifter om tidsformer och en faktatext. 

Avsnittet avslutas med en uppgift. Diagram 2 visar semantiska vågor för avsnitten 

som behandlar verb.  

Diagram 2 - semantiska vågor om verb 
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Simsalabim nämner verb men beskrivs som något som redan introducerats, vilket 

indikerar på ett avsnitt som ligger på en abstrakt nivå. Därför är Simsalabim endast 

markerad med en punkt i diagrammet. I avsnittet om verb i Bums varieras fakta 

frekvent med exempel och uppgifter. Därför pendlar vågorna mellan abstrakt och 

konkret nivå och får ett längre förlopp med fler vågor. I Klara svenskan pendlar 

vågorna från en abstrakt till konkret nivå men håller sig mest på en abstrakt nivå. 

När vågorna är höga handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är låga 

handlar det om konkreta litterära texter och exempel (se diagram 2). 

 

Adjektiv presenteras i Simsalabim som något eleverna redan kan. Det nämns därför 

bara i en mening. I Bums finns ett längre avsnitt om adjektiv. Det första i avsnittet 

handlar om hur adjektiv beskriver substantiv, och därefter handlar det om hur 

substantiv kan böjas. Komparera adjektiv och att adjektiv kan bli substantiv är det 

sista som tas upp i avsnittet. Avsnittet blandar faktatexter med exempel. Det finns 

även en litterär text och ett flertal uppgifter. I Klara svenskan presenteras adjektiv i 

avsnittet om ordklasser. Det börjar med en uppgift som är kopplad till en litterär 

text, och fortsätter med en faktaruta om adjektiv. Avsnittet om adjektiv avslutas med 

några uppgifter, där eleven bland annat får beskriva kläder med hjälp av adjektiv. 

Diagram 3 innehåller semantiska vågor för avsnitten som behandlar adjektiv. 

Diagram 3 - semantiska vågor om adjektiv 
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Simsalabim nämner kort om adjektiv och beskrivs som något som redan 

introducerats, vilket indikerar ett avsnitt som ligger på en abstrakt nivå. Därför är 

Simsalabim endast markerad med en punkt i diagrammet. I avsnittet om adjektiv i 

Bums pendlar vågorna mellan abstrakt och konkret nivå eftersom faktatexter 

frekvent varieras med exempel och uppgifter. Under förloppet förekommer därför 

fler vågor. I Klara svenskan pendlar vågorna från en abstrakt till konkret nivå men 

håller sig mest på en abstrakt nivå. När vågorna är höga handlar det om fakta och 

uppgifter. När vågorna är låga handlar det om konkreta litterära texter och exempel 

(se diagram 3).  

 

I Simsalabim presenteras pronomen i avsnittet om ordklasser. Det presenteras med 

en kort faktatext, där två olika exempel visar hur en text blir beroende på om 

pronomen används eller inte. Sedan nämns även några exempel på pronomen. Klara 

svenskan tar också upp pronomen i avsnittet om ordklasser. Det inleds med en 

uppgift där en litterär text är kopplad till uppgiften. Det finns även en faktaruta om 

pronomen. Det avslutas sedan med några uppgifter där eleven exempelvis ska sätta 

in rätt pronomen i några meningar. Pronomen förekommer inte i Bums. Diagram 4 

visar semantiska vågor för pronomen. 

Diagram 4 - semantiska vågor om pronomen 
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Avsnittet är kortare i Simsalabim än i Klara svenskan, men diagrammet visar att 

förloppet är lika långt. Det beror på att fler texttyper förekommer under avsnittet i 

Simsalabim än i Klara svenskan. Diagrammet visar att förloppet börjar på samma 

sätt för båda läromedlen. Vågen börjar på en abstrakt nivå för att sedan dala ner till 

en konkret. Därefter blir båda vågorna höga men Simsalabim förhåller sig något 

längre än Klara svenskan. Vågorna i Simsalabim fortsätter sedan att visa toppar och 

dalar i förloppet medan i Klara svenskan planar förloppet ut på en abstrakt nivå. När 

vågorna är höga handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är låga handlar det 

om konkreta litterära texter och exempel (se diagram 4). 

 

I Simsalabim presenteras prepositioner i avsnittet om ordklasser. Det är en liten del 

av avsnittet och presenteras bara med en kort faktatext och ett exempel. I Bums 

presenteras prepositioner också kort. Det börjar med en faktatext och varvas sedan 

med fakta och exempel. I Klara svenskan beskrivs prepositioner i avsnittet om 

ordklasser. Det börjar med några uppgifter och avslutas med en faktaruta. Diagram 

5 visar semantiska vågor för avsnitten som behandlar prepositioner.  

 

Diagram 5 - semantiska vågor om prepositioner 

 

I diagrammet som behandlar avsnitten om prepositioner ser vi hur vågorna varierar 

mellan de 3 läromedlen. Förloppet pågår längre i Bums och är kortast i Simsalabim. 

Samtliga läromedel börjar på en nivå mellan abstrakt och konkret, och Klara 
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svenskan ligger något högre än de andra. Förloppet visar att Klara svenskan 

fortsätter på samma nivå för att sedan stiga i slutet. I Bums visas det hur nivån 

sjunker till en konkret nivå för att sedan stiga. Vågorna upprepas likadant två gånger 

till under förloppet som avslutas på en konkret nivå. Förloppet i Simsalabim börjar 

på en abstrakt nivå och avslutas kort därefter på en konkret nivå. När vågorna är 

höga handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är låga handlar det om 

konkreta litterära texter och exempel (se diagram 5).  

 

I Simsalabim introduceras interjektioner kort i avsnittet om ordklasser. En faktatext 

presenteras följt av exempel. I Bums presenteras interjektioner i kapitlet om 

ordklasser. Först kommer en faktatext följt av exempel. Avsnittet avslutas med en 

uppgift. I Klara svenskan introduceras interjektioner i ett avsnitt i kapitlet om 

ordklasser. Det inleds med uppgifter till en litterär text. Därefter följer en faktaruta. 

Avsnittet avslutas med uppgifter. Diagram 6 visar semantiska vågor för 

interjektioner. 

Diagram 6 – semantiska vågor om interjektioner 

 

Avsnitten om interjektioner i Klara svenskan ligger mestadels på en abstrakt nivå, 

förutom vid ett tillfälle när det förekommer en litterär konkret text. Klara svenskan 

har flera vågor som handlar om interjektioner medan Bums och Simsalabim bara har 

två vågor. I Bums och Simsalabim presenteras interjektioner tillsammans med andra 
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ordklasser. När vågorna är höga handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är 

låga handlar det om konkreta litterära texter och exempel (se diagram 6). 

 

Räkneord presenteras kort i avsnittet om ordklasser i Simsalabim. Först kommer en 

faktatext som sedan följs av ett exempel. Det upprepas en gång till med en faktatext 

följt av ett exempel. I sista exemplet finns lite fakta invävt. I Bums beskrivs också 

räkneord kort i avsnittet om ordklasser. Det börjar med en faktatext och följs av ett 

exempel. Det fortsätter sedan med en till faktatext och avslutas med ett exempel. I 

Klara svenskan presenteras räkneord i avsnittet om ordklasser. Det börjar med en 

uppgift som tillhör en litterär text, och fortsätter med en uppgift och faktaruta. 

Avslutningsvis förekommer två uppgifter där eleven exempelvis ska titta på en bild 

och försöka hitta alla grundtal. Diagram 7 visar semantiska vågor för räkneord. 

 

 

Diagram 7 - semantiska vågor om räkneord 

 

Avsnitten om räkneord i Klara svenskan ligger mestadels på en abstrakt nivå. Vid 

ett tillfälle sjunker det till en konkret nivå då det är en litterär text i avsnittet. I Bums 

och Simsalabim presenteras räkneord i korta faktatexter och då är nivån abstrakt. 

Det förekommer också exempel i Bums och Simsalabim och de ligger på en konkret 

nivå. Klara svenskan har flera vågor som handlar om räkneord. Bums och 

Simsalabim har något färre vågor om räkneord. Det som syns i diagram 7 är att alla 
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läromedlen har en abstrakt nivå som sedan går ner på en konkret nivå minst en gång. 

När vågorna är höga handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är låga 

handlar det om konkreta litterära texter och exempel (se diagram 7). 

 

Konjunktioner presenteras enbart i Simsalabim och det är enbart ett kort stycke om 

konjunktioner. Det presenteras med en faktatext och ett exempel. Diagram 8 visar 

semantiska vågor för konjunktioner.  

 
 

Diagram 8 – semantiska vågor om konjunktioner  

 

I diagrammet ser vi att konjunktioner börjar på en abstrakt nivå och sedan sjunker 

direkt till en konkret nivå. När vågorna är höga handlar det om fakta och uppgifter. 

När vågorna är låga handlar det om konkreta litterära texter och exempel (se 

diagram 8). 

 

I Simsalabim introduceras adverb i avsnittet om ordklasser. Först presenteras adverb 

i en faktatext följt av exempel. Sedan förklaras skillnaden mellan adverb och 

adjektiv i faktatext och avslutas med exempel. Adverb förekommer inte i Bums och 

Klara svenskan. Diagram 9 visar semantiska vågor för avsnittet som behandlar 

adverb. 

 



 

 

 
26 

 

Diagram 9 - semantiska vågor om adverb 

 

Faktatexterna ligger på en abstrakt nivå och ett av exemplen ligger på en konkret 

nivå, medan det andra exemplet ligger på en abstrakt nivå. När vågorna är höga 

handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är låga handlar det om konkreta 

litterära texter och exempel (se diagram 9). 

6.4.2 Meningsbyggnad  

Simsalabim och Klara svenskan berör meningsbyggnad men behandlar det på olika 

sätt. Klara svenskan tar upp meningar, stora- och små skiljetecken, och syfta rätt. 

Simsalabim tar upp satsdelar (subjekt och predikat) och satser (huvudsats och 

bisats). Bums innehåller enbart ordklasser och det finns inga avsnitt om 

meningsbyggnad. 

 

I Simsalabim introduceras subjekt och predikat i avsnittet om satsdelar. Först inleds 

avsnittet med en faktatext om subjekt följt av exempel. Sedan presenteras en 

faktatext om predikat och därefter följer exempel. Diagram 10 visar semantiska 

vågor för subjekt och predikat. 
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Diagram 10 - semantiska vågor om subjekt och predikat  

 

Avsnittet om subjekt och predikat ligger på en jämn abstrakt nivå vid fakta och på 

en konkret nivå när det kommer exempel.  

 

I Simsalabim presenteras huvudsats och bisats i ett avsnitt. Det inleds med en 

faktatext om huvudsats och efter det följer exempel. Sedan presenteras faktatext om 

bisatser med efterföljande exempel. Därefter kommer det en faktatext och fler 

exempel. Avsnittet avslutas med en uppgift. Diagram 11 visar semantiska vågor för 

huvudsats och bisats. 
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Diagram 11 - semantiska vågor om huvudsats och bisats  

 

Avsnittet pendlar mellan abstrakt och konkret nivå eftersom faktatexter varvas 

frekvent med exempel och får därför även ett längre förlopp. Faktatexterna ligger på 

en abstrakt nivå medan exempel ligger på en konkret nivå. I detta avsnitt 

förekommer också en uppgift som ligger på en abstrakt nivå (se diagram 11).  

 

I Klara svenskan introduceras meningar i ett avsnitt i kapitlet om meningsbyggnad. 

Avsnittet inleds med uppgifter till en litterär text. Därefter följer en faktatext. 

Resterande i avsnittet innehåller uppgifter. Diagram 12 visar semantiska vågor för 

meningar. 
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Diagram 12 - semantiska vågor om meningar 

 

I Klara svenskan liknar första avsnittet meningar och andra avsnittet stora 

skiljetecken varandra. Nivån börjar abstrakt, går sedan direkt till en konkret nivå 

men håller sig sedan på en abstrakt nivå. När vågorna är höga handlar det om fakta 

och uppgifter. När vågorna är låga handlar det om konkreta litterära texter och 

exempel (se diagram 12). 

 

I Klara svenskan introduceras stora skiljetecken i ett avsnitt i kapitlet om 

meningsbyggnad. Först i avsnittet är det uppgifter till en litterär text. Därefter följer 

en faktatext. Sedan följer fler uppgifter. Avsnittet avslutas med en uppgift till en 

litterär text. Diagram 13 visar semantiska vågor för stora skiljetecken. 
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Diagram 13 - semantiska vågor om stora skiljetecken 

 

Avsnittet stora skiljetecken börjar på en abstrakt nivå och går sedan till en konkret. 

Avsnittet håller sig sedan på en abstrakt nivå. När vågorna är höga handlar det om 

fakta och uppgifter. När vågorna är låga handlar det om konkreta litterära texter och 

exempel (se diagram 13).   

 

I Klara svenskan presenteras små skiljetecken i kapitlet om meningsbyggnad. Det 

börjar med två uppgifter och fortsätter sedan med en faktaruta. Det avslutas sedan 

med fyra stycken uppgifter varav den sista av dem hör till en litterär text. På sista 

uppgiften ska eleven sätta ut kommatecken och kolon i den litterära texten. Diagram 

14 visar semantiska vågor för små skiljetecken.  
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Diagram 14 - semantiska vågor om små skiljetecken 

 

Avsnittet med små skiljetecken börjar på en konkret nivå och går därefter till en 

abstrakt nivå för att sedan dala till en konkret nivå. Avsnittet avslutas med en 

uppgift med en tillhörande litterär text. När vågorna är höga handlar det om fakta 

och uppgifter. När vågorna är låga handlar det om konkreta litterära texter och 

exempel (se diagram 14). 

 

I Klara svenskan presenteras ett avsnitt om att syfta rätt i kapitlet om 

meningsbyggnad. Avsnittet inleds med en uppgift med tidningsurklipp med 

syftningsfel. Därefter följer en uppgift som är kopplad till första uppgiften. Sedan 

kommer det en faktaruta. Resterande innehåll i avsnittet innehåller uppgifter. 

Diagram 15 visar semantiska vågor för avsnittet syfta rätt. 
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Diagram 15 - semantiska vågor om syfta rätt 

 

Avsnittet med syfta rätt börjar på en konkret nivå och går därefter till en abstrakt 

nivå. Avsnittet avslutas med en uppgift på abstrakt nivå. När vågorna är höga 

handlar det om fakta och uppgifter. När vågorna är låga handlar det om konkreta 

litterära texter och exempel (se diagram 15).  

 

Totalt har vi presenterat 15 diagram med semantiska vågor. Några diagram visar 

jämförelser mellan grammatikavsnitt som behandlar samma grammatik. Andra 

diagram visar också avsnitt från enbart ett läromedel som inte jämförs med de 

övriga eftersom avsnitten endast förekommer ur det läromedlet.   

6.5 Sammanfattning 

De tre läromedel som vi granskat och som innehåller avsnitt om grammatik i 

svenskämnet skiftar mellan att vara abstrakta och konkreta, men skiftningarna ser 

olika ut för dem. Abstrakt ämnesspråk finns i alla och särskilt i faktarutor/faktadelar 

och uppgifter. Det konkreta vardagsspråket finns i berättande texter och exempel. 

Dessa fyra texttyper löser av varandra i alla tre läromedlen, vilket gör att språket 

kan beskrivas som vågor som böljar mellan höga abstrakta nivåer som bildar 

vågornas toppar och låga konkreta nivåer som bildar dess dalar.  

 



 

 

 
33 

Klara svenskan är mest abstrakt när det gäller fakta. Simsalabim har endast korta 

avsnitt om grammatik. Därför har vissa ordklasser bara en punkt i förloppet i X-

axeln. Klara svenskan och Bums har fler avsnitt som handlar om ordklasserna men 

förloppet ser oftast längre ut i Bums eftersom det förekommer fler texttyper att 

analysera i läromedlet.  

 

Det går också att konstatera att i jämförelsen mellan Bums och Klara svenskan 

förekommer mer toppar och dalar i vågorna i Bums eftersom exempel och litterär 

text blandas frekvent med faktatexterna under avsnitten. Det blir mer abstrakt i 

Klara svenskan eftersom faktatexterna är mer kompakta och förekommer vid få 

tillfällen under avsnitten.  

 

Vågorna visar att alla tre läromedel oftast börjar på en abstrakt nivå. Bums och 

Klara svenskan är de som även slutar på en abstrakt nivå. Dock visar det att 

avsnitten i Klara svenskan avslutas på en abstrakt nivå fler gånger än i de övriga 

läromedlen. Strukturen i Bums och Simsalabim liknar varandra med faktatexter som 

följs av konkreta exempel. Även uppgifterna liknar varandra där det ställs en fråga 

för eleverna att fundera på eller samtala om. Det som skiljer dem åt är antalet sidor 

om grammatik och uppdelningen i innehållsförteckningen. I Bums förekommer 

också fler uppgifter, Simsalabim har endast en uppgift. I Klara svenskan ligger 

fokus på uppgifter/instruktioner och har betydligt fler uppgifter än de andra två 

läromedlen.  

 

Klara svenskan innehåller flest sidor om grammatik, därefter hamnar Bums och sist 

Simsalabim. Bums behandlar ordklasser men inte meningsbyggnad. Klara svenskan 

tar upp både ordklasser och meningsbyggnad. Simsalabim behandlar 

meningsbyggnad men tar upp andra delar än Klara svenskan och behandlar 

ordklasser i korta avsnitt. Det beskrivs även i Simsalabim att eleverna redan borde 

känna till de vanligaste ordklasserna som tas upp i de övriga läromedlen.  
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7 Diskussion  

Diskussionskapitlet som följer är uppdelat i tre underrubriker: resultat, teori/metod 

och vidare forskning. I resultatkapitlet kommer resultatet av analysen diskuteras och 

ställas mot tidigare forskning. I kapitlet om teori och metod diskuteras hur 

analysmetoden fungerar och hur det påverkade resultatet. Kapitlet om vidare 

forskning innehåller diskussion om hur forskningen kan utvecklas i ämnesspråk i 

svenskämnet. Vi diskuterar även hur vår studie kan utvecklas och användas inför 

kommande studier. 

7.1 Resultat  

I tidigare forskning nämner Shanahan och Shanahan (2014) att ämnesspråk som 

benämns utan förklaringar inte blir begripligt. Detta styrks av Walldén (2019) som 

menar att om det inte ges förklaring till ämnesspecifika begrepp i geografi så är det 

svårt för eleverna att förstå sambandet mellan innehåll i olika läromedel. 

Schleppegrell (2007) stämmer in och nämner att eleverna lär sig begreppen i 

matematiken enklare om de presenteras med vardagligt språk som sedan övergår till 

att bli mer ämnesspecifikt. I de tre olika läromedlen som vi analyserat finns både 

likheter och skillnader i hur begrepp från grammatiken i svenska presenteras. I 

Bums och Simsalabim följs abstrakta faktatexter direkt av konkreta exempel, vilket 

gör att ämnesspråket blir mer begripligt för eleverna. Det blir svårare i Klara 

svenskan eftersom det först kommer instruktioner och uppgifter med abstrakta 

begrepp, innan det kommer en faktaruta med förklaringar och exempel till de olika 

begreppen. När ett abstrakt ämnesspråk i grammatik introduceras i läromedel för 

svenskämnets årskurs fem görs det således ibland utan att förklaringar hämtas från 

vardagsspråket. Vi kan också konstatera att grammatikavsnitten inte går från ett 

vardagligt språk till ett ämnesspråk som Walldén (2019) och Shanahan och 

Shanahan (2014) konstaterar. I avsnitten sker övergångarna mer frekvent. Som 

Schleppegrell (2007) nämner behövs en förståelse över ämnesspecifika begrepp för 

att förstå ämnets helhet. I grammatiken är det därför viktigt att eleverna förstår 

begreppen för att de ska förstå grammatik som helhet.   

  



 

 

 
35 

I jämförelse med Wessléns studie om meta- och objektspråk (2011) går det att 

notera att i Bums finns ett metaspråk om objektspråk. Det förekommer en kort 

faktatext med efterföljande exempel som förtydligar ämnesbegreppen och ger en 

bättre förståelse hos eleverna. Liknande exempel finns i Simsalabim. Däremot 

skiljer sig Klara svenskan från de övriga där objektspråket kommer först och 

metaspråket senare. Läromedlet börjar alltid med uppgifter med ämnesspråk och 

efter följer faktatext med exempel.  Därför kan det bli svårt för eleverna att veta hur 

de ska arbeta i Klara svenskan och de behöver lärarledd undervisning.  

  

Hipkiss (2014), tillsammans med Walldén (2019) och Wesslén (2011), konstaterar 

hur stor roll läraren har för att eleverna ska förstå ämnesspråk i ämnen som 

undervisas. Under lärarens genomgång då det förekommer ämnesbegrepp pendlar 

nivån från abstrakt till konkret. Detta syns även i vår analys. Samtliga läromedel 

fångar upp ämnesspråket med hjälp av text som är konkret. Hipkiss (2014) nämner 

dock hur förståelsen av innehållet varierar mellan eleverna. I den konkreta texten 

som finns i vår analys finns det en antydan att den skulle vara en elevnära text. 

Elever har olika referensramar för vardagligt språk, varför även texter med 

vardagligt språkbruk kan upplevas abstrakt för några elever. Exempelvis finns en 

beskrivning i Bums över vad ett substantiv kan vara. Medtagna exempel där är bland 

annat Örnsköldsvik, Värmland och Europa. Tidigare har det framgått att substantiv 

är ord för namn och platser, men exemplen blir bara vardagliga för de elever som 

har kännedom om platser i Sverige. De behöver även kännedom om att Europa är en 

världsdel och därför blir ett substantiv.  

 

Hipkiss (2014) studerar praktiska ämnen i senare åldrar och noterar i sin studie att i 

hem– och konsumentkunskap, kemi och biologi behandlas inte ämnesbegrepp som i 

andra ämnen. När elever får skriva labbrapporter eller i sina loggböcker används 

inte ämnesspråk utan dessa begrepp stannar i läromedel som sedan inte förklaras för 

eleverna. Därför förekommer abstrakta begrepp inte lika ofta i undervisningen i 

dessa ämnen, som det gör när undervisningen mestadels är teoretisk och lärarledd.  I 

vår läromedelsanalys utgår samtliga läromedel från de ämnesspecifika begreppen 
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som eleverna ska lära sig. De ämnesspecifika begreppen har egna rubriker, 

underrubriker och lämnas inte utan en förklaring om vad de betyder.   

 

I vår läromedelsanalys har vi studerat den semantiska tyngdkraften men beskrivit 

den som en skala mellan en pol som representerar en abstrakt idévärld och konkret 

verklighet. Vi ser hur den semantiska tyngdkraften varierar i avsnitten om 

ordklasser och meningsbyggnad. De ämnesspecifika begreppen följs ofta upp av 

konkreta texter, och vi noterar att det finns möjlighet för eleverna att öva på 

begreppen i uppgifterna. Tidigare forskning som vi tagit del av synliggör samspelet 

mellan elev, lärare och artefakt genom observationer och intervjuer med både elev 

och lärare. Det vi inte kan notera i vår analys är lärarens deltagande och hantering 

av läromedlet. Läromedlen i vår analys skiljer sig sinsemellan men det är tydligt att 

lärarens deltagande är betydelsefullt för elevernas förståelse eftersom mycket av 

innehållet behöver diskuteras. Även om vardagsspråket i läromedlen förekommer 

som stöd för att förstå de ämnesspecifika begreppen, är det nödvändigt att lyfta 

begreppen i en öppen diskussion för att fånga uppkomsten av eventuell förvirring. 

Även om exemplet ska tydas som elevnära vardagsspråk betyder inte det att alla 

elever betraktar det som en text som är taget ur en vardagskontext för dem. Därför 

är det viktigt att synliggöra detta genom lärarledd undervisning. 

 

I inledningen nämner vi det centrala innehållet i läroplanen och hur eleverna ska ges 

möjlighet att lära sig språkets struktur, hur en mening ska byggas eller känner igen 

ett ord i sin böjningsform (Skolverket 2018, s. 257). Det står också i 

styrdokumenten att eleverna ska känna sig trygga i sitt språk som ska vara ett 

redskap för hur åsikter, värderingar och känslor ska uttryckas (Skolverket 2017, s. 

17–18). Ett läromedel erbjuder ny kunskap och visar exempelvis hur en mening ska 

byggas. Dock är ett läromedel inte ett facit på att alla eleverna kommer att lyckas 

och knäcka koden för meningsbyggnad. Vi kan se i vår analys att läromedlens 

innehåll varierar mycket. Vi ser att ordklasser som ska behandlas i årskurs fyra till 

sex tas upp väsentligt mycket mer i ett läromedel än i ett annat. I ett läromedel är 

faktatext komprimerad i en ruta medan i ett annat förekommer faktatext frekvent i 

flytande text. Analysen visar skillnaderna och likheterna mellan läromedlen som tar 

upp gemensamma ämnen. Eftersom forskarna är överens om att ämnesspråk är en 
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viktig del i undervisningen att bearbeta för elevernas kunskapsutveckling, behöver 

också ämnesspråk synliggöras och analyseras i verktygen som används. Därför är 

denna studie relevant för vidare forskning inom ämnesspråk i svenskämnet.  

7.2 Teori och metod  

Vi inspirerades av LCT-teorin för att analysera grammatik i tre läromedel i svenska. 

Teorin är komplex och åskådliggör bland annat semantisk densitet och semantisk 

tyngdkraft. Tyngdkraften mäter hur ofta ämnesspecifika begrepp förekommer och 

densiteten hur eleverna förstår begreppen. För att besvara våra forskningsfrågor var 

det dock tillräckligt att analysera den semantiska tyngdkraften. I LCT urskiljs 

nivåerna för abstrakt och konkret i semantisk tyngdkraft, och tyngdkraften går från 

svag till stark. När tyngdkraften är svag tyder det på en abstrakt nivå och när den är 

stark är innehållet konkret. Vi ändrade dessa begrepp till abstrakt och konkret nivå 

eftersom det är lättare att urskilja än svag och stark tyngdkraft. Eftersom vi enbart 

analyserar den semantiska tyngdkraften utan att mäta densiteten valde vi att ha en 

Y-axel med en skala från 1–10 som beskriver hur innehållet varierar mellan abstrakt 

idévärld och konkret verklighet. Istället för att mäta densiteten i X-axeln beskriver 

vi där förloppet som olika faser i läromedlet. Förloppet i läromedlet är indelat i 

uppgifter/instruktioner, fakta och litterära texter och varje punkt i diagrammet 

motsvarar dessa. Vi valde att beskriva delarna som förlopp eftersom textdelarna 

förekommer olika i förloppet och därför inte skulle vara möjligt att jämföra på annat 

sätt.  

7.3 Vidare forskning  

Idag förekommer det inte så mycket forskning i ämnesspråk inom svenskämnet. 

Därför skulle vidare forskning kunna vara att observera hur lärare använder sig av 

ämnesspråk och hur eleverna uppfattar det. Det skulle även vara intressant att 

intervjua lärare hur de använder sig av läromedel och hur de presenterar innehållet 

för eleverna för att de ska lära sig det ämnesspecifika språket. Vi har fått insikter 

efter vår analys att det skulle vara komplicerat att analysera densiteten (hur eleverna 

förstår begreppen) i läromedlen, utan att ta del av lärarens deltagande och hantering 

av läromedlet. Det skulle vara intressant att inkludera densiteten i vidare forskning 

och använda våra analyserade läromedel i undervisningen. Studien skulle då kunna 
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vara observationer i klassrum eller anpassade lektioner där analyserade läromedel 

används. Relevant skulle också vara att intervjua både lärare och elever för att höra 

deras erfarenhet om läromedel och ämnesspråk i svenskämnet.   
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Bilaga 1 

För att tydliggöra hur vi har rankat texttyperna mellan skalan 1-10 kommer vi 

redogöra detta via en tabell som visar exempel på texter som analyserats. I avsnitten 

förekommer inga texttyper som är rankade upp till 10. Vågorna pendlar alltså 

mellan 1-9. Nedan visas tabellen som redogör för skalan, exempel ur läromedel, 

texttyp och motivering till varför vi har valt att lägga texttypen på en utvald skala.  

 

 

Skala Exempel Texttyp Motivering 

9 ”Substantiv är en ordklass för saker, 

människor, djur, växter och ämnen: kamera, 

detektiv, uggla, blomma, plast. Man kan sätta 

en, ett, eller flera framför ett substantiv: en 

pojke, ett bord, flera dörrar.  

Ett substantiv kan stå i singular, (ental) eller 

plural (flertal): en cykel, flera cyklar.  

Substantiven i plural får olika ändelser: 

cyklar, mobiler, ansikten, strumpor, bin.  

En del ord ändrar sig inte i plural: ett rum - 

flera rum.  

Vissa substantiv ändrar form i plural. Det 

kallas för oregelbunden böjning: hand - 

händer. 

Ett substantiv kan stå i obestämd form i 

singular eller plural: hatt, hattar eller i 

bestämd form: hatten, hattarna.” 

Faktatext 

med 

exempel 

Exemplet är taget ur 

Klara svenskan (s. 42) 

och exemplet visas även i 

figur 4 som förekommer i 

uppsatsen. I texten 

noteras flera 

ämnesspecifika begrepp 

som: substantiv, ordklass, 

singular, plural, form i 

plural, ändelser, ord, 

oregelbunden böjning, 

obestämd form, bestämd 

form. Det här avsnittet 

introducerar kapitlet om 

ordklasser så de 

ämnesspecifika 

begreppen redogörs för 

första gången i denna 

faktatext. Det 

förekommer vardagsnära 

exempel som kamera, 

detektiv, uggla, blomma, 

plast, pojke, bord, dörr, 

mobil, ansikte, strumpa, 

bi, hand och hatt. Dock 

står faktatexten själv i en 

ruta med en komprimerad 

text som beskriver många 

nya ämnesspecifika 

begrepp vilket gör den 

abstrakt. Vi har också valt 

att se textrutan som ett 

helt förlopp istället för att 
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dela upp faktatext och 

exempel. Det är på grund 

av layouten på textrutan 

som förekommer ensam. 

Texten tar inte bara upp 

substantiv utan också hur 

substantiv kan böjas. 

8 ”För att jämföra olika saker, kan man 

komparera adjektivet. När man komparerar, 

böjer man adjektivet och ger det en ändelse. 

Så här böjer man adjektivet snygg och ful.” 

Faktatext Exemplet förekommer i 

Bums (s. 95) och visar 

ämnesspecifika begrepp 

som komparera, 

adjektivet, ändelse och 

böjer. Anledningen till att 

textdelen hamnade på 

nivå 8 är att begreppet 

komparera introduceras 

för första gången 

tillsammans med tre 

andra begrepp som 

förekommit tidigare 

under avsnitten. I 

faktatexten förekommer 

vardagsnära begrepp som 

snygg och ful. Texten 

förehåller sig dock 

abstrakt eftersom det 

uppmanas att de 

vardagsnära begreppen 

ska kompareras (böjas). 

7 1. ”Läs texten och ringa in alla verb i 

texten. 

2. Vilket tempus är texten skriven i? 

3. Hur många verb hittade du? 

4. Vilket verb i texten är skrivet i 

pluskvamperfekt?” 

Uppgift Exemplet är taget ur 

Klara svenskan s. 44 och 

precis som det går att se i 

figur 4 förekommer en 

textruta med fakta som 

sammanfattar de nya 

begreppen som behandlar 

verb. Det krävs alltså att 

läsaren tar del av 

faktarutan innan den tar 

sig an uppgiften. Det 

förekommer fyra 

ämnesspecifika begrepp: 

verb, tempus, texten och 

pluskvamperfekt. Både 

tempus och 

pluskvamperfekt är 
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ämnesspecifika begrepp 

som introduceras i denna 

uppgift. Tillsammans 

med ämnesspecifika 

begrepp som verb och 

texten rankas textdelen på 

nivå 7.    

6 ”Skillnaden mellan adjektiv och adverb är att 

adjektiven talar om något om substantivet 

medan adverbet talar om något om verbet. 

Titta på de här meningarna:” 

Faktatext Exemplet är taget ur 

Simsalabim. Varför ”:” 

avslutar textdelen är för 

att det följer en text i en 

färgad ruta som visar 

exempel på hur adverb 

används till verb. I 

faktatexten förekommer 

ämnesspecifika begrepp 

som adjektiv, adverb, 

substantiv och verb. 

Substantiv, adjektiv och 

verb har förekommit 

tidigare under avsnitten. 

Det ämnesspecifika 

begreppet som 

tillkommer är adverb. 

Därför hamnar textdelen 

på 6 och inte högre även 

om det förekommer fler 

ämnesspecifika begrepp 

som det gör på de 

abstraktare nivåerna.  

5 ”Prepositioner är korta ord som talar om var 

personer, saker och ting befinner sig. 

Prepositioner berättar om riktning, tid och 

läge. 

 

● Riktning: Till mormor, från skolan, 

mot stranden 

● Tid: Under natten 

● Läge: På bordet, under stolen, i 

korgen, utanför huset. 

 

Exempel på prepositioner:”   

Faktatext Exemplet är taget ur 

Simsalabim (s. 23) och 

visar en faktatext som 

förklarar prepositioner. 

Textdelen är inte helt 

konkret. Det förekommer 

ett ämnesspecifikt 

begrepp som är 

pronomen. Därför hamnar 

textdelen på nivå 5. 

Exemplet avslutas med 

”:” eftersom det följer 

exempel på olika 

prepositioner.  

4 ”Läs tidningsurklippen. Vad har blivit tokigt? Uppgift Exemplet är taget ur 
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”Krockade med älg på motorcykel” 

 

”Två personer häktade för mordförsök på 

restaurang.” 

 

”Jägare sköt hare med gevär på hundra 

meter.” 

 

”Patienterna sköts av vårdpersonalen” 

 

”Nyckel upphittad av en dam som hängde i 

ett snöre” 

 

”Smycke upphittat, återfås mot beskrivning 

av Åke”” 

Klara svenskan (s. 14) 

och är en uppgift som ger 

övning på att finna 

syftningsfel. Texterna 

som har syftningsfel är 

skrivna med 

vardagsspråk. Det 

förekommer inga 

ämnesspecifika begrepp. 

Det som gör att exemplet 

hamnar närmare 

brytpunkten 5 än 0 är för 

att texten innehåller mer 

avancerade ord som 

tidningsurklipp, häktade, 

mordförsök, gevär, 

patienterna, vårdpersonal 

och återfås. Orden 

behöver inte vara 

avancerade för alla men 

används heller inte så ofta 

i undervisningen för 

grundskolan.   

3 ”Sanna springer snabbt. Hur springer Sanna? 

Snabbt. 

Operasångaren sjöng vackert. Hur sjunger 

operasångaren? Vackert.” 

Exempel  Exemplet kommer från 

Simsalabim ( s. 24 )och är 

direkt anknutet till 

faktatexten om adverb. 

Exemplet visar hur 

adverb ska användas 

genom konkreta 

beskrivningar om Sanna 

och operasångaren. 

Exemplet hamnar på nivå 

3 eftersom operasångaren 

generellt sett inte tillhör 

vardagsspråket i skolan.  

2 ”Det var en gång en katt. Den hade päls. Det 

var en gång en liten, ledsen katt. Den hade 

mjuk, fin, gulrandig päls.” 

Litterär text Exemplet förekommer i 

Bums (s. 94) och visas 

också i figur 3. De flesta 

exempel/litterära texter 

hamnar på nivå 2 och 

liknar detta exempel. 

Text beskriver hur 

adjektiv används och 

använder konkreta ord 

som katt, päls, liten, 
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ledsen, mjuk, fin. 

Meningarna ligger på en 

grundläggande och 

lättläst nivå. 

1 ”och, att, när, eftersom” Exempel Exemplet förekommer i 

Simsalabim (s. 23) och 

visar exempel på 

konjunktioner.  De flesta 

orden är korta och vanligt 

förekommande i texter. 

Orden står själva och 

tillhör inte en längre 

mening, vilket gör att 

detta exempel hamnar på 

nivå 1. 
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