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Abstract 

The aim of this study is to examine nine texts used as teaching material in the reading 

project A Reading Class in terms of three different text-analytical structures. The texts 

analysed are non-fiction texts intended for grades 1–3. The analysis focuses on the 

similarities and differences in the textual, ideational and interpersonal structure of the 

texts and how the progression in the texts is revealed.  

The result of the analysis shows that there are considerably more similarities than 

differences between the texts as regards the analysed structures. The analysis cannot find 

any clear progression between the texts in certain respects, although the analysed material 

is intended for pupils in different grades, while in other respects it is possible to see some 

notion of progression. The result also shows that the concept of progression is problematic 

to apply in a text analysis alone, since it is affected by how teachers work in practice with 

the material in the classroom. 
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1 Inledning 

Många lärare inom den svenska grundskolan använder sig av läromedel i sin undervisning 

samtidigt som svenska elevers skolresultat enligt PISA undersökningar försämras (PISA, 

2012). Det gör det relevant att undersöka läromedel som används av många lärare för att 

se vad de innehåller och hur de används. Det faktum att det i Sverige inte längre finns 

någon statlig granskning av läromedel bidrar till att ansvaret har förskjutits från staten till 

enskilda lärare och rektorer. Vem har egentligen ansvaret för att elever i den svenska 

skolan verkligen arbetar med läromedel som anpassats efter läroplanen? Enligt läroplanen 

Lgr11 ska elever, i ämnet svenska, få möjlighet att möta olika sorters texter såsom 

skönlitterära-, instruerande- och faktatexter (Skolverket, 2011). Elever ska 

uppmärksammas på att olika texter har olika syften och kan användas för skiftande 

ändamål (Skolverket, 2011). Det ger dem förutsättningar för ett kritiskt tänkande som i 

sin tur underlättar deras delaktighet i samhället. Eftersom eleverna själva inte har så stort 

inflytande över vilket läromedel som används ligger det ett stort ansvar på lärare och 

rektorer att se till att läromedlet följer skolans läroplan och att dess innehåll är noga utvalt 

utifrån ämnets kunskapskrav. Genom att lyfta fram läromedels innehåll och 

användningsområden ges lärare en tydligare bild av vad som finns på marknaden. Det 

kan även underlätta valet av läromedel och bidra till att de känner sig tryggare med att 

använda det i undervisningen. I takt med att läroplanen har förändras har även synen på 

läromedel gjort det (Skolverket, 2006). I den senaste läroplanen, Lgr11, betonas rektorns 

roll i hur läromedel väljs ut. Där står att rektorn har ett särskilt ansvar att “Skolans 

arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 

och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer 

och andra hjälpmedel” (Skolverket, 2011, s.18). 

 Skolor får idag mycket sponsrat undervisningsmaterial utskickat till sig. Sådant material 

används av 6 av 10 lärare (Skolverket, 2015) och eftersom exempelvis progression är 

något som läroplanen trycker på som viktigt behöver sådana material analyseras för att se 

om de innehåller vad som krävs för att en progression ska vara möjlig. Som blivande 

lärare är det viktigt att ha kunskap om de läromedel som finns att tillgå för att kunna göra 

medvetna materialval och även för att kunna debattera med t.ex. rektorer på skolor om 

val av läromedel.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att granska nio läromedelstexter ur läsprojektet En läsande 

klass utifrån tre olika textanalytiska strukturer. Dessa strukturer är textuell-, ideationell- 

och interpersonell struktur. Texterna som kommer analyseras är texter som är avsedda för 

årskurserna 1-3 och analysen kommer fokusera på följande forskningsfrågor: 

 Vilka likheter /skillnader  i läsprojektet En läsande klass material finns?

 Hur syns progressionen i texterna från årskurs 1 till 3?

1.2 Disposition 

Dispositionsavsnittet syftar till att ge läsaren en överblick över uppsatsen och en 

beskrivning av hur de olika avsnitten är uppbyggda och kopplade till varandra. 

Kapitel 2 innehåller uppsatsens bakgrund och teoretiska utgångspunkter där tidigare 

forskning kring läromedel behandlas samt vad som gör en text lättläst. Begreppet 

progression behandlas och följs av en presentation av läsprojektet En läsande klass. 

Kapitlet avslutas med en presentation av den teoretiska referensram som ligger till grund 

för tolkningen av uppsatsens resultat. Kapitel 3 beskriver den metod som har tillämpats i 

uppsatsen och ger inledningsvis  en beskrivning av vilket material som analyserats följt 

av materialkritik. Därefter presenteras insamlingsmetoden, de etiska överväganden som 

gjorts samt uppsatsens analysmetod följt av metodkritik. Avslutningsvis presenteras de 

analyskategorier som uppsatsens analys bygger på.  

I kapitel 4 presenteras resultatet som framkommit av undersökningen. Det görs genom en 

analys med hjälp av den teori som lagts fram i avsnitt 2. 

I det femte och sista kapitlet återfinns en diskussion kring uppsatsens resultat följt av 

slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras inledningsvis forskning om läromedel följt av en närmare 

beskrivning av läsprojektet En läsande klass. Därefter diskuteras olika faktorer som 
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påverkar huruvida texter upplevs som lätt- eller svårlästa. Begreppet progression 

diskuteras och slutligen redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter och de 

begrepp som används i analysen.  

 

2.1 Forskning om läromedel 

Eftersom den här studien innehåller en analys av läromedel presenteras här ett urval av 

den forskning som bedrivits om läromedel. Forskningen om läromedel är omfattande och 

även de läromedel som användes redan i folkskolan i Sverige har analyserats. Andersson 

(1986) beskriver hur Sveriges första läsebok, som var Läsebok för folkskolan, endast gav 

elever möjlighet att läsa mekaniskt och att innehållet inte tog hänsyn till att läsare måste 

reflektera och bearbeta för att förstå en text. Efter en utredning där bristerna med Läsebok 

för folkskolan fördes fram fick en läsebokskommitté till uppgift att förbättra den. De nya 

principer som förespråkades hade stöd i en vetenskapligt grundad undervisning som var 

anpassad till barnens intressen och utvecklingsnivå (Andersson, 1986:98). 

 

Enligt rapporten Makten över läromedlen – lärarnas möjlighet att styra över läromedlen 

i undervisningen från Lärarnas Riksförbund (2012) tyder forskning på att lärarna tycks 

ha tappat makt och inflytande över undervisningens upplägg och innehåll. Minst 

inflytande har lärare i grundskolan där endast var femte lärare ansågs sig helt kunna välja 

läromedel. Nya läroböcker i sina ämnen var det läromedel som var mest efterfrågat följt 

av ny digital programvara och digital hårdvara. Även de ekonomiska ramar som styrde 

över valen av läromedel hade större betydelse i grundskolan än högre upp i skolsystemet. 

En slutsats av rapporten var att när nu Sverige har allt fler behöriga lärare borde även 

lärarnas eget inflytande över läromedelsvalen öka (Lärarnas Riksförbund, 2012). 

  

Forskning om läromedel behandlar olika aspekter. Hur rörlig en text är, d.v.s. dess 

textrörlighet, handlar om läsares förmåga att föra en dialog med texter samt att kunna röra 

sig inom, mellan och utanför texters innehåll (Edling, 2006). Forskningsresultat visar att 

ju abstraktare texten är desto mindre utrymme till textrörlighet ger den. Hur texter i 

läroböcker får stöd av illustrationer, grafiska uttrycksmedel och faktarutor, ett s.k. 

multimodalt perspektiv, är en annan aspekt kring läromedel som det forskas om (Dahl, 

2015). 
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Hur man ser på läromedel och dess användning är beroende av vilket perspektiv som är i 

fokus. Apple & Christian – Smith (1991) skriver om den forskning som gjorts utifrån det 

ekonomiska, politiska och kulturella perspektiven. Inom det ekonomiska perspektivet 

skiljer Apple & Christian – Smith (1991) mellan ett finansiellt och ett symboliskt kapital. 

De menar att det är kortsiktigt tänkt av de läromedelsföretag som strävar efter ett 

finansiellt kapital till skillnad från de som vill samla på sig ett symboliskt kapital. Det 

tyder enligt Apple & Christian – Smith (1991) på att läromedelsföretaget har långsiktiga 

mål. Givetvis är vinsten viktig även för dem men de vågar även satsa på idèer som enligt 

dem innebär ett större risktagande. 

 

Vissa läromedel i skolan är s.k. sponsrade läromedel (Skolverket, 2015) och delas in i tre 

kategorier: material från myndigheter, material från intresseorganisationer och material 

från företag. Enligt en rapport från Skolverket (2015) genomförde 2009 lärarförbundet en 

enkät bland 500 lärare på grundskolan där det visade sig att 6 av 10 lärare använde sig av 

sponsrat läromedel i undervisningen. Det är en ökning från 2001 då 4 av 10 lärare använde 

sig av det. I rapporten betonas även vikten av att lärare väljer sitt undervisningsmaterial 

med stor omsorg och att de kan hantera materialet på ett bra sätt i undervisningen eftersom 

sponsrade läromedel är konstruerade med en annan agenda än traditionella läromedel 

(Skolverket, 2015).  

  

2.1.1 Vad gör en text lättläst? 

De faktorer som påverkar vad som gör en text lättläst är många. En text som uppfattas 

som lättläst för en människa kan vara svår för någon annan. Många faktorer samspelar 

för att en läsare ska uppfatta texten som antingen lätt eller svår att läsa. Med text menas 

skrivna ord samt meningar som är skrivna av en författare och som är riktad till en 

mottagargrupp (Wijk-Andersson, 1991:5). 

 

 1923 utfördes den första kvantitativa studien inom läsbarhet av Lively & Pressey (Chall, 

1958:17). Utgångspunkten för studien var att lågfrekventa ord, okända ord samt 

användandet av långa meningar bidrog till att göra texter svårlästa. Precis som studien 

antyder menar även Taube (2007) att det i elevers tidiga läsning, när texterna ska vara 

lättlästa, är viktigt att texterna innehåller många högfrekventa ord som t.ex. du, jag och 

vi. Om elever allt för tidigt däremot får möta alltför många ord som de inte känner igen 

och som kräver en större arbetsinsats går textens innehåll lätt förlorat (Taube, 2007:40). 
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En annan som har forskat och skrivit om ämnet är Björnsson (1968) som i sin bok 

Läsbarhet beskriver en läsbarhetsformel som han kallar LIX och som kan användas för 

att bedöma texters svårighetsgrad. Faktorer som bidrar till att en text är svårläst är enligt 

honom att den innehåller långa ord och meningar. Validiteten hos de olika 

läsbarhetsformlerna ifrågasattes dock då de endast ansågs mäta texters meningsnivå 

(Reichenberg, 2000:34).  

 

Om en text är lättläst eller inte kan inte enbart avgöras genom att undersöka enskilda 

meningar och ord utan påverkas även av andra faktorer. Reichenberg & Lundberg (2008) 

menar att vem som läser texten, varför denne läser den samt vilka förkunskaper denne har 

påverkar hur texten uppfattas. Vidare anser de att författare till texter som ska vara 

lättlästa ska undvika att använda abstrakta begrepp och främmande ord (Reichenberg & 

Lundberg, 2008). En lättläst text ska även följa en röd tråd där sammanhanget är tydligt 

samt ha ett medvetet innehåll med ett anpassat språk, bilder och form (Wijk-Andersson, 

1991).  

 

2.1.2 Progression 

Analysen fokuserar på progressionen mellan de analyserade texterna eftersom det är tre 

texter avsedda för årskurs 1, tre texter avsedda för årskurs 2 och tre texter för årskurs 3. 

Begreppet progression översätts med ord som utveckling och fortskridande och i skolans 

värld betyder det att kunskap bygger på kunskap (Hattie, 2012). Den förståelse och 

kunskap elever tillförskaffat sig på en viss nivå ligger sedan till grund för nästa nivå. 

Fakta, menar Hattie (2012) som tillförs när den rätta grunden saknas blir meningslös. 

Progression handlar om en utveckling av elevers kunskap av det de börjat med och de ska 

ha en förförståelse för ca 90 procent av de saker som tas upp och kunna mellan 95-99 

procent av alla ord de möter i undervisningen (Hattie, 2012). Den här studien analyserar 

hur väl nya ord och begrepp förklaras i de analyserade texterna samt hur mycket 

förkunskap som krävs. Om en progression ska finnas enligt Hatties (2012) tanke om att 

den kunskap elever tillförskaffat sig ligger till grund för ny kunskap borde texterna för de 

yngre eleverna förklara nya ord och begrepp tydligt så de kan använda sig av en större 

förförståelse i senare texter. 
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2.1.3 Presentation av läsprojektet En läsande klass 

Ett av de sponsrade läromedel som finns tillgängligt för lärare är läsprojektet En läsande 

klass (Widmark, 2013). Det läsprojektet tog barn- och ungdomsförfattaren och 

mellanstadieläraren Martin Widmark initiativet till 2013. Syftet med projektet var att föra 

upp vikten av läsförståelse i den svenska skolan på agendan och stoppa den nedåtgående 

trenden med elevers försämrade läsförståelse. I materialet till En läsande klass går det att 

läsa Martin Widmarks egen förklaring till varför projektet startades. Bakgrunden till att 

starta projektet var enligt honom att han upplevt en markant skillnad i elevers skolresultat 

i klasser som aktivt arbetade med läsförståelse i klassrummet och de som inte gjorde det.  

2014 skickades boken ut kostnadsfritt till landets alla låg- och mellanstadieskolor men 

finns även i digital form. Boken tillhandahåller en studieplan för läsundervisning i F-6. 

Den är tänkt som ett handfast redskap för lärare. Boken består av en studiehandledning 

för läraren, ett stort antal övningstexter, både skönlitterära och faktatexter, som eleverna 

kan arbeta med både enskilt och tillsammans med läraren, samt olika arbetsblad i form av 

t.ex. läsloggar och diagram. Övningstexterna är indelade efter årskurs. Materialet 

innefattar även ljudfiler där alla övningstexter lästs in av en inläsningstjänst. Ett stort antal 

modelllektioner och filmer t.ex. föreläsningar om läsfixarna är också en del av projektets 

material. I läsprojektet En läsande klass material finns även en sida där de själva 

uppmärksammar att det finns både lättlästa och svårlästa texter. För att förtydliga 

begreppet lättläst har upphovsmakarna bakom En läsande klass valt att fråga några, som 

de benämner som experter, hur de tycker att en bra bok för nybörjarläsare ska vara 

beskaffad. Resultatet av förfrågningarna visar att: 

 meningsbyggnaden, med bl.a. ord och meningslängd, inte får vara för 

komplicerad 

  en begränsad textmängd per uppslag och många bilder är viktigt  

 texten till en början ska vara full av information för att illustratören ska ha mycket 

att arbeta med för att senare förenklas genom att ta bort sådant som kan uppfattas 

svårt för läsarna, samt att 

  bilder i lättlästa böcker inte ska vara alltför komplicerade och att de tydligt ska 

spegla textens budskap (En läsande klass, 2013).  

 

Någon tydlig tanke kring progression är svår att hitta i läsprojektets material. På en 

sponsorsida i materialet ges tips på andra läromedel som t.ex. Forma Språket där det finns 

en tydlig progressionsidé. Lektionsplaneringarna för åk 1-3  är enligt En läsande klass 
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uppbyggda så att man kan arbeta med årskurshomogena- och årsblandade klasser. Det är 

samma lektionsplanering för alla årskurserna men texterna blir enligt läsprojektet längre 

och svårare. 

 

2.2 Teori 

Den här studiens analys har sin utgångspunkt i den systemfunktionella grammatiken, 

SFL, som är utvecklad av Michael Halliday (Holmberg & Karlsson, 2006). I SFL har den 

grammatiska formen en mindre framträdande roll medan utvecklingen och användningen 

av ett språk står i centrum (Holmberg & Karlsson, 2006:10f). SFL fokuserar på 

kommunikation med omvärlden genom språk (Holmberg & Karlsson, 2006). Holmberg 

& Karlsson (2006) reflekterar i deras introduktion till funktionell grammatik kring hur 

språket ska användas. De sammanfattar den funktionella grammatiken som en 

språkmodell och nämner tre aspekter som viktigast. Den första aspekten är att det är 

betydelse och funktion snarare än form som är utgångspunkten för modellen. Den andra 

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

snarare ses som grunden för hela grammatiken. Den tredje aspekten som är viktig för 

språkmodellen är att grammatiken inte bara ger uttryck för utan även skapar betydelse 

(Holmberg & Karlsson, 2006:10). 

 

Undersökningen för den här studien baseras på funktionell grammatik eftersom det är 

grammatiken och dess betydelse för läromedelstexternas innehåll såväl som hur den 

påverkar progressionen i dem som är i fokus. Språkets struktur byggs upp av tre 

övergripande strukturer som är grunden i språkets användning vilka Hellspong & Ledin 

(1997) benämner som den textuella, ideationella och den interpersonella strukturen. Den 

här studien behandlar texters innehåll utifrån dessa strukturer. Här följer en övergripande 

presentation av de tre begreppen: 

 

Den textuella strukturen handlar enligt Hellspong & Ledin (1997) om en texts formella 

uppbyggnad, där formen, inte innehåll och funktion, är i fokus. Den formella 

uppbyggnaden innefattar tre olika nivåer, lexikogrammatik, textbindning och 

komposition. I lexikogrammatiken ingår ordklasser som substantiv, verb och adjektiv och 

vilka sammansättningar, avledningar och böjningar av orden som finns, en s.k. 

ordbildning. Den lexikogrammatiska nivån innefattar även olika sorters ord som t.ex. 

långa, överlånga, fack- och allmänord. Även texters fraser, satser och meningar ingår 
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samt de olika lexikogrammatiska dimensionerna nominal-verbal, specifik-allmän och 

abstrakt-konkret. De olika textbindningar som finns i den textuella strukturen är 

referensbindning, tematisk bindning, konnektivbindning och retorisk bindning.  Den 

textuella strukturens komposition består av texters textmönster, disposition och metatext.  

 

I den ideationella strukturen studeras textens innehåll. Vilket innehållsmönster texten 

består av och vad den vill förmedla till läsaren är i fokus. Det kan göras utifrån tre 

huvudaspekter vilka är teman, propositioner, och perspektiv. Vad en text inriktar sig på 

när den styr läsares tankar åt vissa håll kallas för tema. Den ideationella strukturen 

behandlar makro- och mikroteman vilka handlar om texters huvud- och underämnen och 

kan t.ex. bestå av huvud- och underrubriker i en text som hjälp för läsaren att förstå 

innehållet samt explicita (specifikt beskrivna) och implicita (underförstådda) teman. 

Texters propositioner, vad de säger om textens tema, delas in i explicita och implicita 

propositioner. Även presuppositioner (förutsättningar) och inferenser (slutsatser) är en 

del av texters propositioner tillsammans med processer d.v.s. något som ”äger rum i en 

tänkt eller verklig värld.”(Hellspong & Ledin, 1997:129). De perspektiv som ingår i den 

ideationella strukturen är subjekt- och jämförelseperspektiv. 

 

Utifrån den interpersonella strukturen studeras hur relationen, kommunikationen och 

samspelet mellan sändare och mottagare fungerar. Enligt Hellspong & Ledin (1997) finns 

det tre grundläggande komponenter inom strukturen vilka är: språkhandlingar, ramar och 

attityder. Till allmänna språkhandlingar hör påståenden, frågor, uppmaningar, 

interjektioner och utrop medan speciella språkhandlingar är mer situationsbundna och 

uppträder inte i alla sammanhang (Hellspong & Ledin, 1997:164). En annan slags 

språkhandling är s.k. sociala strategier som används för att bl.a. skapa en närhet och 

samhörighet mellan textens deltagare (förtrolighetsstrategi) samt för att markera att något 

skrivs med respekt, minimera intrånget eller visa att något sker i samtycke 

(försiktighetsstrategi). Inom ramarna i den interpersonella strukturen ryms texters tilltal 

och omtal, texters inbäddning, texters närhet och distans till deltagarna och sociala 

figurer som t.ex. ironi och som bidrar till att framföra texters innehåll på ett dynamiskt 

sätt. Slutligen nämner Hellspong & Ledin (1997) attityder som viktigt när det gäller 

förhållandet mellan sändaren och mottagaren av en text och som förmedlar vad de olika 

parterna tänker, tycker och känner i olika situationer och sammanhang. 
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3 Metod och material 
 

I detta kapitel presenteras studiens material, materialkritik samt de urval och 

avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen följt av de etiska överväganden som 

tagits under analysen. Avslutningsvis redovisas för studiens analysmetod, metodkritik 

och analyskategorier. 

 

3.1 Material 

Materialet som analyseras i studien består av nio stycken läromedelstexter från 

läsprojektet En läsande klass. Tre av texterna är avsedda för elever i årskurs 1, tre för 

elever i årskurs 2 och tre för elever i årskurs 3. Texterna är faktatexter om olika djur med 

rubriceringen Tema Djur i Sverige. De innehåller, i varierande grad, information om de 

aktuella djuren, rubriker, faktarutor samt bilder. De djur som texterna handlar om är i 

årskurs 1, gråsugga (1A), myra (1B) och vargspindel (1C). I årskurs 2 handlar texterna 

om nyckelpigan (2A), humlan (2B) och sniglar & snäckor (2C). De djur som texterna för 

årskurs 3 handlar om är igelkotten (3A), daggmasken (3B) och fjärilen (3C). 

Benämningarna inom parenteserna är hur texterna benämns i resultatavsnittet. Vid 

läsning av dessa texter har läsprojektet listat upp fyra delar som ska ingå: 

 

 Högläsning av läraren 

 Aktivering av förkunskaper 

 Förutsägelser 

 Dokumentation i läsloggen 

 

3.1.1 Materialkritik 

Vid urvalet av de nio texterna för analysen valde jag samtidigt bort andra texter ur 

läsprojektet som också är tänkta att arbetas med på liknande sätt. Det är möjligt att en 

analys av andra faktatexter i En läsande klass material skulle ge ett annat resultat än det 

jag fått i min analys. Det finns även andra sorters texter i läsprojektets läromedel t.ex. 

skönlitterära texter som också kunde ha analyserats och vars resultat kunde ha avvikit 

från den här studiens resultat. Ytterligare en aspekt att uppmärksamma gällande 
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materialet är att läsprojektet själv inte har producerat texterna utan de har hämtats från 

externa källor, i det här fallet Liber. 

3.1.2 Insamlingsmetod: Urval och avgränsningar 

I insamlingsmetoden för denna analys har vissa urval och avgränsningar gjorts. Jag har 

valt att analysera 9 stycken övningstexter i läromedelsmaterialet istället för t.ex. lärarnas 

studiehandledning, modelllektioner, arbetsblad eller läsloggar. Det valet har gjorts 

eftersom den här studien fokuserar på hur texter som elever arbetar med är uppbyggda 

grammatiskt, vilka skillnader/likheter som finns hos texterna samt vilken progression som 

finns mellan årskurserna. Då är de faktiska övningstexterna som eleverna arbetar med av 

intresse för studien. Valet av faktatexter istället för t.ex. skönlitterära texter har gjorts 

p.g.a. att de i sin uppbyggnad innehåller ett konkret språk som lämpar sig för de 

analyskategorier som den här studien bygger på. Jag har dessutom valt att analysera 9 

texter som liknar klassiska läromedel snarare än t.ex. artiklar från tidningar som också är 

en del av läsprojektets material. Det valet har gjorts eftersom det till övervägande del är 

sådana texter elever i den svenska skolan arbetar med (Skolverket, 2006) oavsett om 

läraren använder sig av En läsande klass eller inte vilket gör valet mer relevant. Ett urval 

har även gjorts gällande de analyskategorier jag valt att utgå ifrån i analysen av texterna. 

Alla nio texter analyserades och det språkliga innehållet uppmärksammades och 

antecknades. När samtliga texter analyserats valdes några aspekter ut för vidare analys. 

Anledningen till att kategorier ur både den textuella-, ideationella- och interpersonella 

strukturen valdes var för att få en helhetsbild över texternas språkliga innehåll. För att 

undersökningen skulle bli hanterbar reducerades antalet aspekter inom de tre 

analyskategorierna till att innefatta de aspekter som var vanligast förekommande i 

texterna.  

 

3.1.3 Etiska överväganden 

Vid varje analys krävs att hänsyn tas till de som berörs av analysen. De etiska 

överväganden som gjorts vid den här analysen handlar främst om hur det analyserade 

materialet framställs eftersom det är en textanalys som inte innefattar några direkta 

kontakter med människor. Enligt Vetenskapsrådet är det fyra aspekter som forskare måste 

ta hänsyn till. Det handlar om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Denscombe, 2009). Hur resultatet av 

textanalyserna presenteras d.v.s. hur rättvisande och objektivt det framställs är av vikt för 
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att studien ska ha utförts på ett etiskt sätt. Även de forskningsartiklar som studien hänvisar 

till måste framställas på ett korrekt sätt. I en textanalys som denna är det även viktigt att 

det resultat som presenteras representerar studiens huvudsakliga syfte. 

 

3.2 Analysmetod 

Studiens analysmetod är en textanalys där mindre delar av texterna jag valt att analysera 

undersöks utifrån valda aspekter för att få kunskap om hur dessa drag syns i texterna samt 

hur de i sin tur påverkar texten för läsaren. Texterna analyseras utifrån en textuell-, 

ideationell- och interpersonell struktur (Hellspong & Ledin, 1997). Denna studie 

använder ett grammatiskt perspektiv där likheter och skillnader samt en eventuell 

progression mellan läromedelstexterna undersöks. Exempel på aspekter som analyseras 

för att synliggöra detta är förekomsten av konkreta/abstrakta verb, texternas bildspråk i 

form av t.ex. metaforer samt vilka språkhandlingar som t.ex. tilltal i imperativform och 

du-tilltal som förekommer i texterna. Dessa aspekter används eftersom de är konkreta 

delar av texterna som kan påverka hur lätt eller svårläst läsarna uppfattar att innehållet är.  

 

3.2.1 Metodkritik 

Genom att använda mig av olika analyskategorier i min analys har jag gjort ett medvetet 

urval, baserat på forskning, av vad som kan påverka att en text uppfattas som lätt- 

respektive svårläst av elever. Detta urval har påverkat analysens resultat och resultatet 

skulle självklart kunna se annorlunda ut om andra analyskategorier hade använts istället. 

Jag har även valt att analysera texterna utifrån en textuell-, ideationell- och en 

interpersonell struktur vilket påverkat resultatet. Ett annat resultat hade möjligtvis 

framkommit om andra aspekter hade lyfts fram istället.  

 

3.3 Analyskategorier 

Här följer en presentation av studiens analyskategorier. 

 

3.3.1 Textuell struktur 

Inom den textuella strukturen är det bl.a. textens formella uppbyggnad på den 

lexikogrammatiska nivån som analyseras. Det görs genom att undersöka hur vanligt 

förekommande substantiv är i texterna, hur stor andel av dem som är konkreta/abstrakta 

samt vilken substantivfrekvens texten har. Nödvändigheten av att veta hur konkret kontra 
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abstrakt en text är kan härledas till vad Reichenberg & Lundberg (2008) skriver om att 

författare till lättlästa texter ska undvika abstrakta begrepp och främmande ord. Även 

texternas textbindning i form av referensbindning samt om texternas komposition består 

av specificerande- eller generaliserande disposition analyseras. 

 

3.3.2 Ideationell struktur 

Inom den ideationella strukturen är det textens innehållsmönster som analyseras genom 

att undersöka hur bildspråket i form av metaforer och liknelser påverkar texternas 

innehåll för eleverna. I en metafor går ”två saker från skilda delar av verkligheten samman 

i något nytt.” (Hellspong & Ledin, 1997:140). När en text består av nya begrepp och 

metaforer krävs det att läsaren har en viss förförståelse om dem eller att texten bidrar med 

så pass mycket information så att de nya begreppen och metaforerna kan förstås. Allt kan 

inte förklaras i en text utan skribenten måste ”räkna med att läsarna kan komplettera 

orden med egna tankar.” (Hellspong & Ledin,1997:128). Hur författaren förklarar ord 

och uttryck i texterna analyseras också med fokus på om förklaringarna ger tillräckligt 

med information för att eleverna ska förstå deras innebörd. Vidare fokuserar analysen på 

hur teman i texter framställs genom språkliga signaler som rubricering för att upplysa 

eleverna om texternas ämnesinnehåll. 

 

3.3.3 Interpersonell struktur 

Inom den interpersonella strukturen och stilen är det tilltalet d.v.s. relationen mellan 

sändaren och mottagaren som är i fokus och där användningen av imperativ och du-tilltal 

analyseras. Även de allmänna språkhandlingar i form av uppmaningar som förekommer 

i texterna analyseras. 

   

4 Resultat 
  
I denna del presenteras studiens resultat. Inledningsvis redovisas vad texterna 1A, 2A och 

3A innehåller utifrån studiens analyskategorier gällande den textuella strukturen följt av 

den ideationella- och interpersonella strukturen. Jämförelser görs utifrån innehållet i 

texterna och den eventuella progression som upptäckts redovisas. Samma procedur sker 

sedan med texterna 1B, 2B och 3B och slutligen med texterna 1C, 2C och 3C. 
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4.1 Texterna 1A, 2A och 3A 

Här redovisas resultatet av analysen av texterna 1A, 2A och 3A. 

 

4.1.1 Textuell struktur 

Under analysen av texterna framkom att de innehöll varierande antal ord. Vidare visade 

det sig att antalet substantiv i texterna varierade men att antalet abstrakta substantiv i 

samtliga texter inte var vanligt förekommande i förhållande till de konkreta substantiven. 

Följande tabell, tabell 1, visar resultatet av totalt antal ord, substantiv, konkreta och 

abstrakta substantiv i texterna samt texternas substantivfrekvens.  

 

                                                                                                                             Tabell 1 

 Text    Totalt 

antal 

ord 

Totalt 

antal 

substantiv 

Konkreta 

substantiv 

Abstrakta 

substantiv 

Substantivfrekvens 

 1A    100 23 23 0 23% 

 2A    357 49 47 2 13,7% 

 3A    288 83 81 2 28,8% 

                                                                                                                                                                                                                                                           

En lättläst text ska inte innehålla många abstrakta begrepp (Reichenberg & Lundberg, 

2008) vilket är fallet i samtliga 3 texter oavsett årskurs. Det faktum att texterna innehåller 

många konkreta substantiv med ting beteckningar och egennamn bidrar till att innehållet 

blir konkret för eleverna (Hellspong & Ledin, 1997). En skriftspråklig text innehåller 

många substantiv vilket konkretiserar innehållet för eleverna (Lagerholm, 2008). 

Skriftspråkets substantivfrekvens ligger ofta mellan 20 – 30% och är lägre i talspråk 

(Lagerholm, 2008:107f). De 3 analyserade texternas substantivfrekvens skiljer sig åt 

eftersom både text 1A:s  och 3A:s substantivfrekvens tyder på ett tydligt skriftspråk 

medan den hos text 2A snarare pekar på en högre grad av talspråk (se tabell 1). Tanken 

på en progression hos texterna syns varken i substantivfrekvensen eller i antalet abstrakta 

kontra konkreta substantiv. Enligt läsprojektet En läsande klass ska svårare texter 

innehålla fler ord, vara längre, än de mer lättlästa vilket resultatet visar på eftersom antalet 

ord i texterna går från 100 stycken för årskurs 1 till 357 stycken i texten för årskurs 2. 

Däremot motsäger resultatet läsprojektets tanke om progression när det gäller antal ord i 

texten för årskurs 3 eftersom den innehåller färre ord, 288, än i texten för årskurs 2. 
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Progressionen påverkas dock av hur lärare arbetar med de analyserade texterna vilket inte 

framkommer någonstans i den här analysen. Det är effektivt, om en text ska framstå som 

lättläst, att författaren ger så mycket information om referenten d.v.s. vem/vad texten 

handlar om så tidigt som möjligt i texten för att läsarna ska kunna bilda sig en uppfattning 

om textens innehåll (Hellspong & Ledin, 1997:81). Alla tre analyserade texter innehåller 

den starkaste versionen av referensbildning där identitet är i fokus. Egennamnen hos de 

djur texterna handlar om upprepas ofta. Ibland varieras de som t.ex. när nyckelpigan i text 

2A även refereras till som skalbagge och rovdjur, en s.k. varierad upprepning. 

Delidentitet innebär att samma referent endast delvis återkommer, t.ex. fjäril och 

nässelfjäril. Den senare ingår i den förstes grupp (Hellspong & Ledin, 1997). 

Rubriceringen hos samtliga grupper består av namnet på referenten eller referenterna i 

texten och är det viktigaste ledet i gruppering av referenter (Hellspong & Ledin, 1997:83). 

Analysen visar inte på någon väsentlig skillnad i användningen av referentbindning 

mellan de tre texterna. Även när det gäller texternas komposition visar analysen att 

samtliga texter består av en generaliserande komposition där författarna utgår från det 

mest påtagliga och åskådliga i innehållet för att sedan övergå till det mer övergripande 

(Hellspong & Ledin, 1997). Texten om gråsuggan (1A) utgår från dennes utseende där 

den beskrivs som platt, rund, grå och med många ben för att sedan behandla allmänna 

saker som föda, boende m.m. På liknande sätt beskrivs nyckelpigans (2A) och fjärilens 

(3A) utseenden först följt av en mer allmän beskrivning av t.ex. nyckelpigans livscykel 

och fjärilens hotade situation idag. 

 

4.1.2 Ideationell struktur 

När texterna analyserades inom den ideationella strukturen framkom att de inom 

tematiken innehöll både likheter och skillnader. Texterna 1A och 2A innehöll endast en 

huvudrubrik, Gråsugga och Nyckelpiga, medan text 3A, förutom huvudrubriken Fjärilar, 

även innehöll underrubrikerna Färggranna fjärilar, Ömtåliga vingar, Nattfjärilar luktar 

sig fram, Fjärilarna försvinner samt faktaruta. I text 3A, som är den text som är tänkt för 

de äldsta eleverna, finns mer information genom rubricering än i de för de yngre eleverna. 

Det är som författare till en text bra att upplysa sina läsare om ämnet så tidigt som möjligt 

eftersom skrivna texter ofta inte vet ”när och var de möter sina läsare.” (Hellspong & 

Ledin, 1997:121). Progressionen i texterna gällande tematiken är inte tydlig eftersom 

rubricering ger eleverna information om texten. Analysens resultat visar också att de ord 

och begrepp som texterna innehåller introduceras på olika sätt. Ingen av texterna 
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innehåller några metaforer men både texten 2A och 3A innehåller liknelser för att 

förtydliga betydelsen av ord texten. I texten 2A, om gråsuggor, återfinns följande liknelse: 

Gul vätska = inte kiss utan äcklig sörja. (text 2A) 

I text 3A, om fjärilar, beskriver författaren fjärilens vingar som klädda med fjäll och att 

när man nuddarvid en vinge lossnar fjällen. Följande liknelse följer: 

Man får färgen som ett slags mjöl på fingret. (text 3A) 

Liknelser är tänkta att hjälpa till att förklara ord för läsare och det faktum att text 1A inte 

innehåller någon liknelse bidrar till att göra tanken med en progression mellan texterna 

otydligare. I text 1A förklaras vissa ord som t.ex. kräftdjur och komposten inte alls medan 

ordet gälar och vad de används till förtydligas med orden: 

därför bär den alltid med sig lite vatten under skalet. (text 1A) 

 I text 2A förklaras ordet puppa inte alls och ordet rovdjur förtydligas endast med att 

författaren tillägger att ”de äter bladlöss.” (text 2A). I text 3A beskrivs begreppet 

skymningen på följande sätt: 

De kommer fram i skymningen, och då kan de ju ändå inte se varandras färg. 

(text 3A)  

I beskrivningen till begreppet skymningen som författaren ger d.v.s. ”då kan de ju ändå 

inte se”, förutsätts att eleverna vet att det är mörkt i skymningen och kräver en 

förförståelse av begreppet för att kunna förstå innebörden av det. I vilken utsträckning 

författarna till texterna ger eleverna tillräckligt med information för att förstå innehållet i 

förhållande till elevernas egna tankar och förförståelse (Hellspong & Ledin, 1997) ger 

analysen inte ett tydligt svar på. Mängden information skiljer sig dock inte nämnvärt 

mellan de 3 texterna och gör inte progressionen dem emellan tydlig. Kunskap bygger ju 

på tidigare kunskap för att en progression ska ske (Hattie, 2012). 

 

4.1.3 Interpersonell struktur 

Analysen av texterna gällande den interpersonella strukturen fokuserar på tilltalet i 

texterna. Alla texter innehåller en sändare och en mottagare och det personliga tilltalet i 

en text påverkar hur delaktig läsaren känner sig (Hellspong & Ledin, 1997). Genom att 

texter innehåller uppmaningar i form av verb i imperativ blir eleverna mer delaktiga i 

texterna. Det är endast text 2A som innehåller sådana uppmaningar:  

Ät mig inte! Håll inte fast den! Låt den krypa fritt i handen! (text 2A) 
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Uppmaningarna i texten skapar kontakt med eleverna (Hellspong & Ledin, 1997). Det 

faktum att text 1A och 3A inte innehåller några uppmaningar i form av verb i infinitiv 

påverkar progressionstanken negativt eftersom den text som är tänkt för de yngsta 

eleverna inte inbjuder till samma delaktiga i texten som den för årskurs 2. När det gäller 

det personliga du-tilltalet som också analyserats är det endast text 2A som innehåller det. 

Den texten innehåller även tilltalsorden oss och man. Tilltalsordet man återfinns även i 

text 1A tillsammans med ordet vi och den. Även i text 3A används tilltalsorden man. 

Exempel på detta är när författaren till text 3A använder följande uttryck: 

Om man nuddar…” och ” Man får färgen som ett slags mjöl på fingret. (text 

3A) 

Vid dessa tillfällen använder författaren ord som involverar läsaren/mottagaren att delta 

i texten. Ordet man är ett pronomen som passar för att referera till en grupp människor 

utan någon direkt angränsning (Hellspong & Ledin, 1997) vilket eleverna/mottagarna till 

texten är. Texten markerar med ord som t.ex. vi och man en sorts samhörighet mellan 

sändaren och mottagaren (Hellspong & Ledin, 1997). Samtliga 3 texter innehåller i stort 

sett lika mycket personligt tilltal i förhållande till textlängd så en progression gällande att 

elever i början av sin läsning kan vara behjälpliga av en större kontakt mellan mottagare 

och sändare är inte tydlig. 

 

4.2 Texterna 1B, 2B och 3B 

Här redovisas resultatet av analysen av texterna 1B, 2B och 3B. 

 

4.2.1 Textuell struktur 

Analysen av de tre texterna visade att de innehöll såväl likheter som skillnader i antal ord, 

antal substantiv, antal konkreta/abstrakta substantiv samt texternas substantivfrekvens. 

Dessa likheter och skillnader illustreras i en tabell där substantivfrekvensen anges i 

procent. 

                                                                                                                              Tabell 2 

 Text    Totalt 

antal 

ord 

Totalt 

antal 

substantiv 

Konkreta 

substantiv 

Abstrakta 

substantiv 

Substantivfrekvens 

 1B    133 37 36 1 27,8% 

 2B    138 37 36 1 26,8% 
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 3B    290 37 74 3 26,6% 

                                                                                                                                           

Precis som i analysen av texterna 1A, 2A och 3A (se tabell 1) visar analysen av texterna 

i tabell 2 att antalet konkreta substantiv är betydligt större än de abstrakta och att 

substantivfrekvensen pekar på ett tydligt skriftspråk (Lagerholm, 2008). Enligt 

läsprojektet En läsande klass ska svårare texter vara längre vilket analysen visar genom 

att texten som är avsedd för de äldsta eleverna också innehåller flest antal ord. Antalet 

ord i texterna ökar från årskurs 1 till 3. Texternas referensbindning skiljer sig inte 

nämnvärt utan består till stor del av identitetsreferensbindning tidigt i texterna samt några 

varierade upprepningar och pronominalisering vilket innebär att både egennamn samt 

pronomen används för att beskriva referenten (Hellspong & Ledin, 1997:83).  Exempel 

på sådan är drottningen och hon i texten om myror (1B) medan exempel på varierad 

upprepning i texterna är humlornas barn och larver i text 2B och honan och hon i text 

3B. Samtliga texter innehåller en stark textbindning gör de logiska banden tydliga mellan 

författarnas tankar och textens innehåll (Hellspong & Ledin, 1997:81). Ingen tydlig 

progression syns i textbindningen eller kompositionen. Däremot skiljer sig 

kompositionen i text 2B mot de andra då den innehåller en mer specialiserad komposition 

där författaren inledningsvis beskriver var humlor lever och vistas i allmänhet innan en 

mer specifik beskrivning av humlornas utseende beskrivs. Kompositionen i de övriga två 

texterna innehåller en generaliserande komposition som de tidigare analyserade texterna.  

 

4.2.2 Ideationell struktur 

När texternas ideationella struktur analyserades framkom att den inom tematiken innehöll 

både likheter och skillnader. Texterna 1B och 2B innehöll endast en huvudrubrik, Myra 

och Humla, medan 3B, förutom huvudrubriken Daggmask, även innehåller 

underrubrikerna Maskjakt, Maskarna äter löv, Naturens trädgårdsmästare samt 

Faktaruta. Resultatet visar precis som vid analysen av texterna 1A, 2A och 3A att det 

endast är den text som är tänkt att de äldsta eleverna ska läsa som innehåller 

underrubriker. Läsprojektets texter ger inte mer information om vad texten ska handla om 

till nybörjarläsare än till de läsare som har kommit en bit i sin läsning vilket gör tanken 

om progression svårtolkad. Texten för årskurs tre är dock betydligt längre än de andra 

och kan därför behöva underrubriker i högre grad för att innehållet ska förstås lättare. 

Ingen av texterna innehåller något bildspråk i form av metaforer eller liknelser. När det 

gäller hur nya ord och begrepp förklaras så gäller allmänt i analysen av de tre texterna att 
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både text 1B och 2B innehåller många ord och begrepp som inte förklaras alls eller väldigt 

lite medan det omvända gäller för text 3B. När fakta tillförs utan den rätta grunden, som 

här är ordförståelse, blir den bara meningslös (Hattie, 2012). I texten om myror (1B) 

förklaras inte ordet tama och i texten om humlor (2B) saknar orden nektar, kammare och 

vax förklaringar och begreppet samhällen förklaras inte tydligare än att: 

man inte lever ensam. (text 2B) 

 I texten om daggmaskar (3B) däremot är författaren utförlig i sina beskrivningar av ord. 

Som exempel kan följande mening ges:  

De tar tag i vissna löv med munnen, som sitter i framänden. (text 3B) 

Här ges eleverna en förtydning av munnen som används för att ta tag i löv genom att 

beskriva var på daggmaskens kropp den sitter. När författare ger eleverna explicit 

information för att förtydliga texten gör de samtidigt texten mer konkret och lättare för 

dem att förstå (Reichenberg, 2008:41). Det faktum att texterna för de yngre eleverna i stor 

utsträckning saknar sådan information till skillnad mot texten avsedd för årskurs tre gör 

det svårt att se en progression i texterna i den ideationella strukturen.   

  

4.2.3 Interpersonell struktur 

I analysen av texterna gällande den interpersonella strukturen som fokuserar på tilltalet 

mellan sändaren och mottagaren i texterna framkom att endast en av texterna, 3B, innehöll 

några uppmaningar i form av verb i imperativ (Hellspong & Ledin, 1997). Dessa 

uppmaningar är: 

Ta fram ficklampan… Smyg fram… Lys ner… Stå stilla…(text3B)  

Hur du-tilltalet används i texterna har också analyserats. Det är bara text 1B som saknar 

du-tilltal men innehåller däremot tilltalsorden de och hon. Texterna 2B och 3B innehåller 

du-tilltal och 2B innehåller även ordet dig. I texten 3B, om daggmaskar, ger författaren 

läsaren en möjlighet att interagera genom att skriva: 

Snart upptäcker du något. Men om du stampar…, och då märker du 

snart…(text 3B) 

Om texterna skulle följa en tydlig progression skulle den text som är avsedd för lägre 

åldrar innehålla ett du-tilltal eftersom det gör läsare mer aktiva (Hellspong & Ledin, 

1997). Även Monica Reichenberg (2008:54) betonar vikten av att använda texter med 

mycket läsartilltal för att göra dem mer lättlästa. 
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4.3 Texterna 1C, 2C och 3C 

Här redovisas resultatet av analysen av texterna 1C, 2C och 3C. 

 

4.3.1 Textuell struktur 

Analysen av texternas antal ord, antal substantiv, antal konkreta/abstrakta substantiv samt 

texternas substantivfrekvens angett i procent presenteras i följande tabell.  

 

                                                                                                                                            Tabell 3 

Text     Totalt 

antal 

ord 

Totalt 

antal 

substantiv 

Konkreta 

substantiv 

Abstrakta 

substantiv 

Substantivfrekvens 

1C     108 24 23 1 22,2% 

2C     269 53 51 2 19,7% 

3C     288 83 81 2 28,8% 

                                                                                                                                         

Av analysen av texterna 1C, 2C och 3C kan utläsas att texternas längd, antal ord, 

överensstämmer men läsprojektets tanke om att svårare texter ska innehålla fler ord. 

Texternas substantivfrekvens indikerar ett tydligt skriftspråk i samtliga texter vilket tyder 

på ett mer konkret språk (Lagerholm, 2008). Även förekomsten av övervägande konkreta 

substantiv kontra abstrakta bidrar till konkretisering för eleverna. Texterna är dock inte 

tydligt mer konkreta i texterna för årskurs 1 och 2 i jämförelse med den för årskurs 3 (se 

tabell 3) vilket gör progressionen mellan texterna oklar. Texterna skiljer sig inte heller åt 

vare sig gällande referensbindning eller komposition. Alla texterna innehåller en stark 

textbindning med fokus på identitetsreferenter, varierad upprepning av referenterna samt 

rubrik. Kompositionen i samtliga texter är generaliserande, vilket är vanligt för 

läroböcker (Hellspong & Ledin, 1997:99) och går från att beskriva utseendet hos 

vargspindeln (1C), sniglar och snäckor (2C) samt igelkotten (3C) för att sen övergå till 

en allmän beskrivning av t.ex. föda och boende. 

 

4.3.2 Ideationell struktur 

Analysen visade att texterna innehöll såväl likheter som skillnader gällande tematiken 

inom den ideationella strukturen. Texterna 1C och 2C innehöll endast huvudrubrikerna 

Vargspindel och Sniglar och snäckor medan text 3C förutom huvudrubriken Igelkott även 
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innehåller underrubrikerna Igelkotten trivs i trädgården, Taggarna skyddar mot fiender, 

På vintern sover igelkotten samt Faktaruta. Resultatet överensstämmer med tidigare 

texters analys som även de visar att nybörjarläsarna får mindre information om vad texten 

kommer att handla om än de mer erfarna vilket inte tydligt visar på en progression i 

texterna. Det är endast texten om igelkotten (3C) som innehåller någon metafor som 

bildspråk: 

Om man petar på den, rullar den ihop sig som en taggig boll. (text 3C) 

 I exemplet ovan använder sig författaren av två i förväg kända begrepp som att igelkotten 

är taggig och att bollens form är rund. Dessa två begrepp bildar tillsammans det nya 

begreppet taggig boll. Det nya begreppet är en metafor och hjälper läsaren att med ett 

bildspråk förstå vad som händer med igelkotten när man petar på den. Metaforer bidrar 

med ny information genom att skapa en sorts undertext till texten, en ”dold beskrivning 

under den direkta.” (Hellspong & Ledin, 1997:141). Läsarna måste kunna göra 

jämförelser som bygger på att ett visst förhållande ses i ljuset av något annat och svagare 

läsare har svårare att integrera ny textinformation med sina förkunskaper (Reichenberg, 

2000:25). Liknelser förekommer i text 2C. I texten görs följande liknelse av sniglar: 

Långa, lite slemmiga korvar utan skal. (text 2C) 

Förutom den liknelsen innehåller 2C ord som förklaras tydligt. Ordet ömtåligaste 

förtydligas genom att tillägga att det därför göms i skalet och ordet krypsula förtydligas 

genom att skriva att de används istället för fötter och ben.  I texten om vargspindeln (1C) 

förtydligas den vita boll som spindeln gjort med att: 

Bollen har hon spunnit av spindeltråd. (text 1C) 

Sådana ledtrådar, referenser är exempel på explicit information som gör texten lättare att 

förstå (Reichenberg, 2008:34). Texterna 1C, 2C och 3C innehåller alla ord som förklaras 

tydligt medan det endast är texten 3C som innehåller någon metafor.Texten avsedd för de 

äldsta eleverna kräver mer kunskap om att förstå textens undermening. Texterna är 

faktatexter och enligt undersökningar som gjorts är det betydligt svårare att inferera från 

faktatexter än från skönlitterära (Reichenberg, 2000:25). Metaforen i text 3C kräver 

kunskap om att jämföra olika förhållanden samt om inferenser, vilket oftast mer erfarna 

läsare har, vilket tyder på att texterna blir svårare och svårare och att en viss progression 

finns. 
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4.3.3 Interpersonell struktur 

Analysen av de tre texterna visar att det endast är i texten om sniglar och snäckor (2C) 

som det förekommer ett verb i imperativ (Hellspong & Ledin, 1997). Denna uppmaning 

lyder: 

Titta noga så ser du…(text 2C) 

Det är även endast samma text (2C) som innehåller det du-tilltal som också analyseras. 

Förutom ordet du innehåller texten även tilltalsord som dig, och man. Tilltalsordet man 

återfinns även i text 3C tillsammans med ordet vi. Författaren till texten använder sig av 

detta personliga tilltal för att läsarna ska känna sig mer delaktiga (Reichenberg, 2008). 

Exempel på detta är när författaren använder uttryck som: 

Om vi kommer för nära…, Om man petar på den…, och Vår katt… (text 3C) 

Orden vi, man och vår gör kommunikationen mellan sändaren och mottagaren av en text 

mer personlig och gör att texten antar en mer samtalsliknande form (Hellspong & Ledin). 

Eftersom texten som är avsedd för årskurs 1 saknar ett du-tilltal och innehåller 

förhållandevis få tilltalsord, i förhållande till textlängd, i jämförelse med de texter som är 

avsedda för årskurs 2 och 3 är det svårt att se en tydlig progression mellan texterna 

gällande den interpersonella strukturen.  

 

5 Diskussion 
  
I det här kapitlet diskuteras inledningsvis studiens resultat med fokus på dess syfte och 

forskningsfrågor. Därefter diskuteras slutsatserna av studiens resultat och utifrån dem ges 

förslag på fortsatt forskning.   

 

5.1 Diskussion kring studiens resultat 

Studiens resultat kan ställas mot olika validitetskriterier för att styrka dess slutsatser. 

Allwood & Erikson (2010) beskriver trovärdighet, att de går att lita på samt att de går att 

bekräfta, som kriterier studieresultat ska kunna uppvisa. Den här studiens resultat består 

av fakta som baserats på en textanalys samt slutsatser utifrån forskning och teorier. 

Kriterierna, som Allwood & Erikson (2010) beskriver, bygger på sunt förnuft och på 

forskares aktuella resultat. Den här studiens resultat har efter bästa förmåga försökt 

uppfylla dessa kriterier men är naturligtvis beroende av att analysen är grundad i empiriskt 

material och att metoden som använts är väl vald och utförd.    
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Utifrån analysens första forskningsfråga angående likheter/skillnader mellan texterna 

framkom att samtliga texter, oavsett vilken årskurs de var avsedda för, innehöll stora 

likheter i såväl den textuella-, ideationella – och interpersonella strukturen. Den enda 

egentliga skillnaden mellan texterna utifrån den textuella strukturen fanns i texterna 

avsedda för årskurs 2. I text 2A, om nyckelpigan, var substantivfrekvensen under 20 

procent och det var den enda text som innehöll ett språk som snarare liknar talspråk än 

skriftspråk. Talspråk i sig är lättare för elever att förstå men när en text innehåller tal- 

snarare än skriftspråk kan det försvåra läsandet och göra den svårare att förstå 

(Lagerholm, 2008). Dessutom innehöll text 2A fler ord än i text 3A och en mer 

specialiserad komposition än de övriga. Allt sammantaget visar resultatet att läsprojektets 

tanke om att svårare texter ska vara längre och svårare för att en progression ska finnas 

inte går att påvisa. Likheterna mellan texterna innefattar en stark textbindning, 

generaliserande komposition, många substantiv som dessutom främst är konkreta och en 

substantivfrekvens som pekar på ett tydligt skriftspråk.  

 

Även resultatet av analysen utifrån den ideationella strukturen visar på betydligt fler 

likheter än skillnader. Generellt visade resultatet att nya ord och begrepp i B-texterna inte 

förklarades tydligt, att de förklarades tydligare i A-texterna och tydligast i C-texterna. 

Enda undantaget var att även de nya orden och begreppen i text 3B förklarades tydligt. 

Här blir inte bara tanken om progression mellan årskurserna otydlig utan även 

progressionen mellan texterna eftersom B- texterna var mindre tydliga än både A- och C-

texterna. Det är viktigt att eleverna får möta ord de känner igen och få ord tydligt 

förklarade för sig. Läraren måste dock vara försiktig så att alla ord inte förklaras så att 

eleverna själva går miste om att försöka komma fram till betydelsen med hjälp av 

sammanhanget och ordens uppbyggnad (Taube, 2007:80). Ett resultat som både kan 

benämnas som en likhet och som en skillnad är att det endast är årskurs 3-texterna som 

innehåller underrubriker som komplement till huvudrubrikerna. Resultatet som visar att 

texterna avsedda för de äldre elever innehåller mer information än de för de yngre går att 

problematisera med Reichenbergs (2008) tanke om att nybörjarläsare behöver mycket 

explicit information med många exempel för att texten ska bli konkret och lätt att förstå. 

Explicit information kan innebära användandet av högrekventa ord i texterna (Taube, 

2007). Utan sådan information blir det också svårare för eleverna att göra inferenser 

(Reichenberg, 2008). Den reflektionen är intressant även om den väcker frågan huruvida 
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detta alltid gäller och om det är ett faktum för alla elever. Progression bygger på tidigare 

kunskap (Hattie, 2012) och får inte eleverna någon möjlighet att bygga vidare på den 

kunskap de redan har genom att texterna de möter inte innehåller tillräckligt med 

information blir progressionen svår att uppnå. Författarnas val att endast använda 

underrubriker i texterna avsedda för årskurs 3 kan möjligtvis förklaras av att de är längre 

och därför är i behov av underrubriker för att på ett tydligare sätt leda läsarna igenom 

texterna. Det är dock inte många ord som skiljer mellan text 2C och 3C (se tabell 3) och 

text 2A innehåller fler ord än 3A (se tabell 1) utan att innehålla några underrubriker. Det 

är endast i C-texterna som det finns ett bildspråk i form av både liknelser och metaforer. 

Utöver de som finns i C-texterna visar resultatet att det endast är text 2A som också 

innehåller liknelser. Genom att endast använda metaforer i text 3C, för de äldre eleverna, 

syns en tanke om progression eftersom metaforer kräver mer av läsaren. Resultatet visar 

alltså inte på någon tydlig progression gällande tematiken, även om författarna möjligtvis 

har en tanke om att längre texter kräver fler rubriker. Däremot visar resultatet på en 

progression mellan texterna genom användandet av metaforer i texten avsedd för de äldsta 

eleverna. Även om metaforer kräver viss kunskap av läsare kan de också hjälpa vissa 

elever, oavsett årskurs, att lättare förstå ett nytt ord eller ett begrepp förutsatt att en viss 

förkunskap finns. 

 

 Resultatet av analysen gällande den interpersonella strukturen visar att det inte 

förekommer några verb i imperativ i texterna avsedda för årskurs 1. Dessutom 

förekommer inget du-tilltal i dessa texter medan det i samtliga texter för årskurs 2 samt i 

texten 3B gör det. Det är viktigt att författare av nybörjartexter använder sig av ett tydligt 

läsartilltal (Reichenberg, 2008). Det resultatet i kombination med att endast texterna 2A 

och C samt 3B innehåller verb i imperativ förstärker bilden av att texterna för de yngre 

eleverna saknar aspekter som bidrar till att göra texterna så konkreta som möjligt för dem.  

 

5.2 Slutsatser och fortsatt forskning 

Av studiens resultat kan vissa slutsatser dras. Slutsatsen av forskningsfrågan gällande 

vilka likheter och skillnader som finns i texterna utifrån en textuell-, ideationell- och 

interpersonell struktur är att det finns betydligt fler likheter än skillnader i texterna. 

Dessutom kunde analysen inte peka på någon tydlig progression mellan texterna i vissa 

avseenden trots att de var avsedda för elever i olika årskurser medan det i andra avseenden 

gick att se en progression.  Dessa slutsatser gör att fortsatt forskning kring läsprojektet 
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En läsande klass material är av intresse eftersom materialet är så spritt i de svenska 

skolorna. Läsprojektets tanke med att låta lärare och elever arbeta med specifika texter 

för specifika ändamål återfinns även i andra delar av deras material. Det finns t.ex. 

material/texter som upphovsmakarna bakom läsprojektet valt ut som är tänkta att 

användas tillsammans med specifika lässtrategimodeller. Dessa modeller benämns som 

Spågumman, Reportern, Cowboyen, Detektiven och Konstnären. Varje modell 

representerar ett särskilt sätt att tänka kring läsning som t.ex. förutsägelser om texters 

innehåll och hur läsare kan ta reda på ords betydelse. Eftersom resultatet av den här 

studien inte påvisade någon verklig relevans för att elever i någon speciell årskurs skulle 

vara särskilt behjälpta av att läsa vissa specifikt utvalda texter och att någon tydlig 

progression inte kunde styrkas är det intressant att titta närmare på andra delar av 

läsprojektet. I en fortsatt forskningsstudie skulle en observation samt intervjuer av elever 

som arbetar med texter avsedda att användas tillsammans med specifika 

lässtrategimodeller vara en möjlighet. I studien skulle en undersökning av dels vilka 

strategier eleverna verkligen använder sig av i läsandet av texterna och dels om specifikt 

utvalda texter i kombination med utvald lässtrategimodell verkligen är nödvändig kunna 

utföras. Ytterligare en slutsats av studiens resultat är att texterna som är avsedda för främst 

årskurs 3 men även i viss mån för årskurs 2 kräver mer av läsarna genom att använda 

metaforer och liknelser där ny information måste integreras med befintlig förkunskap. 

Samtidigt ges även eleverna i årskurs 1 mycket explicit information. De slutsatserna gör 

en fortsatt forskning om hur elever verkligen uppfattar texter som innehåller mer eller 

mindre explicit information intressant.  Vad gör en text lättläst och vilka faktorer spelar 

in? är frågor som kan vara utgångspunkten för observationer och intervjuer med elever 

kring deras läsning av olika texter. Olika sätt att testa elevernas förståelse av texternas 

innehåll efter läsning, som t.ex. återberättelse eller specifika frågor om textens innehåll, 

kan användas. 

 

Resultatet visar inte hur lärare i de svenska skolorna arbetar med materialet från En 

läsande klass så möjligheten finns att de väljer att arbeta med det på olika sätt med 

varierande resultat. Progressionen mellan texterna kan göras mer eller mindre tydlig 

beroende av vilken hjälp läraren erbjuder eleverna. Det kan t.ex. gälla hur tydligt nya ord 

och begrepp förklaras i gemensamma diskussioner. Genom att välja material med omsorg 

och hantera det på ett ansvarsfullt sätt kan lärare påverka hur framgångsrikt arbetet med 

materialet blir. Faktum är i alla fall att 6 av 10 lärare använder sig av någon sorts sponsrat 
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material (Skolverket, 2015) vilket gör analyser av dem relevant för lärares 

yrkesverksamhet. Upphovsmakarna bakom En läsande klass verkar ha ett långsiktigt mål 

med sitt läsprojekt vilket i ett ekonomiskt perspektiv, enligt Apple & Christian-Smith 

(1991,  inte endast ger en ekonomisk vinst utan också ett symboliskt kapital.  
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