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Abstract 

Developing good reading skills is crucial for all pupils in school, and the reading book 

is a tool for achieving that. Pupils are entitled to good reading instruction, regardless of 

which reading level they are at, and regardless of the level of the reader they have been 

given. The aim of the study is to examine a particular teaching material and describe the 

differences that exist between a simpler and a more difficult variant of the same reader. 

The study is a textual analysis focused on the two readers for grade 2 from the material 

Diamantjakten (The Diamond Hunt). The study shows that the two books display great 

differences. Reading the simpler book involves a smaller amount of text, fewer 

descriptive expressions, and a smaller number of words, but it does make demands on 

the reader’s ability to read between the lines. Readers of the more difficult book 

encounter a more nuanced and vivid text, but are given few opportunities to draw their 

own conclusions about the text. 
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1  Inledning 

Läsinlärning och läsutveckling står i fokus i undervisningen i grundskolans tidiga år. 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 ska 

alla elever i svenska skolan kunna ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 

olika syften” (Skolverket 2011a s. 222). Detta är det övergripande målet för läsningen i 

grundskolan, vilket alla lärare ska arbeta för att eleverna ska uppnå.  

Att öva på att läsa är nyckeln till att bli en god läsare. Det finns inte några enkla 

genvägar till läsningen, utan det är enbart genom att läsa mycket och ofta som 

läsförmågan förbättras (Lundberg 2010). Ett sätt att arbeta med lästräning i skolan är 

klassläsning, vilket innebär att eleverna samtidigt läser olika varianter av samma 

läsebok. I skolan kan lärare använda sådana läseböcker på olika nivåer, baserat på 

elevernas förmåga att läsa. Framförallt elever med en svagare läsförmåga är ytterst 

beroende av lärarens förmåga att välja texter på rätt nivå (Elbro 2006 s.168). 

Det är viktigt för lärare att se till att alla elever får möjlighet att utveckla sin 

läsförmåga och det innebär att läraren måste göra medvetna val i sin undervisning. Att 

ge en elev en alltför svår bok är inte bra för eleven, men även lättlästa texter kan få 

konsekvenser som lärare kanske inte alltid är medvetna om. Denna studie undersöker 

två läseböcker i ett läseboksmaterial för att kartlägga vilka skillnader som finns mellan 

två svårighetsnivåer av samma bok. 

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka innehållsliga och språkliga skillnader mellan 

två läseböcker för årskurs 2. Böckerna har olika svårighetsnivå, men tar utgångspunkt i 

samma grundberättelse. Studiens forskningsfråga är: 

 Vilka språkliga och innehållsliga skillnader finns mellan läseböckerna på

respektive svårighetsnivå?

2  Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

En kort historik över läseboken och dess användning inleder detta avsnitt, följt av en 

beskrivning av konsten att läsa samt läsförståelse i stort. Efter detta presenteras 

forskning om språkliga strukturer som gör texter mer eller mindre lättlästa, följt av en 



 

2 

 

genomgång av styrdokumentens direktiv om läsning. Avslutningsvis beskrivs den teori 

studien är baserad på. 

2.1  Läsebokens bakgrund och användning – en kort beskrivning 

Läseboken i den svenska skolan har en lång och skiftande historisk bakgrund. De 

läseböcker som elever läser i skolan idag och historiskt sett är en spegling av den 

samhälleliga och pedagogiska anda i vilken de skrevs (Eilard 2008. s. 23). Kullberg 

(2006) beskriver den första läseboken i svensk skola som hette Folkskolans läsebok. 

Denna läsebok kombinerade samtliga skolämnen förutom matematik, och därmed kom 

den att vara en viktig grundpelare i undervisningen i den svenska folkskolan. Den första 

upplagan kom 1868 och utkom sedan i tiotalet reviderade upplagor fram till mitten på 

1900-talet. Parallellt med denna läsebok fanns senare andra läseböcker. År 1906 utkom 

Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa i en första del, vilken blev en utbredd 

läsebok (Kullberg 2006 s. 110–116). I Folkskolans läsebok, skriver Eilard (2008), finns 

moralisk ansats som syftar till att göra barnen till goda medborgare. Under åren som 

följde blev variationen på läromedlen större och under 1960–90-talen användes en rad 

olika läseböcker i den svenska skolan. Alltifrån den äldre Läseböcker för lågstadiet 

(Byttner, Edfeldt & Naeslund 1958–1972) till den nyare Läs med oss: Olas/Elsas/Leos 

bok (Emilson-Benoits & Sundh 1985–2007). Samma förlag publicerade även Läs med 

oss: Pojken och Tigern. En Sverigesaga (Westman 1986–2007). Ett gemensamt drag för 

större delen av tidsperioden som omnämns är att i anknytning till en uppdatering av 

läroplanen så har en uppdatering av läromedel gjorts för att möta nya mål och 

kunskapskrav i styrdokumenten (Eilard 2008). Det finns idag ett flertal läseböcker som 

används i pedagogiskt syfte. Ett exempel från 2000-talet är Förstagluttarna ur serien 

Kom och läs! (Nilsson 1999–2000).  

Sedan 1991 sker ingen kontroll av de läromedel som säljs i Sverige (Eilard 2008). 

Det är inte helt enkelt att finna information om vilka läseböcker som används frekvent 

idag, men i en studie publicerad 2006 visar dock Skolverket att de flesta lärare tar stöd 

av läromedel i sin undervisning (Skolverket 2006). Skolverket säger också om 

läromedel generellt att en viktig aspekt är att varje lärare försäkrar sig om att läroplanen 

efterföljs i arbetet med ett ämne, även om läromedlet gör gällande att det är skapat med 

läroplanen i åtanke (Calderon 2012). 

Lärare med mindre erfarenhet gynnas av att använda sig av läseböcker i sin 

undervisning, eftersom avsteg från ett färdigt pedagogiskt upplägg för läsinlärning inte 
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alltid genomförs på ett sätt som gynnar eleverna (Elbro 2006 s. 125). Lundberg (2010) 

skriver om nivågrupperade böcker att de förvisso kräver kunskap från lärarens sida om 

vad som utgör en bra text, men att de, i rätt utförande, kan vara lösningen för elever med 

sämre läsförmåga. Lagom lätta böcker kan få eleverna att läsa den mängd som krävs för 

att kunna driva sin läsning framåt. Detta blir en god cirkel, jämfört med om eleven 

möter för svåra texter och därmed riskerar att tappa glädje och motivation för läsningen 

(2010 s. 121–122).  

2.2 Läsförmåga 

Läsförmåga är mer komplext än vad den vane läsaren generellt sett reflekterar över. 

Elbro (2006) framhåller att läsningen är en konst som är uppdelad i två huvudelement: 

avkodning och läsförståelse. Avkodning innebär förmågan att uttyda det ord som man 

ska läsa, medan läsförståelse handlar om att kunna förstå ordets innebörd samt inordna 

det i ett sammanhang både i texten och i läsarens begreppsvärld (Elbro 2006 s. 18, 26–

27). Avkodningen kan ske antingen utifrån kontexten i form av en underbyggd gissning, 

eller som en ren avläsning av det aktuella ordet. Det är mest effektivt att göra en ren 

avläsning (2006 s. 29). Lundberg (2010 s. 92) framhåller hur läsningen förvisso kan 

delas upp i avkodning och läsförståelse, men att läsning inte kan genomföras utan ett 

visst mått av lust. Det finns således en motivationsaspekt knuten till läsekonsten som 

inte kan ignoreras.  

Det finns andra aspekter som kan underlätta eller försvåra läsningen främst för 

den ovane läsaren. Lundberg (2010) beskriver de förkunskaper som en läsare behöver 

för att kunna fylla i luckor i texten och hur dessa är avgörande för förståelsen. 

Författaren använder begreppet inre föreställningsvärld och syftar på den bild som en 

läsare behöver kunna skapa inom sig för att förstå en text (2010 s. 79–81). Inferens är 

ett annat begrepp som Lundberg använder sig av. Det syftar på den läsning som sker 

mellan raderna i texten, eftersom allt inte kan skrivas ut. Läsaren förväntas bidra med en 

viss förmåga att dra egna slutsatser av det som står eller inte står i texten. Detta innebär 

att den elev som inte har några egna erfarenheter eller möjlighet att knyta an till egna 

referensramar får stora svårigheter (2010 s. 82–83). Elever behöver även i lätta texter 

använda egen slutledningsförmåga för att kunna utläsa och förstå innehållet i texten. Det 

krävs ett visst mått av förståelse och insikt i omvärldens uppbyggnad för att kunna förstå 

texter. Eleverna måste också kunna använda denna förkunskap på ett 
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effektivt sätt. En metod för att utveckla denna förmåga är att ställa frågor till eleven om 

hur denne skulle agera i en liknande situation som i den lästa texten.  

Läsning ökar inlärningen av nya ord (Elbro 2006 s. 151). Att ha många ord till sitt 

förfogande är bra vid kommunikation med omgivningen, och kan därför underlätta även 

den sociala delen av livet. Enligt samma författare är böcker nyckeln till ett större 

ordförråd. Böckerna behöver inte läsas av individen själv för att ha effekt; även 

högläsning har en gynnsam effekt på ordförrådet. Högläsning har också en positiv 

inverkan på läsning av litteratur i ett längre perspektiv (2006 s. 40). Detta motsätter sig 

Lundberg (2010), som istället menar att elever som har svårt att ta till sig texter då de 

läser dem i de flesta fall inte upplever någon vidare förståelse om de får texten uppläst 

för sig. De svårigheter som de har vad gäller förståelse när de läser texten, möter de 

också när texten läses för dem. Texten behöver alltså modifieras för att de ska kunna 

förstå (2010 s. 95).  

2.3 När texter blir svåra 

En text som inte väcker en elevs intresse genom att knyta an till dennes verklighet 

skapar inte rätt förutsättningar för läsning (Liberg 2006 s. 143). Enligt Elbro (2006) 

behöver inte ämnena i de böcker som eleverna läser i den allra första läsinlärningen 

nödvändigtvis ligga nära elevernas egen verklighet för att skapa intresse och främja en 

god läsutveckling. När eleverna har utvecklat en viss läsförmåga måste böckerna dock 

förmedla ett för eleverna givande innehåll (2006 s. 124–125). 

Det finns andra aspekter som gör läsningen svår. Calderon (2012) skriver att 

”information undertrycks och orsakssamband kommer inte fram” i texter som bearbetats 

till en lättläst variant. Alltför komprimerade texter kan leda till att läsförståelsen 

försvåras eftersom mycket lämnas åt läsarens egen tolkningsförmåga. Elbro (2006) 

beskriver ett antal företeelser i texter som försvårar förståelsen främst för mindre 

kompetenta läsare. Långa meningar skapar svårigheter för elever, men samtidigt är en 

text som är upphuggen i alltför korta satser svårare att läsa än om meningarna är 

sammanlänkade. Det är alltså bättre att skriva exempelvis Fönsterrutan sprack för att 

flickan sköt bollen snett än att skriva Fönsterrutan sprack. Flickan sköt bollen snett. En 

text med överdrivet korta satser blir alltså svår att läsa eftersom sammanhanget kan bli 

svårare att hitta för den ovana läsaren. Om många ord i en text är alltför komplicerade 

blir den också svår att läsa, liksom om ord som i sig inte är alltför svåra används utanför 

sitt vanliga sammanhang. Tidsaspekten i en text påverkar också; att läsa en text där 
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händelserna sker kronologiskt är lättare än en text där författaren inte tagit hänsyn 

till händelseförloppet i tid (Elbro 2006 s. 168).  

En text är dock inte lättläst enbart baserat på texten i sig. Det finns andra faktorer 

som spelar roll för hur lätt eller svår texten är: 

För att bedöma om en text är lättläst eller inte, räcker det inte med att analysera textens 

språkliga uppbyggnad. Vi måste också ta hänsyn till läsarnas tolkningsramar, vilka 

föreställningar de har, vilket förhandsvetande som finns, vilka förhoppningar, önskningar 

och mål som läsaren har med sin läsning. Läsförståelse handlar alltid om ett samspel mellan 

text och läsare. (Lundberg 2010 s. 84)  

Lundberg poängterar att läsaren måste ha vissa förutsättningar för att kunna ta in och 

förstå en text; vad som är lättläst för en individ är inte alltid lättläst för en annan (2010 s. 

84). 

2.4   LGR11 – Läsning 

Under den inledande rubriken Syfte i LGR11 står det rörande läsning att eleven ska få 

möjlighet att öva på att “läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften” (Skolverket 2011a s. 222). Vidare noteras det att de olika texterna bör vara en 

blandning av äldre och moderna texter, samt även härröra från olika geografiska platser. 

Sakprosa, det vill säga icke-litterära texter av olika slag, omnämns också som något som 

ska komma eleverna till del.  

Det centrala innehållet i LGR11 inkluderar, förutom den grundläggande 

förståelsen för bokstävers enskilda namn samt ljud, följande direktiv gällande läsning; 

att eleven ska ges möjlighet att utveckla “Lässtrategier för att förstå och tolka texter 

samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket 2011a s. 

223). När det gäller kunskapskrav i ämnet svenska så ska eleverna vid slutet av år 3 ha 

uppnått en förmåga att hantera sådana texter som kan anses vara en del av deras 

verklighet. De ska kunna komma med kommentarer, kunna berätta vidare vad de läst 

samt kunna resonera om texterna med förståelse för deras eventuella anknytning till 

elevernas egna erfarenheter (Skolverket 2011a s. 227).  

I kommentarmaterialet till ämnet svenska i läroplanen läggs stor vikt vid 

läsförståelse och man syftar här på lässtrategier under rubriken centralt innehåll. Att 

eleverna får ta del av strategier som utvecklar och hjälper till med läsförståelse (och 

även avkodning) är en grundpelare när det gäller att hjälpa elever att bli goda läsare. Ett 

annat fokus är att eleverna behöver utveckla ett bra ordförråd (Skolverket 2011b).  
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2.5   Teori 

Den här studien hämtar teoretisk inspiration från den systemfunktionella grammatiken 

(hädanefter SFL). Michael Halliday stod för den initiala utvecklingen av teorin när han 

efter studier av sin son konstaterade att viljan att tillägna sig ett språk till stor del 

kommer ur ett kommunikationsbehov. Till en början kommuniceras främst direkta 

behov, på grund av bristande språkvidd. Med tiden tillägnar sig en individ, tack vare 

kommunikationsbehovet, ett vidare språk med större skiftningar och kan då uttrycka 

mer och mer komplexa behov (Holmberg & Karlsson 2006 s. 10). 

Holmberg & Karlsson (2006) ger en introduktion till funktionell grammatik och 

beskriver denna modell för att arbeta med grammatiska strukturers funktion, snarare än 

form. Reflektionen över hur språket ska användas är en del av grunden, och en del av 

denna samt andra viktiga aspekter kan sammanfattas i tre punkter;  

Den funktionella grammatiken är en språkmodell där: 

 betydelse och funktion – inte form – är utgångspunkten

 kontext och språkbruk inte används för att förklara avvikelser och fel, utan snarare

ses som grunden för hela grammatiken.

 grammatiken inte bara ger uttryck för utan också skapar betydelse.

(Holmberg & Karlsson 2006 s. 10)

Författarna presenterar en språkmodell som betraktar grammatik som en del i hela 

användningen av ett språk, snarare än som en isolerad del. Utvecklingen och 

användningen av ett språk står i centrum medan den grammatiska formen får en mindre 

framträdande roll (2006 s. 10–11). Dock är grammatiken en grundläggande del av ett 

fungerande språk, och det är ett korrekt, meningsfullt användande av grammatiken som 

är viktigt. Ett exempel som Holmberg & Karlsson ger är att grammatiken kan 

möjliggöra och fördjupa textsamtal. Kunskap och kännedom om grammatik kan 

användas till samtal som fördjupar förståelsen för och utvecklar individens språk (2006, 

s. 12).

SFL används i olika sammanhang idag. Exempelvis kan de som betraktar texter 

som presenteras tillsammans med bilder, filmer eller annan typ av alternativ 

kommunikation dra nytta av SFL då denna baserar sig på betydelse, inte på form 

(Holmberg & Karlsson 2006). 
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3 Material och metod 

I detta avsnitt presenteras det material som studien baserar sig på, och vilka 

avgränsningar som skett i fråga om material och metod. Sedan presenteras kritik av 

materialet, följt av en presentation av analysmetod och analyskategorier. Avslutningsvis 

presenteras metodkritik.  

3.1 Material: urval och avgränsningar 

De texter som ingår i mitt undersökningsmaterial kommer från ett större 

läromedelsmaterial som heter ABC-klubben (Felth Sjölund 2011). Detta material består 

av läseböcker, en läxbok, en arbetsbok samt en lärarhandledning; en per årskurs 1–3. 

Läseböckerna Diamantjakten (Wänblad 2011) för år 2 utgör studiens material. Dessa 

böcker finns i två olika varianter: A-boken som är en lättare och B-boken som är en 

svårare variant av samma text.  

I urvalet ingår ABC-klubbens läseböcker vilka alla har samma huvudkaraktärer: 

Asta, Bea och Cesar som är vänner och har en klubb tillsammans. I läseboken 

Diamantjakten har Bea hamnat i en besvärlig situation som hon och vännerna gör sitt 

bästa för att lösa. I barnens klass har man valt att skicka ut en nalle i världen med en 

lapp om halsen. På lappen står en uppmaning om att skicka bilder på och en beskrivning 

av vad nallen varit med om. Det är Bea som tar med sig nallen hemifrån; den döps till 

Maj-Björn och lämnas på en busshållplats. Strax efter att nallen hämtats upp får Bea 

veta något hemskt – hennes mamma har gömt Beas mormors dyrbara diamantring i en 

fick på Maj-Björns rygg. Det blir ett svårt uppdrag för ABC-klubben att lösa. Dessutom 

har Ceasar sina egna problem; han kanske måste flytta till en annan stad där hans 

mamma kan få jobb. Det finns ett visst inslag av magi i berättelsen och en ganska stor 

dos spänning också när vännerna arbetar hårt för att få tag i ringen och förhindra 

Ceasars flytt. Barnens föräldrar, Cesars morföräldrar, Astas bror Sigge och barnens 

lärare Olle är andra karaktärer som får viss plats i berättelsen.  

3.2 Avgränsningar 

I den här studien undersöks de två läseböckerna i sin helhet. Detta har jag gjort av flera 

skäl. Att undersöka båda läseböckerna i sin helhet gav mig ett större urval och ett större 

antal exempel att visa. En genomläsning av läseböckerna visade att somliga kapitel var 

relativt lika varandra, främst de kapitel som mestadels består av Astas 

dagboksanteckningar och Maj-Björns brev. Dessa är i stort sett identiska.  
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En annan avgränsning som jag gjort är att förutom vad gäller idiomatiska uttryck 

och antydningar enbart visa upp exempel där det finns en tydlig motsvarighet i den 

enklare läseboken jämfört med den svårare. Denna avgränsning har gjorts för att 

exemplen som visas i studien ska vara så tydliga som möjligt för läsaren. I den svårare 

läseboken finns det hela sektioner med information, känslor, beskrivningar och annat 

som helt saknar motsvarighet i den enklare varianten. I tabellen nedan följer ett exempel 

på hur böckerna kan skilja sig åt: 

Tabell 1. Exempel på ett stycke i B-boken som saknar motsvarighet i A-boken. 

B-bok A-bok 

– Du lyssnar ju inte! sa Sigge argt. Du ska

passa. Bredsida, inte tåfjutt. 

Asta förstod inte ett ord. Inte blev det bättre 

när Sigge la bollen framför henne och 

började prata om stödben och höftvinkel och 

en massa annat konstigt. Sigge blev argare 

och argare. Asta tyckte det blev tråkigare och 

tråkigare. Hon hade bara tänkt sig att lära sig 

fotboll lite snabbt. Sparka och springa, hur 

svårt kunde det bli? Jättesvårt, tydligen. 

– Vi provar att nicka istället, sa Sigge. (s. 43)

– Du lyssnar ju inte! sa han argt. Du ska

passa. Bredsida, inte tåfjutt. Vi provar att 

nicka istället. (s. 43) 

Det understrukna partiet i utdraget ur B-boken ovan är alltså utelämnat i den enklare 

läseboken där läsaren inte får någon information om Astas känslor vid detta tillfälle. 

Inte heller Sigges stigande irritation eller specifika ord som stödben och höftvinkel 

kommer den enklare bokens läsare till del. Generellt sett är det främst längre avsnitt 

innehållande karaktärernas tankar om den aktuella situationen i berättelsen som inte 

förekommer i den enklare boken.  

3.2.1  Nivåläsning enligt lärarhandledningen 

Författarna presenterar i lärarhandledningen för Diamantjakten (Felth Sjölund 2012) de 

tankar de haft om de två böckerna på olika nivåer. B-boken, skriver man, är för de 

läsare som har utvecklat en god läsförmåga, eftersom den ställer relativt höga krav på 

läsaren. Ansvarig lärare uppmanas att vara uppmärksam på elevernas utveckling för att 

inte missa att en elev eventuellt behöver byta till den svårare boken efter en tid. 
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Tanken är att den svåra boken, B-boken, ska användas för högläsning för hela 

gruppen. Detta motiveras med att ”den svåraste nivån ska ge alla elever en gemensam 

upplevelse av spänning, konflikter, mystik, humor och glädje” (Felth Sjölund 2012 s. 

20). Denna högläsning och samtal som sker baserat på texten kan dock inte ersätta 

eleverna som läser A-bokens behov av att få höra sin egen textversion uppläst. Innan 

eleverna ska läsa texten själva som läsläxa bör läraren läsa texten för dessa elever, enligt 

Felth Sjölund (2012). Inför högläsningen av det nya kapitlet uppmanas läraren att gå 

igenom ett antal svåra ord som kan ställa till problem för eleverna under läsningen. 

Förslag på sådana ord finns angivna till varje kapitel.  

3.2.2  LGR11 i lärarhandledningen 

I lärarhandledningen för Diamantjakten finns en redogörelse för de olika mål i LGR11 

som materialet i sin helhet, från förskoleklassen till år 3, är tänkt täcka. När det gäller 

lässtrategier framhåller man att de ingår i samtliga årskurser om materialet följs. Vidare 

lägger författarna fram en lista med de mål som enligt dem är lämpliga att ha uppnått i 

slutet av år 2. Eleven bör i slutet av årskurs 2 kunna: 

 Läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser.

 Använda ljudning och ortografisk helordsläsning.

 Läsa en hel bok med enkel text på egen hand.

 Rätta sig själv vid läsning.

 Automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt.

 Stanna upp samtala, återberätta, besvara och ställa frågor om det lästa för 

att förstå.

 Börja använda olika läsförståelse strategier som att skapa inre bilder, dra

slutsatser och göra förutsägelser.

 Läsa mellan raderna – göra inferenser.

 Uppfatta den “röda tråden” i en berättelse.

 Koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap.

(Felth Sjölund 2012 s. 8 ) 

3.2.3  Materialkritik 

ABC-klubben är bara en av många olika läromedel i svenska som används på skolor 

idag, och min analys sker enbart på en av de olika läseboksserierna inom materialet. 

Detta begränsar min analys och ger mig få möjligheter att göra generaliseringar som 

gäller läseböcker i stort. Skillnaderna som jag funnit mellan den enklare och den svårare 
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boken i denna specifika läseboksserie av just dessa författare behöver inte vara 

desamma i andra läseböcker, ens i de som är av liknande slag.  

3.3  Analysmetod 

I min studie kommer jag att arbeta med ett hermeneutiskt anslag utifrån ett kvalitativt 

arbetssätt. Hermeneutiken har särskild relevans för min inriktning på textanalys. 

Hyldgaard (2008 s. 32– 33) beskriver hermeneutik som en vetenskaplig tradition 

inriktad på människans olika skriftliga, bildliga och talade manifestationer. Syftet är att 

tolka manifestationerna och att via dessa tolkningar skapa förståelse för materialet. 

Kvalitativa data ska behandlas genom noggrann bearbetning och forskaren varnas för att 

ha förutfattade meningar och att göra obefogade tolkningar samt uppmanas att flera 

gånger arbeta igenom sin data (Denscombe 2009). Detta sista förfarande beskrivs som 

ett repetitivt arbetssätt och det innebär att forskare som använder detta arbetssätt går 

igenom olika steg i bearbetningen, och att de tenderar att återkomma till de olika stegen 

löpande under processen. Fem separata steg beskrivs: 

 Förberedelse av data

 Förtrogenhet med data

 Tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp)

 Verifiering av data

 Presentation av data

(Denscombe 2009 s. 369) 

I arbetet med studien har jag i stora drag följt Denscombes fem steg. Inledningsvis har 

jag närläst mitt material för att identifiera skillnaderna mellan de två böckerna. 

Skillnaderna kategoriserades sedan och presenteras i denna studie.  

I bearbetningen av mitt material har jag alltså använt mig av närläsning. 

Lundqvist m.fl. (1987) definierar närläsning som ett sätt att analysera texter mycket 

noggrant genom koncentrerad läsning vid flera tillfällen. En aspekt som författaren tar 

upp i sammanhanget är att den som utför en närläsning bör se på texten utan fokus på 

dess sammanhang vad avser exempelvis författarens ståndpunkt eller livsöde, tidsandan 

i vilken den är skriven etc. (1987 s.8). 
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3.4  Analyskategorier 

Efterhand som jag närläst de två läseböckerna och noterat skillnader har dessa 

kategoriserats. De fyra kategorierna är således skapade baserat på de skillnader som 

utkristalliserats i närläsningen. Nedan redogör jag för dessa analyskategorier. 

3.4.1  Idiomatiska uttryck 

Ett idiomatiskt uttryck, eller ett idiom, består enligt Sköldberg (2004) av minst två 

lexikala enheter. Oxfords Learner’s Dictionaries (2014) beskriver en lexikal enhet som 

ett eller flera ord vars mening inte kan fastställas med hjälp av ordet eller ordens 

separata delar. Vidare beskriver Sköldberg ett idiom som en uppsättning ord vilkas 

gemensamma betydelse i det aktuella sammanhanget inte är densamma som ordens 

ordinarie betydelse (2004 s. 21). Ett exempel på ett idiomatiskt uttryck är ”ingen fara på

taket” och är alltså ett uttryck som betyder någonting annat än vad de separata orden 

indikerar. 

3.4.2 Beskrivande fraser 

Holmberg & Karlsson (2006) skriver om lexikogrammatik, alltså hur ord kan samlas i 

grupper och kategoriseras. De noterar att ”grupper kan beskrivas som utvidgningar av 

ett enskilt ord”  (2006 s. 24), vilket kan exemplifieras med ordet vargen, som kan 

placeras i en nominalgrupp om tillägget den lurvige sätts framför. Nominalgrupper 

utgörs generellt sett av substantiv och adjektiv. De ord vi skapar och känner till 

påverkar hur vi benämner saker och ting runt omkring oss. Om adjektiv skriver Tengart: 

”De adjektiv vi har till hands skapar våra föreställningar om världen, och här kan våra 

ordförråd skilja sig åt väldigt mycket” (Tengart 2008 s. 38). Författaren noterar vidare 

hur det finns en mängd olika adjektiv som har i stort sett samma budskap, samt att i 

bruket av dessa i olika situationer ”skapar vi nyanser i världen”. Hultman (2003) 

använder istället den grammatiska termen nominalfras och bryter ned begreppet i 

huvudord och framförställda respektive efterställda attribut. Om huvudordet är vargen, 

kan ett framförställt attribut vara den lurvige, och ett efterställt attribut kan vara med 

vassa tänder. 

3.4.3 Utvidgningar 

Det finns inom ramarna för SFL en modell för beskrivning av logiska samband. Logiska 

samband utgörs av satser som binds samman av ett gemensamt syfte, men där någon 
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form av expansion sker. Detta syfte kallas med ett gemensamt uttryck för utvidgning 

och är uppdelat i tre olika varianter. Dessa är:  

 Specificering, ex. Jag åt inte, för jag var mätt.

 Tillägg, ex. Jag åt inte, men det gjorde du.

 Utveckling, ex. Jag åt inte, vilket var smart.

Specificering innebär att de omständigheter som råder blir mer uttalade och tydliga. 

Tillägg används om den mening där någonting ytterligare delges läsaren. Slutligen 

innebär utveckling att den första satsen blir föremål för en omformulering eller ges en 

kommentar (Holmberg & Karlsson 2006 s. 122).  

3.4.4 Beskrivande komponenter 

Det finns ett antal språkliga komponenter som kan användas för att beskriva en händelse 

eller erfarenhet. Dessa komponenter är processer, deltagare och omständigheter. 

Processen är helt enkelt skeendet i sig, deltagarna är de som påverkas indirekt eller 

direkt av händelsen i fråga och omständigheterna berättar om det som sker i 

omgivningen; var, när och hur. Processerna finns i fyra varianter: materiella, mentala, 

verbala och relationella, där de materiella är de mest utbredda. Kort beskrivet innebär 

den materiella processen att göra, den mentala att uppleva medan den verbala handlar 

om att säga och den relationella innebär att vara (Holmberg & Karlsson 2006 s. 73 ff).  

Deltagare kan vara första- eller andradeltagare och deras roll avgörs ofta, men inte 

alltid av den ordning i vilken de förekommer i den aktuella meningen. 

Omständigheterna kan se ut på flera olika sätt: exempelvis kan de ha formen av ett 

adverb eller adverb i grupp såsom glatt, väldigt aptitligt, men det vanligaste är att de 

utgörs av prepositionsfraser. En prepositionsfras är en fras vars startord är just en 

preposition. Omständigheter används för att berätta för läsaren eller lyssnaren om den 

plats någonting tilldrar sig på, vid vilken tidpunkt det sker, på vilket sätt det sker samt 

av vilken orsak det sker. Enklare uttryckt kan omständigheterna sammanfattas i följande 

punkter: 

 Saker och tings lokalisering i sin omgivning. Svarar på frågan Var?

 Saker och tings rörelser i sin omgivning. Svarar på frågan Vart?

 Beskriver hur något utförs. Svarar på frågan Hur?

 Anger bakomliggande orsaker till händelser. Svarar på frågan Varför?
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3.5 Metodkritik 

Den analys som är utförd i denna studie är gjort utifrån olika ansatser och teorier. 

Bruket av dessa ansatser och teorier är dock ingen garanti för att en annan person hade 

gjort samma upptäckter, kategoriseringar, urval och dragit samma slutsatser som jag. 

Jag är medveten om att jag påverkas i varje beslut av min uppfattning om materialet och 

den bakgrundsfakta jag läser, väljer ut och för in i studien. Andra analysverktyg än det 

jag valde hade säkerligen givit andra resultat. Det är komplext att göra textanalyser och 

jag är medveten om att det säkerligen finns andra tolkningsmöjligheter än de jag 

presenterar här. För att redovisningen av analysen ska bli så tydlig som möjligt för 

läsaren har jag använt många exempel från läseböckerna i redovisningen. 

4  Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat. Det inleds med idiomatiska uttryck och 

nominalfraser, följt av utvidgningar och avslutningsvis omständigheter. 

4.1  Idiomatiska uttryck 

B-boken, det vill säga den svårare läseboken, innehåller idiomatiska uttryck vilka 

genomgående saknar motsvarighet i den enklare varianten. Således får den elev som 

läser B-boken tillgång till idiomatiska uttryck som läsaren av A-boken inte får. Detta är 

uttryck eleven inte kan gissa sig till, utan de behöver lära in uttrycken och infoga dem i 

sitt ordförråd. Här följer fyra exempel på idiomatiska uttryck ur B-boken, som helt 

saknar motsvarighet i den enklare läseboken: 

(1)  Det var på håret, sa Olle och log. (B-boken s. 10) 

(2) Inte den blekaste, sa Olle och skakade på huvudet. (B-boken s.10) 

(3) Allt löst i en enda handvändning. (B-boken s. 50)  

(4) Hon ska alltid ha både hängslen och livrem. (B-boken s. 85)  

Samtliga fyra exempel ovan kan, om eleven får ta del av dem, bidra till ett större 

ordförråd samt kan göra eleven bättre rustad för att möta andra texter där dessa uttryck 

kan förekomma. Eleven kan också bli mer medveten om att denna typ av 

ogenomskinliga uttryck existerar och på så vis eventuellt ha större möjlighet att känna 

igen sådana uttryck när den stöter på sådana igen.  



14 

4.2 Beskrivande fraser 

Adjektiv kan liknas vid en krydda för språket, som ger det mer liv och skapar en känsla 

för det som sker. Meningar utan beskrivande adjektiv riskerar att bli tämligen platta. I 

den enklare läseboken har en del attribut hörande till huvudordet utelämnats, vilket 

leder till att färre målande ord och beskrivningar kommer A-boksläsaren till del. 

Eleverna som läser A-boken möter alltså färre utbyggda nominalfraser än de som läser 

B-boken, vilket gör att de också möter färre ord än B-boksläsarna och därigenom inte 

får samma möjligheter till ett utökat ordförråd. 

I exempel (5) nedan har både framförställda och efterställda attribut utelämnats, 

och lämnat läsaren av A-boken med enbart huvudordet: i det här fallet böcker. Det enda 

ordet böcker ger ingen bild av hur dessa ser ut, medan läsaren av B-boken dels får en 

beskrivning av mängden böcker, dels av den dominerande svarta färgen och avvikelsen 

med de röda hörnen.  

(5) 

Hon tog upp en hel packe svarta 

skrivböcker med röda hörn ur sin stora 

väska. (B-boken s. 22) 

Hennes armband klingade när hon tog upp 

böcker ur sin väska. (A-boken s. 23)  

Bildspråket är mer utförligt i B-boken och ord som hel packe och hörn adderas till 

huvudordet skrivböcker. Till huvudordet väska läggs det framförställda attributet stora. 

Detta tillsammans med attributet hel packe, ger eleven en mer klar bild av att det är en 

hel klassuppsättning böcker som meningen beskriver. A-boksläsaren får bara veta att det 

är böcker men inte mer specifikt än så. Det klingande armbandet i exemplet från A-

boken kommer även B-boksläsarna till del, men i en annan del av texten. 

I exempel (6) har det framförställda attributet röd utelämnats i A-boken. 

Dessutom får läsaren av B-boken det extra tillägget garn- till huvudordet.  

(6) 

Vi kan sätta knappnålar med små flaggor 

på varje plats och så knyta ihop dem med 

en röd garntråd. (B-boken s. 37) 

Vi sätter knappnålar med små flaggor på 

varje plats och knyter ihop dem med en 

tråd. (A-boken s. 36) 

Det är svårt att förstå författarens tankegång i detta exempel, eftersom ordet röd är ett 

kort, elevnära ord och hör till ord som elever möter tidigt och kan förväntas kunna i år 

2. Specificeringen garn- i B-boken skapar ett sammansatt ord. Kanske vill författaren
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undvika att ha två sammansatta ord i samma mening i A-boken eftersom ordet 

knappnålar redan finns där.  

Ytterligare ett exempel där B-boken är mer utförlig i sina beskrivningar är 

exempel (7). Där får B-boksläsaren en mer detaljerad beskrivning av en bolls bana, att 

den flög i en båge och att det var en snygg sådan.  

(7) 

Han kastade bollen rakt i huvudet på 

mamma, därefter studsade den i en snygg 

båge rakt ned i papperskorgen som stod på 

golvet. (B-boken s. 100) 

Cesar kastade bollen i huvudet på 

mamma, därifrån studsade den rakt ned i 

papperskorgen. (A-boken s. 99) 

Adjektiven i exemplet förstärker händelsen som beskrivs, där framför allt ordet båge 

skapar en tydlig bild av bollens bana.  

4.3 Utvidgningar 

Utvidgning innebär att två satser hör samman och att den andra bidrar till att fördjupa 

och vidga informationen i den första. Det finns tre typer av utvidgningar (se 3.4.3): 

specificering, tillägg och utveckling. Många av de utvidgningar som sker, sker där B-

boken har ett helt eget stycke som helt saknar motsvarighet i den enklare A-boken. 

Utvidgningar är mycket ovanliga i A-boken, medan de i viss utsträckning finns i B-

boken. Där de förekommer ger de större djup åt berättelsen, samt ger i många fall långt 

fler ord till läsaren att processa.  

4.3.1 Specificering 

Exemplet nedan är en specificering, eftersom läsaren av B-boken får en mer detaljerad 

redogörelse för Beas springande. 

(8) 

Aldrig hade Bea sprungit så fort, inte ens 

på fotbollsplanen. (B-boken s. 28)  

Aldrig hade Bea sprungit så fort. (A-

boken s. 28) 

Exempel (8) ger B-läsaren en upplysning eller en påminnelse om att Bea spelar fotboll 

samt understryker den beskrivna situationens allvar då orden inte ens indikerar att det på 

fotbollsplanen behövs riktigt snabb löpning. 
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4.3.2 Tillägg 

Tillägg innebär att läsaren delges mer information, vilket blir tydligt i följande exempel 

ur B-boken. Både läsaren av A- och B-boken får information om att Sigge verkar läsa 

högt, men endast B-boksläsaren får veta att Asta känner igen det som läses. I exempel 

(9) finns det dels ord och dels kortare fraser som A-boksläsaren går miste om. Konstigt 

nog, är ett exempel på detta, liksom känslan av, och ordet härnäst.  

(9) 

Det lät som om Sigge läste högt, och 

konstigt nog hade Asta hela tiden känslan 

av att hon visste precis vad han skulle säga 

härnäst. (B-boken s. 80) 

Det lät som om Sigge läste högt. (A-boken 

s. 80) 

Läsaren av A-boken går i exempel (9) miste om ord och fraser som sammantaget utgör 

Astas känsla och måste därför själv fundera över innebörden i det faktum att det lät som 

att Sigge läste högt.  

Till skillnad från i A-boken får B-boksläsaren i exempel (10) ett tillägg om Maj-

Björn. Detta tillägg förklarar en stor del av bokens grundhistoria. Det är alltså en 

repetition av det som skett tidigare i berättelsen, som förklarar för läsaren av B-boken, 

ifall denne har glömt varför det är extra svårt att se vad det är för ett djur på en bild som 

visas. Som läsare av A-boken får man i detta exempel höra att även mormor skrattar, 

vilket visar på en samhörighet mellan Cesar och hans mormor som inte B-läsaren får 

kännedom om. Detta är ett sällsynt tillfälle då A-boken delger läsaren mer information 

om någonting specifikt än vad B-boken gör.  

(10) 

– Det var en gräsligt ful hund det stackars

barnet håller i, sa morfar.  

Då skrattade Cesar och förklarade att det 

var Maj-Björn, deras klassnalle, och att 

den lila färgen berodde på att 

skrivarfärgen var slut. (B-boken s.97) 

– Det var en gräsligt ful hund det stackars

barnet håller i, sa morfar. 

Då skrattade Cesar och mormor. (A-boken 

s. 97) 
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B-boksläsaren får i exempel (11) tillgång till mycket mer av sammanhanget än A-

boksläsaren, som själv får minnas från tidigare kapitel att det nog är Maj-Björn på 

bilden men att det är svårt att tyda på grund av färgen på bilden. Som A-boksläsare får 

du del av ett annat sammanhang, där Cesar och hans mormor skrattar åt morfars 

kommentar tillsammans.  

4.3.3 Utveckling 

Nedanstående exempel innehåller en utveckling. 

(11) 

Bubblande puttrande ljud som betydde att 

mamma eller pappa satt på 

kaffebryggaren. (B-boken s. 32) 

Från köket hördes kaffebryggaren. (A-

boken s. 32) 

Ljudet av kaffebryggaren beskrivs tydligt i B-boken, och dessutom sker en tolkning av 

ljudet relaterat till vilka det är som använder kaffebryggaren (mamma och pappa) och 

att det är någon av dem som satt igång den. Detta är ett exempel som är relativt 

elevnära, men faktum kvarstår att A-boken inte alls nämner föräldrarnas roll i att skapa 

den trygga stämning som kaffebryggarens puttrande ger B-läsaren. 

I exempel (12) sker en utveckling av meningen i B-boken, medan det i A-boken 

endast indikeras genom tre punkter (…)., skrivs ut.  

(12) 

Av alla dagar att bli sjuk på måste det här 

ha varit den sämsta tänkbara. Det här var 

ju sista chansen att rädda Bea. (B-boken 

107) 

Av alla dagar att bli sjuk på… Det här var 

ju sista chansen att rädda Bea. (A-boken s. 

107) 

Detta är ett tillfälle där författaren kräver en avsevärd slutledningsförmåga från A-

boksläsaren, medan den starkare läsaren av B-boken får hela förklaringen istället för det 

tämligen tolkningsbara Av alla dagar... 

4.4  Omständigheter  

Kategorin omständigheter är en kategori som tar upp hur, var, vart och varför saker 

inträffar. I följande exempel (13), får läsaren av B-boken en extra förklaring till varför 
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Beas mamma gömt ringen i nallebjörnen. Läsaren av båda läseböckerna får veta att det 

var för att lura tjuvar, men bara B-boksläsaren får veta hur tankegången bakom gick, 

nämligen att det är ologiskt att söka efter en diamantring i en nallebjörn. Detta är en 

koppling som läsaren av A-boken får göra på egen hand.  

(13) 

Jag stoppade in mormors diamantring där 

när vi åkte på semester. För att lura 

inbrottstjuvar. Jag tänkte att ingen letar 

väl efter dyrbarheter inuti en nalle. (B-

boken s. 28) 

Jag gömde mormors diamantring där när 

vi åkte på semester. För att lura 

inbrottstjuvar. (A-boken s. 28).  

A-boksläsaren förlorar i detta exempel, förutom informationen bakom beslutet om 

gömställe, även ordet dyrbarheter som är ett samlingsord för smycken och andra 

värdefulla ting.  

Som läsare av A-boken får man i exempel (14) ingen förklaring till varför det var 

omöjligt att viska vid det aktuella tillfället, detta medan B-boksläsaren får en utförlig 

beskrivning av det, samt även information om varför Asta ville berätta just då.  

(14) 

Asta var så ivrig att få berätta om sin idé 

för Bea och Cesar att hon inte hörde ett 

ord. Hon kunde bara inte vänta till rasten. 

– Jag har kommit på en grej, viskade

hon till Cesar. 

Cesar lutade sig närmare, men då tittade 

Olle bistert på dem och Cesar rätade upp 

sig igen. [...] Asta försökte viska igen, 

men Cesar visade tydligt att han inte 

tänkte lyssna. (B-boken s. 56) 

Asta ville berätta om sin idé för Bea och 

Cesar, men det gick inte just nu. (A-boken 

s. 57).

Som B-boksläsare får man tillgång till alternativet som egentligen står Asta till buds, 

nämligen att hon skulle kunna vänta till rasten, vilket A-boksläsaren inte får. Detta ger 

ytterligare djup åt Astas iver och otålighet och förklarar hennes ihärdighet. A-
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boksläsaren förlorar även ord och vissa kortare fraser som exempelvis bistert, inte hörde 

ett ord, kunde bara inte, rätade upp sig och visade tydligt.  

Anledningen till att Cesar fick städa hanteras i exempel (15). Det är inte en allmän 

städning som behövs, utan morfar som äger huset där Cesar bor har placerat färgburkar 

på det bord som ABC-klubben brukar använda. Denna förklaring ger dels upplysningen 

att ABC-klubben har en speciell plats där de har sina möten, dels en mer utförlig bild av 

källaren. Det verkar finnas mer än ett rum i källaren, vilket läsaren av A-boken inte får 

information om.  

(15) 

Cesar plockade i ordning i källaren inför 

ABC-klubbens möte. Morfar hade ställt en 

massa färgburkar på deras bord, så han 

fick bära in dem i pannrummet. (B-boken 

s. 24) 

Cesar plockade i ordning i källaren inför 

ABC-klubbens möte. (A-boken s. 24) 

Elevens möjlighet att utöka sitt ordförråd är det som är mest påfallande om man jämför 

texten i A- och B-boken. Både ordet färgburkar och pannrummet är ord som A-läsaren 

inte får tillgång till.  

Exempel (16) visar hur B-boksläsaren får ett utförligt svar på frågan ”Varför 

fnissade Asta?”. Astas tankar om hur det skulle vara om man besökte läkare för diverse 

andra kroppdelar för att kontrollera att de hålls rena och inte drabbas av olika ”troll”, 

innehåller en utförlig jämförelse och är också roliga, vilket skapar större förståelse för 

fnisset.  

(16) 

Man går ju inte till en knäläkare en gång 

om året och kollar knäna. Fast tänk om 

man gjorde det. Gick till knäläkaren och 

armbågsläkaren och tåläkaren och 

fingerläkaren och kindläkaren. “Ja du 

Asta, dina kinder ser fortfarande utmärkta 

ut. Du verkar tvätta dem ordentligt. 

Fortsätt med det, så ska du se att du 

Man går ju inte till en knäläkare en gång 

om året och kollar knäna. Asta fnissade 

till och tandläkaren slutade genast peta 

med sin sond. (A-boken s. 52) 
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slipper kindtroll i fortsättningen också”. 

Asta fnissade till och tandläkaren slutade 

genast peta med sin sond. (B-boken s. 52) 

 

I ovanstående exempel förlorar läsaren av A-boken information på flera nivåer. Dels ord 

som fortfarande, utmärkta och frasen i fortsättningen också, samt de skämtsamt 

sammansatta orden baserade på diverse kroppsdelar och ordet läkare. De går också 

miste om det egentliga skämtet: att det skulle kunna komma kindtroll om inte kinderna 

tvättas ordentligt.  

Exempel (17) demonstrerar hur läsarna av båda läseböckerna får veta att Cesars 

mamma letar ny lägenhet, men att det inte är bråttom. Det som däremot enbart B-

boksläsaren får veta är den mer utförliga förklaringen om varför det sker just nu, vilket 

är på grund av hennes nya arbete och förändrade ekonomiska situation. B-boksläsaren 

får också veta varför det skulle behövas en ny lägenhet, så att Cesar och hans mamma 

kan bo på egen hand.  

 

(17) 

 

Cesars mamma tittar på 

lägenhetsannonser. Nu när hon har fått 

nytt jobb kanske de kan ha råd att skaffa 

något eget, hon och Cesar. Inte för att det 

brådskar. (B-boken s. 139) 

Cesars mamma tittar på 

lägenhetsannonser. Inte för att det 

brådskar. (A-boken s. 139) 

 

 

Exemplet ovan fodrar mycket läsande mellan raderna för A-boksläsaren, men mycket 

lite för läsaren av B-boken. En eventuell flytt inom samma område men utan mormor 

och morfar har tagits upp i ett tidigare kapitel, och det skulle kunna vara anledningen till 

att författaren låter informationen i A-boken vara relativt kortfattad. A-boksläsaren 

förväntas kanske minnas från tidigare kapitel, men B-boksläsaren får däremot 

information om bakomliggande anledningar. De starkare läsarna får alltså ett tydligare 

sammanhang att hänga upp sin läsning på än de svagare läsarna.  

B-boken lägger i exempel (18) till orden ”bakom höghuset” och svarar på så sätt 

på frågan: Var låg sportfältet? eller Var var Asta och Sigge? Läsaren får veta var 

sportfältet var placerat, samt ges en vag indikation på att Asta och Sigge bor i höghuset, 
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alternativt att det bara finns ett höghus i området, varför ingen extra specificering 

behöver ges.  

 

(18) 

 

Asta och Sigge gick ned till sportfältet 

bakom höghuset för att träna. På själva 

fotbollsplanen hade Beas lag träning. (B-

boken s. 41) 

Asta och Sigge gick ned till gräset bredvid 

sportfältet. På planen tränade Beas lag. 

(A-boken s. 41) 

 

Detta är ett exempel där innehållet i viss mån skiljer sig mellan de två böckerna. I A-

boken får läsaren information om att det är på en oanvänd gräsyta som Asta ska träna 

fotboll med Sigge, och att Beas lag tränar på planen. Ordet sportfältet förekommer i 

båda böckerna, men möjligen blir förståelsen för de olika ytorna något bättre i B-boken. 

B-boksläsaren får veta att det finns ett sportfält där det inkluderas en fotbollsplan. Som 

A-boksläsare ges informationen att Asta och Sigge är bredvid ett sportfält på gräset, 

medan Bea är på en plan, vilket är tämligen förvirrande.  

Exempel (19) visar hur läsaren av både A- och B-boken får reda på att hon (Bea) 

sprang till skolan, men enbart B-boksläsaren får reda på något om de platser som Bea 

passerar på vägen. Det ger en tydligare bild av vägen och påminner läsaren om att 

exempelvis ett ödehus finns längs vägen från Beas hus till skolan.  

 

(19) 

 

Hon sprang med bultande hjärta förbi 

ödehuset, förbi mataffären och ända fram 

till skolan utan att andas. (B-boken s. 28) 

Hon sprang ända fram till skolan nästan 

utan att andas. (A-boken s. 28) 

 

 

Som läsare av B-boken får man frasen med bultande hjärta, som ger en större insikt i 

hur det känns att springa så fort och så stressat som Bea gör.  

Av exempel (20) nedan framgår att B-boksläsaren får svar på hur hon (Asta) höll 

bollen, medan A-boksläsaren bara får veta att den hämtades.  

 

(20) 

Hon hämtade bollen, tog den under armen 

och sprang iväg mot Bea. (B-boken s. 43) 

Hon hämtade bollen och sprang iväg. (A-

boken s. 43) 
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I A-boken delges egentligen inte informationen att Asta tar med sig bollen när hon 

springer iväg, utan detta är underförstått. Det tydliggörs mer i B-boken där läsaren får 

veta att hon tog den under armen innan hon sprang iväg.  

I både A- och B-boken letar Beas mamma efter någonting i exempel (21). I B-

boken ges finns dock en beskrivning av hur hon bar sig åt när hon letade. Läsaren ges 

en mängd verb som alla beskriver hur mamman letar, men bara om det är B-boken som 

läses, för läsaren av A-boken får inga sådana upplysningar.  

 

(21) 

 

Beas mamma for runt som en virvelvind i 

köket. Hon rafsade och rotade och kikade 

och letade. (B-boken s. 91)  

Mamma for runt i köket och letade efter 

något. (A-boken s. 91) 

 

 

B-boksläsaren delges här en utförlig beskrivning av mammans letande, samt även frasen 

som en virvelvind, vilket A-boksläsaren inte får.  

Som B-boksläsare får man en mängd information om vad Asta gjort i exempel 

(23). Läsaren av B-boken får en tidsangivelse, att Asta hade på sig en pyjamas och att 

hon har placerat sig i sängen. A-boksläsaren får enbart veta att Asta lagt sig. Förutom att 

B-boksläsaren får veta hur Asta beter sig vid sänggåendet får denne även till sig 

adjektiven svarta och lilla om dagboken samt informationen om att Asta skriver med 

bläck i sin dagbok.  

 

(22) 

Inte förrän klockan var nästan halv åtta, 

när hon krupit i pyjamasen och lagt sig i 

sängen, fick hon tid att plocka fram den 

svarta lilla boken och sin finaste 

bläckpenna. (B-boken s. 30) 

Inte förrän Asta hade lagt sig, fick hon tid 

att plocka fram dagboken och sin finaste 

penna. (A-boken s. 30) 

 

 

Vad Asta gör vid sänggåendet är information som bara ges till B-boksläsaren, liksom 

frasen att Asta har krupit i sin pyjamas.  
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4.5 Sammanfattning  

I studien har inte arbetsboken eller läxboken inkluderats, vilket gör att en fullständig 

diskussion av de mål för år två som lärarhandledningen föreslår är omöjlig att göra. 

Dock är några skillnader jag noterat mellan de två läseböckerna viktiga att beröra. 

Exempelvis så omnämns inferenser i lärarhandledningen. Min analys visar att B-bokens 

läsare får färre möjligheter att göra inferenser än A-boksläsarna. Böcker kan innehålla 

jämförelsevis så mycket information att eleverna inte behöver göra så många inferenser 

och därmed inte tränar sig i att dra slutsatser och läsa mellan raderna i samma 

utsträckning som någon som läser en skenbart enklare bok. Det är intressant att mer 

information inte alltid är bättre för läsaren i alla lägen.  

5 Diskussion  

Sedan 2011 är LGR11 det styrdokument som varje lärare i Sverige måste följa när det 

gäller målsättningar i skolan. Det är varje lärares ansvar att läroplanen efterföljs, samt 

att varje elev får möjlighet att inhämta de kunskaper och utveckla de förmågor som 

läroplanen beskriver. Till sin hjälp kan lärare välja att använda olika typer av läromedel. 

Det varje lärare måste ha i åtanke när läromedel väljs ut och används är att ansvaret 

ligger på den enskilde läraren att se till att varje elev får till sig all den kunskap som 

styrdokumenten eftersträvar, oavsett vilket läromedel som används. Varje skola och ofta 

varje enskild lärare kan välja att arbeta med vilken läsebok som helst av de som finns på 

marknaden – om de alls väljer att arbeta med ett läseboksmaterial. Detta upplägg har 

den svenska skolan inte alltid haft.  

Från 1991 sker inte längre någon yttre kontroll av innehållet i de läromedel som 

säljs i Sverige (Eilard 2008). Frånvaron av kontroll av allt läromaterial, inklusive 

läseböcker, skapar en situation där ett stort ansvar faller på den enskilda läraren att göra 

ett gott val. Här väcks tankar om den demokratiska skolan, eftersom eleverna blir 

beroende av lärarnas val av undervisningsmaterial. Det är inte bara valet av läromedel 

som ligger bakom en likvärdig skola, men i de fall där exempelvis ett läseboksmaterial 

används i sin helhet så tar det upp en stor del av arbetet i svenska, vilket understryker 

vikten av att välja rätt samt att ha stor kännedom om det valda materialet. Ett alternativ 

till att använda ett läseboksmaterial är att använda skönlitterära böcker på varierade 

nivåer. Det blir som jag ser det en annan variant av nivåläsning, men det kräver en än 

mer utvecklad kunskap hos läraren om skillnader mellan enklare och mer avancerade 

texter. Elbro (2006) beskriver hur oerfarna lärare kan ta stöd i en läsebok och gynnas i 



24 

sin undervisning av dess mer styrda upplägg, medan detsamma inte behöver gälla för en 

mer erfaren utövare av yrket. Båda alternativen kräver ett noggrant, genomtänkt beslut. 

5.1 Det viktiga valet 

I synnerhet för svaga elever är valet av vilka texter eleverna ska läsa viktigt (Elbro 

2006). Den potentiella onda cirkeln som kan skapas rörande läsning om texterna är för 

svåra för eleven beskrivs av Lundberg (2010) och är viktig att ta hänsyn till. Den elev 

som börjat känna att läsning är omöjligt, svårt och tråkigt är svår att locka till läsning. 

Att läsa ofta är vägen till att bli en god läsare. Om eleven läser motvilligt och helst 

undviker det helt är den dåliga cirkeln sluten. Valet av lagom avancerade texter att läsa 

är därför avgörande (2010). Lärarens makt över materialet som hamnar i händerna på 

eleverna är absolut, och eleverna är helt utelämnade till de beslut som fattas av läraren. 

Läraren måste därför läsa in sig noga på samtliga material, vara medveten om skillnader 

mellan dem och fatta beslut därefter. 

Läsning, och förmågan att läsa väl, är viktigt. Det är viktigt för alla elever genom 

hela skolgången, och därmed är det också av största vikt för de lärare som har ansvar för 

att lära elever att läsa och att utveckla deras läsförmåga. Elbro (2006) skriver om hur 

lärarens val av litteratur för elever att läsa är ytterst viktigt för läsprogressionen. Ett av 

de läromedel som står till buds är läseboken, som idag ofta marknadsförs tillsammans 

med arbetsböcker av olika slag samt lärarhandledningar. ABC-klubbens Diamantjakten 

är inget undantag, och det är tillsammans med dessa arbetsböcker som man anser sig 

täcka in målen för svenska för den aktuella årskursen i undervisningen. I denna studie 

har enbart dessa två läseböcker undersökts, och enbart skillnader mellan dessa två 

varianter. I lärarhandledningen menar man att det finns kompensationer att göra så att 

valen mellan böckerna kan bli rättvist, oavsett vilket val som görs. Läraren uppmanas 

också till att se över det val som gjorts efter en tid så att eventuella förbättringar i 

elevens läseförmåga tas med i beräkningen (Felth Sjölund 2012). 

5.2 Är A-bok = B-bok? 

I en klass där en del elever har fått den enkla och andra den svåra läseboken behöver 

läraren reflektera över en rättvis undervisningssituation, där alla elever får tillgång till 

samma chanser att lära sig. Min undersökning visar att de elever som läser den enklare 

boken går miste om en möjlighet att via repeterad läsning inhämta ett större ordförråd 

och en större kunskap om idiomatiska uttryck. Ett ordförråds storlek får inte bara 

konsekvenser när det gäller elevers skolarbete, utan har även påverkan på den sociala 
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aspekten av deras liv, skriver Holmes & Thompsson (2013) och beskriver 

vidare hur kommunikation med andra underlättas av ett gott ordförråd.  

Läsare av den enklare läseboken går också miste om en lustförhöjande 

djupdykningar i karaktärers känslor och beskrivningar av miljöer och händelser. 

Tenngart (2008) beskriver hur adjektiven är en fantasiförstärkare och ger liv och krydda 

åt texter av olika slag. Resultaten från min studie visar att adjektiven decimeras i den 

enklare texten, vilket lämnar den plattare och ger färre chanser för eleven att kunna 

skapa inre bilder. Inre bilder omnämns i Diamantjaktens lärarhandledning (Felth 

Sjölund 2008) som någonting som eleven kan öva på att skapa för att uppnå en bättre 

läsförståelse. När det gäller möjligheten att skapa inre bilder, så försvinner denna till 

viss del för elever som läser A-boken. De adjektiv som inte kommer A-boksläsaren till 

del är ett exempel på något som kan hjälpa barnens fantasi och bidra till att de kan skapa 

inre bilder, men dessa finns främst i B-boken. 

A-bokens förenklade text skapar många tillfällen där läsaren måste kunna läsa 

mellan raderna. Calderon (2012) menar att texter som förenklats alltför mycket skapar 

luckor som läsaren själv måste fylla i. Att arbeta med att skapa inferenser är en nyttig 

övning men ställer också krav på läsaren (Lundberg 2010). Denna studie visar att man 

som läsare av den svårare boken får tillgång till informationen, men går miste om en del 

möjligheter till att öva på att läsa mellan raderna och att arbeta med inferenser. Texten 

blir mer rättfram, informativ och berättar det mesta läsaren behöver veta. 

5.3 Att kompensera eller inte 

En viktig fråga är om läraren behöver kompensera för skillnaderna mellan de två 

läseböckerna eftersom alla elever inte får samma möjligheter till kunskapsinhämtning. 

Det är en fråga som är svår att svara på. Läraren har ett ansvar att se till att 

undervisningen är rättvis, men ingen svenskundervisning består av enbart läsande i en 

läsebok. Lärare har andra arbetssätt och andra material att komplettera med. Materialet 

Diamantjakten inkluderar exempelvis två extra böcker som kan användas som 

komplement till läseböckerna. Därför är det omöjligt att säga att en lärare måste 

kompensera för skillnaden mellan de båda läseböckerna. Däremot är det möjligt att säga 

att en lärare bör vara medveten om vilka skillnader som finns, och ha dessa i åtanke när 

undervisningen planeras.  

Valet av vem som ska läsa vilken text är inte enkelt. För en svagare läsare får inte 

böcker vara för ”lätta”, d.v.s. kortfattade, för då blir kraven på förmågan att läsa mellan 
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raderna pressande samt mycket förloras i fråga om ordförråd och uttryck, men heller 

inte så svår att läsaren tappar självkänslan och inte uppskattar läsningen. För den läsare 

som fått den enklare boken uppmanas läraren i lärarhandledningen att läsa den svårare 

berättelsen högt för att kompensera för ordförlusten (Felth Sjölund 2008). Detta stöttas 

av viss forskning, exempelvis Holmes & Thompson (2013) som menar att det finns 

stora förtjänster vad gäller ordförråd och förståelse i samband med organiserad 

högläsning. Lundberg skriver däremot att högläsning av svåra ord och meningar inte 

stöttar en svag läsare i dennes läsning då de problematiska aspekterna för eleven 

kvarstår (2010). Kontentan av detta blir att en lärare med detta material behöver se de 

möjliga konsekvenserna och ta i beräkning att samtliga elever kan behöva kompensation 

för valet som görs.  

Studien antyder att alternativet där eleverna arbetar med sina läseböcker utan att 

läraren ser till skillnaderna mellan dem kan leda till att de elever som får läsa den 

enklare läseboken, och som kanske från början hade ett mindre ordförråd, eventuellt inte 

ökar det i förhållande till sina kamrater som får utöka det genom att läsa den svårare 

boken. De elever som läser den svårare, mer utförliga boken övar inte i sin läsebok i 

samma utsträckning på att skapa inferenser i texten.  

Det didaktiska dilemmat ligger i att undervisningen måste vara likvärdig för varje 

elev oavsett nivå. Jag har i studien konstaterat att läseböckerna uppvisar skillnader 

sinsemellan och dessa skillnader gör att eleverna möter olika texter och därmed får olika 

förutsättningar. Det gör valet av bok att sätta i händerna på en lässugen andraklassare än 

större, och än viktigare. Avvägningen står mellan språklig svårighet och spänning, och 

beslutet att ge eleven en text med eller med färre uttryck, ord och sammanhang. A-

boken kan ses som en film utan filmmusik: fullt begriplig men på sina håll utan 

känsloförhöjande och lustskapande inslag. B-boken i sin tur har filmmusiken: ord, 

utryck och beskrivande adjektiv, men innebär en mindre utmaning för fantasin. Det 

faller på läraren att göra ett informerat, väl underbyggt val så att rätt bok hamnar i 

händerna på den enskilda eleven. 

5.4 Vidare forskning 

En vidare forskningsuppgift skulle vara att göra en jämförande analys av ett större antal 

nivåindelade läseböcker. På så sätt skulle en mer generell slutsats kunna dras om 

skillnaderna mellan böcker skrivna för svagare respektive starkare läsare. En annan 

viktig undersökning skulle kunna vara att se på exempelvis vilket ordförråd elever 
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tillägnat sig efter att ha läst boken Diamantjakten och undersöka om det finns skillnader 

som går att relatera till om eleverna har läst A- eller B-boken.  
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