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Sammanfattning  

Sedan ”PISA-chocken” briserade 2013 har läsförståelse varit ett aktuellt och omdiskuterat 

ämne. Förmågan att läsa och förstå text är avgörande för elevens kunskapsutveckling i 

samtliga skolämnen. I internationella studier har svenska elever visat sig ha särskilt stora 

problem med förståelsen av faktatexter. För att främja elevers förståelse av faktatexter 

krävs ändamålsenlig undervisning men också att de texter eleverna möter är 

målgruppsanpassade och begripliga. Syftet med denna uppsats är att studera den språkliga 

tillgängligheten hos ett urval av faktatexter från studiematerialet En läsande klass för att 

avgöra deras läsbarhet.  

I uppsatsen undersöks fyra faktatexter från materialet En läsande klass. En SO- och en NO-

text riktad till årskurs 1 samt en NO- och en SO-text riktad till årskurs 6. Texternas läsbarhet 

granskas utifrån hur informationstäta de är samt huruvida de innehåller ”murbruk”. Tre 

metoder används i undersökningen. En beräkning av texternas nominalkvot och 

kausalitetsgrad görs, dessutom granskas texternas ordförråd.  

Resultaten av analysen visar på att texterna riktade till årskurs 1 var mycket informationstäta 

och svårtillgängliga. Texterna riktade till årskurs 6 var mindre informationstäta och 

förklarade i större utsträckning samband. Slutsatsen blir därmed att texterna riktade till 

årskurs 1 är svårtillgängliga och har låg läsbarhet. Texterna riktade till årskurs 6 visar på 

högre läsbarhet och kan i större utsträckning anses åldersadekvata. 

 

Nyckelord: läsbarhet, funktionell grammatik, ”murbruk”, En läsande klass 
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1 Inledning 

Språket är ett verktyg som används i alla skolämnen och läsförståelse är nyckeln till 

kunskapsinhämtning i de flesta skolämnen. Förmågan att kunna ta till sig och förstå text är 

avgörande i dagens textbundna samhälle. Text används i alla sammanhang, såväl privat som i 

yrkes- och samhällsliv. Därför är situationen med svenska elevers sjunkande resultat i 

läsförståelse så alarmerande.  

När PISA släppte sin rapport på hösten 2013 uppstod stor debatt om det som kom att kallas 

”PISA-chocken”. Rapporten visade hur svenska elever under 2000-talet försämrat sina 

resultat i såväl läsförståelse som matematik och naturvetenskap. Dessutom har 

likvärdigheten i svensk skola minskat. Det innebär att elevernas hemförhållanden påverkar 

deras skolprestationer i större utsträckning än tidigare. Elever med lägre socioekonomiskt 

kapital halkar efter gentemot sina klasskamrater, skolsegregationen har ökat och fler elever 

når inte målen i respektive ämnen (ur.se).  

Vissa elever kommer från läsande hem och har ett stort ordförråd samt textvana redan då 

de kommer till skolan medan andra knappt sett en bok innan de börjar skolan. Skolan har 

därför ett ansvar att utforma sin läsundervisning så att den möter upp eleverna på deras 

nivå. Detta förutsätter att eleverna möter texter som förutom att vara intressanta är 

engagerande och framförallt begripliga. Om textens innehåll är osammanhängande eller 

svårbegripligt upplever läsaren ingen mening med läsningen vilket gör att motivationen 

tryter. Läsning ska vara lustfyllt, lärorikt och spännande. Därför är texturvalet i de tidiga 

skolåren av stor vikt. Eleverna behöver möta texter som utmanar dem på rätt nivå. 

1.1 Bakgrund  

Läsförståelsen är beroende av och påverkas av textens läsbarhet (Liberg, Geijerstam, 

Folkeryd 2010). Texters läsbarhet påverkas av en rad olika faktorer. Texters läsbarhet kan 

bedömas genom att studera deras språkliga, visuella och/eller innehållsmässiga 

tillgänglighet. I de lägre åldrarna gäller det att presentera lättillgängliga texter som 

handleder eleverna i läsningen och sedan sakta öka texternas komplexitet och 

svårighetsgrad (Reichenberg 2000). 
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Den innehållsmässiga tillgängligheten handlar om abstraktionsgrad och vilka krav texten 

ställer på förkunskaper hos läsaren (Arnbak 2002). Studier har dock pekat på att förståelsen 

av en text kan öka markant enbart genom en förändring av det språkliga uttrycket. 

Gunnarsson (1982) undersökte i sin avhandling hur förståelsen av en lagtext förändrades 

efter omarbetning till ett enklare språk. Texten testades på både jurister och lekmän. Alla 

testgrupper fick samma frågor på texten men en del fick läsa originalversionen medan andra 

läste Gunnarssons omarbetade, mer lättillgängliga text. Studien visade att betydelsen av 

förkunskaper minskade med textens språkliga tillgänglighet (Gunnarsson 1982).  

Visuell tillgänglighet handlar om val av grad (storleken på bokstäverna) och typsnitt samt 

samspelet mellan text och bilder. Placering av textstycken, diagram och bilder spelar också 

roll för hur texten tolkas. Vid författande av läromedel för grundskolan har fokus legat på att 

komplettera den löpande texten med fler visuella uttryck för att stötta läsaren i lärandet. 

Tanken är att texten ska upplevas kortare och mer lättillgänglig i och med detta. Precis som 

vid försök att korta ner texterna kan detta dock slå över och istället göra texten mer 

svårtillgänglig. När allt för många olika textelement, grafer och bilder trängs på samma sida 

kan det bli svårt för läsaren att veta i vilken ordning de olika elementen ska läsas. För att 

förenkla för läsaren bör det finnas en tydlig förklaring av vilka element som innehåller viktig 

information för fortsatt läsning (Arnbak 2002).  

I följande undersökning är det de språkliga tillgänglighetsaspekterna som undersökts. Nedan 

följer en beskrivning av några av de faktorer som tidigare forskning visat är avgörande för 

läsbarheten hos faktatexter. 

 

1.1.1 En läsande klass 

 

Mot bakgrund av de sjunkande resultaten i läsförståelse som bland annat visats i de av OECD 

genomförda PISA-undersökningarna så skapades ett initiativ till en lärarhandledning av 

mellanstadieläraren och barnboksförfattaren Martin Widmark. Syftet med materialet var att 

stötta lärare i undervisning om läsförståelsestrategier med ambitionen att vända den 

negativa utvecklingen hos svenska elever (Widmark 2014). 
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Jag har valt att studera ett urval av texter hämtade från detta material kallat En läsande 

klass. Arbetsmaterialet i En läsande klass har jag stött på i flertalet av de skolor jag varit ute 

på under min verksamhetsförlagda utbildning och i mitt arbete som lärarvikarie i Uppsala 

kommuns vikarieförmedling. Då materialet har fått en stor genomslagskraft och är skapat 

specifikt för undervisning i läsförståelse lämpar det sig väl för denna studie. 

Projektet En läsande klass finansieras av ett flertal svenska bokförlag och lanserades i form 

av en avgiftsfri webbportal på världsbokdagen den 23:e april 2014. Lagom till höstterminens 

start 2014 skickades också en tryckt upplaga ut som gratismaterial till samtliga svenska 

skolor med låg- och/eller mellanstadium. Det riktar sig till lärare i årskurs 1–6. I inledningen 

till lärarhandledningen presenteras motiven bakom projektet och därefter följer en 

genomgång av några teorier om läsförståelsestrategier och undervisning kring dessa. I 

materialet konkretiseras några läsförståelsestrategier med hjälp av olika karaktärer, så 

kallade läsfixare. Dessa läsfixare är; spågumman som förutspår och gissar vad som kommer 

hända i texten, detektiven som undersöker nya ord och oklarheter i texten, reportern som 

ställer frågor till texten, konstnären som målar upp inre bilder av texten och fantiserar samt 

cowboyen som fångar in det viktigaste i texten och sammanfattar. Utöver dessa läsfixare 

består materialet av en planering termin för termin ändå från höstterminen i årskurs 1 fram 

till vårterminen i årskurs 6. Här ryms detaljplanerade lektioner med instuderingsfrågor, 

arbetsblad och instruktioner till läraren samt ett urval på cirka 800 texter. Texterna har med 

tillstånd av författare och förlag publicerats på projektets hemsida enlasandeklass.se och är 

tillgängligt för gratis kopiering (Widmark 2014).  

En läsande klass är ett material som fått kritik från forskarvärlden. I Pedagogiska magasinet 

2014-09-25 kritiserar forskarna Ulla Damber och Jan Nilsson materialet för brister i förklaring 

av värdet med textanalys. Textsamlingen får också kritik för att vara slumpmässig och 

ogenomtänkt. I Widmarks inledning till studiehandledningen hänvisas till Barbro 

Westerlunds forskning om läsförståelsestrategier (Widmark 2014) men Westerlund själv 

ställer sig inte bakom materialet och anser att hennes forskningsresultat har förenklats i 

materialet (ur.se). Precis som Damber och Nilsson anser hon att materialet kan leda till en 

isolerad färdighetsträning då fokus hamnar på läsförståelsestrategierna i sig istället för 

förståelse av texten med hjälp av läsförståelsestrategier. Strategierna riskerar att fokuseras 

så mycket att texternas mening går bort (Skolvärlden 2014-11-11).  
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I studiehandledningen skrivs att samma uppgifter går att göra i alla årskurser men att 

längden och svårighetsgraden på texterna ökar (Widmark 2014). En tidigare student på 

grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet undersökte utifrån detta uttalande 

progressionen hos nio berättande texter för årskurs 1–3 hämtade från studiehandledningen. 

Resultaten från studien visade inte på någon medveten progression eller ökning av 

svårighetsgrad mellan årskurserna. Jernstedt kritiserar läsbarheten i texterna riktade mot de 

lägre åldrarna då hennes analys visar på aspekter som leder till sämre textförståelse hos den 

ovana läsaren (Jernstedt 2015).  

Såväl den stora användningen av som kritik riktad mot En läsande klass motiverar att 

använda texter ur materialet för en studie av läsbarhet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera läsbarheten och tillgängligheten hos 

ett urval av faktatexter från materialet En läsande klass.  

De frågeställningar som studien söker svar på är: 

- I vilken utsträckning visar de utvalda texterna på läsbarhet utifrån faktorerna 

koherens, ordförråd och informationstäthet? 

- I vilken utsträckning kan de utvalda texterna anses anpassade för den avsedda 

målgruppen?  
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för några av de faktorer som enligt tidigare forskning påverkar 

texters språkliga tillgänglighet och därmed textens läsbarhet. 

2.1 Nominalfraser och nominaltung text 

Akademiskt språk skiljer sig från vardagsspråket bland annat genom att det är mycket 

informationstätt. Det innehåller många substantiv och nominalfraser i relation till verb och 

verbfraser. I vardagligt och berättande språk används mycket aktiva huvudverb och 

meningarna består ofta av ett tydligt subjekt som utför en handling. I akademiskt språk 

däremot är verben ofta opersonliga och skrivna i passiv form vilket leder till att satserna ofta 

saknar ett klart definierat subjekt som utför satsens verbhandling, predikatet.  (Halliday 

1994). Se exemplet ”Regnet öser ofta ner över Bergen.” jämfört med ”Bergen är en stad med 

ett stort antal regndagar”. Mening nummer två är ett exempel på akademiskt, nominaltungt, 

språk. I den andra meningen används också den passiva verbformen är vilket uttrycker ett 

tillstånd, ett varande, medan verbet öser i den första meningen uttrycker en aktion. 

Det akademiska språket kännetecknas alltså av mycket substantiv och nominalfraser, ett 

fenomen som särskilt observerats i naturvetenskapliga texter är nominaliseringar. 

Nominalisering innebär att ett verb, adjektiv eller hel sats omformulerats till ett substantiv 

eller nominalfras. Detta ökar textens täthet och gör att mer innehåll ryms i kort text. Några 

exempel på nominaliseringar är reaktionen, ökad hållbarhet, tvättningen, detta är verb 

(reagera, håller längre och tvätta) som med hjälp av nya ändelser omvandlats till substantiv.  

Följande exempel visar hur en fullständig sats med hjälp av nominalisering omvandlas till en 

nominalfras. Fullmäktige röstade om budgeten eller Fullmäktiges budgetomröstning……, här 

syns tydligt hur nominaliseringen komprimerar innehållet i en sats och hur detta bidrar till 

att göra en text mer kompakt. Nominaliseringarna kan förutom att komprimera innehåll och 

öka informationstätheten i en text också bidra till att höja abstraktionsgraden i texten då 

processer behandlas som ting och placeras i subjektsposition (af Geijerstam 2012).  

Det är inte svårt att förstå att detta skrivsätt gör en text svårtillgänglig för den svage 

och/eller ovane läsaren. Även den vane läsaren märker att texter med det komprimerade, 

akademiska språket innehållande nominaliseringar kräver en större ansträngning än texter 
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med luftigare och mer vardagligt språk. Det är dock viktigt att komma ihåg vilka fördelar 

detta skrivsätt har. Texten blir mer svårläst men möjligheten att med språkets hjälp 

abstrahera innehållet kan också hjälpa tanken att klara av det abstrakta tänkandet. I 

grundskolans senare år kan den här typen av texter introduceras av en lärare som lotsar 

eleverna genom texten för att skapa förståelse.  

2.2 Ordförrådet  

Vid läsning behöver läsaren förstå omkring 90 procent av de enskilda orden för att ha 

möjlighet att tillgodogöra sig innehållet. Andelen fackuttryck och ämnesord är alltså 

avgörande för den oerfarne läsarens möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i texten (af 

Geijerstam 2012). Orden i skolans läromedel har av forskare inom projektet Ord i Läromedel 

delats in i två grupper med underkategorier. Den första åtskillnaden som gjordes var mellan 

ämnesneutrala och ämnesspecifika ord. Dessa kategorier delades sedan upp i två 

underkategorier.  

De ämnesneutrala orden kan delas in i allmänspråkliga, frekvent förekommande ord 

(kategori A). Några exempel på sådana ord är och, att, stor, betyder, lite. I denna kategori 

ryms också vanliga verb och substantiv som springa, hästar, hoppa och bord. Det är ord som 

ofta används i vardagen och som alla med grundläggande kunskaper i svenska språket 

förstår innebörden av.  

Nästa kategori består av ämnesneutrala ord som är mer abstrakta och akademiska. I denna 

kategori B befinner sig alltså skriftspråkliga ord som inte är specifika för något specifikt 

skolämne utan används i vitt skilda teoretiska sammanhang. Exempel på sådana ord är 

resurser, processer, och utbredning. Orden i den senare kategorin har visat sig ställa till extra 

stora problem för andraspråkselever (Lindberg 2007). De är ofta abstrakta och svåra att 

beskriva konkret. Dessutom kan läraren missa att stanna upp vid dem då de är 

allmänspråkliga och inte upplevs som specifika för det skolämne eleverna just då arbetar 

med. 

Ämnesspecifika orden kan i sin tur delas in i två underkategorier, C och D.  

I kategori C placeras ord som är vardagliga, allmänspråkliga, men ofta dyker upp i ett visst 

ämne och ibland har en ämnesspecifik betydelse som skiljer sig från dess vardagliga 
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betydelse. Exempel på ord i kategori C kan vara volym, kyrkan (byggnaden kontra 

organisationen/företeelsen) och källa.  

I den sista kategorin, kategori D, placeras facktermer. Alltså ord som används i ett visst 

akademiskt ämne som till exempel fotosyntes, läsförståelsestrategier eller Golfströmmen.  

Lindberg upptäckte att orden i kategori B och C var särskilt svåra för andraspråkselever 

(2007). Antagligen så uppmärksammar och förklarar lärare i större utsträckning orden i 

kategori D medan eleverna i stor utsträckning lämnas ensamma med orden i kategori B och 

C. Förekomsten av ord från dessa kategorier är alltså avgörande för andraspråkselevens 

förutsättningar att tillgodogöra sig textens innehåll (Lindberg 2007).  

2.3 Koherens 

När vi läser en text måste vi förutom att förstå den information som ges kunna göra 

kopplingar mellan informationssekvenserna och tidigare erfarenheter för att förstå hur de 

olika delarna relaterar till varandra. För att bygga upp förståelse räcker det inte med att 

förstå de enskilda delarna i texten utan vi måste se sambanden i texten. Svaga läsare har 

ofta problem med detta. De ser enskilda textfragment men lyckas inte foga ihop delarna till 

en begriplig helhet. Det handlar om att förstå varför varje enskild del är med i texten och 

vilken funktion informationssekvensen fyller för den övriga texten (Lau 2006).  

Texten vägleder i olika hög grad läsaren i detta men för att en samling ord och meningar 

överhuvudtaget ska ses som en text krävs att meningarna är skrivna i ett sammanhang. 

Texten måste visa på koherens, alltså att det finns ett innehållsmässigt sammanhang i 

texten. Det går till exempel inte att mitt i denna uppsats lägga in en mening från en saga. Det 

skulle förstöra koherensen då meningen inte korrelerar till det övriga innehållet (Nyström 

2001).  

2.4 Kohesion 

Utöver att texten på det stora hela måste vara koherent så kan den på olika sätt visa på 

kohesion, vilket är ett begrepp som används för att studera hur samband mellan textens 

olika delar uttrycks. Koherens är ett begrepp som rör sig på djupet och talar om hela texten. 

Att den har ett tydligt tema och syfte. Kohesion handlar mer om textens yta och hur den 

vägleder läsaren i att koppla samman textens informationssekvenser. Kohesion studeras på 
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mikronivå, i ord och satser medan koherens studeras på makronivå i hela texter (Hellspong, 

Ledin 1997).  

Kohesion skapas på olika sätt i texten och är till för att vägleda läsaren i att förstå 

sambanden i texten. Textens olika delar binds ihop på olika sätt. Det kan vara genom 

referensbindning då samma ord/begrepp eller en synonym till denna upprepas på flera 

ställen i texten vilket får läsaren att förstå att textfragmenten handlar om samma sak 

(Nyström 2001).  

Reichenberg har i sin avhandling från 2000 studerat elevers förståelse av lärobokstexter med 

olika grad av koherens. I en koherent text förklaras orsakssambanden mellan textens olika 

delar. Kausala samband är sådant som visar på hur något orsakar andra saker och får 

konsekvenser. Det kan också handla om en aktions syfte, motivet bakom en aktion. De 

kausala sambanden i en text kan uttryckas explicit, främst med hjälp av ord eller fraser 

bestående av konjunktioner, konjunktionella adverb eller subjunktioner. Några exempel på 

ord och fraser som uttrycker kausala samband är därför, på grund av, om, trots att, 

eftersom. Dessa uttryck beskriver logiska sambandskedjor i texten. Det här sättet att explicit 

skriva ut uttryck för kausalitet kallar hon för murbruk. ”Murbruket” gör en text lättare att 

följa då det är det som fogar samman textens olika delar till en helhet (Reichenberg 2000).  

De kausala sambanden är dock ofta underförstådda och skrivs inte ut vilket leder till att 

läsaren själv måste koppla ihop textens informationssekvenser och reda ut sambanden 

mellan dem. Flera forskningsstudier har visat på att koherenta texter med explicita uttryck 

för kausalitet leder till ökad förståelse hos läsarna. De svaga läsarna och läsare med 

begränsade förkunskaper inom textens ämne gynnas särskilt medan starka läsare, insatta i 

textens ämne påverkas i mindre grad (Beck et al. 1995). 

När texter för yngre- och/eller svaga läsare skrivs fokuserar författaren ofta på att göra 

texten kort. Målet är att texten då ska bli lättare att läsa. Men när texten ska förkortas är det 

ofta sambandsmarkörerna, ”murbruket”, som plockas bort (Reichenberg 2000). Problemet 

är att läsaren då lämnas ensam med att göra kopplingarna mellan meningarna och 

textfragmentet. Detta kräver stor förmåga att läsa mellan raderna vilket den oerfarne 

läsaren ofta har svårt för (Lau 2006).  
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”Murbruk” bidrar också till att minska textens informationstäthet och ger ”luft” till texten då 

det skapar utrymme mellan informationssekvenserna (Reichenberg 2000). 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras de analysmetoder som använts i textanalysen. Innan 

presentationen av analysmetoderna beskrivs den teoretiska utgångpunkt som tillämpandet 

av analysmetoderna grundar sig i.  

I textanalyserna görs grammatiska analyser av texternas satser, meningsuppbyggnad och 

ordförråd. Grammatiken är ett verktyg vid texttolkning och ingen absolut vetenskap där det 

finns ett enda rätt eller fel, därför är det motiverat att här i metodavsnittet förklara vilken 

utgångspunkt de grammatiska avvägningarna grundar sig i.  

Efter att analysmetoderna analyserats följer en beskrivning av texturvalet. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Grammatiken används i denna studie som ett verktyg för att analysera språklig tillgänglighet 

i text. Det bör poängteras att grammatiken här ses som ett medel för att genomföra 

analysen. Det är inte grammatiken i sig som analyseras utan texten som analyseras med 

hjälp av grammatik. Jag har inspirerats av Hallidays funktionella grammatik där satsen, 

frasens och/eller ordets funktion i texten ses som det centrala. Textanalysen rör sig på 

mikronivå då enskilda satser studeras men satserna tolkas utifrån en funktionell semantisk 

utgångspunkt vilket innebär att fokus ligger på att se texten som en helhet och utgå från 

funktionen, alltså betydelsen, hos textens satser och enskilda ord (Halliday 1994).  

Exempelvis har jag valt att tolka meningen ”Kanske i en kompost eller i en källare.” från 

Berglund 2008, sid 49, som en fullständig sats trots att den formellt inte uppfyller kraven för 

att vara en sådan. Detta eftersom meningen i sitt sammanhang tydligt uttrycker en 

betydelse med gråsuggan som underförstått subjekt. 

3.2 Analysmetoder  

Analysmetoderna har valts utifrån den tidigare forskning om informationstäthet och 

kohesion som tidigare har presenterats. Vid val av analysmetoder har jag velat minska 

subjektiviteten i hur en text upplevs och letat efter metoder där det går att räkna och uppnå 

mer objektiva värden. Helt objektiv kan en textanalys dock aldrig bli då tolkning av språk 

alltid innebär att läsaren använder egna tankar och erfarenheter för att skapa en betydelse. I 
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vissa fall kan olika tolkningar av en sats eller ett ord göras men det påverkar i liten 

utsträckning det slutgiltiga värdena. Följande metoder bidrar till att få fram ett mer objektivt 

och tillförlitligt resultat. 

3.2.1 Nominalkvot: 

För att få fram en konkret siffra att mäta texternas informationstäthet med har jag räknat ut 

texternas nominalkvot. Nominalkvoten är den kvot som erhålls när antalet substantiv, 

prepositioner och particip i en text har dividerats med antalet verb, adverb och pronomen 

(Josefsson 2009).  

Denna uppdelning i ordklasser är intressant eftersom tidigare forskning visat på hur texter 

med hög andel substantiv är tunga att läsa medan verb och adverb anses lätta upp texten 

och bidra till ökande tillgänglighet. Texter med en nominalkvot över 1,0 räknas som 

informationstäta och nominaltunga medan värden under 1,0 innebär låg nominaltyngd och 

mindre informationsspäckad text (Melin, Lange 2000). Dessa värden är utarbetade utifrån 

analys av texter riktade till vuxna läsare vilket är värt att ha i åtanke när resultaten 

analyseras. 

3.2.2 Ordförråd 

En utgångspunkt för att förstå en text är att läsaren förstår en stor majoritet, runt 90 

procent, av orden som den innehåller (Geijerstam 2012). I teoriavsnittet beskrevs hur 

Lindberg och Johansson Kokkinakis delat in läromedelsord i fyra olika kategorier (A, B, C och 

D). Kategorierna sträcker sig från vardagliga talspråksord till rena facktermer. En 

informationstät text innehåller många akademiska ord och facktermer vilket gör texten svår 

att förstå för den läsare som inte redan är insatt i ämnesstoffet (af Geijerstam 2012). För att 

ytterligare analysera texternas informationstäthet och också avgöra hur läsbara de kan antas 

vara för de aktuella åldersgrupperna identifieras och räknas akademiska ord och facktermer i 

texterna. De ord som förklaras i texten, antingen i löpande text eller med hjälp av en 

medföljande ordlista tas sedan bort ur beräkningen. Resultaten från denna analys 

presenteras i form av en lista där de oförklarade ämnesorden skrivs upp. 

3.2.3 Grad av kausalitet 

För att avgöra texternas grad av kausalitet hämtas inspiration från Reichenbergs avhandling 

Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000). Syftet är att identifiera och mäta förekomsten av 
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explicita uttryck för kausalitet i texterna. Alla ord och fraser som uttrycker kausala samband 

har räknats för att sedan divideras med det totala antalet satser i texten. I analysen räknas 

alla fullständiga satser, såväl huvud- som bisatser. Reichenberg räknade även infinitivfraser 

som satser. En infinitivfras är en del av en sats och inleds med infinitivmärket att och ett 

verb skrivet i infinitiv som till exempel cykla, förfalska eller förbränna. Då infinitivfraser inte 

innehåller något subjekt räknas de inte som en sats i formell mening och till skillnad från 

Reichenberg ses de i denna studie som en del av den fullständiga sats som de ryms inom.  

Efter beräkningen erhålls ett värde som visar grad av kausalitet i texten. Kausalitetsgraden 

presenteras i procentform. Det visar alltså hur stor andel av textens satser som explicit 

uttrycker kausala samband (Reichenberg 2000).  

Sammantaget bidrar de tre utvalda analysmetoderna till bedömningen av i vilken 

utsträckning texterna kan anses målgruppsanpassade. 

3.3.1 Texturval 

Jag har valt att analysera två texter riktade till årskurs 1 och två för årskurs 6. I den tidigare 

forskning som presenterats har särskilt läsbarheten i så kallade lättlästa texter kritiserats 

(Lundberg, Reichenberg 2008). Därför är det intressant att analysera uppbyggnaden hos 

texter för de yngsta och mest oerfarna läsarna i svensk skola. Det görs även en jämförelse 

mellan dessa olika årskurser för att undersöka om det sker någon utveckling av texternas 

svårighetsgrad efter sex års användning av materialet. 

Förutom att använda texter från de två årskurser som ligger längst ifrån varandra så har jag 

valt ut både SO- och NO-texter. En från vardera årskursen. I tidigare studier kring 

läsförståelse har det naturvetenskapliga ämnesspråket visat sig extra svårläst och 

informationstätt (Geijerstam 2012) medan förståelsen av de samhällsvetenskapliga texterna 

varit något högre (Westlund 2013). I resultatdelen presenteras varje text samt resultaten 

från analysen för sig. En jämförelse mellan texterna sker under rubrikerna 

resultatsammanställning och analys.  

De analyserade texterna finnes på hemsidan enlasandeklass.se, i textpresentation ges 

detaljinformation om var du kan finna dem. Då urvalet består av en samhällsorienterad och 

en naturorienterad text för varje årskurs omnämns de efter ämne och årskurs. Den 

naturorienterade texten riktad till årskurs ett kallas NO.1 medan den naturorienterande 
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texten riktad till årskurs sex kallas NO.6. De samhällsorienterade texterna benämns enligt 

samma system med SO.1 respektive SO.6. 
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4 Resultat och analys  

4.1 NO.1 Gråsugga 

Denna naturorienterande text för årskurs ett är hämtad från enlasandeklass.se. Texten hittas 

under lektion sju för första årskursen. Texten är ett utdrag från boken Vilda husdjur av 

Jessika Berglund (2008).  

Texten består av ett uppslag, alltså två sidor från boken. Ena sidan består av två tecknade 

bilder på en gråsugga ritad uppifrån och en i profil. På andra sidan följer den skrivna texten 

med rubriken Gråsugga. Den handlar om gråsuggan och beskriver kortfattat hur den ser ut, 

var den bor, vad den äter och hur den lever. Texten är fjorton meningar lång och uppdelad i 

nio stycken. Inga underrubriker, faktarutor eller bilder finns på denna sida utan det är en 

löpande text. Textstorleken och radavståndet är väl tilltaget. 

4.1.1 Informationstäthet  

Trots att denna text inte består av mer än 17 fullständiga satser så innehåller den mycket 

information. Läsaren får veta både hur gråsuggan ser ut, vilket släkte den tillhör, dess 

andningsorgan, överlevnadsstrategier och matvanor, ungarnas utseende, livslängd samt 

årstidsbundna levnadsvanor. En analys av informationsmängden kontra textens längd visar 

på att det är en kompakt och informationstät text.  

Vid en detaljerad granskning visade det sig att texten innehåller 22 substantiv, 12 

prepositioner,        1 particip, 18 verb, 9 adverb och 11 pronomen vilket ger en nominalkvot 

på 1,16. Detta värde bekräftar bilden av en tung och informationstät text. 

4.1.2 Grad av kausalitet 

För att få fram kausalitetsgraden räknades först hur många fullständiga satser texten rymde 

och det var 17 stycken. Textens sista mening ”Kanske i en kompost eller källare.” räknades 

som en egen sats trots att den inte har något subjekt och därmed inte uppfyller de formella 

kraven på en fullständig sats. I detta fall har den tolkats som en bisats till den föregående 

huvudsatsen ”På vintern gömmer den sig för kylan.” och därför tagits med i beräkningen.  

När jag analyserade texten i jakt på explicita kausala uttryck fann jag fyra sådana. Dessa var 

den sjätte radens därför, nionde radens om, tolfte radens men och tjugoförsta radens om. 
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Då dessa kausala uttryck divideras med antalet satser fås värdet 0,24. Detta innebär att 24 

procent av textens satser innehåller uttryck som beskriver kausalitet. De övriga satserna är 

löst kopplade till varandra. Flera av textens informationssekvenser lämnas utan förklaring 

och kopplas inte till det övriga innehållet.  

För att skapa förståelse måste läsaren läsa in information mellan raderna. På rad 9–13 står 

det exempelvis  

Om gråsuggan hamnar i solen kan den torka ut och dö. 

På dagarna gömmer den sig, men när det blir mörkt kryper den ut. 

Den vane läsaren kan tänka ut att denna information hör ihop och att gråsuggan kanske 

gömmer sig för solen på dagarna. Detta är dock en ren gissning. Texten i sig ger ingen 

vägledning då kausala uttryck saknas. Distans mellan informationssekvenserna skapas också 

genom styckesindelningen. Informationen i ovanstående exempel hör samman men placeras 

ändå i två olika stycken. Det ökar ytterligare svårighetsgraden i att koppla samman 

informationssekvenserna. Textens 14 meningar är uppdelade i nio stycken så det här 

fenomenet är återkommande i texten. Det leder till att läsningen blir hackig och texten 

förlorar sitt sammanhang och blir mycket svårtolkad. 

4.1.3 Ämnesord och helhet 

Texten innehåller ett antal facktermer som inte förklaras i texten. Kräftdjur, gälar, kompost 

och multnade växtdelar är ord som kan antas befinna sig utom den genomsnittlige 

sjuåringens vokabulär. Dessa ord förklaras inte i den löpande texten och det finns inte heller 

någon medföljande ordlista. För den läsare som inte förstår orden ger den omgärdande 

texten få ledtrådar i att lista ut deras betydelse. Utan ämneskunskaper och stort ordförråd 

blir texten därför svårbegriplig. 

4.2 SO.1 Kristendomen 

Denna samhällsorienterande text är hämtad från enlasandeklass.se under årskurs 1, 

planering 47. Texten är ett utdrag från Boken om So skriven av Elisabeth Ivansson med 

Annica Hedin som redaktör (2013). 
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Texten består av ett uppslag, alltså två sidor från boken. På första sidan ser vi rubriken 

Kristendomen följt av ett stycke löpande text med fakta om vilken roll den kristna religionen 

spelar och har spelat historiskt i det svenska samhället. Därefter följer en faktaruta i vilken 

en elvaårig pojke vid namn Stanislaw intervjuas om sin kristna tro. 

Faktastycket består av nio meningar uppdelade på tre stycken och i faktarutan ställs sex 

frågor till Stanislaw med svar på en till två meningar.  

I textanalysen plockas intervjurutan bort och enbart den löpande texten studeras. Detta 

eftersom analysverktygen främst är anpassade till löpande text och inte fungerar så bra till 

intervjuer skrivna med talspråk. I den avslutande analysen av textens tillgänglighet kan 

däremot intervjun tas med i beräkningen då den kan påverka elevernas förståelse för 

innehållet i den analyserade texten. 

4.2.1 Informationstäthet 

Texten innehåller en stor mängd substantiv, hela 24 stycken jämfört med antalet verb som 

bara är tolv. Utöver detta rymmer texten fem prepositioner, fem adverb och tre pronomen. 

Detta leder till en nominalkvot på 1,45 vilket bevisar att texten har ett informationstätt 

språk. I textens tre stycken ryms information om att kristendomen är världens största 

religion och hur den påverkat det svenska samhället både ”förr” och idag. Det är mycket 

information på lite text. 

4.2.2 Grad av kausalitet 

Jag har identifierat tolv fullständiga satser i texten. Kategoriseringen var okomplicerad då 

texten innehåller elva huvudsatser som är tydligt åtskilda med punkt eller den tydliga 

konjunktionen och samt en bisats inledd med subjunktion ”men det finns kristna traditioner 

kvar.”. Det finns inga ofullständiga satser eller bisatser inuti huvudsatser utan 

meningsbyggnaden är enkel. De kausala uttrycken går att räkna till två. Rad fyras därför samt 

tionde radens men. Då de två kausala uttrycken divideras med de tolv fullständiga satserna 

fås värdet 0,17 vilket innebär att 17 procent av textens satser innehåller uttryck för 

kausalitet.  

Texten innehåller få utbyggnader. Den består främst av informationssekvenser som staplas 

på varandra. 
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4.2.3 Ämnesord och helhet 

Då texten enligt studiehandledningen är tänkt att läsas i årskurs ett så innebär det att flera 

av de ord som tillhör vardagsspråket för oss vuxna människor måste definieras som 

ämnesord i en sjuårings värld. Ord som kristendom, religion och traditioner är vardagliga och 

ganska självklara för den vuxne läsaren men för sjuåringarna som ska läsa texten kan de vara 

svårförståeliga.  

Till texten finns en ruta där en elvaårig pojke vid namn Stanislaw intervjuas om sin kristna tro 

och vardag. Intervjurutan kan hjälpa eleverna att sätta sig in i hur det är att leva som kristen 

idag men kopplingen till den löpande faktatexten är oklar. Risken är att läsaren har svårt att 

koppla ihop informationen från den löpande texten med den i intervjun. Läsbarheten blir då 

låg och det är svårt för läsaren att bygga någon djupare förståelse. 

4.3 NO.6 Klimat i förändring 

Texten är hämtad från enlasandeklass.se, årskurs sex, planering 16. Texten är skriven av 

Fredrik Holm och tagen ur boken Spektrum biologi (Liber 2013).  

Texten består av en sida ur nämnda läromedel med rubriken Klimat i förändring. Texten 

börjar med en beskrivning av hur växthuseffekten fungerar och hur den under miljontals år 

förändrat jordens atmosfär så att den blivit beboelig. Sedan följer en förklaring av hur 

användandet av fossila bränslen ökar koldioxidhalten i atmosfären och därmed bidrar till 

växthuseffektens ökade påverkan på jordens klimat.  

På sidan ryms mestadels löpande text men det syns också en bild som visar en bit av jorden 

med en tunn blå hinna som representation av atmosfären. Det finns också två diagram. Ett 

där andelen koldioxid i luften sedan 1800-talet visas och ett som visar de högsta och lägsta 

bedömningar som klimatforskare gjort om jordens temperaturökning. 

Texten består av 35 meningar uppdelade i tre avsnitt med underrubrikerna Växthuseffekten 

gör vår planet livsvänlig, Fossila bränslen ökar mängden koldioxid och Ett förändrat klimat. 

4.3.1 Informationstäthet 

Texten innehåller information om hur fotosyntesen förändrat jordens atmosfär historiskt, 

växthuseffekten, förbränning av fossila bränslen och dess konsekvenser samt de av 

människan orsakade klimatförändringarna. Perspektivet är naturvetenskapligt och förklarar 
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hur och varför uppvärmningen sker. I texten identifierades 132 substantiv, 57 prepositioner, 

95 verb, 76 adverb och 32 pronomen. Detta gav texten en nominalkvot på 0,93. I Melin och 

Lange (2000) räknas inte texter med en nominalkvot under 1,0 som informationstäta. I detta 

fall är det dock värt att ta hänsyn till att texten riktar sig till tolvåringar. Därmed kan ett 

värde på 0,93 betraktas som högt för målgruppen. 

4.3.2 Grad av kausalitet 

Texten är förklarande och innehåller därför mycket ”murbruk” som binder samman textens 

delar genom att beskriva hur de relaterar till varandra. Jag identifierade 65 fullständiga 

satser och 29 explicit kausala uttryck i texten vilket innebär att kausalitetsgraden hamnar på 

45 procent. Nära på hälften av de fullständiga satserna uttrycker alltså någon form av 

kausalitet. Texten rymmer en stor variation av kausala uttryck såsom tack vare, istället, utan 

den, framför allt på grund av, som, och jämfört med. Dessutom används ett antal verbfraser 

till att uttrycka kausalitet som till exempel kan få och bidrar till.  

”Murbruket” och de många, varierade kausala uttrycken skapar tydliga samband mellan 

textsekvenserna och ger den hög koherens. All information kopplas ihop med den övriga 

texten och fyller en tydlig funktion. 

4.3.3 Ämnesord och helhet 

Texten berör ett komplext ämne och innehåller många ämnesord och allmänspråkligt 

akademiska ord (kategori B i Lindberg). En del av dessa, som till exempel fotosyntes och 

växthuseffekt förklaras i texten. Facktermer som används utan förklaring är koldioxid, gaser, 

atmosfär, plankton, klimat och svält- respektive regnkatastrofer. Förbränning och avverka är 

två verb i texten som kan räknas till det naturvetenskapliga ämnesspråket. Där finns 

dessutom ordet halter som hör till kategori C i Lindbergs uppdelning då det i detta fall 

handlar om mängden koldioxid/växthusgaser i atmosfären och inte vardagsspråkets halter 

(stopp).  

Sammanfattningsvis kan man säga att detta är en naturvetenskaplig text med mycket 

facktermer och komplex meningsbyggnad med ett rikt ”murbruk” och hög koherens. Det gör 

att texten trots sitt avancerade språk och komplexa tema kan anses vara relativt läsbar för 

målgruppen. 
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4.4 SO.6 Att vara barn på 1600-talet 

Texten är hämtad från enlasandeklass.se, årskurs sex, planering åtta. Det är ett utdrag ur 

Boken om historia av Elisabeth Ivansson (Liber 2008). Själva texten är skriven av Stina 

Andersson och handlar om att vara barn på 1600-talet. 

Texten består av ett uppslag, alltså två sidor, ur läroboken. Där ryms tre avsnitt löpande text 

med underrubrikerna Att vara barn på 1600-talet, Den man älskar agar man och Stränga 

regler för alla barn samt en tecknad bild av en pojke med en stor pratbubbla där en fiktiv 

intervju finns nedskriven. Den fiktive pojken heter Sven Nilsson, är 12 år och bor i Växjö 

någon gång under 1600-talet. I rutan ryms lite information om honom och hans familj följt 

av några frågor om hans vardag med svar. Den löpande texten är 27 meningar lång. 

Precis som i analysen av SO.1 lämnas faktarutan om Sven Nilsson utanför textanalysen. Detta 

eftersom analysverktygen främst är anpassade till löpande text och inte fungerar så bra till 

intervjuer med ett mer talspråkligt språk. I den avslutande analysen av textens tillgänglighet 

kan däremot intervjun tas med då den kan påverka elevernas förståelse för innehållet i den 

analyserade texten. 

4.4.1 Informationstäthet 

Texten ger information om synen på barnuppfostran i Sverige under 1600-talet. Den 

beskriver hur synen på barn förändrades efter att människorna blivit protestanter och tagit 

intryck av Luthers idéer. Texten innehåller fler verb än substantiv vilket gör den luftig och 

minskar informationstätheten. Verben beskriver ofta hur människor tänkte och vad de 

tyckte. Den säger inte bara hur de levde och uppfostrade barnen utan beskriver också varför 

de gjorde så. Beräkningarna av nominalkvoten bekräftar det luftiga intrycket. De 86 

substantiv, 32 prepositioner, 88 verb, 41 adverb och 36 pronomen som identifierades i 

texten ger en nominalkvot på 0,72. 

4.4.2 Grad av kausalitet 

I texten identifierades 59 fullständiga satser och 13 exempel på kausala uttryck. De flesta är 

vanligt förekommande kausala uttryck som exempelvis men så, men, om, som, för att och så 

men jag har också räknat in en hel huvudsats. Jag anser att satsen ”Där hade barnen stora 

krav på sig/…/” från sidan 129 rad 4–5 tolkad i sitt samband uttrycker en så stark kausalitet 

att den bör räknas med. Hela satsen refererar i sin betydelse tillbaka till den föregående 
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huvudsatsen ”På vissa sätt var det strängast i rika familjer.”. Då denna sats räknas som ett 

uttryck för kausalitet får man ett kausalitetsvärde på 0,22. Alltså uttrycker 22 procent av 

textens satser kausalitet.  

Texten växlar stundvis tema påtagligt abrupt. Sista stycket på sidan 129 som inleds med 

meningen ”Samtidigt som alla var kristna och gick i kyrkan levde den gamla tron på trolldom 

och magisk trolldomsbot kvar.” kommer abrupt med ny information som i liten utsträckning 

hör ihop med det föregående stycket om flickor och pojkars levnadsvillkor i överklassens 

familjer. 

4.4.3 Ämnesord och helhet 

Texten innehåller ett antal historiska facktermer som inte förklaras i texten. Dessa är 

medeltiden, Luther, adelsbarn, protestantiskt och sjukdomsbot. Ett allmänspråkligt men 

avancerat ord som inte förklaras närmare är strapatser. Medeltiden och adelsbarn är helt 

klart facktermer men kan ändå anses vara begrepp som elever i årskurs sex i allmänhet har 

kommit i kontakt med och vet vad de betyder. Luther och protestantism är mer osäkert. 

Även om de antagligen hört orden är det inte säkert att de förstår deras innebörd. En viktig 

faktor vid analysen i det här fallet är huruvida texten går att förstå trots att läsaren inte 

förstår de specifika orden. Jag hävdar att texten är begriplig även för den läsare som inte 

förstår ordet protestantiskt och vilka Luthers uppfostringsidéer är beskrivs även om han som 

person inte presenteras närmare. Betydelsen hos ordet sjukdomsbot går att gissa sig till med 

hjälp av sammanhanget. Sammantaget går det därför att säga att texten innehåller ett 

ordförråd som majoriteten av sjätteklassarna kan antas behärska. Denna bedömning har 

gjorts med hänsyn till det centrala innehållet i historia för årskurs 4-6 (Skolverket 2011). 

4.5 Resultatsammanställning 

I nedanstående tabell har resultaten från de fyra textanalyserna sammanställts för att bli 

mer överblickbara och lättare kunna jämföras med varandra. En jämförande analys görs dels 

mellan texterna i de olika årskurserna och dels mellan SO- och NO-texterna. 

Text Nominalkvot Kausalitetsgrad Ämnesord Helhetsintryck 

NO.1 

Gråsugga 

       1,16 24% Kräftdjur, gälar, 

kompost, 

Informationstät 

låg koherens,  

svårförståelig 
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multnade 

växtdelar 

SO.1 

Kristendomen 

1,45 17% Kristendom, 

religion, 

traditioner 

Informationstät 

Lösryckt information, 

låg koherens,  

Låg tillgänglighet 

NO.6  

Klimat i 

förändring 

0,93 45% Koldioxid, 

atmosfär, 

plankton, 

klimat 

svältkatastrofer 

Informationstät, 

Luftig 

Hög koherens, 

Komplex, abstrakt, 

läsbar 

SO.6 Att vara 

barn på 1600-

talet 

0,72 22% Medeltiden, 

adelsbarn, 

Luther, 

protestantiskt, 

sjukdomsbot 

Luftig, 

Koherent, 

läsbar, konkret 

 

I tabellen framgår att texterna för årskurs 1 har betydligt högre nominalkvot än de riktade till 

årskurs 6. De båda texterna för årskurs 1 räknas enligt Melin och Lange (2000) som 

informationspackade medan de för årskurs 6 har värden som visar på ”luftigt” språk med låg 

nominaltyngd. SO.6 är den text med lägst nominalkvot, denna text är rik på verb och har ett 

bra flyt.  

Vad gäller kausalitetsgraden är skillnaden mellan årskurserna inte lika tydlig. Utifrån den 

aspekten är det en text, NO.6, som utmärker sig med ett värde som är nära dubbelt så högt 

som de andra texternas. Övriga tre texter befinner sig i ett spann mellan 17 och 24 procent. 

SO.6 har en något lägre kausalitetsgrad än NO.1, 22 jämfört med 24 procent. Det fylligare 

språket och den mer konsekventa styckesindelningen gör ändå att den kan anses lättare att 

följa med i. Både NO.1 och SO.1 består mest av lösryckt information som staplas efter 

varandra utan några klara samband. 

Vid en analys av ordförrådet i texterna kan konstateras att texterna riktade till årskurs 6 

innehåller betydligt fler ämnesord och facktermer. En del av dessa förklaras på ett adekvat 
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sätt i text medan andra lämnas kvar åt läsaren. Dessa texter kräver ett större ordförråd och 

mer bakgrundskunskaper.  

Vid en jämförelse mellan SO- respektive NO-texterna är det värt att peka på hur NO-texterna 

visar på högre kausalitetsgrad än SO-texten riktad till samma årskurs. NO.6 har högre 

koherens än SO.6 och NO.1 har högre kausalitetsgrad än både SO.1 och SO.6.  

Gällande texternas informationstäthet så skiljer sig nominalkvoten åt mellan årskurserna 

men inte mellan ämnena (SO och NO). Noterbart är dock att NO-texterna innehåller 

betydligt fler och mer avancerade ämnesord än SO-texterna. Facktermerna i SO-texterna är 

sådana som den aktuella målgruppen med stor sannolikhet någon gång hört men kanske 

inte behärskar. I NO-texterna däremot ryms ord som ligger långt bortanför det vardagliga 

språket och som eleverna kanske aldrig tidigare stött på. Till exempel kräftdjur, atmosfär och 

plankton. 

4.6 Analys  

Jämfört med texterna riktade mot årskurs 6 är de för årskurs 1 komprimerade och 

informationstäta. Även om enskilda värden hos texterna kan visa på lägre informationstäthet 

och högre läsbarhet hos texterna i årskurs 1 så tyder de sammanvävda resultaten på att 

texterna för årskurs 6 kan anses lättare att följa med i för läsaren. I bedömningen har hänsyn 

tagits till de skilda förkunskaper som första- och sjätteklassare kan antas ha.  

Den text som låg på mest avancerad nivå var NO.6. Innehållet i texten var komplext och 

abstrakt och både nominalkvot och den stora mängden ämnesspecifika ord visade på högst 

informationstäthet av de analyserade texterna. Denna text var samtidigt den med högst 

kausalitetsgrad och den text som innehöll flest förklaringar både av samband och ord och 

begrepp. Detta gör den enklare att följa även om den måste anses utmanande för en 

sjätteklassare. 

4.6.1 Resultatens giltighet 

Metoden för denna studie är huvudsakligen kvalitativ dock förekommer även kvantitativa 

inslag bland annat i beräkningen av nominalkvot och kausalitetsgrad. Dessa användes för att 

få fram konkreta värden byggda på något objektivt mätbart. Som verktyg var de relevanta 

för att bekräfta eller motsäga de intryck som en första genomläsning gav. Ett problem med 

dem, speciellt gällande de kortare texterna riktade mot årskurs 1 är att varje enskilt 
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ord/uttryck i dessa texter ger stort utslag i det totala värdet. En felbedömning förändrar 

avsevärt resultatet. På grund av detta anser jag att den kvalitativa analys som gjorts måste 

anses mest relevant. De kvantitativa värdena utgör en hjälp i presentationen och en 

vägledning i vartåt analysen bör riktas men måste relateras till det faktiska innehållet i 

texterna. 

5 Diskussion och slutsatser 

Undersökningen bekräftar tidigare forskning om ”lättlästa” texter som visat på hur 

sambandsmarkörer och förklaringar lätt faller bort när författare försöker skriva korta texter 

(Reichenberg, Arnbak m.fl). De typiska dragen hos faktatexter såsom stor andel substantiv 

och facktermer (Geijerstam 2012) har också identifierats och bekräftats.  

Resultaten från undersökningen säger mycket om de enskilda texterna och vissa jämförelser 

kan göras. Det kan konstateras att texterna, särskilt de riktade mot årskurs 1, uppvisar stora 

brister i läsbarhet. Den bristande koherensen gör dem nästintill obegripliga. I en 

lärarhandledning specifikt inriktad på läsförståelse hade man kunnat förvänta sig läsbara 

texter mer lämpade att analysera för den utpekade målgruppen. Det kan påverka elevens 

självförtroende negativt att inleda sitt läsande av faktatexter med så svårförståeliga texter 

som de i undersökningen (Lundberg, Reichenberg 2001).    

Uppsatsens begränsade omfattning omöjliggör någon större kvantitet i undersökningen 

vilket gör att resultaten inte är särskilt generaliserbara. Det går inte att uttala sig generellt 

om texter riktade mot årskurs 1 respektive 6 utifrån resultaten.  

Vad gäller undersökningsmaterialet En läsande klass går det inte heller att bedöma hela 

textsamlingen utifrån detta begränsade urval. Den analys som gjorts av dessa texter visar 

dock på hur vissa av texterna är svårtillgängliga och i vissa fall kanske direkt olämpliga att 

använda i undervisningen. Den kritik om ogenomtänkt och slumpmässigt texturval som lyfts 

(Pedagogiska magasinet 2014-09-25) kan därmed bekräftas av gjorda undersökning. 

Vikten av att läraren hela tiden analyserar och gör medvetna val angående vilka texter som 

används i klassrummet är kanske den viktigaste lärdomen att ta med sig från denna 

undersökning. En lärare ska aldrig använda ett läromedel eller en lärarhandledning utan att 

förhålla sig kritisk till materialet och anpassa sina val efter elevernas intresse och 



 

28 
 

kunskapsnivå. Kvalitativa textanalyser är ett verktyg för att hitta målgruppsanpassade texter 

att använda i klassrummet.  

Att texterna visar på läsbarhet är viktigt men förståelsen av en text är beroende av ett flertal 

faktorer. Läsaren och texten befinner sig alltid i ett samspel med den omgivande kontexten. 

Med handledning av en lärare eller i samarbete med andra läsare går det att förstå och ta till 

sig avancerade texter som läsaren inte skulle klara på egen hand (Liberg, Geijerstam, 

Wiksten Folkeryd 2010). Läraren agerar stöd och vägledare i elevernas läsning så att de 

aldrig lämnas ensamma med text.  

En text som NO.6 i den genomförda undersökningen ligger på en svår nivå för en ensam 

sjätteklassare men med hjälp av lärare och klasskamrater blir den läsbar. Läraren kan 

förklara de svåra orden och eleverna kan tillsammans resonera om och exemplifiera textens 

innehåll. Denna bearbetning är lättare att göra på en fyllig text, det korthuggna och 

osammanhängande språket i NO.1 och SO.1 lämnare inte mycket utrymme för bearbetning. I 

en mer utbyggd och koherent text lämnas ledtrådar för att koppla samman och göra 

tolkningar av texten medan de korthuggna informationstäta texterna saknar ”murbruk” som 

möjliggör förståelse trots svåra ord och begrepp.  

5.1 Vidare forskning 

Om materialet En läsande klass fortsätter att användas i svenska klassrum i samma höga 

utsträckning som idag kan det komma att bli det mest använda läromedlet i svenska för 

grundskolans tidiga år. Widmark har också talat om att utvidga projektets omfattning och 

skapa en studiehandledning riktad till lärare i år 7-9. Skulle detta bli fallet vore fler och större 

undersökningar av arbetsmaterialet vara av intresse för verksamma lärare. En kvantitativ 

genomgång av den fullständiga textsamlingen utifrån läsbarhet skulle kunna ge en mer 

enhetlig bild av materialet. En sådan studie skulle stärkas av elevdeltagande. Elevernas 

faktiska förståelse av de olika texterna kan då analyseras. 

Forskning om olika aspekter av området läsförståelse kommer med största sannolikhet vara 

stort de kommande åren eftersom det är ett så aktuellt ämne som diskuteras på alla nivåer 

inom skolväsendet. Förutom studier av texter riktade till skolan behövs studier av hur lärare 

utformar sin undervisning kring texterna för att på bästa sätt skapa ett långsiktigt lärande. En 
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undersökning av hur lärare och elever använder sig av och tolkar ”läsfixarna” från En läsande 

klass vore intressant i sammanhanget då de används i stor omfattning. 

  



 

30 
 

Referenser 

Litteratur 

Andersson Stina, Ivansson Elisabeth (red.) (2008) Boken om historia Stockholm: Liber.  

Arnbak, Elisabeth 2002 Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne - Årsager og indsatsområder, 

Köpenhamn: Danmarks pedagogiska universitetsförlag.  

Beck, I.L., McKeown, M.G., & Worthy, J. (1995). Giving a text voice can improve students’ 

understanding. Reading Research Quarterly. 

Berglund Jessika (2008) Vilda husdjur Stockholm: Natur och Kultur. 

af Geijerstam, Åsa 2012 Det naturvetenskapliga ämnesspråket ur Skriv! Les! artikler fra den første 

nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy / Synnøve Matre og Atle Skaftun (red.) 

Trondheim : Akademika, 2012. 

Gunnarsson, Britt-Louise (1982). Lagtexters begriplighet: en språkfunktionell studie av 

medbestämmandelagen = [The comprehensibility of law-texts] : [a pragmatic study of the Act on the 

Joint regulation of working life]. Diss. Uppsala Universitet. 

Halliday, M. A. K. (1994). An introduction to functional grammar. 3:e upplagan. London: Arnold. 

Hellspong Lennart, Ledin Per (1997) Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys Lund: 

Studentlitteratur. 

Holm Fredrik (2013) Spektrum Biologi Stockholm: Liber.  

Ivansson Elisabeth, Hedin Annica (2013) Boken om SO Stockholm: Liber. 

Josefsson Gunlög (2010) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare Lund: Studentlitteratur. 

Lau, Kit-Ling (2006). Reading strategy use between Chinese good and poor readers: A think- aloud 

study, Journal of Research in Reading, 29(4). 

Liberg, Caroline, Geijerstam Åsa, Wiksten Folkeryd Jenny 2010 Utmana, utforska, utveckla! Lund: 

Studentlitteratur. 

Lundberg Ingvar, Reichenberg Monica 2008 Vad är lättläst? Härnösand: Specialpedagogiska 

myndigheten. 



 

31 
 

Melin Lars, Lange Sven (2000) Att analysera text: stilanalys med exempel, 3:e upplagan. Lund : 

Studentlitteratur. 

Nyström Catharina (2001) Hur hänger det ihop?: en bok om textbindning Uppsala: Hallgren och 

Fallgren. 

Reichenberg Monica (2000). Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av 

olika textversioner. Göteborgs universitet. 

Westlund, Barbro (2013): Att bedöma elevers läsförståelse – En jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningskurser i grundskolans mellanår. Stockholms universitet. Natur och Kultur. 

Webbadresser 

Widmark, Martin (2014). Författare Martin Widemark (Hämtad 2016-05-13): 

http://www.martinwidmark.se/en-lasande-klass/ 

Skolministeriet (2014). UR. Forskare kritiserar en läsande klass. Avsnitt 29. (Hämtad 2016-04-13): 

http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass#Mer-

omprogrammet   

Övriga källor 

Damber, Ulla; Nilsson, Jan (2014). ”En läsande klass” är ett hemmabygge utan vetenskaplig grund. 

Pedagogiska magasinet. 2014-09-25. 

Jernstedt Ingrid (2015) En läsande klass – läsförståelse med progression? En textanalys av nio texter 

Studentuppsats. 

Lindberg Inger, Johansson Kokkinakis Sofie 2007 OrdiL – En korpusbaserad kartläggning av 

ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år Göteborgs universitet: Institutet för svenska som 

andraspråk. 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 Stockholm: 

Skolverket 

Widmark, Martin (2014). Studiehandledning. En läsande klass. Insamlingsstiftelsen En läsande klass. 

 

      

http://www.martinwidmark.se/en-lasande-klass/


 

32 
 

 

 


