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Sammanfattning 

I denna studie analyseras de tre nivåbaserade läseböckernaDen magiska kulan för årskurs 1. Genom en 

kvalitativ textanalys synliggörs skillnaderna mellan de tre böckerna och studien utgår ifrån genrestegen i 

böckernas verbaltext. Syftet är att bidra med kunskap om hur det nivåbaserade läromedletDen magiska kulans 

genresteg är strukturerade i de narrativa texterna och hur förenklingen av verbbaltexten påverkar de olika 

nivåbaserade böckernas genrestruktur.  

 

Resultatet visar på en stor skillnad mellan de tre nivåbaserade böckerna vad gäller dess genresteg i 

verbaltexten. I samtliga böcker finns alla fem genresteg med minst en gång, men vid resultatet framkom en 

stor spridning mellan antalet genresteg i böckerna. De fem genrestegen som analyserades i de narrativa 

texterna var orientering, komplikation, utvärdering, lösning och avslut. Studien har utgått ifrån den mest 

avancerade boken, bok 1C, för att få fram alla genresteg som tas upp. Vid jämförelse mellan böckerna visar 

resultatet på att vissa genresteg faller bort i bok 1B, som tillhör den mellersta nivån av de tre nivåbaserade 

böckerna. I Bok 1A, som är den minst avancerade boken, faller ännu fler genresteg bort. Slutsatsen av 

resultatet är att många genresteg fallit bort och även om böckerna ska följa samma händelseförlopp, med 

hjälp av de fem genrestegen, var det stor skillnad mellan de tre nivåbaserade böckerna.  

  

 

 

Nyckelord: nivåbaserat läromedel, systemisk-funktionell lingvistik, genresteg, narrativa texter, läsning 
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1. Inledning 

Under utbildningens gång har ett intresse för de nivåbaserade böckerna Den magiska kulanväckts,då detta 

läsläromedel har använts flitigt på många verksamhetsförlagda utbildningsplatser under utbildningen. 

Skolverket skriver i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) att “eleven kan läsa 

meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett 

delvis fungerande sätt” (2011, s. 263). Kravet ställs på eleverna redan i årskurs 1. Skolverket tar även upp att 

“skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undersvisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt” 

(2011, s.11). Då skolverket trycker på individuell utveckling och tidigt läskrav i årskurs 1, samtidigt som 

läromedlet Den magiska kulan flitigt används, föll intresset på att analysera läromedlet. Eftersom materialet 

är nivåbaserat ska det hjälpa elever på olika nivåer och utveckla deras intresse för läsning samt 

språkutveckling. Böckerna är indelade i tre nivåer med olika mycket text och ska utgå ifrån samma 

händelseförlopp genom böckerna. Materialet analyseras i studien för att sehur de olika nivåernas genresteg 

ser ut och skiljer sig åt, för attkunna främja elever på olika nivåer vid läsning.  

 

Undersökningens syfte äratt analysera om materialet Den magiska kulan följer samma genrestruktur i de tre 

nivåbaserade böckernas verbaltext. I årskurs 1 befinner sig elever generellt på olika nivåer i sin läsutveckling. 

Vissa elever har kommit längre än andra i utvecklingen och det är därför viktigt att läraren hittar rätt nivå 

för varje elev för att motivera och främja deras läsutveckling. Genom att titta på boken med minst text, bok 

1A, upptäcks en potentiell risk då den innehåller så lite text att det blir svårt att följa den narrativa textens 

genresteg och därmed riskeras förståelsen för den narrativa textens händelseförlopp att minskas. För de 

svaga läsarna försvinner då stora delar av handlingen i boken och frågan blir därför om förenklingen hjälper 

eller stjälper dessa elever i deras läsutveckling.  

1.1 Arbetsfördelning 

Majoriteten av uppsatsen har genomförts tillsammans, både vad gäller uppsatsen insamling av information 

och skrivandet. Under arbetets gång delades analysen av läromedlet Den magiska kulan upp. Den mest 

avancerade boken som analysen utgick ifrån analyserades först, för att få en gemensam uppfattning om hur 

genrestegen skulle analyseras och antecknas. Johanna Thunell har huvudsakligen haft ansvar för att analysera 

en av de nivåbaserade böckerna och Emma Hildingsson har haft ansvar för den andra nivåbaserade boken. 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till ämnet, framförallt genom att förklara vikten av att motivera 

eleverna till läsning som ligger till grund för elevernas läsutveckling, då barn utvecklar sin läsning i 

skolan.Skolan ska fånga alla elever och ge en jämlik utbildning. Att låta alla elever utvecklas på sin nivå 

innebär en individualisering då eleverna kommer med olika erfarenheter och kunskaper inom sin 

läsutveckling.  

 

2.1 Barn utvecklar sin läsning 

Britta Stensson (2006) skriver att “många barn vet inte vad de förstår och vad de inte förstår när de läser. 

De kan sitta och läsa sida upp och sida ned och endast ha dimmiga föreställningar om vad de förstått” (s. 

23). Hon fortsätter med att förklara att barn inte stannar upp i sin läsning för att tänka efter vad den narrativa 

texten handlar om samt hur händelseförloppen utspelar sig. Inom Skolverkets Lgr 11 (2011) för svenska i 

årskurs 1–3 är ett av de centrala innehållen att eleverna ska utveckla sina kunskaper om “berättande texters 

budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp 

och avslutning samt litterära personbeskrivningar” (s. 259).  

 

2.2 Elevernas läsutveckling och läslust 

Lundberg & Herrlin (2014) hävdar att en av lärarens uppgifter är att upptäcka alla elevers olika nivåer inom 

läsning, vilket kan vara svårt. Läraren behöver därmed följa elevernas olika utvecklingskurvor vid läsning 

för att upptäcka de elever som inte utvecklas i den takt som förväntas. Läraren behöver även hitta varierade 

sätt att ge stöd och stimulera elever då de utvecklas på olika sätt och är på olika nivåer (s. 6). Lundberg & 

Herrlin skriver även att eleverna behöver hjälp med att hitta böcker som väcker deras intresse för fortsatt 

läsning. Böcker som väcker lust hos eleverna stimulerar elevernas läsutveckling och läslust. Läsutveckling 

och läslust samspelar med varandra och väcker intresse för fortsatt läsning hos eleverna (2014, s. 21). I Lgr 

11 är ett av syftena att “undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa” (Skolverket, 2011, s. 

257). Det tas även upp att alla elever förväntas få en undervisning som anpassats till alla elevers olika 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska “främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 

6). Därför är det viktigt att alla elever stimuleras i klassrummet och får chansen att utvecklasin läsutveckling 

på sin nivå. Läraren kan med hjälp av nivåanpassat läromedel till viss del anpassa nivån på materialet till 

olika elevers förutsättningar och behov. Hur anpassningarna ser ut i läsläromedel för årskurs 1 är delvis 

utforskade. Denna studie ger insikt i hur ett läromedel kan vara anpassat inom läsning i olika nivåer för 

årskurs 1.    
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3. Teoretiska utgångspunkter 

M.A.K Halliday (2004) lade grunden för språkteorinsystemisk-funktionell lingvistik(härefter SFL)somutgör 

studiens teoretiska utgångspunkt. I studien analyseras den narrativa basgenrens genrestruktur ur ett SFL-

perspektiv och studien utgår ifrånen genremodell inspirerad av Martin & Rose (2008), som först och främst 

syftar till att beskriva ett antal fundamentala basgenrer. Gibbons genremodell bygger på SFL:s genreteori 

som Martin & Rose vidareutvecklat, och är på så sätt relevant ur ett SFL-perspektiv. Begreppen tenor, field 

och mode kommer även att förklaras då de är relevanta för att skilja mellan olika basgenrer.  

 

3.1 Systemisk-funktionell lingvistik 

I Hallidays & Matthiessens betydelsefulla verk An Introduction to functional grammar (2004) finns de teoretiska 

utgångspunkterna för SFL. Hallidays forskning grundar sig främst på det engelska språket. Hållsten et 

al.(2013) beskriver SFL som en språkteori som inriktar sig på betydelsen av språket. SFL:s utgångspunkt 

beskrivs av Hållsten et al.(2013) som “språkets funktion i sociala kontexter, till skillnad från flera andra 

grammatiska beskrivningar som vanligen är mer inriktade på språklig kategorisering” (s. 5), vilket är en viktig 

skillnad mellan SFL och traditionell grammatik. När Holmberg & Karlsson (2013) beskriver SFL tar de upp 

att “inom den systematiska teorin ses som sagt grammatiken som något som inte bara uttrycker utan också 

skapar betydelse” (s.11).  Holmberg (2009) skriverom genrepedagogiken som betonar att texter av olika 

slags genrer ger olika möjligheter och utmaningar. Genrepedagogiken ser språket som resurs för 

betydelseskapande i texter, som “öppnar för att iakttagelser om språket i olika slags texter faktiskt kan fylla 

en viktig funktion” (2009, s. 14). Inom genrepedagogiken definieras texter beroende på dess sociala syfte 

eller mål och delas därav in i olika typer av genrer. Hållsten et al. (2013) skriver att vi idag har ett 

grundläggande forskningsfält för funktionella beskrivningar inom SFL, men att det har vuxit fram på senare 

år (s. 6). 

 

3.2 Narrativa textens genresteg   

Martin & Rose (2008) delar in den narrativa texttypen i fem genresteg: orientation, complication, evaluation, 

resolution och coda (s. 50). I denna studie översätts dessa begrepp som orientering, komplikation, utvärdering, lösning 

och avslut. Martin & Rose (2008) lyfter att oavsett genre kan texten inledas med en orientering och ett avslut. 

De förklarar även att i en narrativ text är det komplikation och lösning som är de obligatoriska stegen i 

texten, medan de övriga stegen är valfria (2008, ss. 50–52).  
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I orienteringen inleds den narrativa texten som ger läsaren information om karaktärerna och miljön där 

handlingen utspelar sig. Någon komplikation har ännu inte uppstått och orienteringen kan på så vis ses som 

lugnet före stormen (Martin & Rose, 2008, ss. 54–55). I en narrativ text kan flera komplikationer stegvis 

bygga vidare på varandra för att öka spänningen för läsaren. Komplikationerna upplöses genom lösningar. 

Lösningarna är dock bara temporära tills kommande komplikation dyker upp (Martin & Rose, 2008, ss. 86–

87). I många fall möts komplikationerna även av utvärderingar. Utvärderingarna består av reflektion av 

komplikationerna och berättaren i texten kan betona de delar hen anser viktigt ur den narrativa textens 

helhet (Martin & Rose, 2008, s. 50). Martin & Rose presenterar också att övergångarna mellan de olika 

genrestegen görs med hjälp av tidsmarkörer som indikerar att ett steg slutar och ett annat börjar (2008, ss. 

69–73). Avslutet görs via en tolkning av textens innehåll när den är konsumerad och är det sista genresteget 

i en narrativ text (Martin & Rose 2008, s. 60).  

 

3.2.1 Tenor, field och mode 

Genrer är olika typer av texter som ser olika ut. Varje genre har ett eget register som i sin tur består av tenor, 

field och mode som kan se olika ut beroende på vilken genre det handlar om. Begreppen kan översättas till 

svenska, där tenor översätts till relation, field till verksamhet och mode till kommunikationssätt (Holmberg 

& Karlsson, 2013, ss. 19–20). I studien används de engelska begreppen tenor, field och mode, då begreppen 

är vidare och innefattar mer än de svenska begreppen. De svenska översättningarna är därav vaga och inte 

lika relevanta för studien. Tenor beskriver vilka som deltar och rollförhållanden mellan deltagare (Martin & 

Rose, 2008, s. 11). Beroende på den sociala kontexten i en text måste valet av språk anpassas till situationen 

(Holmberg, 2009, s. 66). Field innefattar vad texten handlar om, den sociala handlingen (Martin & Rose, 

2008, s. 11). En narrativ text kan exempelvis handla om en saga, någonting som har hänt eller ett samtal 

mellan två vänner. Mode beskriver att olika texter struktureras på olika sätt och hur texter kommuniceras. 

Det kan på olika sätt behandla visuell, skriven eller talad kommunikation. Inom narrativa texter är de fem 

genrestegen en central aspekt av textens mode då det handlar om strukturen av texten (Holmberg, 2009, s. 

69). Registret är stabilt när tenor, filed och mode skiljer sig åt från andra register och då beskrivs en viss 

genre (Martin & Rose, 2008, s. 11). 

 

3.2.2 Genre och basgenre 

Inom SFL är genre ett centralt begrepp. Holmberg (2009) skriver att det är viktigt att hålla isär begreppen 

genre och basgenre. Genre beskriver Holmberg som textsorter som är förknippade med specifika sociala 

syften, alternativt används för kommunikativa behov. Begreppet genre skildrar typiska texter som platsar i 

textvärldens olika vrår, exempelvis deckare, reportage, insändare och kärleksnoveller. Dessa textexempel 

kan även beskrivas som variationer av basgenrer alternativt kombinationer av basgenrer. Basgenrer kan 

exempelvis innefatta narrativa texter, beskrivningar samt instruktioner (Holmberg, 2009, s. 15). Skillnaden 
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mellan en basgenre och genre är att basgenrer inte är sammankopplade med specifika syften, utan “basgenrer 

är kulturens grundläggande framställningsformer i text för generella syften” (Holmberg, 2009, s. 15).  

 

3.3 Genrestegs-analys 

I följande del kommer Gibbons genrestegs-analys olika delar att förklaras. Det finns olika saker att titta på 

som definierar en viss typ av genre. Inom den narrativa texttypen, som studeras i denna studie, kan textens 

syfte, vilken struktur den har, olika sambandsord samt andra språkliga särdrag som finns i texten analysers.  

 

Olika texter bestäms utifrån olika typer av genrer beroende på vad de har för sociala syften. Gibbons 

hänvisar till Martin & Rose (2008) som beskriver “ordet genre i en vidare betydelse med avseende på hur 

vissa saker hanteras genom språket i ett samhälle eller i en kultur” (Gibbons, 2014, s.116). Martin & Roses 

(2008) tolkning av begreppet genre tyder på ett bredare innehåll där uttrycket genre innehåller så vitt skilda 

händelser som exempelvis en vigselakt, tv-nyheter, en skriftlig argumenterande text eller ett skämt. 

Forskarna sammanfattar begreppet genre som att oavsett hur innehållet framkommer kan de:  

·         förekomma i en specifik kultur  

·         ha ett specifikt socialt syfte  

·         ha en specifik övergripande struktur  

·         ha specifika språkliga särdrag  

(Gibbons, 2014, s. 116) 

Det finns alltid ett mål eller specifikt socialtsyfte med alla genrer. Gibbons beskriver att narrativa texter, 

likväl alla genrer, har ett syfte. Hon lyfter fram att barn redan tidigt i skolan möter olika genrer inom texter 

och den vanligaste förekommande är den narrativa genren (2014, s.119). Gibbons tar även upp att alla genrer 

har en speciell struktur. I strukturen för en narrativ texttyp finns en orienteringdär bakgrunden framförs, 

karaktärerna introduceras samt en förklaring ges om var och när den narrativa texttypen utspelar sig. 

Följande sker en serie av händelser som leds fram till något problem, som även kan kallas komplikation. 

Komplikationen reds ut av en lösning(2014, ss.119–121)där komplikationen upplöses. Komplikationen 

bearbetas ofta med hjälp av en utvärdering som oftast sker mellan komplikationen och lösningen (Martin & 

Rose, ss. 86–87). Sambandsord sammanbinder centrala idéer och olika genrer har olika sätt att göra det på. 

I en narrativ text struktureras ofta texten med tidsorddå den är organiserad efter en tidslinje. Ord som 

används för att strukturera den narrativa texten kan vara: det var en gång, en dag, och sedan samt 

slutligen(Gibbons, 2014, ss. 118–119). Olika typer av genrer skiljer sig från varandra genom olika typer av 

språkliga särdrag. Det finns även genrer som är av samma typ, andra kan vara snarlika och vissa genrer har 

några gemensamma särdrag (Gibbons, 2014, s.118). Gibbons beskriver narrativa texter som att de “använder 
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oftast dåtid, innehåller dialog och använder adjektiv och adverb för att beskriva personer, saker och 

händelser” (2014, s. 118).  
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4. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar nivåbaserat lärande där framförallt narrativa 

texter är i fokus. Det finns flera faktorer som påverkar elevernas inlärning av läsning samtidigt som det finns 

fördelar och nackdelar med nivåbaserat läromedel i skolan. Elever har olika förutsättningar när det gäller 

deras språkutveckling i årskurs 1. Läraren har därför en viktig roll i klassrummet för att ständigt hålla sig 

uppdaterad och främja varje enskild elevs inlärning. Genom högläsning i klassrummet skapar läraren en 

gemenskap mellan eleverna. Forskningsöversikten kommer att framföras under de tre rubrikerna 

Förutsättningar till framgångsrik språkutveckling, Nivåbaserat lärande och Tidig läsning i klassrummet. 

  

4.1 Förutsättningar till framgångsrik språkutveckling 

Mellan 2001 och 2006 pågick ett konsensusprojekt för att ”förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter” 

(Myrberg, 2003, s. 4). Projektets syfte var att skapa konsensus och en gemensam forskargrund när det gäller 

läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2003, s.13). I Myrbergs sammanställning tar 

han upp att en avgörande faktor som har stor betydelse är valet av läs och skrivmetoder. Forskarna i 

konsensusprojektet lyfter fram lärarkompetensen som en avgörande faktor vid inlärningen. Myrberg 

lyfteratt redan vid första terminen i årskurs 1 är eleverna motiverade och har kunskaper om vad de förväntas 

lära sig i klassrummet. När läraren motiverar sina val i undervisningen genom ett välplanerat arbetssätt, är 

det viktigt att planera för att motivera varje elev genom meningsfull undervisning (Myrberg, 2003, ss.34–

38).  

 

Gibbons (2014) menar att ge eleverna begriplig input är grunden för en språkutveckling som sker på 

ettframgångsrikt sätt i klassrummet. Att ge eleverna begriplig input behöver inte vara samma sak som 

förenklad input. Gibbons skriver “att ge input som eleverna kan förstå innebär att ge dem tillgång till språk 

som ligger just steget före vad de för närvarande kan producera själva” (2014, s. 42). För att inputen ska 

vara begriplig för eleverna krävs det stöttning på olika sätt varav ett av sätten kan vara att “(bygga) upp 

relevant bakgrundskunskap innan eleverna förväntas läsa texter, så underlättas läsförståelsen” (Gibbons, 

2014, s.43).  
 

4.2 Nivåbaserat lärande 

Lundberg (2010) tar upp att det används nivågraderade texter för elever där meningslängd, ordförråd, 

typografi, komplexitet i händelseförlopp samt förutsägbarhet kontrolleras vid elevers läsinlärning, men det 

ger dock ingen säkerhet att inlärningen blir lättare. Hanfortsätter med att “det finns ingen perfekt text för  
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ett barn på en viss nivå i läsutvecklingen” (2010, s. 119). Myrberg (2003) skriver att böckerna bör utformas 

på olika nivåer samtidigt som man bör vara medveten om att kortare ord, kortare meningar samt kortfattade 

texter inte innebär att texten blir lättläst. Det kan istället innebära att mycket information i texten lämnas 

outsagt (ss. 48–49). Enligt Lundberg (2010) måste läraren vara uppmärksam gällande valet av bok för det 

individuella barnet och välja en text som är läsbar samt har god kvalitet. Vidare skriver han att det är viktigt 

att välja rätt bok för barnets läsutveckling och visa att läsning är spännande och roligt. En narrativ text för 

en nybörjare bör vara tydlig och ha en tydlig struktur för att motivera barnet till läsning (s. 119).  

 

För att skapa ett klimat i klassrummet där alla elever utmanas på sin nivå menar Myrberg (2003) att det krävs 

att läraren ges tillräckligt med frihet för att hitta elevernas olika nivåer. Han förklarar nivåbaserat lärande, 

med samma händelseförlopp som viktigt. Det skapar en sammanhållning i klassen, samtidigt som alla elever 

ges möjlighet att läsa på sin nivå (ss. 48–49). Lundberg (2010) skriver att eleverna tillsammans bildar en 

gemenskap som är viktig att ta till vara på i klassrummet. Gemenskapen bildar en mäktig kraft och läraren 

kan bygga undervisningen på gruppen då inlärningen sker med hjälp av interaktion av andra elever. Läraren 

står på så vis inför en utmaning där läsinlärningenindividualiseras samtidigt som läraren tar tillvara och utgår 

ifrån klassens gemenskap(s.120). Lundberg skriver även att “detta skulle kunna åstadkommas om man hade 

texter på olika svårighetsnivåer men som alla handlade om samma sak” (2010, s. 121).  
 

4.3 Tidig läsning i klassrummet   

I Skolverkets (2015) studie presenteras det att “läsundervisning under den första läsinlärningen har under 

många år präglats av en strävan efter att eleverna ska uppnå läslust och få läsupplevelser” (s. 7). Eleverna 

ska genom läsningen utveckla sin förståelse. För de elever med svårighet att komma igång med läsandet, ska 

en nivåanpassad och egen vald bok hittas, för att motivera elever till läsning. Lärare måste dock aktivt 

undervisa om läsning, för att göra eleverna medvetna om deras egna läsförmåga och läsutveckling 

(Skolverket, 2015, s. 7). Liberg et al. (2010) tar upp att inför årskurs 1 har drygt “två tredjedelar av barnen 

en enkel men grundläggande läs- och skrivkompetens” (s. 90). Vidare skriver Liberg et al.att dessa elever 

kan bokstäverna och kan ofta läsa enklare ord. Samtidigt är det nästan en tredjedel som inte har omfattande 

erfarenheter alternativt inte har någon erfarenhet alls av att läsa själva på ett grundläggande sätt (2010, s. 

90). Lundberg (2010) skriver att barn ger upp vid läsning av för svåra böcker och därmed minskar 

möjligheterna att bli goda läsare. En svag läsare riskerar att hamna i en ond cirkel och lär sig att undvika att 

läsa. Han fortsätter med attförklara att förenklade, tillrättalagda och nivågraderade texter kan hjälpa elever 

som har svårt att läsa och kan vara en väg ut ur en ond cirkel. För att svaga läsare ska utveckla sin läsning 

för att bli goda läsare behövs insikt om att elever i hög grad behöver stimuleras till att läsa och ha tillgång 

till lättlästa böcker (2010, ss. 121–122). 
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Myrberg (2003) presenterar att högläsning är en viktig ingrediens för eleverna vid sin läsinlärning (s. 38). 

Högläsningen ger eleverna kunskap om sambandet mellan tal och skrift. Långt innan eleven själv kan läsa 

ger högläsningen eleven en bra uppfattning av skriftspråkets struktur. Myrberg (2003) fortsätter med att 

beskriva att “högläsning bidrar till utveckling av såväl syntaktiskt som fonologisk förmåga, till 

ordförrådsutveckling och medvetenhet om berättelsestrukturer” (s. 39). Jönsson (2007) lyfter i sin 

avhandling att läsning tillsammans i klassrummet har många fördelar, där texten kan skapa gemenskap samt 

att eleverna kan oavsett läsförmåga ta del av innehållet. Eleverna behöver inte fokusera på läsningen utan 

har möjlighet att rikta sin uppmärksamhet på innehållet. Jönsson fortsätter med att den gemensamma 

högläsningsboken kan vara på en mer avancerad nivå och innehålla mer text än vad eleverna klarar av att 

läsa på egen hand (s.10).  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att elever med olika utgångslägen ges möjligheten att utveckla sin läsning 

på sin egna nivå och behöver böcker som matchar elevens egna läsinlärning. Tidigare forskning visar på att 

läsning i klassrummet samt nivåbaserad läsning är viktigt för elevernas förutsättningar för språkutvecklingen. 

Studier visar även på att det är svårt att matcha elevernas olika nivåer vid deras läsinlärning. Därför är 

lärarens roll, vad gäller valet av bok till alla elever viktig, då eleverna får möjlighet att utvecklas på sin nivå. 

Slutsatsen är att detta motiverar att fler studier om nivåbaserat läromedel för årskurs 1 behöver genomföras 

för att få en större forskningsgrund kring ämnet.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läsläromedlet Den magiska kulans verbaltext struktureras och 

kan förstås i relation till den narrativa textens genresteginom de tre olika böckerna. Nedan följer studiens 

frågeställningar:  

 

1. Hur är den narrativa texternas genresteg strukturerade i de olika nivåbaserade läseböckerna Den 

magiska kulan?  

 

2. Hur påverkar förenklingen av verbaltexten de olika nivåbaseradeläseböckernas genrestegstruktur? 
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6. Metod 

Vid genomförande av denna studie användes metoden en kvalitativ textanalys med fokus på den narrativa 

textens genresteg. En kvalitativ textanalys innebär att materialet analyseras kvalitativt, där huvudfokuset 

ligger på innehållet i textmaterialet. Vid en kvalitativ textanalys läsesdelar av texten samt helheten noggrant 

och tolkningar görs för att upptäcka vilken kontext materialet tillhör (Esaiasson et al., s.211). Esaiasson et 

al. (2017) lyfter också fram den kvantitativa innehållsanalys som istället innebär att man analyserar 

“förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material” (s. 198), vilket inte är relevant i denna 

studie. Analysen utgår ifrån Gibbons genremodell som är baserad på Martin & Roses genremodell. I 

metoden begränsas Gibbons genremodell där de narrativa texternas fem genresteg (orientering, 

komplikation, utvärdering, lösning och avslut) är det som analyseras. Genom en textanalys i de tre 

nivåbaserade böckerna fokuserar studien på att analysera förenklingar som skett i verbaltexten som påverkar 

genrestrukturen och antalet genresteg i böckerna. I metoden kommer analysmodell, material,urval samt validitet 

och reliabilitet att presenteras. 

 

6.1 Analysmodell 

Under analysen kommer Gibbons genrestegs-analys för narrativa texter att användas där de tre nivåbaserade 

läseböckerna Den magiska kulan för årskurs 1 kommer att analyseras. Syftet i analysen kommer dels vara att 

identifiera hur de narrativa texternas genresteg struktureras med hjälp av de fem olika genrestegen; 

orientering, komplikation, utvärdering, lösning samt avslut. Det kommer även att analyseras hur 

förenklingarna av verbaltexten påverkar genrestrukturen i de nivåbaserade böckerna. Baserat på Gibbons 

genrestegs-analys (2014, s. 123), har en tabell tagits fram som referenspunkt under studiens analys. Studien 

är en kvalitativ textanalys där fokuset endast syftar till den verbala texten och därför kommer inte bilderna 

i böckerna att studeras. Det som kommer att analyseras i de narrativa texterna är:  

  
Tabell 1 Genrestegs-analysen 

Struktur 

(genresteg)  

Orientering 

Komplikation 

Utvärdering 

Lösning 

Avslut 
 

Antal totala händelser Serie händelser av komplikation 

och lösning 
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Böckerna har analyserats i sidoordning, från den första sidan till den sista. De tre nivåbaserade böckerna 

innehåller olika mycket mängd verbaltext. Analysen kommer endast syfta till att se de olika genrestegen och 

hur många gånger de olika genrestegen syns i de tre nivåbaserade böckernas verbaltext. Hur de olika 

genrestegen signaleras i texten kan se olika ut. Studien kommer analyseras efter de olika kriterierna för de 

olika genrestegen, som tidigare har presenterats i teoretiska utgångpunkter, för att se när ett annat genresteg 

tar vid. Samma genresteg kan sedan återkomma men så länge ett annat genresteg har uppstått mellan 

genresteget räknas det igen. Genresteget som uppstår igen kan antingen tillhöra samma sekvens eller en ny 

sekvens. För att göra händelser som handlar om samma sak i de olika nivåbaserade böckerna jämförbara, 

används begreppet sekvens. Även om det skett förenklingar i bok 1B och 1A tillhör de samma sekvens så 

länge verbaltexten handlar om samma händelse. Sedan görs en jämförelse mellan böckerna för att se 

skillnader och likheter mellan vilka genresteg som finns i de olika böckerna. Jämförelsen beskrivs med hjälp 

av sekvenser i tabeller. En sekvens namnges exempelvis som komplikation 11.1, utvärdering 11.1 och 

lösning 11.1, där 11:an står för att komplikationen tillhör sekvens 11 och 1 står för att det är den första 

komplikationen inom den sekvensen. De olika sekvenserna i de olika nivåbaserade böckerna innehåller olika 

många komplikationer, utvärderingar och lösningar. I analysen behöver exempelvis inte lösningen 11.1 i bok 

1C motsvara bok 1A:s 11.1 innehållsmässigt.  
 

Eftersom alla sekvenser inte finns motsvarande i alla böcker utgår analysen ifrån den mest avancerade 

boken, bok 1C, där alla genrestegen analyseras.Bok 1C är även den bok som författarna anser har högst nivå 

på texten och är tänkt som en högläsningsbok där alla elever får ta del av innehållet för att skapa en bredare 

förståelse (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011, s. 5). Genom att börja med att analysera bok 1C framförs 

alla genresteg som läsarna och lyssnarna får möjlighet att ta del av i verbaltexten. Alla genrestegen antecknas 

under analysens gång för att följa hur många gånger de olika genrestegen sker. Samma genresteg kan i den 

narrativa texten återkomma mer än en gång. I analysen analyseras alla genresteg som syftar till avgränsningar 

mellan genrestegen. Efter analys av bok 1C analyseras bok 1B som är den mellersta nivån och sist bok 1A 

som är på den lägsta nivån (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011, s. 5). Vid analys av bok 1B och 1A görs 

även anteckningar för dessa böcker om alla genresteg som uppstår. Analysen avslutas med en tabell där en 

jämförelse görs mellan de nivåbaserade böckernas totala antalgenresteg för att se likheter och skillnader 

mellan böckerna.  

 

6.2Material 

ABC-klubben är ett läromedel för läsinlärning i svenska från förskoleklass till årskurs 3. Läromedlet och 

läseböckerna är skrivna av Mats Wänblad och framtagna år 2011. Böckerna ger möjlighet till 
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individualisering då varje årskursbok finns i 2–3 olika nivåer. Redan i förskoleklass får eleverna möjlighet 

att lära känna karaktärerna i böckerna och kan sedan följa dem upp till årskurs 3.  

 

I årskurs 1 finns läseboken Den magiska kulan i tre olika nivåer där alla böcker består av 25 kapitel och 112 

sidor. De olika nivåerna för läseboken Den magiska kulan ska följa samma narrativa text och det som delar 

in böckerna efter olika nivåer är mängden text per sida samt val av ord. Bok 1A riktar sig till nybörjarläsaren 

som ännu inte knäckt läskoden. Bok 1B riktar sig till barn som är en bit på vägen inom sin läsutveckling 

ochordavkodningen tränas, medan bok 1C innehåller mycket text och är framförallt tänkt som 

högläsningsbok, för att alla elever ska få samma gemensamma upplevelser av vad som sker under bokens 

gång(Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011, s. 5). Eleverna får då möjlighet att läsa på sin nivå men samtidigt 

ta delav samma narrativa text som sina klasskamrater. För att eleverna ska motiveras är det viktigt att alla 

elevers läsebok är på deras egna nivå. Boken ska vara utmanande men samtidigt är det viktigt att boken inte 

är på en för avancerad nivå då det kan bromsa elevernas läsutveckling (Felth Sjölund & Hed Andersson, 

2011, ss. 6–7).  

 

Den magiska kulan handlar om de tre vännerna Asta, Bea och Cesar. De är bästa vänner och går tillsammans 

i klass 1B. Boken börjar med att Asta, Bea och Cesar ska få en ny lärare till klassen och Asta är rädd för att 

den nya läraren ska vara ett monster. På vägen till skolan stannar Asta till vid ett ödehus, där hon möter den 

gamla damen. Asta får en magisk kula och önskar att den nya läraren ska vara snäll. Hennes önskning 

uppfylls. Asta, Bea och Cesar bestämmer sig för att starta en klubb som de tillsammans döper till ABC-

klubben. Under bokens gång kommer Asta, Bea och Cesar turas om att ha den magiska kulan som kommer 

att hjälpadem att få sina önskningar att slå in, men kulan kommer under bokens gångäven att skapa problem. 

En dag behöver alla ha kulan samtidigt och de tre vännerna kan inte komma överens om vem som ska få 

ha kulan. Asta anser att hon ska ha kulan eftersom det var hon som fick den av den gamla damen. Bea och 

Cesar blir arga på Asta då det går dåligt för dem under dagen. Kommer ABC-klubben att lösa problemet 

och är kulan verkligen magisk?  

 

6.3 Urval 

Inom ramarna för denna uppsats ges det inte möjlighet att analysera alla steg i Gibbons genrestegs-analys 

för narrativa texter, då arbetet hade blivit för stort. En fullständig analys innebär att alla Gibbons genresteg 

analyseras. I denna studie avgränsas arbetet till att analysera texternas typiska genresteg (orientering, 

komplikation, utvärdering, lösning och avslut) i de nivåbaserade böckerna, för att se förenklingar som sker 

i böckerna med mindre text och hur det påverkar innehållet i verbaltexterna. Undersökningen innefattar 

endast läseböckerna för årskurs 1. Om undersökningen hade innefattat alla årskursböcker hade det blivit ett 

för stort arbete att undersöka i denna uppsats. Det första läskravet från skolverket ställs på eleverna redan i 

årskurs 1 och därför föll valet på att studera denna årskurs. Det finns även andra böcker som används som 
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läsläromedel i skolan för att främja elevers läsutveckling på olika nivåer, exempelvis Djurspanarna (Norlin, 

2001) och Livet i bokstavslandet (Alatalo, 2018). Djurspanarna är ett äldre nivåbaserat läromedel som lever kvar 

och är indelad i tre olika nivåer. Livet i Bokstavslandet är ett nyare läromedel än Djurspanarna och Den magiska 

kulan och består av två nivåer. Då Den magiska kulan är ett läsläromedel som flitigt används på flera 

verksamhetsförlagda utbildningsplatser under vår utbildning föll valet på att analysera detta nivåbaserade 

läsläromedel.  

 

6.4 Validitet och reliabilitet 

Bergström &Boréus (2012) beskriver validitet som att “/e/n mätmetod är valid om den faktiskt mäter det 

som den är avsedd att mäta” (s. 41). Det vill säga begreppet validitet svarar på studiens mätbarhet, om 

studien besvarar de frågor den förväntas svara på (2012, s. 41). Reliabiliteten handlar om att studien går att 

genomföra på nytt men att resultatet blir detsamma (2012, s. 42). Det gäller därför att vara noggrann i alla 

led vid undersökningen. Vid textanalysen i studien är reliabilitetsfrågan relevant då det sker tolkningar av 

texten som analyseras. Det krävs att metoddelen är noggrant beskriven, föratt kommande studierska kunna 

följa hur genrestegen definieras och grupperas i denna studie. Vid studien krävs det även noggrannhet vid 

läsning av texten samt anteckningar för att framtida undersökningar ska kunna genomföras på samma sätt 

och få samma resultat.  
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7. Resultat 

I studiens resultat redogörsde tre nivåbaserade böckernas genresteg utifrån en narrativ textanalys. I resultatet 

kommer inte alla sekvenser att lyftas fram, utan textpassager i tabeller kommer att jämföras för att se 

skillnader mellan böckernas genresteg i verbaltexten. För att ta del av hela resultatet av böckernas genresteg, 

se bilaga 1. I följande textpassager har sekvens 1, 11 och 16 valts ut från böckerna, för att göra en jämförelse 

mellan dem samt för att se vilka genresteg som faller bort. Textpassagerna som valts ut för att ha en stor 

spridining mellan varandra för att visa på likheter och skillnader mellan böckernas genresteg. Sekvens 1 

jämför endast bok 1B och 1C för att göra en jämförelse mellan de mer avancerade böckerna. Sekvens 11 är 

en jämförelse mellan alla tre böcker, där böckerna innehåller olika antal genresteg. Sekvens 16 är en 

jämförelse mellan alla tre böcker där genrestegen följer varandra genom hela sekvensen. Resultatet avslutas 

med en tabell där det totala antalet genresteg från alla de nivåbaserade böckerna jämförs.   
 

Tabell 2 redogör sekvens 1 i bok 1C och 1B. Bok 1A tas inte upp då sekvens inte finns motsvarande i den 

boken.  

Tabell 2 Sekvens 1 

Genresteg Bok 1C Bok 1B 

Komplikation 1.1 Asta ska få en ny lärare 

som Sigge säger är ett 

monster. Asta är rädd 

för att läraren ska vara 

elak (ss. 8–9). 

Asta ska få en ny lärare 

som Sigge säger är ett 

monster. Asta undrar 

om läraren är elak (s. 8).  

Utvärdering 1.1 Astas mamma försöker 

minska Astas oro (s. 9).  

 

Astas mamma tror att 

den nya läraren är snäll 

(s. 9). 

Komplikation 1.2 Sigge fortsätter att 

skrämma upp Asta 

genom att rita en bild 

på ett monster som ska 

föreställa hennes nya 

lärare (s. 10). 

Sigge har lagt en bild på 

Astas säng som 

föreställer den nya 

läraren som ett monster 

(s. 11).  

Utvärdering 1.2 Asta vill tänka på 

någonting annat än den 

nya läraren och går för 

Asta önskar med hjälp 

av den magiska kulan 

att deras nya lärare ska 

vara snäll (s. 22). 
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Tabell 3 redogör en summering av det totala antalet genresteg i tabell 2.  

 

Tabell 3Sammanfattning av sekvens 1 

att bada i badkaret (s. 

11). 

Komplikation 1.3 Asta är nervös för den 

nya läraren. Hon 

skrämmer även Bea och 

Cesar att läraren är ett 

monster (s. 12).  

 

Utvärdering 1.3 Vännerna fantiserar om 

den nya läraren på väg 

till skolan (s. 13).  

 

Komplikation 1.4 Bea berättar för klassen 

att Asta säger att den 

nya läraren är ett 

monster (s. 20). 

 

Utvärdering 1.4 Asta förklarar för 

klassen att det är 

hennes bror som sagt 

att läraren är ett 

monster (s. 20). 

Med hjälp av kulan 

önskar  Astaatt den nya 

läraren ska vara snäll (s. 

22). 

 

Lösning 1.1 Den nya läraren kliver 

in i klassrummet och 

ser snäll ut. Asta tänker 

att den magiska kulan 

fungerade (s. 23). 

Den nya läraren 

kommer in i 

klassrummet och ser 

snäll ut. Den magiska 

kulan hade fungerat (s. 

23). 
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Genresteg Bok 1C Bok 1B 

Komplikation 1.1 X X 

Utvärdering 1.1 X X 

Komplikation 1.2 X X 

Utvärdering 1.2 X X 

Komplikation 1.3 X  

Utvärdering 1.3 X  

Komplikation 1.4 X  

Utvärdering 1.4 X  

Lösning 1.1 X X 

 

I tabell 2 och 3 syns det att bok 1C och 1B till en början följer samma genresteg. Bok 1C innehåller fler 

komplikationer och utvärderingar än bok 1B. I bok 1B finns inte komplikation 1.3 och 1.4 samt utvärdering 

1.3 och 1.4 med då de faller bort. Båda böckerna avslutar sekvensen med en lösning.  

 

Tabell 4 jämför sekvens 11 i alla tre nivåbaserade böcker.  

 

Tabell 4 Sekvens 11 

Genresteg Bok 1C Bok 1B Bok 1A 

Komplikation 11.1 Både Asta och Cesar 

behöver den magiska 

kulan (s. 49).  

Cesar och Asta behöver 

ha kulan samtidigt (s. 

50).  

Asta, Cesar och Bea vill 

ha kulan samtidigt och 

blir osams (s. 50).  

Utvärdering 11.1 De tre vännerna 

bestämmer sig för att 

ha ett möte längst bak i 

bussen (s. 50).  

De tre vännerna har ett 

möte i bussen om att 

Asta och Cesar behöver 

kulan samtidigt (ss. 50–

51).  

Asta tar kulan och går 

ifrån vännerna (s. 51).  

Komplikation 11.2 Bea behövde också ha 

kulan samtidigt som 

sina vänner. De börjar 

bråka om vem som ska 

ha kulan (ss. 50–51).  

Bea behöver också ha 

kulan samtidigt som de 

andra vännerna.  De 

blir osams (s. 50).  

När Asta ska visa Bea 

och Cesar sitt godis är 

de inte där. De har 

redan gått till skolan (s. 

61).  

Utvärdering 11.2 Asta anser att hon har 

rätten till kulan då det 

Asta anser att hon ska 

få ha kulan då det var 

Asta kommer på att 

Bea och Cesar är sura 
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var hon som fick den 

av den gamla damen (s. 

51).  

hon som fick den (s. 

51).  

för att hon tog kulan (s. 

62).  

Komplikation 11.3 Asta skulle till skolan 

men ingen väntade på 

henne vid korsningen, 

som de alltid brukade 

göra (s. 61). 

När Asta var påväg till 

skolan var det ingen 

som väntade i 

korsningen (s. 61). 

 

Asta vill bli vän med 

Bea och Cesar, men de 

är fortfarande sura över 

att hon tog kulan när 

alla ville ha den (ss. 63–

64).     

Utvärdering 11.3 Asta kom och tänka på 

gårdagen och hur hon 

hade betett sig mot sina 

vänner. Asta tror att det 

kan bli bra mellan 

vännerna bara de pratar 

med henne(s.62).  

Asta kom och tänka på 

vad som hade hänt 

dagen innan, att alla 

behövde ha kulan 

samtidigt (s. 61).   

Asta känner sig nere då 

hon har gjort sina 

vänner ledsna (s. 69). 

 

Läraren ser att Asta inte 

är glad. De tre 

vännerna får möjlighet 

att reda ut sina problem 

i lärarnas rum (ss. 70–

77). 

Komplikation 11.4 Asta försöker prata 

med Bea och Cesar, 

men de vill inte prata 

med Asta. Gårdagens 

aktiviteter gick dåligt 

för Bea och Cesar utan 

den magiska kulan (ss. 

63–64).  

Asta försöker prata 

med Bea och Cesar 

men de svarar inte. Det 

visar sig att gårdagens 

aktiviteter gick dåligt 

för både Bea och Cesar 

(ss. 62–64).  

 

Utvärdering 11.4 Asta känner sig ledsen 

över att hon har gjort 

sina vänner ledsna. 

Kulan kändes nu inte 

lika viktig (s. 69).  

Asta känner sig ledsen 

över att ha gjort sina 

vänner ledsna (s. 69).  

 

De tre vännernas lärare 

märker att något var fel. 

De fick tid för att prata 

ut (s. 70). 
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Komplikation11.5 Läraren märker att det 

har hänt någonting 

mellan de tre vännerna. 

Han ger dem i uppgift 

att reda ut det till dagen 

efter (s. 70).  

  

Utvärdering 11.5 Vännerna ville inte 

längre vara osams men 

visste inte hur de skulle 

lösa problemet. De gick 

tillsammans till damen 

för att få råd (s. 72).   

  

Komplikation 11.6 De tre vännerna tvekar 

om de ska knacka på 

dörren till ödehuset (s. 

73).   

  

Lösning 11.1 Bea vågar knacka på 

dörren och damen 

öppnar, vännerna går in 

i ödehuset (ss. 73–74).  

De tre vännerna ville 

inte  lägre vara osams 

och beslutar sig för att 

vara vänner. De 

bestämmer sig även för 

att gå till damen för att 

få råd. (s. 71).  

De tre vännerna är 

sams igen och Asta är 

glad (s. 85). 

Utvärdering 11.6 De tre vännerna 

berättar för damen vad 

som hänt, både när de 

haft kulan samt varit 

utan den (s. 75). 

  

Lösning 11.2 De tre vännerna är 

sams igen (s. 85).  

 

  

 

Tabell 5 visar en summering av det totala antalet genresteg från tabell 4. 

 

Tabell 5 Sammanfattning av sekvens 11 
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Genresteg Bok 1C Bok 1B Bok 1A 

Komplikation 11.1 X X X 

Utvärdering 11.1 X X X 

Komplikation 11.2 X X X 

Utvärdering 11.2 X X X 

Komplikation 11.3 X X X 

Utvärdering 11.3 X X X 

Komplikation 11.4 X X  

Utvärdering 11.4 X X  

Komplikation11.5 X   

Utvärdering 11.5 X   

Komplikation 11.6 X   

Lösning 11.1 X X X 

Utvärdering 11.6 X   

Lösning 11.2 X   

 

I tabell 5 och 6 syns det att bok 1C ingår i en lång sekvens med många genresteg. Till en början följer alla 

böcker samma genresteg. Bok 1A innehåller minst antal genresteg, då den endast består av 7 genresteg. Bok 

1B innehåller 9 genresteg medan bok 1C innehåller 14 genresteg. Tabellen visar att många genresteg faller 

bort i bok 1B och 1A. Tabellen visar även att bok 1C innehåller 2 lösningar medan bok 1B och 1A endast 

innehåller 1 lösning i sekvensen. 

 

Tabell 6 presenterar en textpassage jämförande alla tre böcker i sekvens 16, där antalet genresteg är 

motsvarande i alla böcker. 

 

Tabell 6 Sekvens 16 

Genresteg Bok 1C Bok 1B Bok 1A 

Komplikation 16.1 Asta tjuvlyssnar på 

mötet och hör att 

skolan inte längre har 

råd med tre lärare för 

årskurs 1. Asta, Cesar 

och Beas klass måste 

delas upp i de två andra 

klasserna (s. 88).  

Asta lyssnar på mötet 

och hör att hennes 

klass ska delas upp i de 

två andra klasserna då 

skolan inte längre har 

råd med tre lärare i 

årskurs 1 (ss.88–89).  

Asta får under mötet 

höra att tre klasserna 

ska bli två. Astas klass 

ska delas upp. Läraren 

ska sluta (ss. 88–89).  
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Utvärdering 16.1 Asta, Bea och Cesar 

känner att de behöver 

påverka rektorns beslut 

om att dela upp klassen 

och behöver den 

magiska kulan (ss. 88–

90).   

Asta, Cesar och Bea 

känner att de måste 

göra någonting för att 

förhindra splittringen 

av klassen och de 

behöver den magiska 

kulan (ss. 89–90). 

När Asta säger till 

Cesar och Bea att de 

måste prata allvar med 

rektorn undrar Bea 

varför hon skulle lyssna 

på dem. Asta påpekar 

att de har den magiska 

kulan (s. 90).  

Komplikation 16.2 Asta hittar inte den 

magiska kulan i sin 

väska när de tre 

vännerna ska prata med 

rektorn och önska att 

klasserna inte ska slås 

ihop (s. 90).  

De tre vännerna tänker 

ta hjälp av den magiska 

kulan när de ska prata 

med rektorn, men den 

magiska kulan är 

försvunnen (s. 91).  

Asta hittar inte den 

magiska kulan (s. 91).  

Utvärdering 16.2 Då de tre vännerna inte 

hade chansen att önska 

med hjälp av den 

magiska kulan, att 

rektorn skulle lyssna på 

dem, så tror vännerna 

att mötet inte gick bra 

(ss. 92–93).  

Rektorn blir inspirerad 

av de tre vännerna. 

Hon satte sig ned och 

räknade på en 

miniräknare och 

funderade en gång till 

(ss. 93–94). 

De tre vännerna tycker 

att mötet med rektorn 

gick dåligt, då de inte 

hade den magiska kulan 

(ss. 92–93).  

 

Rektorn hade 

inspirerats och 

funderade en extra gång 

över vad de tre 

vännerna hade tagit 

upp (s. 94). 

De tre vännerna pratar 

ändå med rektorn, även 

om de inte har kulan. 

De vill ha kvar sin klass 

och sin lärare (s. 92). 

 

De tre vännerna är 

ledsna och tycker det är 

synd att kulan är 

försvunnen (s. 93). 

 

Rektorn tänker och tar 

fram papper och penna 

för att räkna (s. 94). 

Lösning 16.1 Rektorn har beslutat att 

det inte går att dela på 

klassen mitt i läsåret 

och sparka läraren (s. 

101).  

Rektorn frågar Asta, 

Bea och Cesars lärare 

om han vill vara kvar i 

klassen. Läraren 

svarade att han vill vara 

Asta säger att det 

viktigaste är att klass 1B 

får fortsätta att gå 

tillsammans (s. 103).   
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kvar i klassen (ss. 100–

101).  

 

Tabell 7 är en summering av tabell 6 som presenterar sekvens 16. 

 

Tabell 7Sammanfattning av sekvens 16 

Genresteg Bok 1C Bok 1B Bok 1A 

Komplikation 16.1 X X X 

Utvärdering 16.1 X X X 

Komplikation 16.2 X X X 

Utvärdering 16.2 X X X 

Lösning 16.1 X X X 

 

Tabell 6 och 7 visar att alla de tre nivåbaserade böckerna innehåller och följer samma genresteg genom hela 

sekvensen. 

 

Slutresultat och jämförelse presenteras i tabellen nedan, tabell 8, som en sammanfattning av bilaga 1, för att 

se en tydlig skillnad mellan de nivåbaserade böckerna. Tabellen redogör för hur många gånger de fem olika 

genrestegen synliggörs inom böckerna. Komplikation, utvärdering och lösning delas upp i två steg där det 

först presenteras antal sekvenser som genresteget återfinns i. Sedans redogörs det totala antalet av 

genresteget som även innefattar stegringar inom sekvenserna. 

 

Tabell 8 Slutresultat och jämförelse 

Antal/bok Bok 1C Bok 1B Bok 1A 

Orientering 1 1 1 

Komplikationer(sekvenser) 

 

(Totalt antal 

komplikationer) 

19 

 

 

(41) 

15 

 

 

(29) 

6 

 

 

(13) 

Utvärdering (sekvenser) 

 

(Totalt antal utvärderingar) 

19 

 

 

(35) 

13 

 

 

(24) 

5 

 

 

(10) 

Lösning 

(sekvenser) 

 

17 

 

 

11 

 

 

4 
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(Totalt antal lösningar) (21) (14) (4) 

Avslut 1 1 1 

 

Tabell 8 visar på att alla tre nivåbaserade böcker har en orientering och ett avslut. Vid komplikationer, 

utvärderingar och lösningar presenteras hur många sekvenser som minst innehåller en komplikation, 

utvärdering eller lösning. Det totala antalet komplikationer, utvärderingar och lösningar innehåller även 

stegringar i dessa genresteg, det vill säga flera komplikationer kan exempelvis lösas i en och samma lösning. 

Genom detta kan man se stora skillnader när det kommer till antal komplikationer mellan böckerna. Olika 

antal komplikationer leder sedan till olika antal utvärderingar och lösningar.  
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verbaltexten i läromedlet Den magiska kulanärstrukturerad samt 

hur den narrativa textens genresteg följs i de tre nivåbaserade böckerna. I diskussionen diskuteras resultatet 

av analysen i studien i relation till frågeställningarna, teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikten.  

 
Vid användningen av läromedlet Den magiska kulan används vid högläsning bok 1C, som även i resultatet 

visade sig innehålla flest genresteg. Det ger eleverna en ram om ett bredare innehåll än vad de på egen hand 

förväntas läsa. Bilaga 1 visar på att många av genrestegen faller bort inom bok 1B och 1A. Den största 

skillnaden av innehållet syns i bok 1A i jämförelse med bok 1C. Bilaga 1 visar att bok 1A inte har någon 

komplikation, utvärdering eller lösning innan sekvens 11. I bok 1A sker komplikation 11.1 på sidan 50, 

vilket innebär att eleven har läst sidorna 8–49 innan det andra steget av de fem genrestegen uppstår. 

Innehållet under sidorna 8–49 sätts därför inte i kontext för läsaren och enligt Myrberg (2003) kan 

förenklingarna innebära att mycket lämnas outsagt och texterna blir därför inte lättlästa för eleverna (ss. 48–

49). Gibbons tar upp att förenklingar inte behöver leda till begriplig input (2014, s. 42) utan för eleverna kan 

det ibland endast vara förenklad input. Förenklad input innebär på så vis att texten fortfarande kan vara 

svårläst för eleverna, vilket kan vara en risk vid användning av det nivåbaserade läromedlet Den magiska 

kulan. Intentionen med de förenklade texterna är att eleverna ska ges möjlighet till att läsa på sin nivå, men 

funktionen blir istället att eleverna lämnas med texter där förenklingen kan innebära ett osammanhängande 

händelseförlopp. Elever som behöver mer stöttning för att motiveras till läsning kan istället aktivt börja 

undvika läsningen då den narrativa texten blir för svårläst för eleven (Lundberg, 2010, ss. 121–122).  

 
Myrberg lyfter fördelar med att använda sig av nivåbaserat läromedel som följer samma händelseförlopp, då 

det skapar en gemenskap i klassen där alla elever ges möjlighet att läsa den narrativa texten på sin nivå (2003, 

ss. 48–49). I resultatet av studien visar tabell 8 en stor spridning av det totala antalet komplikationer, 

utvärderingar och lösningar mellan böckerna. Eftersom alla de tre nivåbaserade böckerna ska följa samma 

händelseförlopp är det intressant att resultatet i tabell 8 visar en stor spridning vad gäller det totala antalet 

genresteg i verbaltexten. Kan böckerna anses följa samma händelseförlopp när det är så stor spridning 

mellan antalet genresteg? Tabell 8 visar även att alla komplikationer inte har en uppföljande lösning. Bok 

1C och 1A har två sekvenser som inte upplöses medan bok 1B har 4 sekvenser som inte upplöses. Eleverna 

som läser bok 1B lämnas därmed utan lösningar på fler komplikationer än i de andra böckerna. Bilaga 1 

visar att i de tre sista sekvenserna (17–19) finns det ingen lösning, bortsett från sekvens 18 där bok 1C har 

en lösning och därmed lämnas eleverna i stort sett ovetandes om vad som händer. Att sekvenserna utan 

lösning ligger i slutet av boken kan bero på att det finns en ny läsebok för årskurs 2 som författaren vill 

skapa intresse för. Det är möjligt att dessa komplikationer får en lösning i kommande bok men lösningen 

får i alla fall inte eleverna reda på i boken Den magiska kulan i årskurs 1.  
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I tabell 2 presenteras likheter och skillnader mellan bok 1C och 1B. Bok 1A jämförs inte i tabell 2 då den 

inte har någon komplikation som matchar sekvensen med de andra böckerna. Sekvens 1 är den första 

sekvensen som sker i boken. Vid jämförelse mellan bok 1C och 1B syns det att bok 1C innehåller fler 

genresteg än bok 1B. Det syns att genresteg fallit bort vid förenklingen, vilket resulterar i att böckerna inte 

är strukturerade på samma sätt och det kan bero på att författaren har gjort förenklingar i bok 1B. Tabell 4 

visar att sekvens 11 till en början följer samma genresteg i alla de tre nivåbaserade böckerna. Det finns dock 

en spridning mellan böckerna vad gäller antalet genresteg i sekvens 11. Bok 1C har flest genresteg som sker 

i sekvensen, bok 1B har näst flest genresteg, medan bok 1A har färst antal genresteg i sekvensen. Att antalet 

genresteg följer denna ordning stämmer överens med nivåindelningen av böckerna. I bok 1C sker två 

lösningar vilket inte sker i de andra böckerna. När eleverna läser bok 1B och 1A försvinner en del av 

innehållet jämfört med vad de får reda på i bok 1C. Det resulterar i att innehållet mellan böckerna inte blir 

det samma. I tabell 6 jämförs sekvens 16 som sker i slutet av böckerna. Sekvens 16 innehåller lika många 

genresteg och följer samma struktur i alla tre böcker. Det kan bero på att läsarna förväntas läsa mer på egen 

hand i slutet av boken. Lundberg (2010) lyfter att texter på en viss nivå inte är perfekt för elever över en 

längre tid (s. 119). Progressionen som görs i Den magiska kulans verbaltexter gör att böckerna utmanar 

eleverna under en längre tid i sin läsutveckling. 

 

Som tidigare nämnts i forskningsöversikten är det viktigt att bygga upp elevernas bakgrundskunskap för 

deras egna språkutveckling (Gibbons, 2014, s. 43). Lundberg skriver även att det är betydelsefullt att ta till 

vara på gemenskapen då den har en mäktig kraft i klassrummet (2010, ss. 120–121). Gemenskapen kan tas 

tillvara på vid högläsningen av högläsningsboken, bok 1C, i klassrummet då eleverna ges möjlighet att bygga 

upp fakta om innehållet med hjälp av boken. Jönsson betraktar högläsning som viktigt (2007, s. 10), vilketär 

relevant för användning av Den magiska kulan, då eleverna vid högläsning av boken får ta del av samma text 

som kan vara på en mer avancerad nivå än vad de klarar av att läsa på egen hand. Jönsson poängterar även 

att högläsning ger eleverna möjlighet att fokusera på innehållet av boken och behöver därmed inte fokusera 

på läsningen (2007, 10). I lärarhandledningen för Den magiska kulan beskrivs bok 1C som boken på den mest 

avancerade nivån(Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011, ss. 5-7). Resultatet visar att bok 1C är den bok 

som innehåller flest genresteg, som sedan faller bort i de andra böckerna. 

 

Orienteringen i Den magiska kulan presenteras innan kapitlena i boken startar och ser likadan ut i alla tre 

nivåbaserade böcker. En slutsats kan vara att högläsningsboken inför uppstarten av arbetet ger alla elever 

möjlighet att ta del av samma orientering för att ta tillvara på gruppens gemenskap. Genom orienteringen 

får eleverna en gemensam genomgång där alla får samma information om inledningen för att intressera alla 

elever med hjälp av den gemensamma texten. För att eleverna ska ta sig igenom boken på egen hand är det 

grundläggande att de fått ett intresse för boken, vilket de kan få genom den gemensamma inledningen. 

Vidare lyfter Lundberg att det är viktigt att välja rätt bok för eleverna inför deras egna läsutveckling (2010, 

s.119). Här har alltså läraren en viktig uppgift att hitta elevernas individuella nivå för att alla ska stimuleras 

till läsning och tycka det är roligt att läsa (Skolverket, 2015, s. 7).  



 

 30 

 

Sammanfattningsvis visar de nivåbaserade läseböckerna på en stor spridning mellan antalet genresteg i 

verbaltexterna. I bok 1B och 1A lämnas innehåll outsagt, där eleverna förväntas läsa meningar som inte sätts 

i ett sammanhang på samma sätt som i bok 1C. Vid förenkling av verbaltexterna försvinner olika typer av 

genresteg. Det kan bero på att de genrestegen inte anses lika viktiga för den övergripande historien, men 

medvetenhet om den narrativa textens detaljrikedom kan därmed gå förlorad. Förenklingarna kan vara 

rimliga att göra, men ur ett SFL-perspektiv kan det bli problematiskt att se den subtila genrestrukturen i 

narrativa texter, vilket kan leda till att det blir svårare att ta till sig av mer avancerade texter inom samma 

genre. Det i sig kan vara problematiskt och läraren har inte motiverat sitt val för att göra undervisningen 

meningsfull för varje enskild elev (Myrberg, 2003, ss. 34–38). 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

Orientering och avslut är övergripande för alla sekvenser i den narrativa texten Den magiska kulan och 

förknippas därför inte med en specifik sekvens.  

 

Bilaga 1 Jämförelse mellan de nivåbaserade böckerna och dess genresteg 

Sekvens Genresteg Bok 1C Bok 1B Bok 1A 

 Orientering X X X 

     

1.  Komplikation 1.1 X X  

 Utvärdering 1.1 X X  

 Komplikation 1.2 X X  

 Utvärdering 1.2 X X  

 Komplikation 1.3 X   

 Utvärdering 1.3 X   

 Komplikation 1.4 X   

 Utvärdering 1.4 X   

 Lösning 1.1 X X  

     

2. Komplikation 2.1 X X  

 Utvärdering 2.1 X X  

 Komplikation 2.2 X X  

 Lösning 2.1 X X  

 Utvärdering 2.2 X   

     

3. Komplikation 3.1 X   

 Utvärdering 3.1 X   

 Lösning 3.1 X   

 Utvärdering 3.2 X   

     

4. Komplikation 4.1 X   

 Lösning 4.1 X   
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5.  Komplikation 5.1 X X  

 Utvärdering 5.1 X X  

 Komplikation 5.2 X   

 Lösning 5.1 X   

 Utvärdering 5.2 X   

     

6. Komplikation 6.1 X   

 Lösning 6.1 X   

     

7. Komplikation 7.1  X X  

 Utvärdering 7.1 X X  

 Lösning 7.1 X X  

     

8.  Komplikation 8.1  X X  

 Utvärdering 8.1 X X  

 Lösning 8.1 X X  

     

9. Komplikation 9.1  X X  

 Utvärdering 9.1 X X  

 Lösning 9.1 X   

     

10. Komplikation 10.1 X X  

 Utvärdering 10.1 X X  

 Lösning 10.1 X X  

 Komplikation 10.2 X X  

 Utvärdering 10.2 X X  

 Lösning 10.2 X X  

 Komplikation 10.3 X X  

 Utvärdering 10.3 X X  

 Lösning 10.3 X X  

 Komplikation 10.4 X X  

 Utvärdering 10.4 X X  
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 Lösning 10.4 X X  

     

11. Komplikation 11.1 X X X 

 Utvärdering 11.1 X X X 

 Komplikation 11.2 X X X 

 Utvärdering 11.2 X X X 

 Komplikation 11.3 X X X 

 Utvärdering 11.3 X X X 

 Komplikation 11.4 X X  

 Utvärdering 11.4 X X  

 Komplikation11.5 X   

 Utvärdering 11.5 X   

 Komplikation 11.6 X   

 Lösning 11.1 X X X 

 Utvärdering 11.6 X   

 Lösning 11.2 X   

     

12. Komplikation 12.1 X X X 

 Komplikation 12.2 X X  

 Utvärdering 12.1 X X  

 Komplikation 12.3 X   

 Lösning 12.1 X X X 

     

13. Komplikation 13.1 X X X 

 Utvärdering 13.1 X X X 

 Komplikation 13.2 X X X 

 Utvärdering 13.2 X X X 

 Komplikation 13.3 X X X 

 Utvärdering 13.3 X X X 

 Komplikation 13.4 X X X 

 Utvärdering 13.4 X X  

 Komplikation 13.5 X   

 Lösning 13.1 X X X 



 

 36 

     

14.  Komplikation 14.1  X X  

 Utvärdering 14.1 X X  

 Lösning 14.1 X X  

     

15.  Komplikation 15.1 X X  

 Utvärdering 15.1 X   

 Komplikation.15.2 X   

 Lösning 15.1 X X  

     

16.  Komplikation 16.1 X X X 

 Utvärdering 16.1 X X X 

 Komplikation 16.2 X X X 

 Utvärdering 16.2 X X X 

 Lösning 16.1 X X X 

     

17. Komplikation 17.1 X X X 

 Utvärdering 17.1 X X X 

 Komplikation 17.2 X X X 

     

18.  Komplikation 18.1  X X X 

 Utvärdering 18.1 X  X 

 Lösning 18.1 X   

     

19. Komplikation 19.1 X   

 Utvärdering 19.1 X   

     

 Avslut X X X 

 


