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Abstract 
This study examines a reader used in grade 1, Den magiska kulan, which is a part of the 

ABC-klubben series of teaching material. It is level-based, available in three different 

levels of difficulty, and one and the same class is supposed to share the same reading 

experience but be able to read the story at the level that each individual pupil has 

reached.  

The study analyses linguistic adaptation and elements intended to give motivation in the 

different books. The study shows that the simplest of the books may not help to increase 

the pupils’ motivation for reading but can only be regarded as training in decoding. The 

two more advanced books can give pupils more pleasurable reading because the 

language is more nuanced and expressive. The pupils thus have the chance to become 

absorbed in the books, with an understanding for the characters and events.  
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1 Inledning 
Läsning har alltid varit en väsentlig färdighet i det moderna samhället. Det är skolans 

uppdrag att lära eleverna läsa och förstå texter. Dagens samhälle bygger på att en 

fungerande medborgare kan läsa och skriva. Skolans roll blir då ytterst viktig och barns 

tidiga möte med läsning kan vara livsavgörande. Därför är det angeläget att studera den 

första undervisningen i läsning och de läromedel som används för att stimulera barn att 

bli läsande varelser. Skolan har länge använt sig av olika typer av läseböcker som har 

ändrats i takt med samhälleliga förändringar och förnyade läroplaner att förhålla sig till. 

Det moderna samhället och läroplanen har båda förändrats i sin syn på eleverna, från att 

se dem som grupp till att mer fokusera på varje elev som individ. Förändringar i sättet att 

se på eleverna har även inneburit att läromedel, däribland läseböcker, måste anpassa sig 

till den rådande läroplanen och dess förhållningssätt till eleverna. Lärare ska inte bara se 

till att alla elever knäcker läskoden, utan de ska också öppna elevernas ögon för vad 

läsningen har att erbjuda. Lärare ska ge eleverna strategier så att de går framåt i sin 

läsning och hjälpa dem att bli motiverade. Om eleverna når inre motivation för läsning 

har de goda chanser att nå ett livslångt lärande (Westlund 2009:28–29). Därför kan 

läsning ses som grunden till mycket gott i livet.  

 

Fokus på individen och på den individuella undervisningen har gjort att nivåanpassade 

läromedel fått stor popularitet i den svenska skolan. Tanken är att en klass ska dela 

läsupplevelse, men samtidigt ska störst fokus ligga på individen. Individen ska utvecklas i 

egen takt och läsa på sin nivå, och trots nivåskillnader i klassen ska alla kunna delta i 

samma diskussioner om innehållet. Ett nivåanpassat läromedel kan vara till stor hjälp för 

läraren då undervisningen ska nå fram till alla individer i gruppen. Ofta ska en ensam 

lärare räcka till ett tjugotal elever, som alla ska få samma möjlighet att utvecklas efter 

egen förmåga. Därför kan det vara bra att använda sig av denna typ av läromedel för att 

hålla samman klassen, men det är viktigt att noga välja läromedel och att använda det på 

rätt sätt. Nivåanpassade läromedels vara eller inte vara diskuteras flitigt både på skolor 

och i lärarutbildningen. Det syns bland annat i Elin Ståhls examensarbete där ett sådant 

läromedel analyseras. Ståhl konstaterar att elever som läser den enklare boken förlorar en 

möjlighet att inhämta ett större ordförråd och en större kunskap om idiomatiska uttryck. 

De går samtidigt miste om lustförhöjande djupdykningar i karaktärers känslor och 

beskrivningar av miljöer (Ståhl 2014). Ståhls resultat visar att istället för att skapa en 
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jämlikhet i klassen kan dessa läromedel skapa stora klyftor. Förutom kunskapsmässiga 

skillnader kan också lusten till läsandet påverkas, vilket kan ha inverkan på elevers 

fortsatta skolgång då läsning sker genom elevers hela skolgång. I denna studie ska vi 

vidare undersöka hur böcker i ett nivåanpassat läromedel anpassas till olika nivåer av 

kunskaper. Eftersom Ståhls resultat visar att det kan leda till stora skillnader kan denna 

undersökning ge en tydligare bild av hur nivåanpassade läromedel påverkar elever då 

denna undersökning koncentrerar sig på just dessa frågor. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka vad som skiljer de olika nivåböckerna åt i ett 

läromedel i läsning för årskurs 1. Grundtanken är att alla elever, på olika 

läsutvecklingsnivåer, ska dela samma innehåll så att alla känner att de ingår i samma 

gemenskap. Studiens frågeställning är:  

• Hur skiljer sig de olika nivåerna åt när det gäller språk och motivationsskapande 

innehåll i böckerna?   

 

2 Teoretiska utgångspunkter och bakgrund 
I följande kapitel presenteras inledningsvis undersökningens teoretiska utgångspunkter 

följt av skolans uppdrag och den nuvarande läroplanen. Efter det redovisas delar av 

forskning om läsinlärning och individualiserad undervisning samt motivationsforskning.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter  

Det sociala livet präglar undervisning och lärande, vi lär av varandra både formellt och 

informellt enligt Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar att 

människan lär i sociala sammanhang och utvecklas genom andra. I hans teori om den 

proximala utvecklingszonen föreslås att läraren ska utmana eleverna att i små steg ta sig 

utanför bekvämlighetszonen och vad de redan vet. Tillsammans utvecklas eleverna 

genom utbyte av kunskap men också genom utmaningar (Säljö 2014:305–306). 

Nivåanpassad litteratur kan ses som en möjlighet till individualisering och lärande inom 

den proximala utvecklingszonen. Lärande tillsammans med andra kan vara 

motivationshöjande. Genom att använda sig av den proximala utvecklingszonen och 

utmana varje elev på sin nivå kan eleverna få det stöd de behöver för att kunna ta sig an 

uppgifter på egen hand och känna lust att lära.  
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Vygotskij anser människan vara en social varelse och socialisation sker genom språket. 

Utan ett välfungerande språk hämmas välmående, utveckling och lärande. Språket är 

nyckeln till omvärlden och till hur den tolkas. Det är genom kommunikation utveckling 

sker. Språk är mycket mer än bara det som talas, det är också bilder, tecken och 

bokstäver. Dessa olika former samspelar med varandra och alla är nödvändiga för att 

förstå och tänka (Säljö 2014:301–303).  

 

2.2 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr11) 

2011 infördes en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i 

Sverige, i fortsättningen Lgr11. Den största förändringen i den nya läroplanen är att 

kursplaner för samtliga ämnen ska ha tydligare mål att arbeta mot.  

 

I den inledande delen av läroplanen står det hur skolan ska arbeta för att alla elever ska nå 

målen. Undervisningen ska anpassas efter alla elever och deras olika bakgrund. Varje 

elevs kunskaper ska ligga till grund för undervisningen, eftersom alla har rätt att 

utvecklas och få den hjälp de behöver för att nå målen och i största möjliga mån 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket 2011a:8). 

 

Lärare har en mycket komplex och svår uppgift i skolan. De ska se till att eleverna ges 

tillfälle att utvecklas både självständigt och i grupp. Eleverna ska också vara delaktiga i 

sitt eget lärande och ges möjlighet att visa prov på sina kunskaper. Det är av intresse för 

läraren men också dennes uppgift att ge alla elever denna möjlighet (Skolverket 

2011a:13–14). Det finns olika stödstrukturer för elever vid läsinlärning som Barbro 

Westlund (2009) liknar vid byggnadsställningar. Eleverna behöver olika mycket stöd och 

det är lärarnas uppgift både att skapa och successivt ta bort dessa ställningar allteftersom 

eleverna utvecklas. ”Målet är att eleverna ska bli självständiga, men vägen dit kräver 

arbete” (Westlund 2009:123). Olika läromedel är framtagna för att alla elever ska kunna 

läsa samma historia och kunna delge varandra sina intryck av boken. Trots att de läser på 

olika nivåer och texten har olika ordmängd och svårighetsgrad ska det vara fullt möjligt 

för eleverna att ingå i samma gemenskap.  
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2.2.1 Individanpassning 

Det har funnits en rad olika läroplaner att förhålla sig till genom åren. Fokus i 

läroplanerna har gått från gruppanpassning till att se varje enskild individ. I Lgr11 är 

individanpassning för alla elever något som förväntas och krävs av lärare: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Skolverket 2011a:8).  

 

Sofia Boo (2014) skriver om lärares arbete med individanpassning och hur lärare lyckas 

se och tillmötesgå alla elever i en och samma klass där det finns flera olika behov och där 

det är svårt att tillgodose alla. Lärarens skicklighet kan mätas i hur duktig denna är att 

individanpassa och planera undervisningen. Att tillgodose både gruppen och individen är 

en svår uppgift (Boo 2014:9). Monika Vinterek (2006) menar att individualisering kan 

ske av olika typ och i olika grad. Det kan handla om att individualisera ett helt ämne eller 

endast en kort stund av en lektion (Vinterek 2006:45–46). En lärares främsta uppgift och 

mål är att eleverna till slut inte ska behöva lärarens hjälp (Taube 2013:139).  

Ett nivåanpassat läromedel är ett modernt hjälpmedel som finns i flera olika varianter. 

Tanken med nivåanpassade läromedel är att de ska stärka alla elever så att de utvecklas i 

sin egen takt men i gemenskap. Joanna Giota (2002) konstaterar att läraren måste göra ett 

medvetet val då man använder sig av nivåanpassade läromedel. Beroende på om eleverna 

får den svåra eller lätta boken kan eleverna stärkas eller sänkas genom vad läraren 

förmedlar av sina tankar om eleven i fråga. Giota (2002) skriver att läraren måste tro att 

alla elever ska lyckas med uppgiften, och det är lärarens ansvar att se till så eleverna gör 

det. Valet av läromedel måste baseras på varje elev, följa dess utveckling och utvärderas 

utifrån varje individ.  En viktig aspekt att ta hänsyn till är att elevernas syn på sig själva 

och deras motivation inte ska påverkas negativt genom valet av läromedel (Giota 

2002:296). Ett nivåanpassat läromedel får inte bli ett statiskt val grundat på vad eleverna 

kunde när de började, för då kan det istället för att utveckla eleverna hämma dem och 

sakta ner deras utveckling. Läraren måste kontinuerligt tänka över sitt beslut så att 

eleverna har rätt nivå på sina läromedel. Alltså ska läraren se till att inte eleverna nöjer 

sig med att klara av uppgifter med minsta möjliga ansträngning, utan istället ska de 

uppmuntras att ta nästa steg och våga misslyckas för att lyckas. Rigmor Lindö (2002) 

anser att elever lär sig mycket genom att våga utforska på egen hand, våga chansa och ta 

risker. Alla har någon gång misslyckats, men misslyckanden kan leda till utveckling och 
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hjälpa eleven vidare (Lindö 2002:159). För att eleverna inte ska brytas ner måste läraren 

ge dem verktyg så att de är villiga och orkar pröva igen.  

En del av individualiseringen består i att hitta rätt läsnivå för eleverna. Forskare för fram 

vad som är viktigast vid individualiseringen av läsning på olika sätt. Karin Taube (2013) 

poängterar att det är viktigt att eleverna får texter som passar varje individ så att de får 

känna att de klarar av uppgiften. Det är bättre att de läser en för lätt text eftersom de 

gärna intar en passiv roll då de utmanas för mycket (Taube 2013:131–132). Jørgen Frost 

(2009) menar att nyckeln till god läsning är kontinuerlig övning med rätt svårighetsgrad 

för den individuella eleven. Han påpekar att det är viktigt att se till att eleverna inte läser 

för svåra texter (Frost 2009:75).  Forskare är överens om att det är mer ofördelaktigt att 

eleverna läser för svåra böcker än att de läser för enkla. De påpekar vikten av att eleverna 

får texter som är på deras nivå och att eleverna uppmuntras till kontinuerlig läsning för att 

få mycket övning.  

 

Taube (2013) hävdar också att även starka läsare kan följa samma mönster som de 

svagare vid mötet av alltför svåra texter. Därför krävs noga avvägning vid litteraturvalet 

(Taube 2013:131–132). Läsare uppskattar böcker som passar deras intressen, och om 

eleverna läser böcker med rätt innehåll för dem kan även den svagare eleven ”klassas" 

som en säker läsare i texter som möter dennes intressen. En text som är intressant och 

som eleven kan sätta sig in i och koppla till tidigare erfarenheter kan vara en bidragande 

faktor till framgång. Det är viktigt att se till att textens svårighetsgrad passar den nivå 

läsaren befinner sig på men också att bokens innehåll tilltalar läsaren. Detta krav blir 

särskilt uttalat när det gäller nivåanpassade läromedel för den första läsningen.  

 

2.3 Att lära sig läsa  

Westlund (2009:98) poängterar hur viktigt det är att lärare är tydliga med vad de menar 

med läsning. I denna studie ansluter vi oss till Ingvar Lundbergs definition i 

Nationalencyklopedin av läsning som ”en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 

omfattande övningar för att kunna utvecklas” (Lundberg 2000). Läsning har två sidor, 

avkodning och förståelse, som är viktiga för läsinlärningen (Lundberg 2000). Dessa två 

sidor av läsningen kommer att behandlas i nästkommande avsnitt. 
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2.3.1 Den första läsningen 

Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin (2014) skriver om att ”knäcka läskoden”. Det 

innebär att man förstått ”att ord kan delas upp i fonem och att fonem kan ljudas samman 

till ord. Det hjälper inte hur många bokstäver man än kan, om man inte förstått denna 

princip” (Lundberg & Herrlin 2014:39). Att tidigt ge eleverna verktyg för att lyckas är 

viktigt, men det är ännu viktigare att se till att eleverna verkligen förstår och kan använda 

sig av tidigare kunskaper för att kunna ta nästa steg i kunskapsprocessen.  

 

Med avkodning förstås att omvandla skriven text till ljud och ord (Tjernberg 2013:227). 

De första orden vid avkodning bör innehålla de ljudenliga konsonanterna som är lätta att 

hålla ut, som i sol (Lundberg 2007:7–9,83). Carsten Elbro (2004) menar att avkodning 

handlar om att identifiera orden i en skriven text. Ordens innebörd, uttal och struktur 

avkodas. Avkodning leder alltså till både uttal och förståelse (Elbro 2004:27). Lundberg 

(2010) ser fonem som en slags hjälp för läsaren. Med hjälp av de fonem som läsaren kan 

urskilja identifieras ordet (Lundberg 2010:41). Strävan vid läsningen är att avkodningen 

ska automatiseras. Om inte avkodningen är automatiserad behöver eleverna lägga mycket 

tid och kraft på den istället för att koncentrera sig på att förstå texterna, vilket gör 

läsningen till en tung och tidskrävande process istället för den lustfyllda aktivitet den kan 

bli (Westlund 2009:175).  

 

Barn som kommit igång med att läsa kan också gissa ord. De undersöker ordet för att se 

om det är ett långt eller ett kort ord. Därefter läser de den första bokstaven i ordet och 

gissar sedan på ett ord som skulle kunna passa in, ord som ligger eleverna nära. Dessa 

gissningar kan ofta bli rätt vilket ställer höga krav på att läraren är observant vid 

läsningen (Lundberg & Herrlin 2014:41–43).  

 

Elbro (2004) anser att det är under läsningen som avkodning sker. Språkförståelse har 

däremot ett vidare användningsområde. Språkförståelse används både i tal och i skrift. 

Med språkförståelse menas att tolka ord och förstå vad dessa innebär i den givna 

kontexten (Elbro 2004:27). Det krävs energi för att tolka vad som står i texter för elever 

som ännu inte uppnått en bra läsförståelse, mycket mera än vad som krävs för att förstå 

och tolka vad någon säger. Målet är att jämna ut skillnaderna mellan dessa två 

tolkningssituationer och därmed underlätta för eleverna så att energin räcker till fler saker 
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än bara läsningen. Här görs en skillnad på språkförståelse och läsförståelse. Läsförståelse 

är ett smalare begrepp som endast syftar på den skrivna texten.  

 

Lundberg & Herrlin (2014) betonar vikten av att eleverna förstår vad läsning är och 

varför de behöver kunna läsa. Barn är ofta nyfikna på sina namn och lär sig tidigt de egna 

namnen som ordbild. När det sedan blir intressant med andra namn måste de förstå att det 

inte är ordbilden som är det intressanta utan att det är varje del i ordet som är det 

väsentliga för att förstå vad där står. Det är då tid att gå in på bokstäverna och dess följd i 

orden. Det kommer inte med en gång, utan eleverna behöver möta många olika ord och 

göra djupdykningar i dessa ordbilder för att förstå vad det handlar om och vad varje 

bokstav spelar för roll i ordet. Man bör utgå från helheten (ordbilden) som gjort eleverna 

nyfikna och bryta ner den i mindre delar (fonem och grafem). Ord som studeras bör vara 

ord som eleverna intresserar sig för och som ligger dem nära för att de ska tycka det är 

spännande. Ordbilder hjälper därför barnen att komma igång med läsningen, men det är 

också bra att känna igen och kunna många ordbilder när läsningen och avkodningen är 

automatiserad. Då barnen knäckt koden och känner igen vissa vanliga ord som ordbilder 

slipper de läsa varje bokstav gång på gång. Det kan hjälpa dem att få upp ett bättre flyt i 

läsningen, vilket kan ge dem positiva tankar om sig själva. Att ge eleverna ordbilder och 

att låta dem själva skapa ordbilder av ord de vanligtvis använder kan underlätta lärandet. 

På så vis får eleverna känna att de faktiskt kan många ord, och förhoppningsvis leder det 

till att de känner fortsatt motivation att lära mer.   

 

Lundberg (1984) skriver om inferenser som han anser vara en del av läsförståelsen. Det 

innebär att ny kunskap i texterna sätts samman med redan befintlig kunskap. För att 

kunna göra inferenser krävs ett stort mått av läsförståelse (Lundberg 1984:94). Det här är 

något som kan liknas vid att läsa mellan raderna som är ett mycket använt uttryck idag. 

Denna fördjupande läsförmåga gör det möjligt att känna lust att läsa och uttolka textens 

betydelse. Olika läromedel har som mål att lära eleverna läsa med flyt och säkerhet, och 

läraren måste ständigt vara uppmärksam på vad som motiverar eleverna att fortsätta öva 

på denna komplexa färdighet.  
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2.3.2 Motivation 

Arne Öhman definierar motivation i Nationalencyklopedin som en ”psykologisk term för 

de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

(Öhman).  

 

Westlund (2009) anser att svaga läsare saknar glädje i att läsa. De har svårt att hitta 

kärnan i en text. Dessa läsare undviker gärna aktiviteter där läsning är involverad. För att 

bli en säker läsare krävs det mycket lästräning vilket dessa elever går miste om (Westlund 

2009:94). Keith E Stanovich (2000) pekar på att elever som har dåliga lässtrategier samt 

problem med ordavkodningen och dåligt ordförråd kan påverkas negativt när det gäller 

motivation. Utan motivation anser eleven det onödigt att anstränga sig att förstå och 

väljer därmed bort läsandet. Det leder till en ond cirkel då man för att bli en bra läsare 

måste läsa (Stanovich 2000:184–185). Läsning föder motivation och motivation föder 

läsning.  

 

Att skilja på inre och yttre motivation är nödvändigt. Westlund (2009) menar att lärare 

bör sträva efter att få eleverna att läsa genom inre motivation, det vill säga genom att 

eleven drivs av egen lust att lära och upptäcka. Elever som drivs av yttre motivation 

behöver hela tiden få nya belöningar för sina ansträngningar. De lär ofta för stunden och 

viljan att lära kan vara obefintlig. Läraren ska inte enbart motivera eleverna att läsa 

genom belöningar, utan motivationen ska komma genom att de lyckas med läsningen. 

Westlund (2009) anser att om eleverna når fram till läsning av inre motivation leder det 

ofta till livslångt lärande. De elever som kontinuerligt behöver få uppskattning för sitt 

läsande kommer få brister i sitt lärande. Högre upp i klasserna har läraren ofta inte 

samma möjlighet att påverka eleverna, så har eleverna inte nått inre motivation tidigare 

blir det svårt då (Westlund 2009:28–29).  

 

Rätt böcker, rätt svårighetsgrad och rätt ämnesinnehåll skapar intresse och ger eleverna 

motivation att vilja ta sig igenom boken. Att se till den enskilde eleven och vad den har 

med sig och tycker om är många gånger viktigare för läsningen än rätt nivå. Jan 

Håkansson & Daniel Sundberg (2012) har en annan syn på motivation. De menar att 

motivationen alltid finns, men att elevers motivation kan vara riktad åt helt skilda håll. 

Lärarens och elevens uppgift är i denna situation att ta reda på var motivationen ”finns”, 

för att kunna rikta undervisningen så att alla elever drar nytta av sin inre drivkraft för att 
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utvecklas (Håkansson & Sundberg 2012:145). Att ta reda på vad som gör eleverna 

motiverade kan vara avgörande för deras fortsatta kunskapsutveckling. Kan läraren i 

undervisningen ta in ämnen som eleverna är intresserade av väcks förhoppningsvis också 

viljan att lära sig. Med det menas att en elev som är intresserad av fotboll bör få läsa en 

bok om fotboll. Det kan göra att motivationen och intresset för läsning höjs.  

 

Uppgifterna i skolan måste vara väl anpassade och varierande för att eleverna ska vara 

motiverade att lösa uppgifterna (Giota 2002:297). Lundberg (2011) håller med och 

sträcker sig till att eleverna måste få läsa texter som är nära anknutna till deras verklighet 

för att de ska få hjälp att leva sig in i texterna och därigenom känna motivation att 

fortsätta läsa och ta reda på fortsättningen (Lundberg 2011:13). Utan motivation och 

drivkraft för fortsatt lärande är det svårt att gå framåt i utvecklingen och eleverna 

hämmas. Därför är motivationen för lärande och i detta fall läsning en nödvändighet.  

 

3 Material 
ABC-klubben är ett läromedel för läsinlärning. Läromedlet är framtaget år 2011 och 

läseböckerna är skrivna av Mats Wänblad.  De är uppdelade i klassnivåer från 

förskoleklass till årskurs 3. Varje årskursbok finns för elever på 2-3 olika nivåer. 

Eleverna får redan i förskoleklass bekanta sig med karaktärerna i böckerna. Dessa följer 

sedan eleverna genom hela serien. Läseboken Den magiska kulan som riktar sig till 

eleverna i årskurs 1 finns som tre nivåböcker. Varje nivåbok innehåller 25 kapitel och 

totalt 112 sidor. Berättelsen, sidorna och kapitlen är alltså desamma för alla böckerna, det 

som skiljer dem åt är textmängden per sida samt olika ordval.  

 

Förutom läseböckerna finns också annat material att arbeta med. Till varje årskursbok hör 

en lärarhandledning skriven av Ingela Felth Sjölund & Pia Hed Andersson (2011). I 

lärarhandledningen ger författarna råd om och förslag på hur materialet ska användas. 

Syftet med nivåböckerna är att alla elever i klassen ska ha samma berättelse och få 

samma upplevelser, men texten är anpassad efter var eleverna befinner sig i sin 

läsutveckling. Läromedlets upphovsmän utgår från tanken om att lära i grupp, då lärandet 

sker i ett socialt sammanhang och interaktion med andra står i centrum. Det är viktigt att 

se till att alla elever får en bok som passar deras läsnivå. Samtidigt som boken ska utmana 

eleverna att gå framåt i läsningen får boken inte vara för svår. Det kan hämma eleverna 

och leda till att de istället väljer att inte läsa alls. Eleverna ska också tillgodogöra sig ett 
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rikt och nyanserat språk vilket bland annat innebär att kunna beskriva sina känslor (Felth 

Sjölund & Hed Andersson 2011:6-7).  

 

Wänblad (2011) som är författare till Den magiska kulan hade den inre motivationen i 

åtanke när han skrev läseböckerna: ” – det krävs motivation. Man måste vilja veta vad det 

står för att lära sig läsa. Och ett barn motiveras inte av framtida nytta” (Wänblad 

2011:15). Han menar också att läsningen är en belöning i sig när eleverna får dela 

upplevelser med böckernas karaktärer, vilket ska göra det värt ansträngningen (Wänblad 

2011:15).  

 
Fokus för undersökningen kommer att vara Den magiska kulan som finns i tre olika 

nivåer, A, B och C. Enligt lärarhandledningen ses C-boken mest som en högläsningsbok 

eftersom den innehåller mycket text och lite bilder. Eleverna får ta del av hela berättelsen 

i denna bok. Den kan även användas för individuell läsning av elever som kommit långt i 

utvecklingen och behöver mer text och större utmaningar. I lärarhandledningen skriver de 

också att B-bokens syfte är att eleverna som redan knäckt koden ska öva upp sitt läsflyt 

och automatisera ordavkodningen. A-boken har lite text och riktar sig till de elever som 

ännu inte har knäckt koden för läsning (Felth Sjölund & Hed Andersson 2011). Viss hjälp 

med förståelsen kan eleverna dock få av bildmaterialet.  

I böckerna följs Asta, Bea och Cesar, tre vänner som går i klass 1B. Klassen ska få en ny 

lärare, vilket eleverna oroar sig mycket över. På väg till skolan stannar Asta till hos en 

gammal dam som ger henne en magisk kula. Asta önskar att den nya läraren ska vara 

snäll och önskningen slår in. De tre vännerna bestämmer sig för att turas om att ha kulan 

och startar en klubb, ABC-klubben. En dag behöver de kulan allihop, men Asta tar den 

för det var hon som fick den. Det går dåligt för de andra vännerna och de blir därför sura 

på Asta. Hur ska ABC-klubben lösa problemet? 

 

3.1 Materialkritik 

Analysen utförs endast i läseböckerna för årskurs 1. Hade analysen omfattat hela 

läromedelsserien hade det blivit en större undersökning som inte ryms inom våra ramar 

för uppsatsen. Avgränsningen baseras på vårt intresse för den valda årskursen där läsning 

introduceras och automatiseras. Valet föll på ABC-klubben och Den magiska kulan för 

att det är ett mycket aktuellt läromedel som används på många skolor runt om i landet.  
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4 Metod  
Under den här rubriken ges först en kortare beskrivning av den metod som används för 

analysen. Den följs upp av metodkritik. 

 

Vår metod är att undersöka språket i böckerna med sikte på den språkliga anpassningen 

men också dess motivationsskapande funktion. Vi har valt att använda oss av kvalitativ 

textanalys. Martyn Denscombe (2009) förklarar att kvalitativ analys grundar sig på 

insamlade data. Den ska vara fördomsfri och jämföra empiriska data. Det är utifrån data 

som slutsatserna kan dras och dessa ska givetvis vara fast förankrade i inhämtade data. 

Vidare innebär det att insamlade data kategoriseras vilket betyder att de delas upp i 

mindre delar för att skapa översiktlighet (Denscombe 2009).  

 

4.1.1 Språklig anpassning 

De språkliga anpassningar som hittats i texterna har kategoriserats som variation och 

tillägg. I kategorin variation visas hur olika ord och fraser används för liknande innehåll, 

vilket innebär att stycken med samma innebörd skrivs med olika ord. Det finns vissa ord 

som är bra att använda vid nybörjarläsares avkodning. Orden ska innehålla ljudenliga 

konsonanter som går att hålla ut (Lundberg 2007:83). Utifrån den teorin bör alltså A-

boken innehålla ord med sådana ljud då boken ses som en träningsbok för avkodning. 

Lindö (2002) skriver om vikten av att ge eleverna verktyg för att de ska orka försöka om 

och om igen. Därför måste läsningen börja på rätt nivå för varje enskild individ 

(2002:159).  

 

Kategorin tillägg visar den progression som sker i de olika nivåböckerna. Med ökad 

svårighetsgrad ökar också textmängden i böckerna. ”Samma” meningar i de olika 

böckerna innehåller olika mängd ord. Hur meningar skrivs fram kan påverka läsarens 

förståelse och tolkningar. Westlund (2009) poängterar som tidigare nämnts att texterna 

inte får bli betungande i början av barnens läsning. Orden ska vara lätta att avkoda, och 

läsförståelsen ska komma allt eftersom eleverna knäckt koden för läsning (Westlund 

2009:175).  
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4.1.2 Motivation 

Undersökningen om hur de olika texternas utformning kan ge motivation för läsning har 

underrubrikerna tempus och berättarperspektiv samt känsloord. Det är viktigt att texterna 

är nära anknutna till eleverna så att de kan leva sig in i texterna och få förståelse för dem, 

vilket kan leda till ökad motivation för läsning (Lundberg 2011:13).  

 

I de olika böckerna möter läsaren olika perspektiv. Vilket perspektiv som intas av 

berättaren syns som tempus och berättarperspektiv. I Skolverkets kartläggningsmaterial 

Språket på väg visas hur olika tempus och berättarperspektiv kan påverka läsningen. Om 

texterna utspelar sig i nutid är dessa lättare att läsa, då de blir mer närvarande för läsaren 

vilket kan leda till ökad motivation. Om texterna däremot är skrivna i dåtid eller framtid 

blir de svårare att koppla till sig själv och därmed också att läsa (Skolverket 2011b:15). 

En berättelse skriven i presens är enligt Vivi Edström (1980) lättare för eleverna att ta till 

sig då den kan skapa fler känslor och tankar hos läsaren (Edström 1980:70). Även Inger 

Nilsson (1996) anser presens vara närmare eleven, eftersom barn har lättare att förstå vad 

som händer här och nu, vilket kan öka förståelsen och motivationen (Nilsson 1996:182–

183). Texter skrivna i preteritum ses därför som mer utmanande för läsaren. I den här 

delen av analysen undersöker vi därför hur berättelsen skrivs, i nutid (presens) eller dåtid 

(preteritum).  

 

Beroende på vilket perspektiv texterna berättas från kan det bli enklare eller svårare att 

förstå texten. Perspektivet kan leda till förvirring eller hjälpa läsaren att sätta in sig själv i 

berättelsen. Alla texter har på ett eller annat sätt en berättare. Det betyder inte att det är 

författaren som är berättaren, utan författaren är den som bestämmer vem berättaren är, 

hur texten ska berättas och ur vems perspektiv (Carlsdotter Wallin 2013:96).  Dessa 

grundtankar delas även av Maria Nikolajeva (1998) som beskriver hur berättelser kan 

skrivas utifrån olika berättarperspektiv. Det vanligaste är jag-berättare och tredjeperson-

berättare. Jag-berättelsen berättas utifrån jaget, till exempel jag ser ett hus. Tredjeperson-

berättelsen berättas utifrån han/hon, till exempel han ser ett hus. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv ses tredjeperson-berättelsen som den lämpligaste för barn. En jag-berättelse 

kan bli skrämmande då den blir för verklig (Nikolajeva 1998:103). Tredjeperson-

berättaren håller sig på lagom avstånd och låter läsaren välja hur mycket den vill eller kan 

koppla berättelsen till sig själv.  
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Ulla Ekvall (1995) menar att texter med mycket känslor kan leda till ökat intresse för 

berättelsen och därmed höja motivationen för att vilja läsa (Ekvall 1995:62). Med detta i 

åtanke undersöker vi känsloord som ett sätt att öka läsarens motivation. Olika texter och 

olika ord i texter kan skapa olika känslor hos varje individ. Vårt språk ger utrymme för 

olika tolkningar och varje känsloord i texterna kan leda till olika effekter hos varje läsare. 

Känsloord gör texterna mer inbjudande att läsa (Carlsdotter Wallin 2013:60,63). Genom 

känsloord blir texten motivationsskapande. Utifrån Lundbergs syn på motivation och vad 

som är motivationshöjande bör texter innehålla känslor och tankar som gör att eleverna 

kan leva sig in i berättelsen. Känsloorden är ett sätt att hjälpa läsaren att förstå 

karaktärernas upplevelser och känna med dem (Lundberg 2011:13).    

 

De exempel som analyseras under respektive kategori är de som vi i samförstånd funnit 

vara de tydligaste i texterna. Exemplen är hämtade från hela böckerna, d.v.s. från början, 

mitten och från slutet av böckerna. Anledningen till spridningen av exemplen är att vi vill 

visa hur texterna skiljer sig från varandra på olika sätt genom hela det första skolåret.  

 

4.1.3 Metodkritik  

Analysen berör tre olika nivåer av läromedlet där A-boken och C-boken egentligen kan 

ses som helt olika böcker, därför att språket skiljer sig markant dem emellan. Analysen 

kunde ha sett annorlunda ut eller varit upplagd på annat sätt beroende på infallsvinkel. 

Även resultatet kan variera beroende på vem som utför analysen och vad den ska 

användas till. Denscombe (2009) diskuterar reflexivitet, vilket innebär att en 

samhällsforskare inte kan ställa sig helt utanför den sociala värld den studerar, utan 

forskningsresultaten kommer vara påverkade av normer och värderingar. ”Den innebär att 

vår kunskap om den sociala världen aldrig kan bli helt objektiv” (Denscombe 2009:423). 

Forskning påverkas av forskaren, och därför är det viktigt att se till att skapa en så korrekt 

bild som möjligt och därigenom få ett trovärdigt resultat. Utifrån Denscombes tankar kan 

det ses som en fördel att vi är två som utfört den här analysen, eftersom två individer med 

olika bakgrund kan se saker på olika sätt och därigenom skapa förutsättningar för en 

kritisk blick på analysen. 

 

5 Analys 
Analysen är gjord för att se vilka skillnader och anpassningar som finns i texterna på de 

olika nivåerna, det vill säga vilken språklig anpassning böckerna genomgår för att 
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underlätta eller utmana läsningen. Analysen ska också undersöka vad språkanpassningen 

gör för att skapa motivation för läsning.  

 

5.1 Språklig anpassning 

Nedan undersöks den språkliga anpassningen under rubrikerna variation och tillägg. 

 

Variation 

Exemplen är valda bland många för att visa på de mest markanta skillnaderna mellan 

böckerna. 

 

Exempelruta (1) 
A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
Asta	  svimmar	  nästan.	  (s.59)	  	   Asta	  blir	  så	  rädd	  att	  hon	  nästan	  

kissar	  på	  sig.	  (s.59)	  
Asta	  blir	  så	  rädd	  att	  hon	  nästan	  
kissar	  på	  sig.	  Det	  är	  som	  om	  alla	  
muskler	  i	  hennes	  kropp	  
tvärstannar.	  (s.59)	  

 

Varför ändras kissar på sig till svimmar? Kissa på sig hör till elevernas vardagliga 

ordförråd, men A-bokens författare har i stället valt det mer ovanliga svimmar. Lundberg 

(2007) förespråkar att eleverna först lär sig konsonanterna m,s,l,r,v,n,f för att de är lättare 

att hålla ut och därmed lättare att ljuda (Lundberg 2007:83). Utifrån Lundbergs teori om 

bokstavsinlärning kan variationen av orden bero just på var eleverna befinner sig i 

bokstavsinlärningen. Kissa på sig har svåra ljud: K kan uttalas på olika sätt och sig uttalas 

inte som det stavas.  

Nedan finns fler exempel på variationen i böckerna.  

Exempelruta (2) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  

Darrar	  (s.53)	   Svaja	  (s.53)	   Svajade	  (s.53)	  

Ärmarna	  på	  tröjan	  (s.59).	   Tröjärmar	  (s.59)	   Tröjärmar	  (s.59)	  

Usel	  (s.63)	   Urusel	  (s.63)	   Urusel	  (s.63)	  

Välkomna,	  kom	  in	  (s.73)	   Vad	  trevligt,	  kom	  in	  (s.73)	   Vad	  trevligt,	  kom	  in	  (s.73)	  

Stor	  bok	  (s.75)	   Stor	  dammig	  bok	  (s.76)	   Stor	  dammig	  bok	  (s.76)	  

Ett	  lager	  damm	  (s.96)	   Tjockt	  med	  damm	  (s.95)	   Tjockt	  med	  damm	  (s.96)	  
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B-boken och C-boken skiljer sig inte så mycket åt när det gäller variation. Där finns 

ovanliga ord så som bytta och mer ljudstridiga ord så som tjock. I de allra flesta fall är 

orden kortare i A-boken. Orden är mer vanliga och ska vara lättare att läsa. 

I första exemplet ovan har författarna gått från ordet darrar i A-boken till att bli svajade i 

C-boken. En anledning till att ordet svajar inte används i A-boken kan vara att bokstaven 

J enligt Lundbergs teori inte introduceras förrän eleverna blivit mer läsvana. Valet av ord 

i det här exemplet stämmer inte överens med Lundbergs teori om att orden ska vara 

ljudenliga men däremot stämmer det överens med teorin om bokstavsinlärning i en viss 

ordningsföljd och att ordvalen anpassas därefter. De valda orden ska underlätta läsningen 

för de elever som har A-boken. Eleverna som inte kommit så långt i sin ordavkodning ska 

genom vissa ord få hjälp framåt i läsningen. Ylva Carlsdotter Wallin (2013) skriver att 

författarens val av ord kan leda läsaren framåt och ge en bättre rytm i läsningen 

(Carlsdotter Wallin 2013:111–112). Följande textexempel är hämtat från C-boken: Hon 

svajade från sida till sida, med armarna rakt ut (Wänblad 2011:53). Om det stått med A-

bokens ordval Hon darrade från sida till sida, med armarna rakt ut hade texten blivit mer 

svårläst. I A-boken har det bara skrivits hon darrade men vi anser det mer lättläst med C-

bokens val, även om det blir lite mer att läsa.  

I det sista exemplet i exempelruta (2) får eleverna i både A-boken och B-boken ord som 

direkt ger dem en bild av hur mycket folk som befinner sig i matsalen. I C-boken däremot 

måste eleverna själva koppla vad ännu mer betyder och sätta det i relation till tidigare 

händelser i texten. Exemplet handlar om att göra inferenser (Lundberg 1984:94). Det är 

hämtat från slutet av böckerna, och när eleverna har hunnit så långt i sin läsutveckling är 

oftast avkodningen automatiserad och läsförståelsen det väsentliga. 

Tillägg 

Undersökningen har koncentrerats på vad som tillkommer textmässigt böckerna emellan, 

vilket visas i exemplen nedan med understrykningar. Exemplen i exempelruta (3) till (7) 

visar hur texterna byggs ut och ger läsarna mer kontext och sammanhang. De är hämtade 

Stor	  skål	  (s.98)	   Stor	  bytta	  (s.98)	   Stor	  bytta	  (s.98)	  

Fullt	  i	  matsalen	  (s.106)	   Jättemycket	   folk	   i	   matsalen	  
(s.106)	  	  

Ännu	  mer	  folk	  i	  matsalen	  än	  på	  
föräldramötet.	  (s.106)	  	  
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från hela boken och presenteras i kronologisk ordning för att ge en mer generell bild av 

den progression som sker. 

Exempelruta (3) 
A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  

- Hej	  Sigge,	  sa	  Asta	  
- Hej	  Asta,	  sa	  Sigge	  (s.8)	  

Asta	  ska	  få	  en	  ny	  lärare.	  Han	  
heter	  Olle.	  	  

- Olle	  är	  ett	  monster,	  
säger	  Sigge.	  

Sigge	  är	  Astas	  storebror.	  (s.8)	  

Astas	  klass	  ska	  få	  en	  ny	  lärare.	  
Han	  heter	  Olle.	  Mer	  vet	  inte	  
Asta.	  Men	  hennes	  storebror	  
Sigge	  säger	  att	  han	  vet	  precis	  
vem	  Olle	  är.	  	  

- Han	  är	  ett	  riktigt	  
monster,	  säger	  Sigge.	  
(s.8)	  

 

Exempelruta (4) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
- Ett	  monster?	  sa	  Sam.	  

(s.20)	  
- Nya	  läraren	  har	  inte	  

kommit	  än,	  säger	  Sam.	  
(s.20)	  

- Är	  Olle	  vår	  nya	  lärare?	  
sa	  Sam.	  I	  så	  fall	  har	  han	  
inte	  kommit	  än.	  Det	  är	  
därför	  vi	  står	  här	  ute.	  
(s.20)	  

 

I dessa två exempel, hämtade från början av de olika böckerna, ser vi A-bokens text 

endast som avkodningsträning. Eleverna får öva sig i att läsa lätta ord men de får inget 

som helst sammanhang eller förståelse från texten. Vissa av A-bokens bilder har i början 

av boken blivit förtydligade med pratbubblor för att förstärka den viktigaste känslan eller 

händelsen, så eleverna får visst stöd därigenom. Det är bra att eleverna får stöd i bilderna, 

men dessa får inte ge för mycket hjälp och detaljer, då för mycket stöd kan få dem att inte 

vilja anstränga sig, och för mycket detaljer kan göra dem förvirrade (Lundberg & Herrlin 

2014:45). 

Exemplen ovan visar att i B-boken tillkommer förklaringar, och texten kan stå för sig 

själv och bidra till förståelse. I C-boken tillkommer ytterligare förklaringar och språket 

blir rikare, mer nyanserat och detaljerat.   

Exempelruta (5) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
Alla	  får	  var	  sin	  tröja	  av	  Valle.	  De	  
ser	  ut	  som	  tomtar	  i	  dem.	  (s.49)	  

Men	  ni	  ska	  få	  en	  present.	  Han	  
delade	  ut	  röda	  tröjor.	  	  

- Det	  finns	  tyvärr	  bara	  en	  
storlek,	  sa	  han.	  (s.49)	  

- Ni	  ska	  ju	  få	  varsin	  liten	  
present.	  Han	  grävde	  
fram	  röda	  tröjor	  ur	  en	  
kartong	  och	  delade	  ut	  
dem	  bland	  barnen.	  	  

- Det	  finns	  tyvärr	  bara	  en	  
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storlek,	  sa	  han.	  (s.50)	  
 

I B-boken och C-boken förklaras i texten att det är röda tröjor som barnen får och att det 

bara finns en storlek på tröjorna. Däremot står det inget om storlek i texten, men i 

bilderna visas att tröjorna är för stora för barnen.  Det krävs att eleverna tolkar bilden och 

ser att karaktärerna har för stora tröjor på sig. Eleverna måste läsa mellan raderna. I slutet 

av berättelsen berättar Asta att tröjan är för stor och då måste eleverna tänka sig tillbaka i 

boken. I A-boken står det däremot inget om färg eller storlek. De elever som läser den här 

boken måste använda sig av bilderna och av sina tidigare erfarenheter, alltså göra 

inferenser, för att förstå liknelsen som texten kräver.  Det kan ses som att det ställs extra 

krav på A-bokens läsare då de inte får något gratis i texten. Den korta texten kan därför 

bli ett hinder för elevernas förståelse.  

Exempelruta (6) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
När	  Asta	  sitter	  ner	  och	  talar	  tyst,	  
kommer	  katten	  dit.	  (s.54)	  	  

Två	  arga	  kattögon	  lyste	  i	  
mörkret.	  Sladden	  väste	  och	  
viftade	  till	  med	  tassen.	  Klorna	  
snuddade	  vid	  Astas	  arm.	  […]	  Asta	  
satte	  sig	  på	  golvet,	  blundade	  och	  
väntade.	  Sladden	  smög	  nyfiket	  
fram	  till	  henne.	  (s.54-‐55)	  

Två	  gulgröna	  ögon	  blängde	  på	  
Asta	  inifrån	  det	  mörkaste	  hörnet.	  
Arga	  kattögon.	  Sladden	  hade	  
ingen	  lust	  att	  hamna	  i	  buren.	  
Asta	  sträckte	  fram	  handen	  mot	  
honom,	  men	  då	  väste	  han	  ilsket	  
och	  viftade	  till	  med	  ena	  tassen.	  
Klorna	  snuddade	  vid	  Astas	  
arm.[…]	  Asta	  blundade	  och	  
väntade.	  	  

- En	  halv	  minut	  har	  gått,	  
ropade	  Sigge.	  	  

Precis	  då	  kände	  Asta	  något	  
lurvigt	  stryka	  sig	  mot	  henne	  rygg.	  
Det	  var	  sladden	  som	  nyfiket	  
smugit	  fram	  till	  henne	  för	  att	  se	  
vad	  hon	  höll	  på	  med.	  (s.54-‐55)	  

 

A-bokens text ger läsaren en upplevelse av att allt går lätt och bra för Asta. I själva verket 

stöter hon på problem, men det framkommer först i B-boken och C-boken. Där får 

läsaren en längre beskrivning av vad som händer. A-bokens text ger läsaren felaktig 

information om händelsen. Texterna erbjuder olika tolkningsmöjligheter, men texten i A-

boken är så kort att läsaren inte förstår att Asta har problem med att fånga katten. A-

bokens text är mycket komprimerad. Den innehåller kortare meningar och ord vilket 

innebär att läsaren inte får mycket information. Utvecklingen från A-boken till nästa två 

nivåer innebär ord som beskriver hur Asta upplever händelsen, vad hon ser, hör och 
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känner. De ord som tillkommer målar ut texten och ger eleverna möjlighet att utveckla ett 

ordförråd genom att de får fler ord att läsa men också nya synonymer till ord de redan 

kan. Carlsdotter Wallin menar att de ”små exakta detaljerna i en scen är som kryddor i 

mat. Handlingen/rätten finns där, men texten smakar mer med de små fina detaljerna som 

kan lyfta den” (Carlsdotter Wallin 2013:63).  

Exempelruta (7) 

 

Detta exempel är hämtat från slutet av böckerna. A-bokens text är nu mer utvecklad och 

innehåller det mest väsentliga av textens innehåll, och läsaren får reda på allt som behövs 

utan att det ges mer information än nödvändigt. C-bokens text består av B-bokens och A-

bokens texter. A-bokens text har använts som grund i B-boken och sedan byggts ut. 

Däremot är C-bokens text ytterligare en påfyllning eller utbyggnad från B-bokens text, 

och texten i denna bok kan erbjuda mer läsupplevelse än de andra två.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att i exempelruta (5) får läsarna av A-boken för lite 

information i texten och mycket ansvar läggs på läsaren för att kunna förstå texten. Där 

ses alltså A-bokens text som ofullständig. I exempelruta (7) ses A-bokens text som den 

mest väsentliga. Där får läsare all information de behöver i texten. I B-boken och C-

boken byggs texten ut och görs mer levande men det tillkommer inte mer nödvändig 

information. I vår analys ses A-bokens text i det första fallet som otillräcklig, medan den i 

andra exemplet ses som koncis och väsentlig. A-bokens text blir i och med progressionen 

mer självständig, det vill säga läsaren kan läsa och förstå texten i A-boken utan att vara 

beroende av högläsningen av C-boken.   

5.2 Motivationsskapande 

Nedan diskuteras texternas motivationshöjande inslag under rubrikerna tempus och 

berättarperspektiv samt känsloord. 

 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
- Asta	  ska	  uppträda	  och	  

du	  ska	  titta,	  säger	  
pappa.	  Punkt	  slut!	  
(s.104)	  

Pappa	  svarade	  inte.	  Han	  la	  bara	  
fram	  ett	  par	  rena	  jeans	  och	  en	  
ren	  skjorta.	  (s.104)	  

- Det	  gör	  du	  inte	  alls,	  sa	  
pappa.	  Asta	  ska	  
uppträda	  och	  du	  ska	  
titta.	  Punkt	  slut.	  […]	  
Pappa	  svarade	  inte.	  Han	  
tog	  bara	  fram	  ett	  par	  
rena	  jeans	  och	  en	  ren	  
skjorta	  och	  la	  dem	  på	  
Sigges	  säng.	  (s.104)	  



 

 19 

Tempus och berättarperspektiv  

I följande exempel undersöks hur tempus används i böckerna samt texternas 

berättarperspektiv. I de tre första exemplen är tempus i centrum medan det sista exemplet 

visar på berättarperspektivet. Med understrykningar markeras de olika skillnaderna. 

 

Exempelruta (8) 

 

Exempelruta (9) 
A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
Asta	  är	  sjuk.	  Hon	  tänker	  på	  Bea	  
och	  Cesar.	  (s.69)	  

I	  tre	  dagar	  låg	  Asta	  sjuk.	  Hela	  
tiden	  tänkte	  hon	  på	  ABC-‐klubben	  
och	  den	  magiska	  kulan.	  (s.69)	  

I	  tre	  dagar	  låg	  Asta	  sjuk,	  lördag,	  
söndag	  och	  måndag.	  Hela	  tiden	  
tänkte	  hon	  på	  ABC-‐klubben	  och	  
den	  magiska	  kulan.	  (s.69)	  

 

Exempelruta (10) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  

Asta	  är	  nervös	  (s.108)	   Asta	  var	  nervös	  (s.108)	   Asta	  var	  nervös	  (s.108)	  

 

Genomgående för läseboksserien är att tempus skiftar mellan nivåböckerna. I C-boken 

och B-boken är berättelsen oftast skriven i dåtid: Asta låg sjuk och hon var nervös. I A-

boken beskrivs handlingen i nutid: Asta är sjuk och klassen är i Valles verkstad. Tempus 

är nästan det enda som skiljer de olika exemplen åt. De är alla hämtade från olika delar av 

boken, början, mitten och slutet av boken. Exemplen visar att det är olika tempus i de 

olika nivåberättelserna. Däremot har varje nivåbok genomgående samma tempus. A-

bokens tempus är presens, och B- och C-boken är till största del skrivna i preteritum med 

undantag för dialoger. I exempelruta (11), nedan, visas exempel från B-bokens och C-

bokens tempusanvändning vid dialoger. 

Exempelruta (11) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
På	  kvällen	  undrar	  pappa	  vem	  
som	  skrivit	  sången.	  

- Det	  var	  Olle,	  säger	  Asta.	  
För	  han	  är	  världens	  
bästa	  lärare.	  (110)	  	  

- Var	  det	  Olle	  själv	  som	  
hade	  skrivit	  den	  där	  
sången?	  frågade	  pappa.	  	  

- Ja,	  sa	  Asta.	  För	  han	  är	  
världens	  bästa	  lärare.	  
(s.110)	  	  

- Och	  den	  där	  sången,	  sa	  
pappa.	  Var	  det	  Olle	  själv	  
som	  hade	  skrivit	  den?	  	  

- Ja,	  sa	  Asta.	  För	  han	  är	  
världens	  bästa	  lärare.	  
(s.110)	  

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
Klassen	  är	  i	  Valles	  verkstad	  (s.48)	   Klassen	  var	  på	  besök	  i	  Valles	  

bilverkstad	  (s.48)	  
Klassen	  var	  på	  studiebesök	  i	  
Valles	  verkstad	  (s.48)	  
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I alla tre böckerna skrivs dialoger i presens. Carlsdotter Wallin (2013) skriver att repliker 

och dialoger ska vara skrivna i nutid för att skapa närvarokänsla. De ska också väcka 

intresse och spänning i berättelsen till fördel för motivationen till fortsatt läsning 

(Carlsdotter Wallin 2013:104).  

Nedan följer exempel där berättarperspektiv undersöks. 

Exempelruta (12) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  

Nej,	   Asta	   kan	   inte	   det.	   Nu	   vet	  
hon	  det.	  (s.69)	  

Nej,	  inte	  Asta	  i	  alla	  fall.	  (s.69)	  	   Inte	  Asta	  i	  alla	  fall.	  Det	  visste	  hon	  
nu.	  (s.69)	  

 

Exempelruta (13) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  

Asta	   tittar	   i	   spegeln.	   Då	   ser	   hon	  
damen	   där.	   Hon	   ser	   snäll	   ut.	  
(s.96)	  

Men	  damen	  hade	  sett	  så	  trygg	  ut	  
i	  spegeln,	  tyckte	  Asta.	  (s.98)	  	  

Asta	   var	   inte	   rädd	   för	   damen.	  
Det	   kändes	   att	   hon	   inte	   var	  
farlig.	   Hennes	   ansikte	   var	   så	  
snällt.	  (s.96)	  

 

Berättarperspektivet i böcker är viktigt för läsarens förståelse för den skrivna texten. 

Carlsdotter Wallin (2013) poängterar att ”det berättarperspektiv som en författare väljer 

för sin berättelse blir avgörande för läsarens förståelse av den” (Carlsdotter Wallin 

2013:101). Genomgående för de tre olika nivåböckerna är att de alla har en tredjeperson-

berättare. I exempelruta (12) och (13) är det huvudkaraktären Astas perspektiv som intas 

och hennes tankar och känslor som beskrivs. Som tidigare presenterats kan tredjeperson-

berättelsen ses som mest lämplig i barnlitteratur enligt Nikolajeva (1998:103)  

Känsloord 

För att göra läsning till något som är värt att anstränga sig för behövs intresse och 

motivation. Ett sätt att öka intresset och därmed motivationen kan vara att få en inblick i 

och förståelse för hur karaktären mår och känner, det som kallas känsloord. En målande 

skildring av hur karaktären upplever en situation gör att läsaren kommer närmare 

gestalten och för en kort stund delar dennas upplevelser och känslor (Ekvall 1995).  

Under den här kategorin är ord som beskriver känslor räknade för att se hur de här orden 

utvecklas i antal mellan de olika nivåerna. 
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Exempelruta (14) 

A-‐bok	   B-‐bok	   C-‐bok	  
Rädd	  
Rasande	  
Modig	  
Stolt	  
Varm	  
Glad	  
Kär	  
Lycklig	  
Ledsen	  
Lurig	  	  
	  

Ledsen	  
Nervös	  
Orolig	  
Varm	  
Trygg	  
Säker	  
Rädd	  
Sur	  
Glad	  
Ledsen	  
Trevligt	  
Varmt	  
Stor	  
Värdelös	  
Kär	  
Blyg	  
Liten	  
Ful	  
Lycklig	  
Förälskad	  
Stressad	  
Panik	  
	  

Oro	  
Ledsen	  
Nervös	  
Rädd	  
Ånger	  
Bekymrad	  
Snurrig	  
Generad	  
Arg	  
Trygg	  
Säker	  	  
Värdelös	  
Förälskad	  
Upprörd	  
Nyfiken	  
Misstänksam	  
Panik	  
Blyg	  
Illamående	  
Road	  
Galen	  
Lurig	  
Hungrig	  
Retfull	  
Förvånad	  
Ivrig	  
Spänd	  
	  

 

 

I A-boken finns 10 ord som beskriver känslor. De flesta av dessa ord förekommer i 

bokens andra halva vilket innebär att de förmodas vara för svåra vid den allra första 

läsningen. A-boken innehåller enkla känsloord som kär, rädd och glad, enkla ord som 

eleverna tidigt lär sig att använda och kan beskriva. I B-boken har dessa ord utvecklats 

till 22 och är mer nyanserade och beskrivande. De bjuder in läsaren till att dela 

karaktärens känslor: värdelös, förälskad och stressad. Dessa ord kan ses som mer 

fördjupade känsloord än A-bokens. Orden från A-boken följer med eller utvecklas till 

andra ord med samma innebörd. Det är ord som eleverna inte använder dagligen vilket 

kan vara anledningen till att de inte finns med i A-boken. I C-boken finns 27 sådana ord. 

Utvecklingen från B-boken är inte lika drastisk som mellan A-boken och B-boken. Det 
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kan bero på att både C-boken och B-boken ska fungera att läsa oberoende av varandra 

medan A-boken kräver högläsning av C-boken. Orden som tillkommer i C-boken är även 

de ord som eleverna inte använder så ofta om ens överhuvudtaget. Det är ord som ånger, 

generad och upprörd. Dessa ord kräver att eleverna har ett brett ordförråd och ofta 

behöver de en förklaring till dem.   

 

Sammanfattningsvis kan tempus i A-boken vara valt för att underlätta förståelsen och 

bidra till motivation för fortsatt läsning. Tempus i B-boken och C-boken är mer 

utmanande och kräver mer utvecklade läsare. I dessa böcker används presens i dialogerna 

för att höja spänningen och öka motivationen för elevernas läsning genom att göra dessa 

textinslag mer närvarande. Texterna som innehåller känslor kan hjälpa eleverna att sätta 

sig in i de olika karaktärerna och förstå och känna med dem. På så sätt kan de erfara nöjet 

med att läsa och vilja ta sig till slutet för att få reda på upplösningen (Lundberg 2011:13).  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

I följande avsnitt visas de resultat som framkommit av analysen under rubrikerna språklig 

anpassning samt motivationsskapande med sina underkategorier.  

 

5.3.1 Språklig anpassning  

Variation 

De viktigaste språkliga skillnaderna som upptäckts är att A-boken innehåller få och korta 

meningar, och de ord som används är enkla vid avkodning, både att ljuda och läsa 

(ljudenlig stavning). Orden som används i A-boken är användbara vid den första 

läsinlärningen och innehåller bokstäver som eleverna först bör lära sig, då det går att 

bygga vidare på dessa. Det är kortare, mer ljudenligt stavade vardagliga ord som används. 

Mellan A-boken och B-boken förekommer variation av ord. De byter inte innebörd, men 

B-boken kräver ett bredare ordförråd hos eleverna och också en djupare förståelse. Ord 

som ändras är till exempel ärmarna på tröjan som blir till tröjärmarna i B-boken (se 

exempelruta (2)). Det sammansatta ordet tröjärmarna kan anses för långt att avkoda för 

en nybörjare. Läromedlet ger också eleverna chans att utveckla ordförrådet. Eleverna får 

lära sig nya ord genom synonymer. Utvecklingen går från ord de redan kan, skål, till 

bytta i B-boken och C-boken. C-boken ger eleverna stora chanser att utöka ordförrådet. 

Orden i C-boken är ord som är mer nyanserade och sådana som inte används av eleverna 

dagligen som till exempel svajade och stor bytta. 
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Tillägg 

Till att börja med är skillnaden i ordantal mellan A-bok och B-bok störst, men denna 

skillnad jämnar ut sig ju längre boken fortskrider. Det leder till att skillnaden blir mest 

markant mellan B-boken och C-boken i sista delen av boken.  

 

A-boken är till för ren avkodningsträning.  Textens korthet leder till att mycket 

överlämnas åt fantasin vilket kan försvåra förståelsen. Det är korta meningar och lite text, 

vilket inte behöver betyda att det blir lättläst. Eleverna får inte något sammanhang att 

koppla texten till och det kan leda till bristande flyt i läsningen. Däremot är det en tydlig 

progression i boken, från ytterst lite text i början av A-boken till att omfånget ganska 

snabbt trappas upp.  

 

B-boken tränar upp läsflytet för elever där avkodningen fungerar. De får lära sig nya ord i 

en kontext. Mer text betyder att vissa ord varieras och svårare ord tillkommer för att 

utveckla läsaren liksom även fler beskrivningar. C-boken innehåller mycket text och lite 

bilder. Boken verkar mest vara ämnad som högläsningsbok, vilket även upphovsmännen 

av läromedlet antyder. Texten i C-boken är mycket nyanserad och målande vilket ställer 

höga krav på elevers läsförmåga.  

 

I exempelruta (6) visas hur det i B-boken och C-boken tillkommer ord som beskriver 

tillvägagångsättet när Asta fångade katten, och med dessa tillägg får vi också reda på att 

det inte går så lätt som A-bokens läsare kan tro. Det är fler ord som beskriver vad Asta 

ser, hör och känner. Det som tillkommer är ord som kan ses som författarens sätt att 

skapa motivation. Samtidigt som dessa ord är till för att höja motivationen försvårar de 

för nybörjarläsaren då dessa ord inte är lätta att avkoda. Förändring av det här slaget kan 

ses både som språklig anpassning och som motivationsskapande.  

När det gäller ordvariationen finns tydliga skillnader mellan A-boken och B-boken. Det 

finns också skillnader i textmängd mellan böckerna. I C-boken är det långa beskrivningar 

av vad som händer, vad karaktärerna ser och upplever. Det saknas nästan fullständigt i A-

boken, medan det i B-boken finns beskrivningar dock inte fullt så utförliga som i C-

boken. A-boksläsaren kan i vissa fall få en helt annan bild av vad som händer än B-och 

C-boksläsaren. Texterna i de svårare böckerna ställer högre krav på läsaren, och läsaren 

måste själv göra inferenser för att förstå texternas innebörd. 
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5.3.2 Motivationsskapande  

Tempus och berättarperspektiv 

A-boken är skriven i presens. I C-boken och B-boken är berättelsen skriven i preteritum. 

Alla tre böckerna är skrivna utifrån en tredjeperson-berättares perspektiv. Barnböcker bör 

vara skrivna i presens för att barnen ska kunna koppla texterna till sig själva och 

därigenom få bättre förståelse. A-boken har valt presens för att det är den tempusform 

som eleverna är vana vid från samtal, vilket kan underlätta för dem vid läsning. Däremot 

är preteritum det tempus som används vid berättande, både i skrift och i talsituationer. 

Det kan vara en anledning till att författarna väljer preteritum för de andra två böckerna. 

Eleverna får i B-och C-böckerna vänja sig vid vad som i fortsättningen kommer att vara 

den mest ”normala” formen att möta texter i. 

 

Känsloord 

Det som tillkommer med den språkliga progressionen i A-boken kan sägas karaktäriseras 

av flera känsloord. Ännu fler känsloord tillkommer i B-boken. Dessa ord kan ses som 

motivationshöjande (Lundberg 2011) då texterna måste vara nära anknutna till eleverna 

för att de ska se en mening med att läsa texten. Lusten att läsa stärks av texter som 

eleverna kan leva sig in i, vilket skapar inre motivation hos eleverna (Lundberg 2011:13). 

Enligt Ekvall (1995) är det en stark motivationsfaktor att läsaren får känna med 

karaktärerna (Ekvall 1995:62).   

 

I C-bokens text finns många känsloord vilket kan främja motivationen för läsning. Många 

nya och ovanligare känsloord tillkommer i den här boken, vilket kräver att läsaren gör 

inferenser och kopplar samman det nya med vad de redan vet. Det är en viktig del av 

läsförståelsen (Lundberg 1984:94). Jämfört med A-boken kräver C-boken att eleverna 

kan skapa inferenser för att läsningen ska fungera.  

 

6 Diskussion  
Att skolan alltid kommer befinna sig i politikers och medias diskussioner är ingen nyhet 

och sedan Pisa-resultaten sjunkit i Sverige är skolan åter i centrum för diskussioner. 

Resultaten från Pisa visar att svenska elevers läskunnighet sjunker och detta måste lösas. 

Läromedel kan hjälpa eller stjälpa elever på deras väg att bli läsande medborgare 

beroende på användning och utformning. Forskning av Lundberg (2007) visar att det är 

bra för elever att möta lättare ord vid den första läsningen. Han anser också att det är bra 
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att eleverna läser så mycket som möjligt. Under den här fasen gör det inget om eleverna 

läser för lätta texter, utan huvudsaken är att de läser (Lundberg 2010:121–122). Stanovich 

(2000) påpekar däremot att elever som redan har ett rikt ordförråd får ett ännu rikare 

ordförråd genom att dessa elever ofta är de som läser svårare böcker (Stanovich 

2000:184). Härigenom kan klyftan mellan elever på olika nivåer växa vid användning av 

nivåanpassade läromedel. Skolan har som uppgift att se till att alla elever utvecklas efter 

egen förmåga och så mycket som möjligt, och därför är nivåskillnader något som alltid 

kommer att finnas. Förenklade texter kan istället för att hjälpa bli ett hinder i vissa fall. I 

och med att texter har blivit förenklade försvinner viss väsentlig information för läsaren.  

 

Skolverket menar (2011 b) att preteritum i texter är mer utmanande för läsare vilket också 

kan tolkas som mer motivationshöjande. Vi väljer att se det som att i mer avancerade 

böcker, som läses av starka läsare, är tempus inte avgörande för läsförståelsen men det 

kan det däremot vara för svagare läsare. Både Nilsson (1996) och Edström (1980) menar 

att presens gör det lättare för elever att läsa, vilket kan medföra att de lässvaga eleverna 

inte tröttnar utan fortsätter läsa. I början av ett barns läsning anser många forskare, bland 

annat Lundberg, att det viktigaste är att barnen faktiskt läser oavsett vad det är för typ av 

text. Att det ska vara böcker som ökar motivationen för läsning kommer i andra hand. 

Reichenberg (2014) motsätter sig detta och hävdar att förenklade böcker många gånger 

kan bli torftiga och sakna sammanhang. Även elever med lässvårigheter eller elever som 

inte kommit så långt i sin läsutveckling behöver texter som kan väcka intresse och 

engagemang (Reichenberg 2014:46). Vi anser att eleverna behöver få möta texter med 

olika syften och form. Lärarens tanke med läsningen måste vara tydlig för att avsett 

resultat ska uppnås. Är syftet att bara träna läsflyt får vi viss förståelse för tanken att det 

alltid är bra att läsa, men för läsutvecklingen anser vi det viktigare att elever möter texter 

som ger något tillbaka så att glädjen för läsning också följer med hem.   

Skapar nivåanpassade läromedel läsgemenskap? 

Tanken hos författarna till Den magiska kulan är att hela klassen ingår i en läsgemenskap 

då de läser samma historia. Frågan som bör ställas är om eleverna verkligen läser samma 

historia. Vid en snabb genomläsning av böckerna kan det tyckas stämma, men efter 

närmare undersökning är svaret inte lika självklart. A-bokens läsare får inledningsvis 

knappt någon handling utan bara korta meningar att avkoda, medan de andra böckernas 

läsare får en inledning och en handling. Allt eftersom historien i böckerna fortgår kan det 
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dock sägas att eleverna kan dela en läsgemenskap, för trots stora skillnader i 

beskrivningar och ordval är handlingen densamma. Författarnas tanke är också att C-

boken ska fungera som en högläsningsbok så att elever, trots de olika nivåerna, ska kunna 

dela en läsgemenskap.  

Ger C-boken verkligen en läsgemenskap när alla inte får berättelsen till sig genom att 

själva läsa den?  Är det mer en bokgemenskap eller berättelsegemenskap?  Ett problem 

som uppstår vid dessa former av läsgemenskaper är de stora skillnader som uppstår när 

en berättelse ska fungera på flera olika läsnivåer. Reichenberg och Lundberg har olika 

uppfattningar om användandet av lättlästa böcker, och olika texter kan vara bra för olika 

elever. Elever är alla olika individer vilket innebär att vissa texter passar för vissa elever 

och vissa för andra. Det går inte alltid att göra på samma sätt för alla, utan det handlar om 

att se till eleven och vad som är bäst för var och en vid utformandet av den individuella 

undervisningen. Det ska hela tiden vara elevernas bästa som står i fokus och det kanske 

krävs fem olika texttyper för att alla elever i klassen ska få bästa möjliga undervisning. 

För att passa alla elevers förutsättningar måste text och därmed handling anpassas.  

Enligt undersökningen är den mest markanta skillnaden böckerna emellan hur känslor, 

företeelser och händelser beskrivs. Tempus skiljer sig i de olika böckerna, men trots det 

är handlingen densamma för alla tre böckerna vilket inte anses som ett problem. Däremot 

kan svårigheter uppstå när karaktärerna inte visar sina känslor i en av böckerna och det 

bidrar till att det blir tolkningsskillnader läsarna emellan. Enbart nivåböcker räcker därför 

inte för att skapa en läsgemenskap. Avslutningsvis anser Frost (2009) att alla läseböcker 

är bra på ett eller annat sätt, men det som gör att ett läromedel lyfter är lärarens kunskap 

och förhållningssätt till böckerna. En skicklig lärare har god kunskap om läromedlet och 

kan hjälpa	  eleverna  att hitta rätt i undervisningen (Frost 2009:13). Avgörande är alltså 

läraren och dennes skicklighet att använda ett läromedel och inte läromedlets utformning.  

7 Fortsatt forskning 
 

Förslag till fortsatt forskning är att analysera hela läromedelsserien ABC-klubben, i 

vilken både arbetsböcker, läseböcker, lärarhandledning men också extramaterial och 

appar ingår.  Ett annat förslag är att närmare undersöka bildernas inverkan på och 

samspel med texten och dess betydelse. En tredje ingång kan vara att undersöka 

högläsningens funktion i skolan. Vad har högläsningen för funktion och hur kan lärare 

och elever dra nytta av högläsning?  
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