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Sammanfattning 

Under 2010-talet har Sverige tagit emot människor från andra länder. I många skolor runtom i 
Sverige studerar elever som inte har svenska som modersmål. Vilket kan bidra till att det blir mer 
ansträngande för en andraspåkselev att tillgodogöra sig undervisningen i jämförelse med en elev 
med svenska som modersmål. Enligt den nuvarande läroplanen ska undervisning anpassas utefter 
eleverna och utbildningen ska ge elever förutsättningar som krävs för att genomgå studierna. 

Denna uppsats syftar till att undersöka läsbarheten i Nationella proven, 2013, för två årskurser. 
De undersökta texterna är tre sakprosatexter från respektive årskurs (6 och 9). Syftet är också att 
studera vilka förutsättningar som finns i texterna vad gäller röst och kausalitet, utifrån ett 
läsbarhetsperspektiv.  

Tidigare forskning pekar på att röst och kausalitet kan vara två språkliga variabler som bidrar 
positivt till läsförståelsen, i synnerhet för andraspråkstalare. Röst kan delas upp i tre 
underkategorier; dynamik, muntlighet och närhet. Studien är både kvantitativ och kvalitativ. 
Genom att räkna olika typer av ordklasser kan värden erhållas och jämföras. Även utdrag ur de 
undersökta texterna presenteras och diskuteras.  

Resultatet visar att de undersökta texterna innehåller röst och kausalitet i varierande grad. De 
flesta texternas värden ligger runt vad tidigare forskare anser läroböcker ska ligga på.  
 
Nyckelord: Nationella prov, röst, kausalitet, svenska som andraspråk, läsförståelse, läsbarhet. 
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Inledning 

2013 ökade invandringen avsevärt sedan 2006, skriver Jim Cummins i sin bok (2017:15). Vidare 
skriver Cummins att 2015 sökte 160 880 asyl i Sverige, inklusive 70 835 barn och 35 370 
ensamkommande minderåriga vilket är dubbelt jämfört med alla andra EU-länder. Det ökade flödet 
av nykomlingar i den här omfattningen skapar ett stort tryck på välfärden, ekonomin och 
utbildningssystemet. Det blir allt vanligare med flerspråkiga elever i skolorna, därför är det viktigt 
att lärare bedriver forskningsbaserat undervisning så att alla elever får samma möjlighet, i så hög 
grad som möjligt, till att nå framgång i skolan (Cummins 2017:16). Samtidigt krävs det goda 
färdigheter i det svenska språket för att uppnå bra resultat i grundskolan i Sverige. Enligt den 
nuvarande läroplanen ska undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och 
den (undervisningen) ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11:8).   

I den svenska grundskolan är skolgången obligatorisk och elever kan följa två olika kursplaner i 
svenska. Den ena är svenska och den andra kursplanen är svenska som andraspråk. Enligt 
skolförordningen ska undervisning i svenska som andraspråk anordnas, om det behövs för:   

 
1. Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål 
2. Elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet 
3. Invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare 
(Skolförordningen 2011:185 5 kap. 14§) 
 
Trots att elever som har svenska som modersmål och elever som har svenska som sitt andra 

språk läser två olika kursplaner i svenska så genomför eleverna samma obligatoriska nationella prov 
(hädanefter NP) i svenska. Skolverket skriver på sin hemsida gällande resultatet av NPen att, NPets 
resultat ska särskilt betraktas vid betygsättning, vilket innebär att de NPen har en större betydelse 
än andra enskilda underlag. Däremot ska inte provet helt styra betyget och resultatet på ett 
nationellt betyg ska inte heller vara den enda underlag som läraren har vid betygsättning poängterar 
skolverket (Skolverket 2020).  

I Reichenbergs (2000) avhandling Röst och kausalitet i läromedelstexter, framgår det att läsbarheten 
i läromedelstexter i samhällskunskap ökar om man förser texterna med de språkliga variablerna 
röst och kausalitet.  Textens kausalitet beskriver orsakssambanden och textens röst är de språkliga 
inslag som bidrar till att minska avståndet mellan läsaren och text (ibid:83, 87). Eftersom dessa två 
läsbarhetsvariabler har visat sig ha en gynnsam inverkan på läsförståelsen hos i synnerhet 
andraspråkselever är det därför relevant att titta närmare på förekomsten av röst och kausalitet hos 
de NPen i grundskolan i årskurs 6 och årskurs 9 i svenska och svenska som andraspråk. 



 

 6 

Bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens definition av andraspråkstalare. Därefter presenteras en kort 
bakgrund om läsförståelse samt NP.  

Begreppet andraspråkstalare 

Abrahamsson (2009) menar att det är viktigt att man hittar en skillnad, om än grundläggande, 
mellan vad ett förstaspråk och ett andraspråk är för att sedan kunna tala om hur man lär sig ett 
andraspråk (Abrahamsson 2009:13). Ordningsföljden på termerna förstaspråk respektive 
andraspråk anspelar på den ordningen som en individ exponeras för språket. Ett förstaspråk  är 
alltså det språk som en individ tillängat sig först, genom exempelvis ha exponerats för detta språk 
av föräldrarna eller vårdnadshavare. Ett andraspråk emellertid betecknas som ett språk som en 
person lär sig efter att det nyss nämnda förstaspråket är inlärt och anses vara befäst eller börjat 
befästas hos ungdomen. Det är alltså inte hur väl en individ behärskar språket och inte heller hur 
hen identifierar sig med språket som avgränsar begreppen ( Vetenskapsrådet 2012:154).  

När man pratar ur ett språkvetenskapligt perspektiv har man för vana att likställa ett förstaspråk 
med ett modersmål (Abrahamsson 2009:13). I Greppa flerspråkigheten -en resurs i lärande och undervisning 
från Skolverket ( 2018) görs det skillnad på modersmål och förstaspråket. Eftersom modersmål 
infördes som ett ämne i skolan och därför kan beteckningen även syfta till ett ämne. Tidigare 
användes benämningen hemspråk (Skolverket 2018:11).  

Många tänker inte på att en elevs modersmål inte behöver vara elevens starkaste språk 
(Abrahamsson 2009:13). Det som till stor del påverkar vilket språk som blir det starkaste är vilket 
språk som talas främst runtom eleven, alltså vilket språk som råder i samhället eleven befinner sig 
i (Skolverket 2018:12). 

Sammanfattningsvis beskrivs andraspråkstalare av svenska,  elever som lär sig svenska efter att de 
påbörjat etableringen av ett eller fler förstaspråk. I skolsammanhang benämns dessa elever även 
som andraspårksinlärare eftersom dessa elever (efter rektors beslut) läser skolämnet med 
betecknignen svenska som andraspråk (Skolverket 2018:12).  

Läsförståelse 

Att  bilda sig en förståelse om en texts innehåll sker i mötet mellan en text och en läsare enligt 
Caroline Liberg (2001:1). Denna förståelse beror på en hel rad olika faktorer. Exempel på dessa 
faktorer är vilka kunskaper man har i ämnet, hur texten är uppbyggd och vilken nivå läsarens 
lingvistiska förmåga ligger på. Utöver detta kommer även läsarens bakgrund att spela in, både social 
och kulturell sådan (Liberg 2001: 1). 

Reichenberg (2013: 214) har som utgångspunkt att det inte enbart räcker med att en läsare kan 
avkoda en text, alltså förstå vad orden betyder, utan det kommer även vara av stor vikt att läsaren 
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kommer kunna läsa mellan raderna. Att utelämna information i texten betecknar Wolfgang Iser 
som att läsa  de tomma luckorna (telling gaps, lehrtellen) som finns i texten.Vilket innebär att läsaren 
fyller i de tomma luckorna som uppstår i texten med exempelvis sin fantasi, sina kunskaper och 
erfarenheter från sittt liv och omvärlden (1972: 5). Denna förmåga, att läsa mellan raderna kallas 
att man infererar, man läser alltså en text och läser dessa tomma luckor och tar då hjälp av 
erfarenheter man har med sig om ämnet i fråga. På detta sätt kommer en text att läsas helt olika 
beroende på vilken person det är som läser texten, alla har olika erfarenheter och förkunskaper 
vilket kommer att göra att dessa luckor fylls i av läsaren på olika sätt (Reichenberg 2014:61). 

Något som är relativt vanligt i faktaspäckade texter är det som man kallar för satsförkortningar, 
svag textbindning, passiva verbformer och hög del substantiv är relativt vanligt förekommande 
(Reichenberg 2013: 215). Dessa olika delar kommer att göra texten mer komplicerad och kompakt 
och därmed svårare för elever att ta till sig. Ser man till andraspråkselever så kommer detta göra att 
texten för dessa elever kommer bli mer distanserad än vad den är för elever som har språket som 
förstaspråk (Lundberg och Reichenberg 2009: 25). När en text har mycket information och att 
många led i en tankekedja hoppas över i texten blir dessa texter mer svårförståeliga. När detta blir 
en del av läsningen har man kunnat se att det krävs en del av läsaren, i form av att inferera, vilket 
eleverna som tillhör kategorin svaga läsare har svårt med (Reichenberg 2013: 214-215, Reichenberg 
2014:62). Enligt Reichenberg (2014: 12) kan en elevs självbild påverkas negativt och hen kan känna 
sig passiv och uppgiven om en elev inte kan tillgodo se sig innehållet i en text. Vidare fortsätter 
Reichenberg med att påvisa att detta kan få mer långtgående konsekvenser, bland annat i form av 
att eleven undviker läsning i stort och påverkar sin läsförståelse och sitt ordförråd negativt och 
detta kan i sin tur leda till att ämneskunskaperna påverkas och blir sämre (ibid). Ser man till skolans 
böcker är det ofta så att inlärningen sker i form av faktaspäckade texter vilket då skulle komma att 
påverka elever med en svag läsförmåga extra mycket. Detta är därmed av stor vikt för lärare att ta 
med sig, att vara medveten om hur dessa faktatyngda texter kommer att påverka hur elever lär sig 
(Reichenberg 2014: 12). 

 

NPens bakgrund och syfte 

Syftet med de NPen är att stödja en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning samt att ge 
underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå 
och på nationell nivå. Dessutom bidrar NPen till att de konkretisera kursplanernas mål och 
betygskriterier och till ökad måluppfyllelse (Natprov, 2020). 

NPen i svenska och svenska som andraspråk består alltid av ett tema. Ett texthäfte hör till provet 
med en blandning av sakprosatexter och skönlitterära texter. En del av provet prövar elevernas 
muntliga förmåga genom att eleverna lyssnar till texter och sedan diskuterar och presenterar 
(Skolverket 2005:12-13). 
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De NPen i svenska och svenska som andraspråk konstrueras vid Institutionen för nordiska 
språk på Uppsala universitetet. Det är på regeringens uppdrag som Skolverket ansvarar för att NP 
utvecklas i samarbete med universitet och högskolor runt om i landet (Skolverket, 2020). Det tar 
mellan 1,5 och 2 år att konstruera ett prov där proven skapas utifrån analyser av läroplan, ämnes- 
och kursplaner. Tanken är att de NPen ska täcka så stora delar av kursplanen som möjligt 
(Skolverket, 2019). 

NPets resultat ska beaktas vid betygsättning vilket innebär att de NPen kan ha en större 
betydelse än andra enskilda underlag (Skolverket, 2020).  
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Forskningsöversikt gällande läsbarhet 

I detta avsnitt kommer vi titta närmare på hur den historiska utvecklingen har sett ut gällande 
forskningen på läsbarhet. Sedan kommer relevant forskning kring läsbarhet för andraspråkselever 
att lyftas fram.  

Historiskt perspektiv på forskning gällande läsbarhet 

Hur läsbarheten ser ut i en text kommer påverkas av olika omständigheter. Vilket innebär att texter 
är olika lätta respektive svåra att läsa och ta till sig. Benämningen läsbarhet kan i vissa fall användas 
som en term för att sammanfatta innehållet, språket och de typologiska delarna i en text, man kan 
även använda läsbarhet även när det bara är en del som berörs. Forskningen kring läsbarhet 
uppkom under 1920-talet i USA. Under denna period så kom forskningen gällande läsbarhet främst 
att fokusera på ord- och meningsföljd. Ett resultat av detta var att man kom fram till olika formler 
för att mäta läsbarhet. Reading Ease var en av dessa formler för läsbarhet som skapades, med denna 
formel kunde man mäta läsbarheten med hjälp av olika variabler. Dessa olika variabler var ordlängd 
(mätt i stavelser) och meningslängd (mätt i ord). Detta resulterade i att man kom fram till att 
meningar som var korta och ord som var korta skapade en enklare läsförståelse (Reichenberg 
2000:32). Däremot har man senare kunnat se att kritik har uppkommit mot denna typ av 
förhållningssätt till läsbarhet då meningar och ord blir kortare så kommer även sammanhanget i 
texten att försvinna i större utsträckning (ibid:34). Allteftersom denna kritik kom att utvecklas har 
man istället övergått till att forska kring ett mer brett textlingvistiskt perspektiv (ibid). 

Ungefär 50 år senare, på 1970- och 1980-talet började olika forskare att  undersöka texter ur 
både mikro- och makronivå. När man tittade ur ett mikroperspektiv undersökte man de olika 
informationsdelarna i meningarna och hur dessa var kopplade till varandra och hur de skapade ett 
samspel för att ge läsaren en textuell helhet när hen läste texten. När man istället läste texten ur ett 
makroperspektiv såg man istället till helheten, hur texten var disponerad och hur olika block av 
innehåll relaterade till varandra (ibid). Efter detta kom även den svenska forskningen kring 
läroböcker att ta fart och det som man kunde se av denna forskning var att den enbart bemötte 
läroböckers läsbarhet med ett perspektiv utifrån förstaspråkstalare. Den första delen av den svenska 
forskningen gällande läsbarhet undersökte ord- och meningslängder, den senare forskningen kom 
att fokusera på det textlingvistiska perspektivet (ibid:35). 

Forskningen kring förstaspråksläsning är betydligt mycket mer gedigen än den forskning som 
bedrivits kring andraspråksläsningen. Enligt Reichenberg (2003:37) beror detta på inflytande från 
teorier som Goodman haft gällande läsprocesser. Goodman (1988:20) sa att det enbart finns en 
process gällande läsning och att denna process ser likadan ut oberoende på erfarenheter och språk. 
Ser man till denna teori så skulle man inte behöva bedriva någon forskning kring 
andraspråksläsning. Teorin som Goodman hade tagit fram blev kritiserad under 1970-talet, detta 
gjorde att man kunde se en uppgång i forskningen kring just andraspråksläsning. Även andra  
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faktorer kom också att påverka forskningen inom ämnesfältet.  Andra faktorer såsom befolkningen 
förändrades under 1960- 1970-talet genom arbetskraftsinvandring och senare flyktingströmmarna. 
Dessa faktorer bidrog till att forskningen kring andraspråksläsning fick en tydligare plats i samhället. 
De språkliga, etniska och kulturella aspekterna som flyktingströmmarna och 
arbetskraftsinvandringen förde med sig bidrog till att samhället blev mer heterogent.  Detta var 
något nytt för länderna i norra och västra Europa, vilket föranledde till att läsprocessen utifrån ett 
andraspråksperspektiv undersöktes närmare av forskare (Reichenberg 200:38). 

 

Relevant forskning om läsbarhet för andraspråkselever 

Här presenteras tidigare forskning som berör läsbarheten för andraspråkselever. Forskarna och 
studierna jag valt att presentera är Verhoeven (1987), Pretorius (1996), Beck m.fl. (1991), Beck m.fl. 
(1995) Reichenberg (2000), Ransgart (2003), Olvegårds (2014) samt Ekvall (1995). 

I studien som Verhoeven gjorde 1987 följde man 74 andraspråkselever i lågstadiet i Turkiet. 
Dessa elever jämfördes med elever i samma ålder som levde i Nederländerna. Denna studie sträckte 
sig över en period på två år. I denna studie skulle Verhoeven komma fram till att både de holländska 
och turkiska eleverna lättare kunde förstå texter som innehöll tydligt uttryckta sammanhang. 
Byggde texterna istället på information som för läsaren skulle vara underförstådd så var det svårare 
för läsaren att dra slutsatser gällande texterna (Verhoeven 1987:102, 195). Verhoevens studie hyllas 
av Reichenberg (2003:38), på grund av att studien belyser andraspråkelevens svårigheter med 
inferensfrågor.  

1996 kom Pretorius att utföra en studie där hon undersökte kausalitetens påverkan på 
förståelsen av lärobokstexter hos 10-åringar. För att undersöka detta försåg hon läromedelstexter 
med ökad respektive lägre grad av kausalitet  (Pretorius 1996:388). Det man kunde se av denna 
studie var att eleverna som läste texterna med högre grad av kausalitet kom att minnas större delar 
av texterna än de som läste texter med lägre grad av kausalitet. Inte bara minnesbilden av den lästa 
texten blev bättre utan även möjligheten att inferera texterna förbättrades avsevärt (ibid:397). 

Beck m.fl. (1991) undersökte istället en annan bearbetning av texter och dess påverkan på 
läsaren. Där undersökte man istället hur texter påverkades av att man bearbetade texterna med ett 
textprocessperspektiv, vilket gör att de kausala sambanden blir mycket mer lättförståeliga för den 
som läser texten. I denna undersökning använde Beck m.fl. sig av kognitivt textprocessperspektiv 
när texterna bearbetades. Detta betyder att läsaren identifierar ny information löpande och skapar 
en förståelse för hur den nya informationen hänger ihop med den kunskap man haft sedan tidigare 
och det man tar till sig i texten man läser. Det här gör att läraren hela tiden skapar sig en ny 
uppfattning gällande vad texten vill säga (ibid:245). Saknas det tydliga kopplingar mellan olika delar 
av texten kommer det bli svårare för en läsare att förstå helheten i texten och därmed kommer 
läsförståelsen påverkas negativt. Exempelvis om man missar att i texten förklara hur olika händelser 
hänger samman kommer helhetsbilden bli svårare att förstå. Med denna kunskap ska alltså 
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bearbetningen av texter göra att texterna har ett tydligt samband mellan orsaker till olika händelser 
och detta kan man göra genom att ta hjälp av konnektorer (ibid:256-260). 95 elever fick i studien 
svara på öppna frågor som handlade om de två texterna, både orginaltexten och det text som var  
bearbetad, vidare skulle eleverna även berätta fritt kring vad de kom ihåg från det de läst. Denna 
undersökning visade att det fanns en skillnad mellan vilken text man hade läst. Eleverna som fick 
läsa den text som hade omarbetats och därmed fick tydligare orsakssamband kom ihåg avsevärt 
mycket mer av det dem läst. Samtidigt kunde man se att motsatsen hände för eleverna som läste 
originaltexten, där eleverna hade mindre kunskap med sig från texten och inte kunde svara på lika 
många frågor. Kvalitén på svaren förbättrades för eleverna som läst den bearbetade texten. Det 
man kan utläsa av detta är att det inte bara är minnesbilden av texten som blir bättre utan även att 
eleverna i större utsträckning lägger rätt saker på minnet (ibid:264). Beck m.fl. påvisar också att om 
en text är sammanhängande och då också hjälper till att öka läsförståelsen, så ska man också som 
mål ha att läsaren ska engagera sig i texten. 

Kritik har de senaste två årtiondena riktats mot amerikanska läroböcker i ämnet historia då dessa 
ofta har uppvisat ett sätt att behålla distansen mellan läsaren och texten  istället för att tala till 
läsaren och därmed skapa ett engagemang hos läsaren (Beck m.fl. 1995:220). Beck m.fl. valde därför 
att bearbeta dessa lärobokstexter för att ge dem mer röst. Detta gjorde att det nu fanns fyra olika 
varianter av samma text: orginaltexten, en text med tydligt orsakssamband, en text med tydlig röst 
och en med både tydlig röst och orsakssamband. Efter dessa omredigeringar så fick 164 elever 
fjärdeklassare svara på de tidigare ställda frågorna, de som användes i den tidigare undersökningen 
(Beck m.fl. 1995:225). Det man kom fram till av denna undersökning var att eleverna som läste 
texten som hade både tydlig röst och orsakssamband hade bäst resultat på frågorna som ställdes. 
Man kunde vidare se att texten med tydligt orsakssamband gav eleverna en bättre förståelse för 
texten än den text med enbart mer röst i (ibid:229-233). 

Ekvall (1995), gjorde en studie angående vad det är  i  lärobokstexter som ökar läsförsåelse hos 
en elev. Hon kunde i sin undersökning visa på att användandet av pronomen ”vi” skapar 
engagemang hos läsaren. Det leder i sin tur till att läsförståelsen ökar hos eleven, då eleven är mer 
engagerad och känner sig inkluderad.  

Olvegård (2014)fann i sin studie att en andraspråkselev som utsätts för en text där implicita 
referenser, namn på platser som eleven inte känner till samt passiva konstruktioner med dold agent 
förekommer kan ha svårt med att förstå och tillgodogöra sig texten (Olvegård 2014:224).  

Reichenberg (2000:5,48) visade att röst och koherens kan öka läsförståelsen för 
andrapsråkselever genom sin studie. Hon skapade tre versioner av samma text med varierande grad 
av röst och koherens. Sedan gav hon de tre versionerna, samt ursprungsversionen till elever i 
högstadiet. Resultatet visade på att ju högre grad av röst och koherens, ju mer förstod 
andraspåkselever utav texten (2000:125-126). Sammanfattningsvis kunde man konstatera att röst 
och kausalitet har en gynnande inverkan på andraspåkstalares läsförmåga. Slutligen, så visade 
Reichenbergs studie att röst har mer inverkan än kausalitet, till skillnad från Becks (1995) studie. 
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Becks studie visade att kausalitet hade en större inverkan än röst. Gemensamt för dessa två studier 
var att när röst och kausalitet förekommer tillsammans ger bäst resultat.  

En liknande studie till Reichenbergs utfördes utav Ransgart (2016). Ransgart valde en 
lärobokstext och ökade förekomsten av röst och kausalitet. Resultatet visade att elever som hade 
läst de omgjorda texterna i högre grad förstod innehållet, än elever som endast hade läst 
ursprungstexterna.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Röst och kausalitet är två språkliga faktorer som påverkar läsbarheten hos en text och därför utgår 
denna studies teoretiska utgångspunkter. Vad som anses med röst och dess underkatogorier 
förklaras utförligare i nästa avsnitt. Sedan kommer även kausalitet att tydliggöras.  

Röst 

Det finns olika definitioner av vad röst innebär. I uppsatsen kommer tre olika kategorier av röst 
att användas och dessa kommer presenteras med en längre presentation här nedan, men först 
kommer begreppen introduceras för att skapa en första inblick i begreppen som ska användas. 
Begreppen ”voice” eller som Reichenberg (2000:54) benämner det som ”röst”introducerades av Beck 
mfl. 1995 med tre underkategorier ”activity”, ”orality” och ”connectivity” (1995:225). Eftersom denna 
studie är skriven på svenska så kommer de engelska begreppen att översättas till svenska. Därför 
kommer activity att benämnas som dynamik, orality som muntlighet och connectivity som närhet i enlighet 
med Martin Ransgart (2006:11) 

Dynamik är det första underkategorin till kategorin röst som kommer att presenteras sedan 
kommer muntlighet samt närhet. Slutligen kommer kausalitet att presenteras.  

Dynamik 

Enligt Beck m.fl (1995:225) så blir en text med hög dynamik enklare för en elev att förstå och på 
samma sätt kommer då en text med lägre nivå av dynamik bli svårare för en elev att ta till sig. En 
hög grad av dynamik innebär att en text har många dynamiska verb i aktiv form, alltså verb som 
beskriver att något förändras eller en handling som sker. Exempel på detta skulle kunna vara 
”berätta” och ”resa”. Om man istället ska beskriva motsatsen till detta så handlar det istället om 
verb som är statiska, som beskriver ett tillstånd istället för en aktivitet, exempel på detta är verb 
som ”har”, ”bor” och ”är” (Hellspong och Ledin 1997:69–70). 

Om en text består av en hög dynamik så betyder detta att verben står i aktiv form, istället för 
passiv form, samtidigt som texten inbegriper bestämda pronomen, också känt som 
demonstrativa/personliga pronomen. Om texten istället består av passiva verbformer så skapas 
vaga subjekt, därmed kommer även distansen mellan texten och läsaren att öka. Till exempel: Kalle 
bakar bullar. Här framgår det tydligt vem som gör vad. En passiv verbform skulle kunna vara: Det 
bakas bullar. Här är det svårare att veta vem som gjort vad. För läsaren kan det bli mer abstrakt/ 
diffust när det gäller vem som gör vad. Det kan upplevas distanserande.  

Om författaren använder sig av obestämda pronomen i texten, exempelvis ”man” och ”någon” 
skapas distans till läsaren. Vill författaren istället skapa närhet med läsaren bör hen istället använda 
bestämda pronomen, exempelvis ”jag”, ”du” eller ”den här” (Reichenberg 2000:87). 
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Muntlighet 

När muntlighet analyseras i texten kommer det att tas hänsyn till om texten har hög eller låg grad 
av muntlighet. En hög grad av muntlighet innebär att det kommer finnas många ord som för eleven 
är kända sedan tidigare, detta skulle kunna vara ord som ”liksom” eller ”snacka”, vilket är ord som 
ungdomar har en stor förståelse för vad ordet innebär. Detta gör att det i texten kommer finnas 
flera dialoger som kommer vara enklare för eleven att ta till sig (Reichenberg 2000:54).  

För att en text ska anses ha ett högt innehåll av information så säger Hellspong och Ledin att 
texten i fråga ska innehålla fler substantiv än verb och pronomen (1997:78–79). Det som kan bli 
problematiskt med en text med hög informationstäthet är att det för de svagare eleverna kommer 
bli svårare att ta till sig innehållet i texten (Melin 1995: 100).  

Närhet 

Närhet är den tredje och sista underkategorin till röst. Att ha hög närhet i en text betyder att 
författaren skapar en text som läsaren har nära till. Det kan innebära att man tilltalar läsaren direkt, 
med en fråga exempelvis, ”Du kanske har undrat varför vi har lagar?”(Reichenberg 2000: 89). Ett 
annat sätt att skapa närhet till läsaren är genom att trycka på känslor eller att man kommer med 
slutsatser som man själv har kommit fram till. Ett exempel på detta lyfter Ransgart fram där hen 
säger ”Tack och lov så har vi vatten, annars skulle vi dö av hunger och törst.” (Ransgart 2006: 10). 
Men Ransgart påstår även att begreppet röst är begrepp som är ett komplext begrepp där man 
måste ta hänsyn till flera olika språkliga fenomen (Ransgart 2006: 11). 

Ransgart för även diskussioner kring underkategorierna dynamik, muntlighet och närhet och 
huruvida dessa inte alltid är skilda från varandra på ett tillräckligt tydligt sätt. Ransgart påstår även 
att en texts dynamik i vissa fall skulle kunna vara en del i en text muntlighet. Ett citat från Ransgart 
lyder, ”ett större problem med definitionerna är att de är vagt formulerade och rymmer 
exemplifieringskonstruktioner, vilket tyder på att det finns andra språkliga uttryck som kan läsas in 
i dem” (Ransgart 2006: 11). Fastän Ransgart väljer att kritisera dessa begrepp kommer begreppen 
ändå användas då metoden till studien som görs istället är inspirerad av Reichenbergs studie. 

 

Kausalitet 

Här kommer en överblick för olika typer av sätt att binda samman texter för att ge läsaren ett vidare 
perspektiv på vilken roll textbindningen har. Senare kommer en mer grundlig beskrivning gällande 
den textbindning som kommer beröras av denna studie. 

Kausalitet är ytterligare en faktor som påverkar förståelsen för texten. Reichenberg menar med 
det att de språkliga delar som underlättar eller gör det tydligare hur orsak och verkan har ett 
samband i en text för läsaren. Detta kan vara ord som däremot, ändå och men, som skapar en 
större förståelse för textens innebörd (Reichenberg 2000:81-82, Ransgart 2006:7). Genom att 
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kausaliteten är hög i en text kommer en andraspråks elevs förståelse vid läsningen att bli högre, 
kanske till och med i liknande nivå som en elev med svenska som förstaspråk (Löthagen m.fl. 
2012:97). 

Reichenberg (2014:25) argumenterar för att läsare som har svårare att ta till sig en text, svaga 
läsare, har större problem med att upptäcka sambanden mellan orsak och verkan i en text. Detta 
skapar ett problem med att få en förståelse för hur saker hänger samman med varandra, alltså 
problem med att skapa sig en helhetsbild. Hellspong och Ledin (2014:25) trycker på vilken roll 
textbindningen har, alltså hur meningarna och satserna samverkar för att skapa vad man kallar 
koherens, vilket är sammanhang, i texten. Genom att skapa en ”röd tråd” i texten kommer 
läsningen för eleverna att underlättas. Detta kan göras genom att man på ett tydligt sätt som 
författare för fram sitt budskap till läsaren, eller att författarna ger en tydlig förklaring till de logiska 
sambanden i meningarnas olika led (Hellspong och Ledin 1997:35,81). Hellspong och Ledin lägger 
även fram tre olika sätt att skilja på textbindningar, dessa är: referensbindningar, tematisk bidning 
och konnektivbindning. På följande sätt exemplifieras referensbindning: 

Bakterie på BB dödade nybliven mamma. En nyförlöst kvinna på Södersjukhuset i 
Stockholm har avlidit i barnsäng efter att ha blivit smittad av den s k mördarbakterien, 
streptokock A (Hellspong & Ledin 1997:81). 

Ser vi till detta exempel så är mamman och bakterien de viktigaste referenterna, som vi kan utläsa 
av ”en nyförlöst kvinna” som vi kan referera tillbaka till ”nybliven mamma” och på samma sätt kan 
man återkoppla ”mördarbakterien” till det som i början av texten refereras till som ”Bakterie”. 
Eftersom dessa två ord återkommer blir texten därmed mer begriplig. Hellspong och Ledin (1997: 
81) tycker alltså att det är ordets referens som formar en referensbildning snarare än ordets 
betydelse.  

Ser vi till det som kallas för tematisk bindning som bygger på tema-rema-principen. Denna 
princip handlar om att man går från något man känner till något som man inte känner till(Hellspong 
och Ledin 1997: 85) Genom att koppla samman tema och rema utkristalliseras en kontext där då 
tema alltså står för det vi sedan tidigare har kunskap om och där rema är något nytt och sedan 
tidigare inte känt. För att skapa en tydlig förståelse och kontext kommer man därför ofta placera 
tema tidigt i texten och fortsätter med rema för att binda samman det kända och hittills okända 
(ibid). 

När man pratar om konnektivbindningar pratar man om dessa som sätt att språkligt kunna sätta 
ihop meningar och även skapa en förståelse för vad meningen vill säga. Där kan man exempelvis 
använda sig av ord som därför. Detta ord blir en markering för hur två meningar kan hänga samman 
och detta kallas för en konnektiv (Hellspong och Ledin 1997: 85). 

Vidare delar Hellspong och Ledin(1997: 88) upp konnektivbindningar i fyra grupper: additiv-, 
temporal-, adversiv- och kausal konnektivbindning. Om vi ser till den additiva 
konnektivbindningen så är det ord som gäller tillägg, exempel på detta kan vara och, när också. De 
temporala konnektivbindningarna är istället dem som berör tidsförhållanden, där används ord som 
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när, då eller sedan. Adversiv konnektivbindning hänvisar till motsatser och då kan vi istället se ord 
som men, dock, däremot, eller ändå. 

För att istället se ett samband mellan orsak och verkan så tittar man på det som kallas för kausal 
konnektivbindning där ord som eftersom, därför och för att är tydliga exempel på denna typ av 
bindning. Beroende på vilket typ av text det är man har framför sig kommer dessa olika 
bindningsformer att vara närvarande. Ser vi till de additiva bindningsorden så använder man dessa 
i de flesta fall för att få en röd tråd i beskrivande texter. När det istället handlar om berättande 
texter kommer man kunna se tydligare kopplingar till de temporala bindningarna. Läser man en 
utredande text kommer man på samma sätt att i stor utsträckning ta del av kausala bindningsord 
och de adversativa återfinns i argumenterande skrifter (Hellspong och Ledin 1997:88-89). 

Det Hellspong och Ledin gör är att man delar upp dessa fyra olika delar i två grupper. Där 
återfinns den additiva- och den temporala konnektivbindningen i den grupp som man väljer att 
kalla för ”svaga”. De kallas för ”svaga” eftersom dessa konnektivbindningar inte explicit gör hur 
orsaksamband hänger ihop i en mening eller i ett stycke.  Den additiva enbart indikerar att det som 
skrivits kan återkopplas till det som man skrivit tidigare i texten, samtidigt som den temporala bara 
visar att textens förlopp styrs av tiden.  ”Motsatsen” till dessa är alltså de ”starka”, ser vi till de 
adversativa och kausala kan dessa visa på problem, förutsättningar och konsekvenser som i sin tur 
skapar en mer sammanhängande och explicit text. Detta kan bidra till en mer begriplig text om 
läsern klart för sig hur saker och ting hänger ihop i texten.  

Med detta som bakgrund så kommer denna undersökning enbart fokusera på de två sistnämnda, 
kausala och adversativa konnektiverna, eftersom dessa två på ett tydligare sätt visar vilken 
information som kommer fram i texten (Hellspong och Ledin 1997: 88). Detta är samma 
tillvägagångssätt som Reichenberg analyserar texter i sin undersökning (Reichenberg 2000: 84). 

 
Tabell 1: Adversativa och kausala konnektiver (Hellspong & Ledin, 1997) 
Huvud och undergrupper Exempel på konnektiver 
Adversativa men, dock 
Koncessiv (medgivande) trots att, ändå 
Kausal eftersom, därför 
Konsekutiv (konsekvens) följaktligen, så att 
Konditional (villkor) om 
Final (avsikt) för att 

 
 
 



 

 17 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är titta närmare på vilka förutsättningar andraspråkselever ges för 
att underlätta läsförståelsen genom att titta närmare på förekomsten av röst och kausalitet, gällande 
de NPen för årskurs 6 och för årskurs 9. 

Utifrån studiens syfte så kommer NPens läsförståelse del för årskurs 6 samt 9 att studeras. För 
att ta reda på förekomsten av de två språkliga variablerna kommer dessa nedanstående 
forskningsfrågor att besvaras: 

 
1. Hur framträdande är röst i läsförståelsetexterna för årskurs 6 för år 2013 i de NPen i svenska 

och svenska som andraspråk? 
2. Hur förekommande är kausalitet i läsförståelsetexterna för årskurs 6 för år 2013 i de NPen 

i svenska och svenska som andraspråk? 
3. Hur framträdande är röst i läsförståelsetexterna för årskurs 9 för år 2013 i de NPen i svenska 

och svenska som andraspråk? 
4. Hur förekommande är kausalitet i läsförståelsetexterna för årskurs 9 för år 2013 i de NPen 

i svenska och svenska som andraspråk? 
 
Resultatet kommer utifrån dessa frågeställningar att diskuteras i det avslutande avsnittet i vilken 

mån läsförståelsetexterna underlättar för andraspråkslevers förståelse av provtexterna.  
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Metod 

I denna studie har både en kvalitativ och kvantitativ metod valts för att få en djupare inblick . Varje 
utvald text kommer att studeras utifrån röst och kausalitet. Skillnaderna mellan texterna kommer 
att presenteras och därmed ge inblick i hur texterna skiljer sig. Endast utdrag av texterna kommer 
att presenteras i denna studie, och inte texten som helhet. I undersökningen kommer hela texterna 
att tas i beaktande. Metoden har utformats tidigare och har inspirerat denna studies utformning, 
utav Jadari (2018).   

Röst 

Dynamik 

För att studera en texts dynamik så har följande tillvägagångssätt valts. Först har samtliga verb 
markerats. Sedan studeras vilka verb som är dynamiska och passiva. En text med fler passiva 
verbformer är mindre dynamisk än en text med lägre antal passiva verbformer. Ifall en text har fler 
aktiva verbformer, anses texten ha en högre grad av dynamik (Reichenberg, 2000:54).  

Enligt Hellspong och Leding (1997:69-70) kan verbet placeras in i meningen ”hålla på att …” 
eller ”hålla på och…”. Om verbet passar in i meningen och betecknar en form av förändring tyder 
det på att verbet är dynamisk . Exempelvis ”håller på att tänka på dig” kommer verbet ”tänka” att 
klassas som statisk verb då den enligt Helspong och Ledin betecknar en inre process. Medan ”håller 
på att måla” kommer verbet ”måla” räknas som ett dynamiskt verb eftersom den betecknar en 
form av förändring . Sammansatta verbtempus som exempelvis ”har dansat” räknas var för sig 
(1997:69,130).  

Resultatet kommer även att presenteras i en tabell. Det har även undersökts närmare om 
subjektet framhävs på ett tydligt sätt. I en text där många dynamiska verb förekommer 
kännetecknas texten av konkreta verb som betecknar handlingar. Dessa handlingar utförs av tydliga 
subjekt som exempelvis ”jag”, ”vi”, eller ”du”. Motsatsen till de bestämda pronomen är exempelvis 
de obestämda pronomen som ”man”, ”någon”, eller ”vilka som helst”. De obestämda pronomen 
ger ett vagt intryck och kan förekomma i texter med många verb i passiv form. Därför kommer 
vissa utdrag från de undersökta texterna att presenteras och diskuteras.  

Närhet 

För att undersöka närhet analyseras förekomsten av tilltal och frågor som är riktade till läsaren. 
Reperensativa utdrag där närhet genom exempelvis tilltal, omtal, frågor eller andra inslag som dialog  
i texten som skribenten använder sig av för att skapa närhet mellan texten och läsaren .  

Enligt Reichenberg (2000:54) innebär en hög grad av tilltal och frågor en högre grad av närhet.  
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Muntlighet 

För att beräkna informationstätheten, räknas antalet substantiv och divideras med totalt antal ord 
i texten (Reichenberg, 2000:74). Enligt Melins analys av SO-läroböcker för högstadiet är andelen 
substantiv mellan 22% och 24% av den totala mängden ord (1995:121).  

I denna studie undersöks också Nominalkvot (NQ), vilket är ett alternativt sätt att beräkna 
informationstäthet. Summan av antal substantiv divideras med summan av antal verb. Därmed 
erhålls ett NQ (Melin & Lange, 2000:48-49). Riktlinjerna enligt Melin & Lange är 1,18 för en 
lärobok i relation till  exempelvis en kvällstidning som har en NQ på 0,99 och talspråk har ett NQ 
omkring 0,25 (Melin & Lange 2000:168). En hög grad av informationstäthet kan försvåra 
förståelsen för en text för exempelvis en svag läsare (Melin 1995:100). 

I denna studie kommer även antalet sammansättningar beräknas. Färre sammansättningar 
innebär högre grad av muntlighet (Hellspong & Ledin, 1997:71). Ett exempel på ett sammansatt 
ord är ”månadshyra” eller ”fotbollsmål”. 

 

Kausalitet 

För att undersöka en texts kausalitet, beräknas förekomsten av antalet adversativa och kausala 
konnektorer samt lexikala uttryck. Eftersom adversativa och kausala konnektorer samt lexikala 
uttryck är språkliga drag som bidrar till att explicit göra hur orsaksamband hänger ihop i en text.  
Exempel på  lexikala uttryck kan vara ”berodde på” , ”ledde till”eller ”på grund av”. I denna studie 
har Reichenbergs metod tillämpats för beräkning av kausalitet. Detta innebär att summan av 
konnektorerna och de lexikala uttrycken divideras med den totala mängden bisatser, infinitivfraser 
och huvudsatser (2000:104-105). En text som har låg procentuell förekomst av konnektorer tyder 
på att texten har en låg grad av kausalitet (Reichenberg, 2000:82). 

Urval och material 

Materialet som undersöks i denna studie är NP från 2013, i synnerhet läsförståelsedelen i svenska 
och svenska som andraspråk, årskurs 6 och årskurs 9. Den delen valdes på grund av att den har i 
avsikt att testa elevernas läsförståelseförmåga. Denna studie tittar närmare på språkliga faktorer 
som röst och kausalitet som kan underlätta förståelsen av en text.  En annan anledning till varför 
NP valts är att den är obligatorisk i grundskolan vilket innebär att alla elever kommer att utföra 
provet. Dessutom har ingen annan till min kännedom tidigare forskat/ tittat närmare kring 
förekomsten av röst och kausalitet hos NP från 2013 i årskurs 6 & 9.  

Texthäftet från årskurs 6 , 2013 består av två skönlitterära texter, två dikter samt tre 
sakprosatexter. 

Texthäftet från årskurs 9, 2013 består av tre sakprosatexter, en skönlitterär text samt en dikt.  
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De texter som undersöks närmare är sakprosatexter eftersom de anses vara svårlästa (Reichenberg 
2013:215), till skillnad från de skönlitterära texterna som vanligtvis innehåller både röst och 
kausalitet.  

Tre texter från årskurs 6 och tre texter från årskurs 9 har analyserats för att kunna bilda mig en 
uppfattning om hur det ser ut med de två språkliga variablerna röst och kausalitet. Dessutom har 
hänsyn tagits till uppsatsens omfång. 
NPen innefattas av offentlighets – och sekretesslagen (SFS 2009:400 17.4§) därför är NP för 
årskurs 6 år 2012,2013,2015,2016 ”senaste” upplagorna som offentliggjorts. De NP för årskurs 9 
har år 2011,2012,2013 och 2014 offentliggjorts. 2013 års upplagor har valt från respektive årskurs 
eftersom det är lämpligare att jämföra NP från samma år. Det vore förstås intressant att undersöka 
”nyare” upplagor av NP. Eller göra en jämförelse mellan gamla och något nyare NP gällande 
förekomsten av röst och kausalitet.  

De utvalda texterna som analyserats i denna studie består av tre sakprosatexter från NP årskurs 
6 och tre sakprosatexter från årskurs 9 i ämnet svenska och svenska som andraspråk.  
 
Utvalda texter årskurs 6  
Texthäftet som har används i denna studie heter Bygga broar (2013) och  handlar om konkreta broar  
men också broar som byggs mellan människor i form av relationer, förståelse och kunskaper 
(Lärarhandledningen 2013:1). Texthäftet är uppdelat i två typer av texter, skönlitterära och 
sakprosa.  
 
De sakprosatexter (nyhetsartiklar) som har lyfts fram ur texthäftet för analys i denna studie är:  
 

• ”Antik stenbro till salu på Blocket” 
Texten är skriven av Hans Lundgren. Den publicerades i Uppsala Nya Tidning 2012.  

• ”Ett läger med flera kulturer” 
Texten är skriven av Anna Bachman. Den publicerades i Helsingborgs Dagblad 2011.  

• ”Lås fast din kärlek” 
Texten är skriven av Sofi Tagesson. Den publicerades i Mariestads-tidning, år 2012.  
 
Utvalda texter årskurs 9  
Texthäftet som har används i denna studie heter Spegel, spegel på väggen där… (2013) och har identitet, 
kroppsfixering och utseende som huvudtema. Texthäftet är uppdelat i två typer av texter, 
skönlitterära och sakprosa.  
 
De sakprosatexter som har lyfts fram ur texthäftet för analys i denna studie är:  
 

• ”Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle” 



 

 21 

Texten är en nyhetsartikel skriven av Peter Letmark. Den publicerades i Dagens Nyheter år 2011.  
• ”Jag ville sticka ut, våga synas” 

Texten är skriven av Malin Nordgren. Den publicerades i Dagens Nyheter år 2011.  
• ”Plastikoperationer” 

Texten är signerad av evilneedscandytoo. Den publicerades i www.ungdomar.se år 2006. 
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Analys 

Nedan presenteras resultaten av analysen. Först presenteras ÅK 6 resultat av dynamik, muntlighet 
och närhet som tillsammans utgör  textens ”röst”. Sedan kommer resultaten  av röst för ÅK 9 att 
presenteras. Slutligen kommer resultatet av kausalitet från de undersökta texterna från ÅK 6 & ÅK 
9 att presenteras. Resultatet av analysen  kommer att presenteras med hjälp utav tabeller med 
tillhörande texter. 

Röst ÅK 6 

Dynamik 

 
I tabell 2 redovisas förekomsten av dynamiska och passiva samt statiska verb av de utvalda texterna 
från NPen 2013 årskurs 6 att presenteras i en tabell. Även representativa utdrag ur texterna där 
exempel på dynamiska samt passiva verb förekommer från de olika texterna att presenteras. 

 
Tabell 2: Förekomsten av dynamik ÅK 6 

Text Verb 
Dynamiska 

verb i antal och 
procent 

Passiva verb i 
antal och procent 

Statiska verb i 
antal och procent 

Antik 
stenbro till salu 

på Blocket 
43 

8 6 29 

18,6% 13,9% 67,4% 

Ett läger 
med flera 

kulturer 
47 

8 4 35 

17,0% 8,5% 74,4% 

Lås fast din 
kärlek 

36 
6 4 26 

16,6% 11,1% 72,2% 
 
I texten ”Antik stenbro till salu på Blocket” (NP, 2013a:12) förekommer det marginellt fler  

dynamiska  verb i jämförelse med de två övriga texterna. Samtidigt är förekomsten av de passiva 
verben lägst hos ”Ett läger med flera kulturer” . Nedan kommer exempel på meningar där dynamiska 
och passiva verb förekommer. 

Jag ansökte om deras stöd för att kunna renovera bron. Men att plocka ner den och sätta 
upp den igen skulle kosta in emot två miljoner kronor och det har inte staten råd med (NP 
,2013a:12). 
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I exemplet ovan från ”Antik stenbro till salu på Blocket”, förekommer det ett tydligt subjekt i form 
av ”Jag” som utför aktiva handlingar (ansökte, renovera, plocka, sätta) vilket kan bidra till att underlätta 
förståelsen av texten för en andraspråkselev.  

Det förekom även meningar där passiva verb uppträdde i texten med vaga eller obestämda 
subjekt, vilket kan försvåra förståelsen av texten för en andraspråkstalare. Se exempel nedan:  

Jag tycker inte att man skall ge sig på att riva förfädernas hantverk, men i det här fallet 
måste bron ersättas för att husen på andra sidan ån skall kunna nås av de boende(NP 
,2013a:12). 

Det framkommer inte i texten eller i exempelmeningen vem bron ska ersättas av vilket kan bidra 
till otydlighet för läsaren. Dessutom skapas distans till läsaren då det kan vara svårt att tyda vem 
”man” är som ska riva förfädernas hantverk. Exempelmeningen ovan kan skapa en förvirring för 
en elev i årskurs 6 som inte riktigt behärskar det svenska språket än och som tvingas lista ut det 
som står mellan raderna. 

I texten Ett läger med flera kulturer (NP, 2013a:13) förekommer det endast 4 passiva verb vilket 
utgjorde ca 8 % av texten.  Exempel på passiva verb presenteras nedan. 

Scouter från drygt 150 olika länder har samlats för läger i Rinkaby. I går ordnades en 
gemensam kulturfestival där varje nationalitet gav andra scouter ett smakprov på deras 
hemland. 

Det framkommer inte vem som ordnade kulturfestivalen, då det inte finns ett tydligt subjekt, 
men i den första meningen utgör scouter från drygt 150 olika länder subjektet i meningen vilket 
kan bidra till att göra texten mer begriplig för en andraspråkselev.   

Lite längre ner i texten framkommer det i ett stycke som innehåller både passivt men även 
dynamiska verb med tydliga subjekt vilket kan underlätta förståelsen av handlingen i texten. 

Från italienarnas läger pumpas O sole mio ut från högtalarna och pastamaskinerna går 
varma.  Lite längre bort bjuder japanska scouter klädda i kimonos på en högtidlig 
teceremoni, amerikanerna har klätt sig i cowboykläder och poppar popcorn samtidigt som 
finländarna byggt en bastu och piskar varandra med björkris.  

Det är från italienarnas läger musiken kommer ifrån, det är de japanska scouterna klädda i 
kimonos som bjuder på te, och amerikanerna klädda i cowboykläder som poppar popcorn samtidigt 
som finländarna byggt en bastu och piskar varandra med björkris.  

Även i den tredje texten Lås fast din kärlek (NP, 2013a:14) uppträder både dynamiska och passiva 
verb. Exempel på meningar där det förekommer passiva respektive dynamiska verb presenteras 
nedan.  

Du får ju nästan dyka efter nyckeln om du ska låsa upp, säger Lena Kättström Höök, 
etnolog och intendent vid Nordiska museet.  
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I exempelmeningen ovan framkommer ett tydligt subjekt (du) som utför konkreta handlingar 
(dyka, låsa upp) vilket bidrar till att underlätta förståelsen av texten för en andraspråkselev i årskurs 
6. Samtidigt som texten även innehåller verb i passiv form så som exemplet nedan.  

Kärlekslåsen dök upp i Sverige första gången 2009, men har funnits i Europa betydligt 
längre. Traditionen tros vara österländsk från början, och spår av den kan hittas långt 
tillbaka i tiden.  

De passiver funnits, tros och hittas som uppträder i meningarna ovan kan bidra till att göra texten 
mer abstrakt och svårbegriplig i synnerhet när tydliga subjekt saknas som utför konkreta aktiva 
handlingar.  

Sammanfattningsvis, förekom det både passiva samt dynamiska verb i samtliga undersökta 
texterna från NPen i årskurs 6 2013. Det man kunde konstatera är att texten Antik stenbro till salu 
på Blocket innehöll flest dynamiska verb (18,6 %) vilket enligt Reichenberg (2000:54) underlättar 
läsförståelsen. Däremot innehöll texten även flest passiver (13,9 %). En slutsat man kan dra 
gällande texten Antik stenbro till salu på Blocket är att den skiljde sig marginellt gällande textens 
dynamik i relation till de övriga två texterna. Däremot så innehöll den procentuellt betydligt fler 
passiva verb än de övriga två undersökta texterna från årskurs 6.   

Texten Ett läger med flera kulturer anses bäst lämpad för andraspråkselever av de tre undersökta 
texterna då den innehåller 17 % dynamiska verb och endast 8, 5 % passiva verb. Eftersom en text 
med hög andel dynamiska verb och låg andel passiva verb innehåller bestämda pronomen, som 
tillsammans med de dynamiska verben bidrar till att texten blir mer konkret och begriplig för en 
andraspråkselev enligt Reichenbergs (2000) teorier. 
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Muntlighet 

 
Substantiv bidrar till informationstätheten i en text (Reichenberg, 2000:74) och därför har antalet 
substantiv dividerats med totala antalet ord för att få fram ett procenttal. 

 
Tabell 3: Förekomsten av muntlighet ÅK 6 
Text Antal ord Substantiv Sammansatta ord 

Antik stenbro till salu på Blocket 221 
50 6 
22,6% 2,71% 

Ett läger med flera kulturer 307 
70 13 
22,8% 4,23% 

Lås fast din kärlek 208 
51 7 
24,5% 3,36% 

 
Tabell 4: Nominalkvoten hos NP ÅK 6 
Text Substantiv Verb Nominalkvoten NQ 

Antik stenbro till salu på Blocket 50 43 1,162 

Ett läger med flera kulturer 70 47 1,289 

Lås fast din kärlek 51 36 1,416 

 
Procentuellt så innehöll alla tre texterna ungefär lika mycket substantiv och alla tre texterna visade 
även snarlika resultat gällande textens nominalkvot (NQ). Det som skiljde texterna åt var antalet 
sammansatta ord, där texten Ett läger med flera kulturer innehöll nästan dubbelt så många 
sammansatta ord som de övriga texterna. 
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Sammansättningar bidrar till en texts informationstäthet och är mindre vanlig i en talspråklig text. 
Nedan presenteras förekomsten av samansättningar som bidrar till att texten blir mindre muntlig, 
vilket innebär att få sammansättningar i en text bidrar till högre grad av muntlighet än en text med 
många sammansättningar. 

 
Tabell 5: Förekomsten av sammansatta ord. NP ÅK 6 

Text Sammansatta ord 
Exempel på sammansatta 

ord från texten 

Antik stenbro till salu på 
Blocket 

6 

grannbyn, tegelverket, 
åretruntboende, stenbron, 

brandbilar, 
slamsugningsbilen, hantverk, 

stenvalvsbro 

Ett läger med flera 
kulturer 

13 

kulturfestival, smakprov, 
hemland, festivalstämning, 

pastamaskinerna, teceremoni, 
cowboykläder, 

midsommarstång, godisbilar, 
geléhallon, polkagrisar, 

värdland, utflykter 

Lås fast din kärlek 7 
Kärlekslås (3), hänglås, 

kärleksmanifestation, 
låspaket, hotellrestaurangen. 

 
Vissa av de sammansatta orden upprepades flera gånger under hela texten. Dessa ord har räknats 
var för sig för att om det är ett ord som för eleven är svår och okänd sedan tidigare innebär det att 
eleven utsätts för samma ord flera gånger och därför kan det bidra till att eleven inte förstår stora 
delar av texten. 

Närhet 

När texten talar direkt till läsaren genom att engagera och bjuda in hen i texten skapas en närhet 
mellan texten och läsaren. Författaren kan göra sig synlig genom direkt tilltal och uppmaningar till 
den tilltänkta läsaren.  

I texten Antik stenbro till salu på Blocket förekommer det inget direkt tilltal eller frågor till läsaren 
i texten men däremot förekommer det personliga pronomenet ”jag” vid två tillfällen i texten. Vid 
båda tillfällena så skapas en närhet i texten då personen i artikeln svarar på journalistens frågor 
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genom att svara i jag form. Nedan presenteras exempel ur texten Antik stenbro till salu på Blocket på 
sida 12 för att illustrera närhet på ett tydligt sätt.  

Ja, det har jag papper på. Jag ansökte om deras stöd för att kunna renovera bron.  

Jag tycker inte man skall ge sig på att riva förfädernas hantverk, men i det här fallet måste 
bron ersättas för att husen på andra sidan ån skall kunna nås av de boende.  

 
I texten Ett läger med flera kulturer på sida 13, tillkommer det inget direkt tilltal till läsaren eller att 

skribenten ställer frågor till läsaren. Däremot så förekommer det vid ett tillfälle att det personliga 
pronomenet ”jag” även här efter att journalisten ställt en fråga och personen svarar i jagform. 
Exempel nedan: 

Jag har haft fantastiskt roligt de här dagarna, lärt mig massor, träffat många nya vänner och 
fått vara ute i naturen- det bästa av bästa med att vara scout.  

 
I den tredje och sista texten som analyserades från årskurs 6, Lås fast din kärlek på sida 14 

förekom det direkt tilltal till journalisten i artikeln genom pronomen du, vilket också kan uppfattas 
som direkt tilltal till läsaren.  Nedan presenteras exempel där direkt tilltal förekommer i texten: 

Du får ju nästan dyka efter nyckeln om du ska låsa upp, säger Lena Kättström Höök, 
etnolog och intendent vid Nordiska museet (Lås fast din kärlek, 2013:14). 

Och idag kan du manifestera din kärlek med ett lås i Sverige (Lås fast din kärlek, 2013:14).  

 
Man kan dra slutsatsen att det förekommer närhet i samtliga analyserade texter som har 

undersökts i denna studie gällande NP från 2013 i årskurs 6. Detta genom förekomsten av de 
direkta tilltalen med personliga pronomen som ”jag” och ”du” har närhet skapats. Även om alla 
tre texterna från årskurs 6 var nyhetsartiklar där journalisten ställde frågor till de personerna som 
intervjuades i texten och att de i sin tur svarade på journalistens frågor i jag och du form, skapades 
närhet. 

Kausalitet ÅK 6 

Tabell 6: Förekomsten av adversativa kausala konnektorer 

Text Antal satser 

Förekomsten av 
adversativa kausala 
konnektorer och 

övriga lexikala uttryck 

Andel i procent 

Antik stenbro till salu 
på Blocket 

28 6 21,4% 
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Ett läger med flera 
kulturer 

38 5 13,1% 

Lås fast din kärlek 25 3 12,0% 
 
Tabellen visar texten Antik stenbro till salu på Blocket hade hög andel explicit kausalitet, hela 21,4 % 
jämfört med de övriga undersökta texterna från NPen årskurs 6. Texterna Ett läger med flera kulturer 
och Lås fast din kärlek innehöll nästan lika mycket andel kausalitet 13,1 % respektive 12 %. I relation 
till Reichenbergs bearbetade texter där hon ökade graden av kausalitet från 17,1% respektive 9 % 
till 35, 8 % och 22, 9 % (2000:105) så anses ändå de två sist nämna texterna innehålla låg grad av 
kausalitet. 

Nedan presenteras exempel på explicit kausalitet från texten Antik stenbro till salu på Blocket , sida 
12. 

Jag tycker inte man skall ge sig på att riva förfädernas hantverk, men i det här fallet måste 
bron ersättas för att husen på andra sidan ån skall kunna nås av de boende 

 
I exempelmeningen ovan uttrycks kausalitet med en tydlig markör, som i ovanstående exempel 

ser man att subjunktionen för att används för att tydliggöra hur orsakssamband hänger ihop mellan 
satserna. Det är just för att som används som de vanligaste kausala uttrycken för att underlätta 
förståelsen. 

I Ett läger med flera kulturer (2013:13) innehöll texten få markörer som på ett tydligt och explicit 
sätt gav uttryck till kausalitet. De flesta försöken som har gjorts i texten för att underlätta hur orsak 
samband hänger ihop använder författaren sig av där, exempelvis: 

Scouter från drygt 150 olika länder har samlats för läger i Rinkaby. I går ordnades en 
gemensam kulturfestival där varje nationalitet gav andra scouter ett smakprov på deras 
hemland. 

 
Texten, Lås din kärlek (2013:14), framträdde inte så många kausala markörer som på ett tydligt 

sätt förklarade hur satserna hängde ihop men det fanns ändå några och nedan illustreras exempel 
från texten. 

Du får ju nästan dyka efter nyckeln om du ska låsa upp den, säger Lena Kättström Höök, 
etnolog och intendent vid Nordiska museet. 

I Kina satte man mindre lås, mer som amuletter, på små barn för att skydda dem och ge de 
ett långt liv. 

Sammanfattningsvis ligger sakprosatexterna från ÅK 6 mellan 12 och 21,4 % kausalitet. Antik 
stenbro till salu på Blocket innehåller flest kausala uttryck. Samma text har även högst andel röst. En 
sammanfattning presenteras i tabell 7.  
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Tabell 7: Sammanfattning av dynamik, muntlighet och kausalitet för ÅK 6 

 Dynamik Muntlighet Kausalitet 

 
Dynamiska 
verb i 
procent 

Passiva 
verb i 
procent 

Statiska 
verb i 
procent 

Andel 
substantiv 

Andel 
sammansatta 
ord 

NQ Kausalitet 
i procent 

Antik 
stenbro 
till salu 
på 
Blocket 

18,6 13,9 67,4 22,6 2,71 1,162 21,4 

Ett 
läger 
med 
flera 
kulturer 

17,0 8,5 74,4 22,6 4,23 1,289 13,1 

Lås fast 
din 
kärlek 

16,6 11,1 72,2 24,5 3,36 1,416 12 

  

Röst ÅK 9 

Dynamik 

 
Nedan kommer förekomsten av dynamiska och passiva samt statiska verb av de utvalda texterna 
ur NPen 2013 från årskurs 9 att presenteras i en tabell. Även representativa utdrag ur texterna där 
exempel på dynamiska samt passiva verb förekommer från de olika texterna att presenteras. 
 
Tabell 8: Förekomsten av dynamik, ÅK 9 

Text Verb 
Dynamiska 
verb i antal och 
procent 

Passiva verb i 
antal och 
procent 

Statiska verb i 
antal och 
procent 

Roligare att vara prinsessa 
än Batman, tyckte Kalle 120 17 0 103 

14,1% 0% 85,5% 
Jag ville sticka ut, våga 

synas 219 10 7 202 
4,5% 3,1% 92,2% 

Plastikoperationer 160 9 3 148 
6,2% 1,8% 92,5% 

 



 

 30 

Det förekommer inga passiva verb i texten Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle (se 
tabell 8), till skillnad från de övriga texterna. Däremot så förekommer det överlägset mest 
dynamiska verb (14 %) vilket betyder att är mycket aktivitet i texten. Nedan presenteras ett utdrag 
ur texten där det framkommer konkreta handlingar med tydliga subjekt. 

Hans pappa hoppar in i duschen. Jag fixar och donar med håret, sminkar mig och målar 
naglarna (Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle, 2013: 3). 

 
I texten Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle, förekommer det mycket handlingar som 

utförs av tydliga subjekt och det kan underlätta förståelsen för en elev som har svenska som sitt 
andraspråk.  

I texten Jag ville sticka ut, våga synas förekommer det nästan lika mycket passiva verb som 
dynamiska verb procentuellt. Och om man jämför med texten Roligare att vara prinsessa än Batman, 
tyckte Kalle, så kan man tydligt se att texten Jag ville sticka ut, våga synas innehåller betydligt färre 
dynamiska verb. Dessutom innehåller texten Jag ville sticka ut, våga synas fler verb i passiv form. 
Vilket kan tyda på att viss information är undangömd för läsaren vilket kan bidra till att göra texten 
mer  abstrakt och distanserande. Däremot förekom det tydliga subjekt i de meningar där passiva 
verbformer figurerade.  

Nedan presenteras exempelmeningar där passiver med tydligt subjekt förekom från texten Jag 
ville sticka ut, våga synas.  
 

Hans föräldrar skildes tidigt och där var en del problem (Jag ville sticka ut, våga synas, 2013: 
12). 

Då syntes jag verkligen, svart runt ögonen och med långt svart hår (Jag ville sticka ut, våga 
synas, 2013:12).  

 
I den tredje och sista texten Plastikoperationer så förekom det båda passiva och dynamiska verb. 

Och när dynamiska verb förekom så fanns det ett tydligt subjekt som utförde en konkret aktiv 
handling och när passiva verb förekom så blev meningen genast mer abstrakt och informationstät. 
För att på ett tydligt sätt synliggöra detta så kommer nedan två exempel från texten där första 
meningen innehåller dynamiska verb och andra exemplet innehåller passiva verb. 

Tänk att en kirurg kan operera fram så fantastiska resultat! Ja, jag hyllar nog plastikkirurgin 
(Plastikoperationer, 2013:17). 

Dels är det helt underbart att människor med komplex, medfödda defekter eller som bara 
vill ändra nåt för att uppnå perfektion, ges möjligheten att göra det (Plastikoperationer, 
2013:17). 

 
Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att dynamiska verb förekommer i samtliga 

undersökta texterna. Däremot så före kommer det passiva verb endast i två texter,  
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Jag ville sticka ut, våga synas och Plastikoperationer. Även om förekomsten av de passiva verben 
procentuellt var relativt nära så fanns det betydligt större skillnad gällande förekomsten av de 
dynamiska verben. I texten det Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle förekom det 14,1 % 
dynamiska verb i jämförelse med 4,5 % och 6,2 %. Den sist nämnda texten kan ändå anses vara 
lättast att läsa för andraspråkselever eftersom den innehöll märkbart fler dynamiska verb och ingen 
förekomst av passiva verb.  
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Muntlighet 
 

Som det har nämnts tidigare, bidrar substantiv till informationstätheten i en text (Reichenberg, 
2000:74) och därför har antalet substantiv dividerats med totala antalet ord för att få fram ett 
procenttal. 
 

Tabell 9: Förekomsten av muntlighet ÅK 9 

Text Antal ord Substantiv 
Sammansatta 

ord 
Roligare att vara prinsessa än Batman, 

tyckte Kalle 
530 

91 8 
17,1% 1,50% 

Jag ville sticka ut, våga synas 938 
130 19 

13,8% 2,02% 

Plastikoperationer 844 
87 21 

10,3% 2,48% 
 
Tabell 10: Nominalkvoten hos NP ÅK 9 
Text Substantiv Verb Nominalkvoten NQ 
Roligare att vara prinsessa än Batman, 

tyckte Kalle 
91 120 0,758 

Jag ville sticka ut, våga synas 130 219 0,593 

Plastikoperationer 87 160 0,543 

 
Som det framkommer av tabellen ovan så förekommer det att texten Roligare att vara prinsessa än 
Batman, tyckte Kalle innehåller flest substantiv (17 %) däremot hälften så lite sammansatta ord som 
de två övriga texterna i årskurs 9. Medan texten Plastikoperationer har flest sammansätta ord nämligen 
hela 21 stycken. Även resultatet på nominalkvoten visar att texten Roligare att vara prinsessa än Batman, 
tyckte Kalle innehåller betydligt fler substantiv (0,758) i jämförelse med de andra två texterna. 
Samtidigt som de andra två texterna visar snarlika resultat (0,593 respektive 0,543). 
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Det man bör ha i åtanke är att sammansatta ord bidrar till en texts informationstäthet och är 
mindre vanlig i en talspråklig text. Vilket innebär att få sammansättningar i en text bidrar till högre 
grad av muntlighet än en text med många sammansättningar. Därför kommer de vanligaste 
sammansattaorden som förekom i de analyserade texterna för NPen 2013, ÅK 9 att presenteras i 
en tabell nedan.  

Tabell 11: Förekomsten av sammansatta ord. NP ÅK 9 

Text Sammansatta ord 
Exempel på sammansatta 

ord från texten 

Roligare att vara prinsessa 
än Batman, tyckte Kalle 

8 

treårsåldern, 
sidenhandskar, storasyster, 

barnmaskerad, 
törnrosaklänning, 

Batmankille, 
Batmansdräkterna, skolstart 

 

Jag ville sticka ut, våga 
synas 

19 

Uppväxten (1), rockkille, 
skolstarten, skolmatsalen, 
vardagsmat, framhärdade, 

barndomsvän, ungdomsåren, 
underlagskräm, framhäva, 
kindben, plastikopererat, 

tonårsflickor, 
tvättbrädesmagar, 
självförtroende. 

Plastikoperationer 21 

Plastikoperationer (2), 
misslyckade, plastikkirurgi (4), 

medfödd (2), bilolycka, 
lynchmobben, plattbröstad 
(2), underkläder, överviktig, 

bröstförstoringar, självkänsla, 
fejktuttar. 

 

Närhet 

I artikeln Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle på sida 3 i NP från 2013 förekommer det 
tilltal till läsaren i texten men då sker det i att personen som intervjuas svarar på ett sätt där syftet 
inte är att rikta frågan till läsaren i sig mer än att svara på journalistens frågor. Exempel nedan: 
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Det är ju inte konstigt om folk reflekterar över det här. Men när det blir ett viskande som 
når barnen blir signalen: ” Du är konstig”. Och några rader senare står det”, Nej meeen! Är 
du ninjakrigare i dag?” 

Även i texten Jag ville sticka ut, våga synas på sida 12-13, förekommer det inga direkta tilltal eller 
frågor till läsaren men som tidigare texter så används jagformen då den som intervjuas i texten 
svarar i jagform,  vilket kan vara ett sätt för skribenten/ texten att närma sig läsaren. Det är en 
personlig intervju som handlar om att sticka ut, och att våga synas.  Man får följa frisören Robin 
Järpemark som intervjuas av Malin Nordgren där han delar med sig av sina tankar och känslor 
kring sina erfarenheter av att ha varit mobbad för sin personliga stil. Texten består mycket av 
direkta frågor och svar.  

Sminkar du dig för att du vill vara vacker, eller är du mer en del i din stil? 

Det är svårt att säga. Jag har gjort det i så många år, så det har blivit en del av min 
personlighet. Jag får fler kommentarer de få gånger jag inte är sminkad, säger Robin (Jag 
ville sticka ut, våga synas, 2013:12).  

 
Här delar den som intervjuas av sina känslor och tankar till en eventuell läsare vilket kan skapa 

en närhet till den tilltänka läsaren. Man kanske kan känna igen sig och delar samma uppfattningar 
om kroppsideal.   

 

Jag har alltid velat bli lite större, alltid känt mig för smal. Men någonstans under vägen har 
jag känt att det här är ju jag, och jag duger som är.  Alla har både bra och dåliga sidor. Jag 
tror att det framför allt är dåligt självförtroende som gör att man inte känner sig vacker. 
Mår man bra så lär man sig att trivas med sitt utseende (Jag ville sticka ut, våga synas, 
2013:13).  

Ingen är vackrare än du. Det tycker jag är ett bra motto (Jag ville sticka ut, våga synas, 
2013:12).  

 
I den tredje och sista texten, Plastikoperationer (16:17), som analyserades skapades närhet bland 

annat genom en fråga till den tilltänkta läsaren som exemplet nedan illustrerar.  

I stort sätt varje dag läser man om plastikoperationer, både lyckade och misslyckade, 
medicinska och estetiska. Gemensamt för alla operationer är att de blir allt vanligare. Ändå 
minskar inte fördomarna och angreppen på personer som valt att förändra något i sitt 
utseende. Varför? Och varför väljer man att operera sig, egentligen? Inom plastikkirurgin 
skiljer man på estetisk och medicinsk kirurgi (Plastikoperationer, 2013:16). 

 
Vid flera tillfällen i texten gör sig författaren sig synlig genom att skribenten delar med sig av 

sina tankar till läsaren och på så sätt skapas en närhet, se exempel nedan. 
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 Det jag tycker är så konstig med de som har fördomar om plastikoperationer, är att 
man inte får säga något elakt om en överviktig person eller mobba någon för deras 
utseende… åtminstone inte så länge de ser ut så från början (Plastikoperationer, 2013:16). 

Det sämsta argumentet mot plastikkirurgi som jag någonsin träffat på är dock det om att 
”Opererar du din näsa är det ju inte du längre!” (Plastikoperationer, 2013:17). 

Även direkt tilltal till läsaren har påträffats i texten och det inkluderar läsaren och författaren 
gör sig närvarande. Se exempel nedan. 

Tänk att man kan göra så mycket med sitt utseende! Tänk att en kirurg kan operera fram 
så fantastiska resultat! (Plastikoperationer, 2013:17).   

  
Skribenten tänker högt genom hela texten där läsaren får ta del av skribentens tankar och 

funderingar, på så sätt skapas en närhet mellan texten och läsaren. Som exemplen ovan visar så 
använder skribenten på ett skickligt sätt direkta tilltal, frågor till läsaren för att engagera och skapa 
närhet till läsaren. 

 

Kausalitet ÅK 9 

Tabell 12: Förekomsten av adversativa kausala konnektorer 

Text Antal satser 

Förekomsten av 
adversativa kausala 
konnektorer och 

övriga lexikala uttryck 

Andel i procent 

Roligare att vara 
prinsessa än Batman, 

tyckte Kalle 
87 21 21,1% 

Jag ville sticka ut, 
våga synas 

119 16 13,4% 

Plastikoperationer 96 11 11,4% 
 

Tabellen visar att texten Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle har procentuellt ungefär 
dubbelt så mycket kausala uttryck som de övriga texterna som låg på ca 13 respektive 11 procent.  
Texten Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle kan även anses ha hög grad av kausalitet 
i relation till Reichenbergs studie gällande graden av explicit kausalitet. De ursprungstexterna som 
Reichenberg använde i sin studie låg på 17, 1% respektive 9% och efter bearbetning med ökad 
kausalitet till 35, 8% respektive 22,9%.  

I texten Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle redogjorde många orsakssamband med 
subjunktionen ”när” som exemplet nedan visar. 
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Kalle började klä ut sig till prinsessa när han var i treårsåldern. När familjen skulle gå på 
fest ville han göra sig lika fin som sin syster och mamma.  

 
Om första meningen i exemplet ovan var utformad på detta sätt. Kalle började klä ut sig till 

prinsessa. Han var i treårsåldern. Så kan det vara svårt för läsaren att läsa mellan raderna för att 
lista ut att ”Kalle” började klä ut sig till prinssessa redan vid treårsåldern. Och att när familjen skulle 
på fest så ville han göra sig lika fin som sin syster och mamma.  

 Ett annat exempel från samma text presenteras nedan för att visa på hur orsak 
samband hänger ihop genom att använda subjunktionen eftersom.   

Hon berättar gärna om sonens intresse för klänningar eftersom hon tycker det är viktigt att 
avdramatisera det.  

 
Hade det stått ”Hon berättar gärna om sonens intresse för klänningar. Hon tycker det är viktigt 

att avdramatisera det”.  Så hade det kanske inte varit lika tydligt hur orsak och samband hänger 
ihop, varför hon berättar om sonens intresse för klänningar.  

I texten Jag ville sticka ut, våga synas förekom det flera lexikala uttryck och ett exempel presenteras 
nedan. 

Det intresset bidrog nog till att Robin tidigt skaffade sig en egen, personlig stil, tror han. 

 
Det lexikala uttrycket ”bidrog nog till” kan ha bidragit till att underlätta förståelsen av hur orsak 

samband hänger ihop i meningen ovan. Exempelvis varför Robin skaffade sig en egen personlig 
stil. Det var hans intresse (att bli frisör) ledde till eller bidrog till att Robin tidigt skaffade sig en 
egen, personlig stil. Hade det exempelvis stått, ”Det var intresset, tror han. Robin tidigt skaffade 
sig en egen, personlig stil. Att anledningen till att Robin skaffade sig en egen stil var för hans 
intresse.  

I texten Plastikoperationer som innehöll procentuellt minst kausala uttryck så förekom det ändå 
en del variation av kausala uttryck som förklarade hur orsakssamband hängde ihop. Två exempl 
presenteras nedan för att att illustrera variationen av kausala uttryck.  

 

En plattbröstad tjej som aldrig vågat gå på stranden i bikini eller gå ut på krogen i urringat, 
som led av att gå och shoppa underkläder med sina kompisar eftersom inga behåar passade 
henne. Men nu kan hon göra allt det hon vill utan att tänka på komplexet, för det finns inte 
längre där. Och därför blir hon gladare och mer positiv inställd, mer utåtriktad 
(Plastikoperationer, 2013:16). 

 

”En plastikoperation kan aldrig förändra ens liv eller göra en så mycket lyckligare, men den 
kan bidra till att man blir mer utåtriktade och än mer nöjd med sitt eget utseende, vilket 
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smittar av sig på resten av ens personlighet och därigenom på omgivningen” 
(Plastikoperationer, 2013:16).  

 
Hade det stått så här så hade det kanske inte tankebanan gått fram. ”En plastikoperation kan aldrig 
förändra ens liv eller göra en så mycket lyckligare. Men den kan bidra till att man blir mer utåtriktade 
och än mer nöjd med sitt eget utseende. Det smittar av sig på resten av ens personlighet och på 
omgivningen”. Det finns många tankeled som kan vara otydliga för läsaren så är det bra att det 
finns gott om kausala uttryck som förklarar hur saker och ting hänger ihop i texten. 
 

Nedan presenteras en sammanfattning på dynamik, muntlighet och kausalitet för ÅK 9. Roligare 
att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle innehöll högst förekomst utav de studerade faktorerna. Jag 
vill sticka ut, våga synas och Plastikoperationer har snarlikt resultat.  

 
Tabell 13: Sammanfattning av dynamik, muntlighet och kausalitet för ÅK 9 

 Dynamik Muntlighet Kausalitet 

 
Dynamiska 
verb i 
procent 

Passiva 
verb i 
procent 

Statiska 
verb i 
procent 

Andel 
substantiv 

Andel 
sammansatta 
ord 

NQ Kausalitet 
i procent 

Roligare att vara 
prinsessa än 
Batman, tyckte 
Kalle 

14,1 0 85,5 17,1 1,5 0,758 21,1 

Jag ville sticka ut, 
våga synas 

4,5 3,1 92,2 13,8 2,02 0,593 13,4 

Plastikoperationer 6,2 1,8 92,5 10,3 2,48 0,543 11,4 
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Diskussion 

I detta kapitel presenteras en diskussion för dynamik, muntlighet, närhet och kausalitet. 
Diskussionerna inkluderar både ÅK 6 och ÅK 9. 
 

Dynamik 

Det framkom att dynamiken hos de provtexter från årskurs 6 var betydligt högre än de från årskurs 
9 (se tabell 2 och tabell 7). Det förekom även att passiva verb hos samtliga texter från årskurs 6 var 
högre än årskurs 9. Anmärkningsvärt är ändå att det inte förekom några passiva verb i texten 
”Roligare att vara prinssesa än Batman, tyckte kalle” eftersom att det förekommer i alla andra texter. 
Däremot innehåller texten en hög andel dynamiska verb i jämförelse med de övriga texterna från 
årskurs 9. En slutsats som går att dra gällande frånvaron av passiva verb är att den tilltänka läsaren 
går miste om att bekanta sig mer med passiva verbfomer. Däremot så är det bra med hög dynamik 
hos texten eftersom det då tyder på att det framkommer tydliga subjekt som utgör en konkret 
handling, vilket kan underlätta förståelsen för andraspråkselev i enlighet med Reichenbergs teorier 
(2000).  
 

Muntlighet 

Gällande muntlighet visar resultaten att de undersökta texterna från årskurs 6 har högre grad av eller 
i nivå med  läroböcker för högstadiet (Melin 1995:121). Även texternas NQ ( se tabell 4) pekar mot 
att de är i linje med NQ för en lärobok från högstadiet. Däremot skiljer sig informationstätheten i 
texterna från årskurs 9 där samtliga texter låg procentuellt lägre än 20 %. Melin (1995:121) hävdar 
att informationstätheten hos läroböcker för högstadiet  ligger på  20 %. Även när det gäller 
texternas NQ från årskurs 9 ( se tabell 9) ligger de undersökta provtexterna lägre än riktlinjer som 
Melin  & Langes (2000:168)  hänvisar till för en lärobok (NQ  1,18).  Det går ändå att dra slutsatsen 
att årskurs 9 texter är mindre infromationstäta än en kvällstidning  (NQ 0,99)( Melin  & Lange 
2000:168). I samtliga sakprosatexter som undersöktes från årskurs 6 och 9 förekom det en del 
sammansatta ord ( se tabell 5 och tabell 10). Sammansatta ord bidrar till högre informationstäthet 
enligt Hellspong och Ledin (1997:100). Många av de sammansatta orden återkom flera gånger i 
texten som exempelvis ”plastikkirurgi” (4 ggr) i texten ”Plastikoperationer”  och ”hänglås” i texten ” 
Lås fast din kärlek” .  Därmed går det att konstatera att informationstätheten hos årskurs 9 texter är 
lägre än årskurs 6 texter, enligt denna studiens metod. Vid val av andra metoder kan andra resultat 
erhållas. Detta tyder på att texterna från årskurs 9 är mer gynnsama för andraspråkselever då den 
innehåller högre grad av muntlighet (Melin 1995:100).  
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Närhet 

Det har redovisats i resultaten, vad gäller närhet, genom olika utdrag ur de undersökta texterna där 
skribenten gör ansträngningar att engagera läsaren i texten. Det går därför att dra slutsatsen att det 
förekommer ”närhet”  i samtliga texter.  

 

Kausalitet 

Kausalitet förekommer i varierande grad i samtliga undersökta texter. Texten för ÅK 6 ”Antik 
stenbro till salu på Blocket” har högst grad av kausalitet, 21.4 % (tabell 6). Det gör texten till mest 
gynnsam för andraspråkstalare, i jämförelse med de andra texterna som innehåller ungefär hälften 
av graden kausalitet. Motsvarande text för ÅK 9 är ”Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle” 
med 21.1 % kausalitet. I jämförelse med Reichenbergs ursprungstexterna med en kausalitet på 17 
%, så har endast ”Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle” och ”Antik stenbro till salu på Blocket” 
en kausalitet som är högre. Fyra utav sex texter har en lägre grad av kausalitet än ursprungstexterna.  
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Konklusion 

Nedan presenteras konlusion tillsammans med respektive frågeställning. Frågeställningarna har 
slagits ihop för röst och kausalitet för ÅK 6 och 9. Syftet med denna undersökning är att studera 
vilka förutsättningar texterna ger för att underlätta läsförståelsen för andraspråkstalare.  

 
1. Hur framträdande är röst i läsförståelsetexterna för årskurs 6 och 9 för år 2013 i de NPen i 

svenska och svenska som andraspråk? 
 

Röst framträder i varierande grad i samtliga texter. Detta har kunnats konstaterats genom att 
applicera olika mätningar av röstens underkategorier; dynamik, muntlighet och närhet 

 
2. Hur förekommande är kausalitet i läsförståelsetexterna för årskurs 6 och 9 för år 2013 i de 

NPen i svenska och svenska som andraspråk? 
 

Även kausalitet förekommer i varierande grad i samtliga texter. Två utav texterna (en text från 
vardera ÅK) hade en högre nivå av kausalitet än Reichenbergs ursprungstexterna. Reichenbergs 
bearbetade text med högre grad av kausalitet visade sig vara gynnsammare för andraspråkstalare.  

Denna studie kan bidra till att belysa skaparna av NP i svenska och svenska som andraspråk att 
noga välja sakprosatexter som innehåller både röst och kausalitet, eftersom avsaknaden av dessa 
språkliga faktorer kan försvåra läsförståelsen för en andraspårkselev. Vilket kan bidra till att 
andraspråkselevens möjligheter att klara av läsförståelsetestet minskar avseevärt.  
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