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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka i vilken mån som de texter som testar elevernas läsförståelse i de 

nationella proven för svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 underlättar för 

andraspråkselever. För att kunna svara på studiens syfte så har studien begränsats till att undersöka 

förekomsten av kausalitet och röst i provtexterna samt vilka likheter och skillnader som finns mellan 

de olika analyserade texterna. Kausalitet och röst är två text-interna variabler som genom tidigare 

forskning har visat sig underlätta förståelsen av texter för såväl första- som andraspråksläsare. För att 

kunna besvara studiens syfte och de frågeställningar som finns så har en textanalys gjorts av tre 

beskrivande texter och en berättande text från de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk för årskurs 3. Samtliga texter har i de nationella proven haft som syfte att testa elevernas 

läsförståelse. Resultatet av analysen visar att det finns både kausalitet och röst i alla fyra texter, valet 

av provtexter kan därför sägas underlätta för andraspråkselever. 

Nyckelord: Kausalitet, röst, läsförståelse, nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för 

årskurs 3 
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1. Bakgrund 
För att nå goda resultat i den svenska grundskolan krävs det goda färdigheter i svenska språket. Enligt 

den läroplan som vi nu följer så 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, s.8). Elever i 

den svenska grundskolan kan följa två olika kursplaner i svenska nämligen svenska och svenska som 

andraspråk. Svenska som andraspråk anordnas enligt Skolförordningen 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, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare 

(Skolförordningen 2011:185 5 kap. 14§). 

Enligt statistik från Skolverket (2015) så är det under läsåret 2014/2015 ungefär 86 000 elever som 

följer kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan. Det motsvarar en procentandel på 9,1 % 

av det totala antalet elever i grundskolan. Statistiken sträcker sig bak till läsåret 2010/2011 och har 

legat på 7,6 % (ungefär 68 000 elever) som lägst. Inom svenskämnet så ingår läsförståelse för båda 

kursplanerna. Grundläggande läsförståelse innebär enligt kunskapskraven att eleven ska kunna återge 

och kommentera några för eleven viktiga delar av innehållet. Eleverna ska dessutom kunna föra enkla 

resonemang utifrån textens budskap och koppla dessa till egna erfarenheter (ibid., s.227, 245). Sedan 

2009 skriver samtliga elever i årskurs 3 nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på 

vårterminen. Provet består av åtta delprov och har sedan starten varit detsamma oavsett om eleverna 

läser svenska eller svenska som andraspråk (Hagberg-Persson 2010, s.7f). Varje år har de elever som 

följer kursplanen i svenska presterat bättre än de elever som följer kursplanen för svenska som 

andraspråk på de nationella proven (SIRIS
1
). Resultatet är inte så överraskande då de elever med 

svenska som förstaspråk har en klar fördel i och med att de endast har ett språk att behärska i 

jämförelse med andraspråkselever som har två eller fler (Torpsten 2008, s.14). 

Med debatten om att införa betyg redan i årskurs fyra har argument som att betyg endast gynnar 

högpresterande elever lyfts fram. Att lågpresterande elever inte gynnas av betyg bekräftas av en studie 

gjord av Alli Klapp, Christina Cliffordson och Jan-Eric Gustafsson (2014). I studien framkom det att 

betyg snarare har en negativ effekt på dessa elever (ibid., s.15). Enligt en artikel från Skolvärlden
2
 så 

beror det på att betyg påverkar elevernas syn på sig själv, ett lågt betyg sänker därmed elevens 

självförtroende. I de nationella proven för svenska och svenska som andraspråk når antingen eleverna 

kravnivån eller så når de den inte. Det sätts inga betyg som det gör vid de senare årens nationella prov 

men det blir på ett sätt ändå ett betyg i form av ett mer informellt godkänd eller icke godkänd. I den 

vardagliga undervisningen i skolan kan läraren anpassa undervisningen efter varje elevs proximala 

                                                 
1
 SIRIS står för Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem 

2
 http://skolvarlden.se/artiklar/lagpresterande-elever-paverkas-negativt-av-betyg 
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utvecklingszon
3
 och på så sätt, i enlighet med vad läroplanen säger, anpassa undervisningen till varje 

elevs förutsättningar och behov. De krav som ställs på eleven blir därmed rimliga utifrån dennes 

förutsättningar. Då de nationella proven ska nå ut till så många elever är det inte möjligt att utgå ifrån 

varje elevs proximala utvecklingszon och det ställer därför stora krav på de texter och uppgifter som 

väljs ut, speciellt då eleverna skriver samma prov oavsett hur länge de har varit bekant med det 

svenska språket. Om proven ställer för höga krav på eleverna så innebär det att många riskerar att inte 

klara dem vilket i sin tur leder till ett sämre självförtroende hos eleverna. Det finns dock olika faktorer 

som underlättar läsförståelsen för andraspråksläsare, frågan är bara hur pass förekommande dessa är i 

de nationella proven.  

                                                 
3
 Med proximala utvecklingszonen menas att det som eleven idag kan göra i samarbete med en annan mer 

kompetent individ kan han eller hon göra självständigt imorgon. Det är alltså i samverkan som eleven utvecklas. 

Undervisningen bör därför ligga inom ett område, en zon, mellan vad eleven klarar av på egen hand och vad den 

klarar av tillsammans med en annan. Den proximala utvecklingszonen är individuell och skiljer sig därför åt från 

elev till elev (Vygotskij 1999). 
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2. Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten består av de två delkapitlen tidigare forskning (se 2.1) och teoretiska 

utgångspunkter (se 2.2). I tidigare forskning presenteras forskning som är av betydelse för denna 

studie. I avsnittet görs det även en kortare beskrivning av läsförmåga och de nationella proven. 

Delkapitlet teoretiska utgångspunkter redogör för det teoretiska perspektiv som studien har samt 

centrala begrepp.  

2.1. Tidigare forskning 
På 1920-talet uppstod den moderna läsbarhetsforskningen i USA (Reichenberg 2000, s.32) Med 

läsbarhet menas egenskaper hos texter som påverkar deras svår- eller lättlästhet. Termen används i 

vissa fall som ett sammanfattande namn på de innehållsliga, typografiska och språkliga aspekterna i en 

text men kan också användas när man endast berör en av dessa aspekter (Platzack 1974, s.9). Fokus 

inom läsbarhetsforskningen låg till en början mer på ord- och meningsföljd vilket resulterade i 

uppkomsten av olika läsbarhetsformler. Korta meningar och ord ansågs vara lättare att förstå och läsa 

och utifrån detta skapades en av de mest använda formlerna där man mäter ordlängd och 

meningslängd. Detta synsätt har senare fått kritik då kortare meningar och ord ofta innebär att 

sammanhanget i texten försvinner. Kritiken mot läsbarhetsformlerna gjorde att forskningen började gå 

mot ett bredare textlingvistiskt perspektiv och man började undersöka texter på såväl mikro- som 

makronivå. 

Under 1970-talet så tog svensk läroboksforskning fart i Sverige på allvar. Till en början handlade 

forskningen i Sverige nästan uteslutande om läroböckers läsbarhet ur ett förstaspråksperspektiv. Flera 

studier gjordes där man undersökte ord- och meningsföljd för att sedan, vid slutet av 70-talet, även i 

Sverige gå mot ett mer textlingvistiskt perspektiv (Reichenberg 2000, s.32ff). Enligt Reichenberg 

(ibid., s.11) så hade Edmund Burke Hueys teorier om läsning stor betydelse för läsforskningen. Huey 

menade att läsning inte enbart handlar om att avkoda utan att betydelsen av det skrivna var minst lika 

viktigt. Följaktligen ansåg han att detta innebar att läsare uppfattar det skrivna ordet på olika sätt. 

Dessa tankar kring läsning var banbrytande för sin tid i början av 1900-talet och det skulle dröja ända 

till 1950-talet innan Hueys idéer började vinna gehör. 

Vad gäller forskning där andraspråksläsningen står i fokus så är den inte lika omfattande som den för 

förstaspråksläsning. Detta beror enligt Reichenberg (ibid., s.37) sannolikt på det stora inflytande som 

Goodmans teorier om läsprocessen har haft. Goodman (1988, s.20f) ansåg att det endast finns en 

läsprocess och att den processen ser likadan oavsett språk och erfarenheter. Utifrån detta perspektiv på 

läsprocessen så behövdes det ingen forskning om andraspråksläsning. Goodmans teorier började under 

1970-talet att ifrågasättas och det ledde till att forskning kring läsning på ett andraspråk började ta vid 

(Reichenberg 2000, s.38). 
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2.1.1. Faktorer som påverkar förståelsen 

Läsarens attityd är något som har visat sig viktig för förståelsen av det lästa. Är innehållet välkänt så 

kan det dessutom leda till både motivation och högre förståelse för det lästa (Abu-Rabia 1998, s.210f). 

Andra faktorer som är viktiga för andraspråksläsares möjligheter att uppnå en god läsförståelse är 

framförallt textinnehållet och läsarens förkunskaper, förhållningssätt samt sociala levnadsvillkor. Hur 

texten är uppbyggd och läsarens lingvistiska kompetens har inte framstått som lika viktigt under 

förutsättning att läsaren har nått en viss tröskelnivå inom sitt andraspråk. Som nybörjare inom ett språk 

så spelar dock samtliga faktorer en viktig roll (Liberg 2001, s.12). Vad det är i textens uppbyggnad 

som gynnar andraspråksläsare finns det en del forskning kring (se bl.a. Verhoeven 1987; Beck, 

McKeown & Worthy 1995; Pretorius 1996; Reichenberg 2000; Liberg 2001; Ransgart 2003; Torvatn 

2004; Olvegård 2014). Nedan följer en kort sammanfattning av några tidigare studier som har gjorts 

och som är av betydelse för denna studie.  

Verhoeven (1987, s.195ff) följde i en studie 74 turkiska barn och jämförde dem med jämnåriga 

holländska barn. I studien kom han fram till att både de holländska och de turkiska barnen hade lättare 

för de texter där det fanns explicit uttryckta sammanhang. Pretorius (1996) utförde en liknande studie 

där hon undersökte betydelsen av ökat orsakssamband i texten. I studien kom hon fram till att de 

elever som läste texter som hade högre grad av kausalitet (se 2.2.1 för förklaring av begreppet) kom 

ihåg mer än de som läste texter med lägre grad av kausalitet. I studien deltog både förstaspråkselever 

och andraspråkselever. De elever som hade läst texterna med högre grad av kausalitet tenderade också 

att använda sig av förklaringar där orsakssamband fanns explicit uttryckt i deras egna 

sammanfattningar (ibid.). Genom att tydliggöra implicita orsakssamband så ökar man graden av 

kausalitet (Reichenberg 2000, s.83). Att orsakssamband i texter är viktigt oavsett vilket förstaspråk 

man har går även att utläsa i Olvegårds (2014, s.224f) studie där hon kom fram till att namn på för 

eleverna okända personer och platser liksom implicita referenser skapar svårigheter för alla men 

framförallt för andraspråkselever. Förutom tydliga orsakssamband i texter så har det visat sig 

gynnsamt för elevernas förståelse att ge texten röst (se 2.2.2 för förklaring av begreppet ). I en studie 

av Beck, McKeown och Worthy (1995) undersökte de hur texter bearbetade med röst påverkar 

förståelsen genom att ställa frågor till elever och låta de återberätta vad de läst direkt efteråt. En vecka 

senare fick eleverna återberätta igen och svara på samma frågor. Det visade sig att de elever som hade 

läst de bearbetade texter där forskarna hade lagt till röst hade bättre resultat på de frågor som krävde 

förståelse jämfört med de elever som läst originaltexterna (ibid., s.228f). 

En studie inom svensk forskning som ligger nära denna studie är avhandlingen Röst och kausalitet i 

lärobokstexter av Reichenberg (2000). I studien undersöks skillnaden hos elevers läsförståelse 

beroende på textuppbyggnad. Texterna består av två olika originaltexter som Reichenberg bearbetat på 

tre olika sätt, med kausalitet, med röst samt med både kausalitet och röst. I studien kom hon fram till 

att läsförståelsen ökade när eleverna läste de bearbetade texterna. Den bearbetade text som läsarna, 
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både förstaspråks- som andraspråksläsare, hade minst nytta av var den text som enbart var 

kausalitetbearbetad. De texter som var bearbetad med röst och en kombination av röst och kausalitet 

hade en särskild gynnsam effekt för andraspråkseleverna. Skillnaden mellan de två läsgrupperna var 

som minst vid de röst- och kausalitetbearbetade texterna (ibid., s.140f). Reichenberg anser att en 

bearbetning av språket med röst och en ökad kausalitet skulle kunna lyfta upp andraspråkselevers 

läsförståelsen till nästan samma nivå som förstaspråkselevers. Att de bearbetade texterna som innehöll 

röst skulle uppfattas som barnsliga var något som Reichenberg (ibid.) innan oroade sig för men som 

senare visade sig vara obefogat. Det visade sig snarare vara så att eleverna uppskattade dessa inslag 

och tyckte texterna var roliga, lätta att förstå och lära sig något av (ibid., s.157f). Med utgångspunkt i 

Reichenbergs studie gjorde Ransgart (2003) en liknande studie där han jämförde en originaltext inom 

biologiämnet med en version som bearbetats med högre kausalitet och röst.  Resultatet i studien visar 

att de elever som läst den bearbetade texten hade ett bättre resultat på följdfrågorna än de som läst 

originaltexten. Ransgart (ibid., s.40) ifrågasätter dock resultatet utifrån valet av flervalsfrågor men 

menar ändå att läsbarheten i texterna ökar med variablerna kausalitet och röst. 

2.1.2. Läsförmåga  

Forskning från 2000-talet ser på läsförmågan som bestående av tre olika dimensioner. Dessa tre 

dimensioner är läsförståelse, avkodning samt elevens inre motivation och intresse för läsande 

(Skolverket 2007, s.8). Läsning innebär därmed att man måste använda sig av både avkodnings- och 

förståelseprocesser. För att förstå en text måste man alltså kunna avkoda den. Avkodning innebär att 

läsaren kan känna igen, uttala och få tillgång till ordets mening. Med läsförståelse menas att läsaren 

kan få ut mening av texten, reflektera över den samt dra slutsatser. Avkodningen är, till skillnad från 

läsförståelse, något som kan automatiseras. Att man besitter en god avkodningsförmåga innebär inte 

att man automatiskt också har en god läsförståelseförmåga (Høien & Lundberg 1999, s.40; 

Reichenberg 2003, s.2). För de elever som inte har automatiserat sin avkodning så kan övergången 

från enklare texter till mer avancerade bli svår. 

Utifrån vad som nämnts i tidigare avsnitt om forskning inom läsförståelse (se 2.1.1) så finns det olika 

faktorer som påverkar läsförståelsen, både text-externa och text-interna. Genom att välja texter som är 

innehållsligt och kulturellt välkända men också engagerande så blir övergången från enklare till mer 

avancerad text inte lika dramatisk. (Abu-Rabia 1998; Liberg 2010, s.37). Läsarens språkliga samt 

lästekniska och lässtrategiska förutsättningar påverkar också läsförståelsen tillsammans med läsarens 

bakgrundskunskap och insikt i vad det betyder att förstå en text samt insikt i sin egen läsning 

(Kulbrandstad 2003, s.229). Samtliga ovan nämna faktorer är så kallade text-externa och är viktiga 

oavsett vilken nivå läsaren ligger på i sitt andraspråk. I tidigare forskning framkommer det även att 

text-interna faktorer, så som textens uppbyggnad, också är viktiga. Detta gäller framförallt för de 

läsare som är nybörjare i sitt andraspråk. När det gäller textens uppbyggnad så är det framför allt 

graden av röst och kausalitet som man bör ta hänsyn till (Liberg 2000, s. 12f). Den språkliga kontexten 
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tycks också ha betydelse för förståelsen och enligt Holmegaard (1999, s.84ff) så bör inlärningen av 

ord ske i ett sammanhang för att andraspråksinläraren ska förstå innebörden av ordet. 

2.1.3. Nationella proven för svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 

De nationella proven i årskurs 3 för svenska och svenska som andraspråk är detsamma för de båda 

kursplanerna och har varit det sedan det första provet för årskurs 3 hölls år 2009. Det innebär att 

oavsett om man läser svenska eller svenska som andraspråk så gör man samma prov. Detta bestämdes 

efter att nätverket Samspråk undersökt för- och nackdelar med gemensamma mål i de nationella 

proven för de båda kursplanerna och slutligen rekommenderat detta (Hagberg-Persson 2010, s.7f). 

Under 2009-2011 så har de nationella proven för svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 

bestått utav åtta olika delprov. Fem av dessa har funnits med under alla tre år och två av dessa delprov 

rör elevernas läsförmåga. De två delproven som rör elevernas läsförmåga, och därmed prövar 

elevernas läsförståelse, består av en beskrivande text och en berättande text (Hagberg-Persson & 

Wiberg 2013, s.10f). Enligt en studie gjord av Hagberg-Persson (2013, s.18) av de nationella proven 

för åren 2009-2011 så har elever med svenska som andraspråk svårast att nå kravnivåerna för de två 

delproven som prövar läsningen. Det svåraste av de två delproven är det som rör läsning av 

beskrivande text. Resultatet gäller för såväl pojkar som för flickor. 

Wiberg (2013, s.47ff) har i en annan studie undersökt likvärdigheten mellan 2009-2012 års texter och 

kommit fram till att texterna håller en jämn svårighetsgrad samt att majoriteten av de elever som 

ingick i studien ändå har uppnått ett högt resultat. I studien ingick både elever med svenska och elever 

med svenska som andraspråk men majoriteten var förstaspråkselever. Andelen andraspråkselever 

ansågs vara för liten för att göra något särskiljande mellan förstaspråks- och andraspråkselevers 

resultat (ibid., s.47ff). Då de nationella proven utförs i samtliga skolor i landet så innebär det att 

många individer med olika bakgrunder och erfarenheter deltar. Att då kunna välja texter som är 

innehållsligt och kulturellt välkänt för samtliga elever borde vara omöjligt om alla elever ska läsa 

samma text. De text-externa faktorerna är därmed svåra att påverka så att de passar alla elever. I 

enlighet med vad som framkommer ovan i kapitlet om tidigare forskning så skriver Reichenberg 

(2000, s.161) i sin slutdiskussion att förutsättningarna för att kunna förstå en läst text inte enbart beror 

på förkunskaper utan att textens utformning också spelar in. 

2.2. Teoretiska utgångspunkter 
Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande och språk så menar man att språket är socialt skapat och 

socialt skapande (Torpsten 2008, s.29) Tillsammans med de som man lever och umgås med skapar 

varje människa en livsvärld som bildar bakgrund till ens erfarenheter och handlingar. Dessa tidigare 

upplevelser skapar utgångspunkter för hur vi förstår världen och det vi läser. Eftersom vi har olika 

erfarenheter och upplevelser i bagaget så innebär det också att vi förstår samma fenomen på olika sätt 

(ibid., s.36). Detta innebär att när man lär sig ett nytt språk så måste man också lära sig att tänka inom 

ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap (Säljö 2010, s.67). 
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Skriften är idag en viktig medierande resurs med syfte att utveckla människans kunskaper och 

erfarenhet (ibid., s.157, 187). Ett samtal kan enligt Säljö (ibid., s.191) beskrivas som ett sam-arbete 

mellan två eller fler parter. Det talade ordet har i ett samtal stöd av icke-verbala signaler, såsom gester 

och ögonkontakt, och paralingvistiska signaler, såsom samtalston och tempo. När den ena parten i 

samtalet inte förstår kan han eller hon på ett enkelt sätt ingripa genom att fråga, be om förtydliganden 

eller med hjälp av mimik och kroppshållning se frågande ut. Till skillnad från ett samtal så saknar en 

skriven text detta och lämnar därmed läsaren själv med sina tolkningar och frågor (ibid., s.192f). Detta 

ställer krav på läsaren men också på texten. Ur avsnittet om tidigare forskning (se 2.1) har särskilt de 

två text-interna variablerna kausalitet och röst ansetts betydelsefulla för att öka förståelsen av texter 

utan att kräva mer förkunskaper. Dessa två variabler presenteras närmare i de två kommande avsnitten 

(se 2.2.1 och 2.2.2). 

2.2.1. Kausalitet 

Att uttrycka kausalitet är en del av att skapa en lyckad text (af Geijerstam 2011, s.51). Både 

Reichenberg (2000) och Ransgart (2003) uttrycker den bredd som begreppet kausalitet har. De båda 

forskarna har i sin egen forskning använt sig av begreppet och i följande avsnitt förklaras därmed 

begreppet utifrån deras forskning. Med kausalitet menas språkliga drag i en text som gör att läsaren 

enklare kan urskilja de orsak-verkansamband som finns (Reichenberg 2000, s.82, Ransgart 2003, s.7). 

Genom att bland annat tydliggöra implicita orsakssamband så kan man öka kausaliteten (Reichenberg 

2000, s.83). Pretorius (1995, s.4) definierar implicit som den information som inte står direkt uttryckt i 

texten utan måste förstås genom inferensläsning och läsarens förförståelse.  

Ett annat sätt att öka kausalitet är genom att förse texten med konnektiver (Ransgart 2003, s.7). 

Konnektiver är markörer mellan satser som visar hur de ska förstås i samband med varandra, till 

exempel eftersom och trots (att) (Nyström 2001, s.100). Reichenberg har i sina bearbetningar av texter 

använt sig av konditionala, finala, konsekutiva och koncessiva konnektiver (Reichenberg 2000, s.82). 

När två huvudsatsers samband binds ihop med en konnektiv kallas det för konnektivbindning 

(Hellspong & Ledin 1997, s.88). Konnektivbindningar kan delas in i fyra huvudgrupper och de 

konnektivbindningar som Reichenberg har använt sig av går under huvudgruppen adversativa, som rör 

motsats, och kausala, som syftar på orsak (ibid.) Olika lexikala uttryck som exempelvis följden blev 

och det beror på kan också öka kausaliteten. (Reichenberg 2000, s.83ff). Om en text är alltför explicit, 

d.v.s. övertydlig, blir den tråkig. Om texten å andra sidan har för mycket implicit information så blir 

den svår att följa. Det är alltså en svår balansgång mellan för mycket eller för lite explicit information 

(ibid., s.86, 173). Ransgart (2003, s.9) ifrågasätter dock Reichenbergs val att enbart göra 

omskrivningar på menings- och styckenivå (mikronivå) och inte alls på makronivå.  

2.2.2. Röst 

Att ge röst till en text innebär att avståndet mellan texten och läsaren inte blir lika distanserat 

(Reichenberg 2000, s.54). Enligt Beck, McKeown och Worthy (1995, s.225) så kan man ge röst till en 
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text utifrån tre olika teman. Dessa tre teman benämns ”activity”, ”orality” och ”connectivity”. Liksom 

Reichenberg (2000) så har jag valt att behålla de engelska begreppen för dessa tre olika teman. 

Activity innebär att man gör texten mer dynamisk genom att använda verb som betecknar konkreta 

handlingar. Orality innebär att man låter språket präglas till viss del av talet och texten kan därmed 

innehålla vardagsspråk och dialog. Det tredje temat, connectivity, innebär att man i texten skapar 

närhet till läsaren så som att tilltala läsaren direkt (Beck, McKeown & Worthy, 1995). 

Reichenberg (2000, s.87) tillförde activity i sina originaltexter genom att använda aktiva och 

dynamiska verb, bestämda pronomen samt fullständiga meningar. Detta innebär att man bör undvika 

passiver och satsförkortningar där subjekten är otydliga. Enligt Ransgart (2003, s.11) bör man även 

undvika verbalsubstantiv. Orality innebär, som tidigare nämnt, att språket i texten präglas av det 

muntliga talet vilket innebär talspråkliga drag och ord som är bekanta för läsaren. En text präglad av 

orality är därmed mer allmänt hållen till skillnad från en specialiserad text som ofta innehåller 

sammansättningar och fackord (ibid., s.12). En mer talspråkig text innehåller också många verb och 

pronomen på bekostnad av substantiv (Hellspong & Ledin 1997, s.78). Genom att tillföra dialog i 

texten så skapas det orality (Reichenberg 2000, s.87f). Det gäller både extern dialog där författaren 

vänder sig direkt till läsaren och intern dialog som innebär dialog mellan personerna i texten (Ransgart 

2003, s.13). Begreppen orality och connectivity hör till viss del ihop då dialog i texten skapar såväl 

orality som connectivity. Närhet till läsaren kan skapas genom att författaren benämner läsaren som du 

eller inbegriper läsaren i ett vi med sig själv. Synliggörande av känslor, värderingar och associationer 

bidrar också till connectivity i texten (ibid., s.13).   
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3. Syfte och forskningsfrågor 
Utifrån litteraturöversikten (se 2) så har det framgått att både text-externa faktorer, så som elevernas 

bakgrundskunskaper och intresse, och text-interna faktorer, så som textens uppbyggnad, har en 

påverkan för förståelsen av texter för andraspråkselever. Två variabler av textens uppbyggnad, 

kausalitet (se 2.2.1) och röst (se 2.2.2), har ur tidigare forskning lyfts fram som ett sätt att få 

andraspråkselevers läsförståelse att närma sig samma nivå på läsförståelsen som förstaspråkselever. 

Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningar som andraspråkselever ges för att närma sig 

förstaspråkselevers läsförståelse i de texter som de nationella proven för årskurs 3 testar elevernas 

läsförståelse med. Detta kommer att göras genom att undersöka förekomsten av de två tidigare nämnda 

variablerna i tre beskrivande läsförståelsetexter samt en berättande läsförståelsetext. Syftet med 

studien mynnar ut i följande tre forskningsfrågor: 

1. Hur förekommande är kausalitet i läsförståelsetexterna för åren 2009-2011 i de nationella 

proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3? 

2. Hur förekommande är röst i läsförståelsetexterna för åren 2009-2011 för de nationella proven i 

svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det vad gäller förekomsten av kausalitet och röst i texterna? 

Utifrån resultatet från dessa forskningsfrågor diskuteras sedan i det avslutande avsnittet i vilken mån 

provtexterna underlättar för andraspråkselevers läsförståelse.  
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4. Metod 
I metodkapitel beskrivs hur jag har gått tillväga för att samla in de data som används, vilket material 

som används samt hur analysen kommer att gå till. Metodkapitlet avslutas med en reflektion kring 

valet av metod för studien. 

4.1. Urval 
Då syftet med studien är att undersöka förekomsten av variablerna kausalitet och röst i texter som har 

för avsikt att pröva elevernas läsförståelse i de nationella proven för årskurs 3 så är den data som 

analyserar följaktligen texter från de nationella proven för den nämnda årskursen. Eftersom de 

nationella proven omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400 17 kap. 4§) så innebär 

det att flera av de prov som gjorts under åren fortfarande omfattas av sekretess. Proven för år 2009, 

2010 och 2011 är de prov som i dagsläget är offentliggjorda och texterna i studien är därför tagna från 

dessa prov. 

I avsnittet om nationella prov (se 2.1.3) framkom det att det är två delprov i de nationella proven som 

prövar elevernas läsförståelse där ett av proven består av en beskrivande text och det andra består av 

en berättande text. Till min analys har jag därför kunnat välja bland totalt sex olika texter, två från 

varje år. På grund av den tidbegränsning som finns för studien så har jag valt att undersöka samtliga 

tre beskrivande texter men endast en berättande text. De beskrivande texterna har jag valt att 

undersöka då det genom tidigare forskning (se 2.1.3) har framkommit att det är dessa som är svårast 

för eleverna. Att jag har valt att undersöka en berättande text är för att jag ska kunna jämföra den 

beskrivande textgenren med den berättande textgenren. De nationella proven för svenska och svenska 

som andraspråk görs av en provgrupp vid Uppsala Universitet. Texterna får av upphovsrättsliga skäl 

inte läggas ut eller skickas digitalt och hämtades därför ut på Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala Universitet. Under material (se 4.2) följer en kortare presentation av texterna. 

4.2. Material 
Texterna som ingår i analysen består av tre beskrivande texter och en berättande text, skrivna av olika 

författare. De tre beskrivande texterna som ingår i de nationella proven för åren 2009-2011 är 

Människors och djurs språk (2009), Lägg ägg (2010) och Himlens stjärnor (2011). Lägg ägg och 

Himlens stjärnor inleds båda med en del som läraren ska läsa högt, vilket skiljer dessa två texter från 

Människors och djurs språk där hela texten består av text som eleven ska läsa. De delar av texterna 

som det är tänkt att eleverna ska läsa innehåller i samtliga fall både kortare och längre grafiska 

meningar och ungefär samma antal grafiska meningar (49 st, 45 st, 47 st). Med grafisk mening menas 

orden mellan en inledande stor bokstav och ett skiljetecken i form av punkt, utropstecken eller 

frågetecken. Alla tre texter har illustrationer som tydliggör delar av innehållet i texterna. Antalet 

underrubriker är mellan tre och fyra och det finns därmed ingen markant skillnad mellan texterna i 

detta avseende. Den berättande texten som ingår i studien är Önskestjärnan och är från det nationella 

provet för år 2011. Texten inleds, precis som de beskrivande texterna för 2010-2011 med en del som 
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läraren ska läsa högt. Önskestjärnan, med sina 47 meningar, är i nivå med de beskrivande texterna vad 

gäller antalet grafiska meningar. Även i denna text finns det illustrationer som förstärker det som 

texten berättar. Nedan följer en kort sammanfattning av texternas innehåll: 

Människors och djurs språk av Bent Jørgensen. Texten inleds med en kortare text om kroppsspråk där 

vi får veta att både människor och djur uttrycker sig med kroppsspråk. Sedan följer tre underrubriker; 

hästens språk, elefantens språk och schimpansens språk där vi får veta mer om dessa djurs 

kroppsspråk. 

Lägg ägg av Lotta Silfverhielm. Texten inleds med korta allmänna fakta om elefantfågeln som läraren 

ska läsa högt och där vi även får veta att elefantågelns ägg väger ungefär 12 kilo. Resten av texten 

handlar mer detaljerat om gökens, kejsarpingvinens, strutsens och sillgrisslans ägg. Vi får veta var 

samtliga fåglar lägger sina ägg och vad som händer med ungarna när ägget kläckts, bortsett från 

sillgrisslan där vi bara får information om ägget. 

Himlens stjärnor av Marie Rådbo. Texten inleds med allmänna fakta om stjärnor för att sedan bli lite 

mer specifik. Den första specifika informationen rör kvällsstjärnan Sirius vilket sedan följs av ett 

avsnitt om stjärnbilder som beskriver vad människor förr i tiden trodde följt av lite mer specifik 

information om Karlavagnen och Polstjärnan. 

Önskestjärnan av Ingelin Angerbom. Texten handlar om Eli. I texten framgår det aldrig om Eli är en 

pojke eller flicka och därför kommer Eli i sammanfattningen att benämnas som hen. Eli och hens 

pappa har varit på affären och är på väg hem när de ser ett stjärnfall. Eli önskar att hen var en hund 

men ingenting händer. Eli och pappan fortsätter hemåt och plötsligt känner Eli en massa spring i benen 

och börjar springa. När pappan säger åt Eli att hen inte får springa iväg sådär så är det inte ord som 

kommer ur Elis mun utan hundskall. I hissen upp till lägenheten lägger Eli ihop ett och ett, hens 

önskan hade gått i uppfyllelse. 

4.3. Databearbetning och analysmetod 
Vid bearbetningen av materialet analyseras först förekomsten av kausalitet i samtliga texter och sedan 

förekomsten av röst. Metoden för analysen presenteras därför nedan i den ordningen. 

4.3.1. Kausalitet 

När man gör en textanalys är det enligt Hellspong och Ledin (1997, s.47) att föredra att börja med 

helheten och undersöka kontexten för att sedan gå in djupare på det som man vill undersöka. Med 

hänsyn till vad Hellspong och Ledin (ibid.) förespråkar och med tanke på Ransgarts (2003) kritik mot 

Reichenbergs (2000) ensidiga fokus på enbart mikronivå så har jag valt att först analysera textens 

makro- och mikroteman. Analysen av makro- och mikroteman har som syfte att även synliggöra de 

eventuella orsakssamband som finns på makronivå och därmed textens tematik. En analys av makro- 

och mikroteman i en text kan göras mer eller mindre djup (Hellspong & Ledin 1997, s.119). Då denna 

del av analysen inte är den mest centrala har jag därför valt att endast analysera temana på en allmän 
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nivå utifrån hela texten, stycken och meningar. Med makrotema menar man huvudämnet och 

mikrotemat är då underämne (ibid., s.118). För att underlätta denna del av analysen, men också de 

senare delarna, så numreras textens grafiska meningar. Nedan följer ett exempel på hur Människors 

och djurs språk blivit numrerad: 

(1) Människors och djurs språk 

(2) Både människor och djur uttrycker mycket med sitt kroppsspråk. (3) Med kroppsspråk menas hur man 

ser ut eller uppför sig. (4) När någon går med nerböjt huvud får man en känsla av att hon eller han är 

ledsen. (5) Om man däremot blir mycket rädd kan man bli alldeles vit i ansiktet. (6) När djur vill berätta 

något för varandra använder de kroppsspråket, läten och olika lukter. 

Med de grafiska meningarna numrerade kan man sedan systematisera textens makrotema och 

mikrotema på följande sätt: 

Människors och djurs språk (makrotema för texten) 

Kroppsspråk (makrotema för stycket, mikrotema för texten) 

Vad kroppsspråk är (makrotema för mening 2-3, mikrotema i stycket) 

Exempel på människans kroppsspråk (makrotema för mening 4-5, mikrotema i stycket) 

Kommunikation hos djur (makrotema för mening 6, mikrotema i stycket) 

Samtliga texter systematiseras på samma sätt för att sedan analyseras i den ordning som de olika 

makro- och mikrotemana kommer i. Nästa steg i analysen är att urskilja de orsakssamband i texten 

som är explicita och implicita. Då de explicita sambanden är markerade med konnektiver fokuserar 

därför denna del av analysen på konnektivbindningar (Hellspong & Ledin 1997, s.89). Som nämnts i 

tidigare avsnitt (se 2.2.1) så bearbetade Reichenberg sina texter med adversativa och kausala 

konnektiver. Dessa två huvudgrupper av konnektiver kan i sin tur delas in i undergrupper (se Tabell 

1). Kärnan av konnektiver består av adverb (till exempel därför), konjunktioner (till exempel för (att)) 

och subjunktioner (till exempel så (att)) men som framgår i avsnittet om kausalitet (se 2.2.1) så finns 

det även andra lexikala uttryck som också uttrycker samband (till exempel med andra ord) (ibid., 

s.88). Eftersom konnektiver kan vara flertydiga så är det kontexten som avgör vilken typ av konnektiv 

det är (Nyström 2000, s.108). Nyström (ibid.) ger ett exempel på konnektiven så som ofta markerar en 

konsekutiv konnektion men också kan ha en temporal funktion. Antalet konnektiver delas in i 

adversativa samt kausala konnektiver där de bådas undergrupper även finns representerade (se Tabell 

1 nedan). Inom parantes förklaras vad det är för typ av bindning som skapas med respektive 

konnektiv. De förekommande konnektiverna i texten förs sedan in i tabellen för att få en översiktlig 

bild över vilka konnektiver som finns representerade samt antalet. Antalet konnektiver divideras sedan 

med antalet meningar i texten för att få fram ett procenttal. Detta görs för att senare, på ett enkelt och 

överskådligt sätt, kunna urskilja eventuella skillnader mellan de olika texterna vad gäller förekomsten 

och användandet av konnektiver. Den tabell som konnektiverna förs in i presenteras nedan: 
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Typ av konnektiver Förekommande konnektiver Antal 

Adversativ (motsats)   

- Koncessiv (medgivande)   

Kausal (orsak)   

- Konsekutiv (konsekvens)   

- Konditional (villkor)   

- Final (avsikt)   

Övriga lexikala uttryck   

Totalt   

Tabell 1: Förekommande konnektiver 

Nedan följer ett utdrag från Himlens stjärnor där en explicit sambandsmarkör, en konnektiv, finns 

presenterad: 

(11) Kvällsstjärnan Sirius kan du se en klar vinterkväll. (12) Sirius lyser starkast av alla stjärnor därför att 

den ligger närmast jorden. 

Här ser vi alltså ett exempel på en kausal konnektiv som binder samman två huvudsatser. Mening 12 

hade kunnat delas upp i /(12) Sirius lyser starkast av alla stjärnor. (13) Den ligger närmast jorden./ 

Sambandet mellan de två meningarna hade då blivit implicit istället eftersom det inte finns någon 

sambandsmarkör som explicit visar sambandet dem emellan. I analysen undersöks även implicita 

bindningar, det vill säga ställen där en kausalitetsmarkör, i form av konnektiv eller ett lexikalt uttryck, 

hade kunnat stå med för att förtydliga sambandet men nu inte gör det. Analysen av kausalitet 

presenteras i avsnitt 5.1. 

4.3.2. Röst 

Den andra delen av analysen är den där förekomsten av röst analyseras utifrån activity, orality och 

connectivity. I tidigare avsnitt (se 2.2.2) har fullständiga meningar framkommit som betydande för 

textens activity och undersöks därför. En mening är fullständig om den har minst en hel huvudsats, 

annars är den ofullständig (Hellspong & Ledin 1997, s.77). I avsnittet framkom det även att verb som 

betecknar konkreta handlingar skapar en dynamisk text, det vill säga en text med activity. Därför 

räknas antalet aktiva verb (till exempel äter) i relation till passiva (till exempel äts). Verb i aktiv form 

används för att kommunicera handlingar som görs av någon eller något. Verb kan vara statiska eller 

dynamiska. Ett statiskt verb uttrycker tillstånd medan dynamiska verb uttrycker förändring (ibid., 

s.69). En text med activity innebär många dynamiska verb vilket därför också är något som undersöks 

i texterna. En text med mycket activity kännetecknas också av tydliga subjekt, till exempel genom 

bestämda pronomen så som du eller han istället för obestämda pronomen som man och alla. Det är 
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ovan nämnda faktorer som undersöks vid analysen av texternas activity. Nedan följer ett utdrag från 

texten Lägg ägg där textens activity analyseras: 

(11) Kejsarpingvinen lever på Antarktis nära Sydpolen. (12) Där är det mycket kallt med snö och is hela 

året om. (13) Honan äter mycket fisk för att samla fett i kroppen. (14) Fettet behövs för att hon ska kunna 

värpa sitt ägg. 

I texten kan vi se att majoriteten av de verb som används är aktiva. Endast behövs i mening 14 är 

passivt. Det finns dynamiska verb, så som äter och samla men också statiska verb som är. Samtliga 

meningar i exemplet ovan är fullständiga och subjekten är tydliga då det är kejsarpingvinen som lever 

på Antarktis och honan som äter mycket fisk. 

Då det är svårt att avgöra vilka ord i en text som är bekanta för en elev så undersöks antalet 

sammansättningar i texterna istället (Hellspong & Ledin 1997, s.71). Sammansättningar är mindre 

vanliga i en talspråkig text så genom att undersöka förekomsten av sådana så analyseras en texts 

orality. Få sammansättningar innebär högre grad av orality än en text med många sammansättningar. 

Inte heller substantiv är vanligt förekommande i texter av mer talspråkig karaktär och därför räknas, i 

likhet med Reichenberg (2000, s.74), antalet substantiv och divideras sedan med det totala antalet ord i 

texterna för att få fram ett procenttal. Förekomsten av intern dialog undersöks också där antalet 

meningar som består av intern dialog räknas. Med intern dialog menas den dialog som förs mellan 

textens referenter (Ransgart 2003, s.13). En text kan också innehålla extern dialog där författaren 

vänder sig till läsaren. Om författaren vänder sig till läsaren så skapas en närhet som därmed stärker 

textens connectivity. Vid analysen undersöks därför om dialogen synliggör författaren och/eller 

inkluderar läsaren. Närhet kan skapas genom att författaren visar sin närvaro med hjälp av första 

personens pronomen (jag, vi) eller inkluderar läsaren genom att vända sig direkt till denne i texten i 

form av andra personens pronomen (du, ni). Närhet kan alltså skapas i såväl dialog mellan textens 

referenter som i övriga delar av texten. Ett exempel på när författaren har försökt skapa närhet till 

läsaren genom andra personens pronomen är följande utdrag från Himlens stjärnor: 

(7) På sommaren ser du stjärnor som du inte kan se på vintern. (8) Och på vintern ser du stjärnor som du 

inte kan se på sommaren. 

Närhet kan också skapas genom att författaren uttrycker egna känslor, värderingar och associationer i 

texten eller genom att låta aktörerna i texten uttrycka detta (ibid., s.89). Förekomsten av känslor, 

värderande ord och associationer undersöks därför också. Analysen av röst presenteras i avsnitt 5. 

4.4. Reflektion över metoden 
Då syftet med studien är att undersöka i vilken mån som läsförståelsetexterna i de nationella proven 

för svenska och svenska som andraspråk underlättar för andraspråkselever utifrån förekomsten av 

kausalitet och röst i texterna så är en textanalys av dessa texter en relevant metod. Ett annat sätt att 

undersöka detta hade varit att intervjua andraspråkselever om hur de uppfattar texterna. Att göra en 
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intervjustudie kräver dock godkännande från samtliga elever och vårdnadshavare (Hermerén 2011, 

s.49). Av erfarenhet från tidigare studie så vet jag att det är tidskrävande att hitta informanter till 

studier och jag har därför valt att göra en textanalys för att kunna lägga mer tid på analysen. Vid en 

textanalys krävs dessutom inget samtycke eftersom det inte är några individer som analyseras, jag har 

dock valt att inte publicera texterna som helhet utan enbart kortare stycken och meningar. 

Genom att göra en textanalys av läsförståelsetexter från de nationella proven kan jag få svar på 

studiens forskningsfrågor om förekomsten av kausalitet och röst och utifrån detta även huruvida 

läsförståelsetexterna underlättar eller inte för andraspråksläsare. De data som använts och valet av 

metod svarar därmed på studiens syfte och forskningsfrågor och studien har i och med detta en god 

validitet. I och med att jag i studien även vill undersöka om det finns någon skillnad mellan de olika 

genrerna vad gäller kausalitet och röst men också om det finns någon skillnad inom samma genre så 

hade det visserligen varit intressant att ha med samtliga sex texter. Men som tidigare nämnt så har jag 

av tidskäl valt att enbart analysera en berättande text. I och med att man i tidigare forskning undersökt 

likvärdigheten mellan texterna för åren 2009-2011 (se 2.1.3) och kommit fram till att de håller en jämn 

svårighetsgrad så anser jag ändå att man kan dra slutsatser om skillnaderna av förekomsten av 

kausalitet och röst mellan de beskrivande och berättande texterna genom att enbart undersöka en av de 

berättande texterna. Om det hade funnits mer tid för studien hade det varit intressant att även ha med 

de två andra berättande texterna för åren 2009-2010. 

Förutom en god validitet så är även reliabiliteten god i studien då tillvägagångssättet finns tydligt 

presenterat och lutar sig tillbaka på tidigare forskning. Jag är medveten om att min bakgrund och mina 

tidigare erfarenheter påverkar vilka implicita bindningar som jag upptäcker och har det i åtanke under 

analysen. Att jag bär på ett visst bagage med tidigare erfarenheter är också en anledning till att jag 

valde att inte undersöka förekomsten av vanliga respektive ovanliga ord trots att detta var något som 

Reichenberg (2000, s.88) gjorde i sin bearbetning av texter. Ett vanligt ord för mig behöver inte vara 

ett vanligt ord för en elev i årskurs tre eller så är det ett vanligt ord för en elev men inte nödvändigtvis 

för en annan. Genom att jag har valt bort en sådan aspekt och istället tittar på antalet sammansättningar 

så stärks reliabiliteten i och med att studien blir mer objektiv. 
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5. Analys och redovisning av empiri 

5.1. Förekomst av kausalitet 

För att svara på studiens första fråga, Hur förekommande är kausalitet i läsförståelsetexterna för åren 

2009-2011 i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3?, så analyseras 

i följande avsnitt förekomsten av kausalitet i de olika texterna. Studiens tredje fråga, Vilka likheter och 

skillnader finns det vad gäller förekomsten av kausalitet och röst i texterna?, besvaras delvis i slutet 

av detta avsnitt (se 5.1.5) men också i slutet av nästa avsnitt (se 5.2.5). 

5.1.1. Människors och djurs språk 

I Bilaga 1 presenteras den analys av makro- och mikrotema som gjorts av Människors och djurs språk. 

Utifrån den analysen kan man se att texten tycks ha en sammanhängande struktur som börjar med en 

mer allmän presentation av vad kroppsspråk är, med konkretiserande exempel som följs av 

beskrivningar av olika sätt som djur kommunicerar på och sedan, slutligen mer specifika beskrivningar 

av tre olika djurs språk. De olika djuren som presenteras är häst, elefant och schimpans. I varje avsnitt 

återkommer kroppsspråket, nu specificerat till det djur som avsnittet handlar om. Att texten inleds med 

en beskrivning av vad kroppsspråk är stärker kausaliteten i texten då de senare avsnitten därmed har 

något att koppla tillbaka till. Ett exempel är följande meningar: /(13)Kroppsspråket är viktigt hästar 

emellan./ I inledningen till texten så kunde vi läsa att /(2) Både människor och djur uttrycker mycket 

med sitt kroppsspråk./. Läsaren har alltså tidigare i texten fått veta att kroppsspråket är viktigt för både 

människor och djur. Informationen i mening 13 förklaras därmed i mening två, det upprättas ett 

orsakssamband. När det gäller explicit konnektion i texten så har, enligt vad som beskrevs i 

metodkapitlet (se 4.3.1), antalet konnektiver räknats och först in i en tabell. Tabellen för Människors 

och djurs språk presenteras nedan där siffran inom parentes är den mening som konnektiven 

förekommer i: 

Typ av konnektiver Förekommande konnektiver Antal 

Adversativ (motsats) (9) (18) (29) (33) (37) (39) (44) 

(48) Men 
8 

- Koncessiv (medgivande) - - 

Kausal (orsak) - - 

- Konsekutiv (konsekvens) - - 

- Konditional (villkor) (5) (20) (25) (26) (41) (43) (46) Om 7 

- Final (avsikt) - - 

Övriga lexikala uttryck - - 

Totalt  15 

Tabell 2: Förekommande konnektiver i Människors och djurs språk 

Som framkommer i Tabell 2 så är förekomsten av konnektiver som uttycker kausalitet i texten rätt 

enformig då de enbart är det adversativa men, till exempel i /(17) Också en vänlig häst öppnar munnen 
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så man kan se tänderna på den. (18) Men en vänlig häst vänder alltid öronen framåt mot den som den 

hälsar på./ och det konditionala om, till exempel i / (24) När en elefants öron står rakt ut är den 

upphetsad. (25) Om den lyfter snabeln på samma gång håller den på att bli riktigt arg./ Frekvensen av 

de båda kausalitetsmarkörerna är dock relativt hög, åtta respektive sju. Fördelat på antalet meningar i 

texten så innebär detta att 31,3 % av meningarna innehåller en sambandsmarkör som explicit uttrycker 

kausalitet. Konnektiverna är vid majoriteten av fallen placerat som det inledande ordet i en mening. 

Vad gäller implicita samband så finns det bland annat mellan mening nio och tio, /(9) Men de är 

absolut inte stumma. (10) Alla vet att en häst kan gnägga./ Här måste läsaren dessutom vara införstådd 

med vad ordet gnägga betyder, för annars är det svårt att se det implicita sambandet mellan mening nio 

och tio: att hästar inte är stumma eftersom de kan gnägga. Även i mening 34 /Det kan höras lång väg, 

snabeln gör att ljudet förstärks/ finns det ett samband som inte uttrycks med någon sambandsmarkör. 

Eleven måste här själv förstå att ljudet från elefanten kan höras lång väg eftersom snabeln gör att ljudet 

förstärks.  

För att sammanfatta kausaliteten i Människors och djurs språk så tycks det finnas ett samband i 

helheten av texten. Det finns även flertalet ställen i mikrostrukturen där kausalitet uttrycks explicit 

men också några ställen med implicita samband som skulle kunna göras explicita istället. 

5.1.2. Lägg ägg 

Makrotemat för Lägg ägg är olika fåglars ägg (se Bilaga 2). Strukturen för helheten av texten utgår 

utifrån detta på ett logiskt sätt med avsnitt om olika fåglar där det beskrivs var de lever, hur de lägger 

sina ägg, vem som tar hand om dem och så vidare. Det senare i texten tycks bygga på det tidigare, ett 

exempel på detta är att det beskrivs var kejsarpingvinen lever innan texten tar upp att fågeln måste 

förbereda sig genom att lagra fett i kroppen inför äggvärpningen. Därmed skapas ett orsakssamband 

genom strukturen på makronivå. Sambandet mellan de olika delarna kan dock alltid tydliggöras genom 

explicita kausalitetmarkörer. Förekomsten av sådana i texten Lägg ägg presenteras i tabellen nedan: 

Typ av konnektiver Förekommande konnektiver Antal 

Adversativ (motsats) (38) Men 1 

- Koncessiv (medgivande) (3) Trots att 1 

Kausal (orsak) - - 

- Konsekutiv (konsekvens) (35) Ändå 1 

- Konditional (villkor) (43) Om 1 

- Final (avsikt) (13) (14) (19) För att 3 

Övriga lexikala uttryck - - 

Totalt  7 

Tabell 3 Förkommande konnektiver i Lägg ägg 

Vi kan utifrån tabellen se att det i Lägg ägg finns en större variation vad gäller typen av konnektiver 

jämfört med Människors och djurs språk (se 5.1.1) Å andra sidan är de inte lika många i antalet (sju st 



22 

 

jämfört med 15 st). Det mest förekommande av konnektiverna är det finala för att som tre gånger 

förekommer i avsnittet om kejsarpingvinen. Ett exempel på en sådan förekomst är i mening 19: /Under 

vinterstormarna står hanarna tätt tillsammans i stora flockar för att försöka hålla värmen./ Här inleds 

inte meningen med konnektiven utan den finns mitt i meningen. Dock så är majoriteten av 

konnektiverna (fyra st) placerade i början av meningen och resterande (tre st) inuti. 15,6 % av textens 

meningar innehåller någon form av konnektiv kausalitetsmarkör. I texten finns det en del implicita 

orsakssamband. Ett exempel är stycket om när gökungen kläcks: /(7) Den knuffar genast ut de andra 

äggen ur boet. (8) Fågelhonan förstår inte vad som hänt utan matar gökungen. (9) Den blir snart 

mycket större än vad hon själv är./ Här kan vi implicit utläsa att fågelhonan antagligen är en mindre 

art och att det är därför som gökungen blir större än honan själv. För att göra detta mer explicit hade 

man behövt lägga till något, så att mening nio till exempel kunde se ut som följer: /Eftersom göken är 

en större fågel blir ungen snart mycket större än vad honan själv är./ Ett annat implicit 

orsakssamband är det om kejsarpingvinen som togs upp tidigare i analysen. Vi får veta att 

kejsarpingvinerna lever på Antarktis och att det är kallt året om och sedan kommer detta: /(13) Honan 

äter mycket fisk för att samla fett i kroppen. (14) Fettet behövs för att hon ska kunna värpa sitt ägg./ 

Som nämnts innan så får vi hjälp av det som står tidigare men för att göra orsakssambandet ännu 

tydligare hade det hjälpt med ett tillägg i mening 14 i form av till exempel … eftersom det värmer när 

det är kallt.  

Sammanfattningsvis så innehåller Lägg ägg en variation av olika konnektiver. Strukturen på 

makronivå hjälper till när det gäller kausalitet i texten men det finns ändå implicita orsakssamband 

som skulle kunna tydliggöras med explicita sambandsmarkörer. 

5.1.3. Himlens stjärnor 

Textens makrotema (se Bilaga 3) sammanfattas väl genom rubriken, det vill säga Himlens stjärnor. 

Den börjar mer allmänt om stjärnor för att sedan riktas in mer specifikt på kvällsstjärnan Sirius och 

sedan övergå till mer allmän information om vad stjärnbilder är för att till sist beskriva Polstjärnan 

som en del av stjärnbilden Lilla Björnen. I sista meningen tas Sirius upp igen vilket på så sätt knyter 

ihop slutet av texten med tidigare delar av texten och det skapas ett sammanhang i texten som helhet. 

Texten består av flera kortare stycken och för att skapa ett tydligare samband mellan de olika styckena 

så hade flera stycken kunna sättas ihop. Himlens stjärnor är den beskrivande text som innehåller minst 

antal konnektiver där de som förekommer presenteras i tabellen nedan: 
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Typ av konnektiver Förekommande konnektiver Antal 

Adversativ (motsats) (44) Men 1 

- Koncessiv (medgivande) - - 

Kausal (orsak) (12) Därför att 1 

- Konsekutiv (konsekvens) (3) (5) (18) Likadant 3 

- Konditional (villkor) (9) Om 1 

- Final (avsikt) - - 

Övriga lexikala uttryck - - 

Totalt  6 

Tabell 4 Förekommande konnektiver i Himlens stjärnor 

Den mest använda konnektiven är likadant. Ett exempel då sambandsmarkören används är i mening 

tre /(3) Likadant är det med de flesta stjärnor./ som följer på mening två där vi fått veta att solen 

flyttar sig under dagen från en sida till en annan. De andra två tillfällena är liknande det ovan nämnda. 

De flesta konnektiverna förekommer i början av texten där vi får allmän information om stjärnor och 

om Sirius. Senare hälften av texten innehåller endast en sambandsmarkör (se Tabell 4). Vi matas i 

denna senare del med en hel del ny information och vissa meningar hade därför kunnat skrivas om för 

att förtydliga sambandet mellan dem. Ett exempel är /(35) En av stjärnorna i Karlavagnen är 

egentligen två stjärnor. (36) De ligger så nära varandra att de är svårt att se att det är två olika 

stjärnor./ Här är det underförstått att läsaren ska förstå att De syftar tillbaka till de två stjärnorna i 

Karlavagnen. Genom att lägga till konnektivet eftersom i början av mening 36 hade sambandet 

förtydligats vilket skulle göra det enklare att förstå. /En av stjärnorna i Karlavagnen är egentligen två 

stjärnor. Eftersom de (två stjärnorna) ligger så nära varandra är det svårt att se att det egentligen är 

två olika stjärnor./ Ännu tydligare hade det blivit om man även lade till två stjärnorna som nu står 

inom parentes. Konnektiver förekommer i 12,8 % av textens meningar, andelen konnektiver är med 

andra ord inte så stor och det finns flera implicita orsakssamband som man hade kunnat göra explicita 

genom att lägga till olika sambandsmarkörer. Till exempel får vi i stycke tre veta att stjärnan Sirius 

bara syns på vintern och därför ser man den inte på sommaren. Anledningen till att den inte syns på 

sommaren står längre upp i stycket där vi kan läsa att stjärnor rör på sig. I och med att informationen 

ryms inom samma korta stycke så finns sambandet där implicit men det hade kunnat tydliggöras 

genom tillägg av en explicit sambandsmarkör. Det finns även andra delar i texten som skulle kunna 

tydliggöras. 

Himlens stjärnor har sammanfattningsvis inte så många konnektiver. De som finns är koncentrerade i 

textens första hälft och det finns en viss variation på dem. Strukturen av texten hjälper till viss del till 

att förstå sambanden mellan olika delar men de skulle kunna förtydligas genom fler explicita 

sambandsmarkörer. 
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5.1.4. Önskestjärnan 

Eftersom Önskestjärnan är en berättande text så är det inte så överraskande att texten har en struktur 

där handlingen presenteras i kronologisk ordning. Makrotemat för texten är Eli och önskestjärnan och 

vi får följa Eli på vägen hem från affären tillsammans med sin pappa. Vad gäller orsakssamband på 

makronivå så finns det inget som utmärker sig som besvärande utan strukturen tycks ha en logisk 

följd. Att Eli önskar sig något förklaras till exempel tidigare i texten där pappan förklarar att när man 

ser en stjärna så får man önska sig något. I tabellen nedan presenteras de konnektiver som förekommer 

i texten: 

Typ av konnektiver Förekommande konnektiver Antal 

Adversativ (motsats) (4) (7) (11) (19) (41) Men 5 

- Koncessiv (medgivande) - - 

Kausal (orsak) (16) (18) Så 2 

- Konsekutiv (konsekvens) - - 

- Konditional (villkor) (9) Om 1 

- Final (avsikt) - - 

Övriga lexikala uttryck - - 

Totalt  8 

Tabell 5 Förekommande konnektiver i Önskestjärnan 

Konnektiven men är, som framgår i tabellen, utan tvekan den vanligast förekommande i denna text då 

den finns med vid fem olika tillfällen. Men både inleder och finns med inuti en mening. Följande 

utdrag är ett exempel på där två olika konnektiver finns med, men och så: /(18) Sakta öppnade jag 

ögonen och precis som jag hade trott, så var allt precis som vanligt. (19) Det var kanske inte riktigt 

lika kallt men det var lika mörkt och pappa stod fortfarande och beundrade stjärnhimlen./ Genom att 

skriva ut dessa markörer blir orsakssambandet explicit och därmed också tydligare. Precis som i 

Himlens stjärnor så finns övervägande del av de konnektiver som uttrycker orsakssamband i den 

första delen av texten. 17,0 % av meningarna innehåller en explicit sambandsmarkör. Liksom i övriga 

texter så finns det även i denna text implicita orsakssamband. Ett exempel på detta är då Eli i stycke 

sju får spring i benen och börjar springa fortare än vad hen tidigare kunnat göra: /(29) Så här fort hade 

jag aldrig sprungit förut. (30) Jag log belåtet ända tills jag plötsligt förstod varför det gick så lätt att 

springa. (31) Jag hade dubbelt så många ben som jag brukar ha./ Här ska läsaren själv förstå att Eli 

sprang fortare eftersom hen nu hade fyra ben och detta gör att man kan springa snabbare. Det finns 

även kulturbundna uttryck som implicit skapar ett samband mellan orsak och verkan. /(20) Jag 

suckade. (21) – Jaså, vill du gå hem nu? sa pappa och klappade mig på huvudet./ Att en suck betyder 

att man vill gå hem behöver inte vara självklart för alla elever.  

Sammanfattningsvis så finns det explicita sambandsmarkörer i Önskestjärnan men fördelningen av 

dem är ojämn då de flesta förekommer i textens första hälft. Textens makrostruktur gör vissa 
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orsakssamband tydligare fastän de fortfarande är implicita och de skulle därför kunna tydliggöras med 

konnektiver. 

5.1.5. Likheter och skillnader i kausalitet mellan texterna 

Ur analysen har det framkommit att samtliga fyra texter har en sammanhängande struktur där det 

senare i texten vid många tillfällen vilar på sådant som tagits upp tidigare i texten. Detta gör att 

kausaliteten till viss del stärks i texterna eftersom det finns ett samband på makronivå som gör att 

läsaren kan förstå implicita samband. Förekomsten av konnektiver skiljer sig åt mellan Människors 

och djurs språk och övriga texter då den texten, med sina 15 explicita sambandsmarkörer, hade klart 

flest konnektiver. De övriga tre texterna hade ungefär hälften så många konnektiver. Å andra sidan 

hade Människors och djurs språk den lägsta variationen av explicita sambandsmarkörer då de som 

användes enbart var men och om. Önskestjärnan hade dock också en låg variation med sina tre 

förekommande. Huruvida variationen har någon betydelse för kausaliteten är inget som framgår av 

tidigare forskning och därför inget som den här studien lägger någon större vikt vid. I både Himlens 

stjärnor och Önskestjärnan så är majoriteten av konnektiverna placerade i början av texten medan de i 

övriga texter är utspridda. I samtliga fyra texter finns det implicita orsakssamband där läsaren inte får 

hjälp av någon sambandsmarkör utan själv måste förstå förhållandet mellan orsak och verkan utifrån 

vad som står skrivet och med hjälp av egna erfarenheter. De flesta av de implicita orsakssambanden 

går att få svar på genom textens innehåll. Det finns dock tillfällen i både Människors och djurs 

kroppsspråk och Önskestjärnan där läsaren måste använda sig av sin egen erfarenhet för att förstå 

sambanden i det som står i texten och de skiljer sig därmed från övriga texter.  

Sammanfattningsvis så tycks den övergripande strukturen vara till hjälp i samtliga texter då implicita 

samband ofta förklaras genom information som getts tidigare. Förekomsten av konnektiver är stor i 

Människors och djurs språk men inte lika stor i de övriga texterna. Orsakssamband där förklaringen 

inte finns i texten utan förväntas finnas hos läsarens egna erfarenheter förekommer endast i 

Människors och djurs språk samt Önskestjärnan vilket sänker dessa texters kausalitet. Över lag så är 

kausaliteten ändå god i samtliga texter då de inte skapar några större frågetecken hos läsaren. Den 

största skillnaden mellan texterna är antalet konnektiver. Det finns inga större skillnader mellan de 

olika textgenrerna vad gäller kausalitet. 

5.2. Förekomst av röst 
För att svara på studiens andra fråga, Hur förekommande är röst i läsförståelsetexterna för åren 2009-

2011 i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3?, så analyseras i 

följande avsnitt förekomsten av röst i de olika texterna. Under varje texts rubrik analyseras först 

textens activity följt av orality och connectivity. I slutet av avsnittet beskrivs de skillnader som finns 

mellan de olika texterna vad gäller förekomsten av röst som svar på studiens tredje fråga, Vilka 

likheter och skillnader finns det vad gäller förekomsten av kausalitet och röst i texterna? 
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5.2.1. Människors och djurs språk 

I Människors och djurs språk är samtliga meningar fullständiga och en klar majoritet av verben är 

dessutom aktiva. Det är endast i meningarna /(3) Med kroppsspråk menas hur man ser ut eller uppför 

sig./ och /(34) Det kan höras lång väg, snabeln gör att ljudet förstärks./ som passiva verb förekommer. 

Det finns även gott om dynamiska verb i texten, som till exempel fäller, hälsar, stoppar och putar. 

Statiska verb förekommer i texten så som har, vara och är men det är de dynamiska verben som är i 

majoritet då ungefär fem av sju verb är dynamiska. Subjekten i texten refereras till exempel till som en 

häst, två elefanter och en större schimpans eller med personliga pronomen så som de och vi. Det 

förekommer några obestämda pronomen i både början av slutet av texten då författaren har valt att 

använda ord som man och alla. I första stycket av texten är obestämda pronomen överrepresenterade 

då man står utskrivet hela fyra gånger i styckets sex meningar. Nästan hälften av de obestämda 

pronomenen är därmed koncentrerade till det första stycket. Om man bortsett från detta så har 

majoriteten av texten tydliga subjekt. Graden av activity i texten är alltså hög då andelen av de faktorer 

som skapar en text med activity är större än motsatsen. 

Det finns nio sammansatta ord i Människors och djurs språk varav sex är kroppsspråk/kroppsspråket. 

De övriga tre sammansättningarna är tystlåtna, schimpansungar och ansiktsuttryck. Då betydelsen av 

kroppsspråk beskrivs redan i första stycket av texten och ordet används frekvent i texten så kan man 

nog inte säga att det är en sammansättning som försvårar texten. Inte heller schimpansungar tordes 

vara något som försvårar texten. Vad gäller tystlåtna och ansiktsuttryck så skulle dessa 

sammansättningar däremot kunna vara ord som inte är lika självklara. Av textens ord så är 17,7 % 

substantiv. När Reichenberg (2000, s.75ff) hade bearbetat sina två texter med både röst och kausalitet 

så var andelen substantiv i dessa 15,9 % respektive 23,6 %. Människors och djurs språk tycks utifrån 

detta inte vara så informationstät och specifik och är därmed åt det mer talspråkiga hållet vilket stärker 

dess orality. Någon intern dialog förekommer dock inte i texten vilket å andra sidan sänker graden av 

orality i texten. Vad gäller extern dialog så finns det två tillfällen där författaren använder sig av 

personliga pronomen i form av vi, /(28) Det är ungefär som när vi tar i hand/ och vår, /(36) 

Schimpansen är vår närmaste släkting bland djuren./ Trots att författaren här använder sig av första 

personens pronomen så känns det inte som ett personligt riktat vi som i författaren och läsaren utan 

snarare som vi människor i allmänhet. Samma sak gäller för vår där det känns som att författaren 

snarare syftar på människan och inte specifikt författaren själv och den som läser. I texten förekommer 

det värderande absolut inte som förstärker budskapet. Det finns även en uppmaning från författaren 

och några tillfällen där författaren gör egna liknelser och drar slutsatser som gör att det skapas en viss 

närhet i texten och Människors och djurs språk saknar därmed inte connectivity. 

5.2.2. Lägg ägg 

Texten Lägg ägg består genomgående av fullständiga meningar där en klar majoritet av verben är 

aktiva. Blir större, kläcks (två gånger), behövs och blir förstörda är de enda passiva verben vilket kan 



27 

 

jämföras med de 53 aktiva verben i texten. Även de dynamiska verben är, liksom i Människors och 

djurs språk, i klar majoritet då ungefär två tredjedelar av verben är dynamiska. Exempel på dynamiska 

verb i texten är para, hålla och värpa medan några av de förekommande statiska verben är bor, är och 

har. Subjekten i texten är tydliga och benämns i stor del av texten med den specifika djurartens namn 

eller kön så som göken, kejsarpingvinen, honan eller hanen. För att skapa variation i texten så används 

även personliga pronomen som till exempel hon, den och han. Alla, som är ett obestämt pronomen, 

används vid tre tillfällen i texten men med hjälp av sammanhanget så går det ändå att förstå vad dessa 

alla syftar på. Utifrån vad som framkommit i analysen så synes texten ändå ha en relativ hög grad av 

activity eftersom majoriteten av verben är aktiva och dynamiska. 

I Lägg ägg finns det 17 sammansatta ord där sammansättningarna fågelhonan, gökungen, 

kejsarpingvinen och sillgrisslan förekommer mer än en gång men i olika former. Utöver dessa fyra 

återkommande sammansättningar så finns det även sådana som endast förekommer en gång i texten. 

Dessa är huvudveck, (upp och) nervänd, vinterstormarna, slättområden, strutsungarna, klipphyllor 

och äggskal. Sillgrisslan och kejsarpingvinen är namn på fåglarna och de sammansatta orden behövs 

därför inte tolkas. Sammansättningarna huvudveck och klipphyllor får eleven hjälp att tolka genom 

illustrationerna till texten. De övriga sammansättningarna tordes inte vara svårtolkade om man bara 

vet vad de enskilda orden i sammansättningen betyder. Textens andel av substantiv är 24,1%. Med 

24,1 % substantiv så är andelen substantiv därmed också högre än de texter som Reichenberg 

bearbetade. I jämförelse med Människors och djurs språk och Önskestjärnan så innebär det att Lägg 

ägg är mer specifik och informationstät men andelen substantiv är ändå lägre jämfört med 

Reichenbergs (2000, s.75ff) originaltexter som bestod av en substantivandel på 26,8 % respektive 

31,7%. I texten finns det varken någon intern eller extern dialog. För att öka textens orality hade man 

kunnat tillföra intern dialog och då kanske även textens substantivandel hade sjunkit. Textens 

connectivity är låg då det finns få av de faktorer som skapar närhet med i texten. Vid tre tillfällen finns 

det dock ord som är värderande, till exempel i mening 41: /Honan lägger bara ett enda ägg direkt på 

klippan./ Författarens egna funderingar lyser i slutet av texten genom då vi kan läsa att /Det kanske är 

för att honan lätt ska känna igen sitt eget ägg./ 

5.2.3. Himlens stjärnor 

Precis som de övriga texterna så består Himlens stjärnor enbart av fullständiga meningar. Nio av tio 

verb i texten är aktiva och det finns endast sex tillfällen i texten där vi möter passiva verb. Ett exempel 

på detta är /(32) Stjärnbilden Stora Björnen syns hela året./ Aktiva verb i texten är till exempel de 

vanligt förekommande ser, ligger och lyser. Ungefär två tredjedelar av textens verb är dynamiska 

vilket innebär att de dynamiska verben är i majoritet även i denna text. Verbet är utgör lite mer än 

hälften av de statiska verben medan det är en större variation på de dynamiska verben. Även i denna 

text är subjekten tydliga och benämns som till exempel substantiven solen, kvällsstjärnan Sirius och 
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himlen eller med personliga pronomen som du och vi. Texten tycks utifrån detta ha en hög grad av 

activity. 

Kvällsstjärnan, stjärnbilder och Polstjärnan är återkommande sammansättningar i texten. Totalt finns 

det 23 sammansatta ord och de ovan nämnda står för 17 av sammansättningarna. De resterande sex 

sammansatta orden är vinterkväll, stjärnljus, stjärngrupperna, stjärnhimlen, väderstrecket och 

sjömännen. De flesta av sammansättningarna är inte svårtolkade då det säger sig självt vad de betyder, 

de är genomskinliga. Vinterkväll till exempel är en kväll på vintern medan stjärnljus är ljus från en 

eller flera stjärnor. Polstjärnan är ett namn på en stjärna som består av två olika ord. Att det är ett 

namn framkommer då det på samtliga ställen där det förekommer inleds med en versal oavsett om det 

står i början, mitten eller slutet av meningen. Både stjärngrupperna och stjärnbilder förklaras av det 

sammanhang de ingår i vilket visas i utdraget nedan: 

(25) De såg att stjärnorna bildade olika grupper. (26) Stjärngrupperna såg ut som mönster och var lätta att 

hitta på stjärnhimlen. (27) Människorna tyckte att de såg ett lejon, en oxe, en kräfta, en drake, en liten hund 

och en stor hund, fåglar, fiskar och mycket mer. (28) Idag kallar vi sådana mönster för stjärnbilder. 

Trots att det i denna text förekommer fler sammansättningar än i de andra texterna så försvårar de 

inte texten nämnvärt tack vare att de är relativt enkla att tolka. Himlens stjärnor kan ändå tolkas 

som mer informationstät än de andra texterna då substantivandelen är 25,0%. Det finns inte heller 

någon intern dialog i texten vilket det hade behövt göra för att höja textens orality. Det finns 

däremot gott om extern dialog vilket på sätt och vis höjer textens talspråkighet men framförallt 

skapar en närhet till läsaren. I sex av de 47 meningarna vänder sig författaren till läsaren genom att 

använda sig av du, till exempel i mening elva: /Kvällsstjärnan Sirius kan du se en klar vinterkväll./ I 

sju meningar så använder dessutom författaren sig av vi. Andra sätt att skapa närhet görs inte men i 

och med den externa dialogen så är textens connectivity ändå hög. 

5.2.4. Önskestjärnan 

I Önskestjärnan finns det endast ett passivt verb /(4) Men det sägs så/. Resterande verb är aktiva. 

Texten innehåller en hel del dialog men då det som sägs i texten oftast avslutas med sa pappa/han 

eller sa jag så blir meningarna ändå fullständiga. Ett undantag från detta är i mening 42: /– Voff, voff, 

voff! lät det bara./ där det implicit uttrycks att det är Eli som skäller och vi istället explicit får en 

förklaring till ljudet. Om lät det bara hade uteslutits i meningen så hade det inte varit en fullständig 

mening. Även i denna text så är de dynamiska verben mer vanligt förekommande än de statiska då 

ungefär tre av fyra verb är dynamiska. Exempel på dynamiska verb som förekommer i texten är 

pekade, öppnade, blundade och nickade. Det vanligast förekommande statiska verben är vet och var. 

Subjekten i texten är tydliga då det är pappan eller Eli själv som utför handlingarna eller är i ett visst 

tillstånd. Eftersom texten utgår ifrån Elis jag-perspektiv så benämns Eli med jag medan pappan 

benämns som pappa eller han. Ibland används även vi som till exempel i mening 24: /Vi gick tysta 

hemåt./. Utifrån ovanstående analys uppskattas textens activity vara hög. 
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De enda sammansättningarna i Önskestjärnan är sandkorn, Hundstjärnan, stjärnhimlen, jättelänge och 

klassrummet. Varje sammansatt ord förekommer endast en gång och därmed finns det bara fem 

sammansättningar i texten. Sammansättningarnas betydelse är genomskinlig, sandkorn är till exempel 

ett korn av sand, och kan därför anses som relativt enkla att tolka. Hundstjärnan är ett namn på en 

stjärna vilket framkommer i texten. Även antalet substantiv är lågt i denna text då endast 9,6 % av 

textens ord är substantiv. Det finns gott om intern dialog i texten, 18 av textens 47 meningar innehåller 

dialog mellan Eli och pappan eller dialog i Elis huvud. Vem som säger vad förtydligas genom att 

författaren har lagt till sa i slutet av meningen. Då texten både innehåller få sammansättningar och 

substantiv och dessutom mycket dialog så är graden av orality mycket hög. Någon extern dialog finns 

inte. Närhet har dock skapats genom att uttrycka känsla när Eli önskar att hen var en hund genom att 

avsluta med ett utropstecken /… jag önskar att jag var en hund!/. Att texten är skriven ur Elis 

perspektiv ger en känsla av att det är Eli själv som berättar texten för läsaren vilket stärker textens 

connectivity. 

5.2.5. Likheter och skillnader i röst mellan texterna 

I samtliga texter är meningarna fullständiga, subjekten tydliga samt de aktiva och dynamiska verben i 

majoritet. Andelen dynamiska verb är flest i Önskestjärnan men skiljer sig inte anmärkningsvärt från 

övriga texter och påvisar ingen skillnad mellan texternas activity i detta avseende. Verbet att vara 

förekommer i samtliga fyra texter i olika tempus beroende på textgenre. I de beskrivande texterna 

används att vara i presens medan det i den berättande texten förekommer i preteritum. Denna skillnad 

påverkar inte heller graden av activity i texterna. 

Vad gäller texternas orality är Önskestjärnan den text som skiljer sig från övriga då den innehåller 

intern dialog, vilket inte är överraskande då dialog är mer vanligt förekommande i berättande texter än 

i beskrivande. Önskestjärnan är även den text som har minst antal substantiv vilket också kan bero på 

att den är en berättande text. Det finns dock en variation i andelen substantiv hos de beskrivande 

texterna där Människors och djurs språk har en relativ låg andel substantiv. Trots avsaknaden av intern 

dialog så är Människors och djurs språk den text som ligger närmast Önskestjärnan vad gäller orality 

då de båda har låg andel substantiv och få (mellan fem till nio) sammansättningar i texten, till skillnad 

från Lägg ägg och Himlens stjärnor som innehåller 17-23 sammansättningar. Lägg ägg och Himlens 

stjärnor är rätt lika varandra vad gäller orality då de har ungefär lika stor andel substantiv och antal 

sammansättningar. 

Graden av extern dialog varierar från att inte finnas med alls i Önskestjärnan och Lägg ägg, till ett 

eventuellt försök av författaren att skapa närhet i Människors och djurs språk till att vid flera tillfällen 

i Himlens stjärnor vända sig till läsaren med ett du och även involvera läsaren och sig själv i ett vi. I 

Lägg ägg och Människors och djurs språk finns det värderande ord som gör att det skapas en viss 

närhet och även tillfällen där författaren syns genom vad som uppfattas som personliga kommentarer. 
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Önskestjärnan utgår ifrån ett jag-perspektiv där det stundtals känns som att det är Eli som exklusivt 

berättar något för läsaren och därmed skapas connectivity i texten. Önskestjärnan är den enda text där 

känslor uttrycks genom utropstecken. 

Sammanfattningsvis så är de fyra olika texterna rätt lika varandra vad gäller activity. När det gäller 

orality så sticker den berättande texten Önskestjärnan ut i och med förekomsten av intern dialog men 

det finns också en skillnad mellan de beskrivande texterna där Människors och djurs språk skiljer sig 

från de andra vad gäller andel subjekt och antal sammansättningar. Den största skillnaden finns i 

texternas connectivity där Himlens stjärnor sticker ut på grund av den externa dialogen medan de 

andra texterna har andra faktorer som höjer närheten i texterna. Samtliga texter innehåller röst men 

den berättande texten skiljer sig alltså från de beskrivande i och med att den innehåller mycket intern 

dialog.  
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6. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka de förutsättningar som läsförståelsetexterna i de nationella proven för 

årskurs 3 ger andraspråkselever att nå samma nivå av läsförståelse som förstaspråkselever. För att 

kunna svara på detta syfte så undersöktes förekomsten av kausalitet och röst i texterna, två text-interna 

faktorer som genom tidigare studier och forskning har visat sig underlätta förståelsen av texter för 

framförallt andraspråksläsare (se 2.1.1). Reichenbergs (2000) resultat från studien Röst och kausalitet i 

lärobokstexter har varit en inspirationskälla men också en utgångspunkt för den här studien. I 

Reichenbergs studie tillfördes röst och kausalitet till redan befintliga texter för att sedan undersökas 

ifall de fanns någon skillnad vad gäller elevernas läsförståelse beroende på ifall texten hade ökad 

kausalitet, ökad röst eller både ökad röst och ökad kausalitet. Den här studien undersöker förekomsten 

av, istället för tillför, kausalitet och röst i givna texter vilket därmed skiljer de båda studierna åt. En 

annan skillnad jämfört med de tidigare studierna som tagits upp i litteraturöversikten är att de har 

fokuserat på texter inom de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena medan den här 

studien fokuserar på texter inom svenskämnet. Läsförståelse är inom de andra ämnen något som 

indirekt krävs, eftersom man måste kunna förstå den information man får i de texter som man läser. 

Inom svenskämnet är dock läsförståelse något som uttalat ingår i kunskapskraven. Att ställa krav på 

röst och kausalitet i texter som används inom andra ämnen är kanske ännu viktigare eftersom 

läsförståelse där är underförstått. Det innebär dock inte att kausalitet och röst är oviktigt inom 

svenskämnet och bör därmed inte utelämnas i de texter som testar läsförståelsen för elever i årskurs 3.  

I analysen av provtexterna framkom det att det finns kausalitet i samtliga texter och den anses 

dessutom vara förhållandevis god. Orsakssamband som kräver en viss förförståelse hos eleverna 

påträffades dock i både Människors och djurs språk samt Önskestjärnan vid två respektive ett tillfälle. 

Dessa exempel tillhör dock undantagsfallen och för majoriteten av orsakssambanden i 

läsförståelsetexterna så finns förklaringen till ett visst utfall eller händelse i den tidigare texten eller 

direkt genom konnektiver, det vill säga de explicit uttryckta orsakssambanden som enligt Reichenberg 

m.fl. underlättar för andraspråksläsare. Eftersom det finns så pass många samband i texterna som 

uttrycks explicit med konnektiver och det inte är mycket förkunskaper som krävs av eleverna för att 

förstå de implicita orsakssambanden så vågar jag dra slutsatsen att provtexternas kausalitet underlättar 

för andraspråksläsare. De nu explicita sambanden hade nämligen likväl kunnat vara implicita, där 

eleven hade behövt gå tillbaka till vad den tidigare läst eller använt sig av sina egna erfarenheter. För 

andraspråksläsare så är svenska ett ytterligare språk och därmed också en till kulturell gemenskap som 

man måste lära sig att tänka och verka inom (Säljö 2010, s.67). Ett dåligt resultat på ett 

läsförståelsetest av en text behöver inte betyda bristande kunskaper i läsandet utan kan likväl ha och 

göra med att man saknar den bakgrunden och det kulturella tänket som krävs för att förstå de implicita 

sambanden som finns i texten. För att kompensera för bristande bakgrundskunskaper är det därför 

viktigt med explicita orsakssamband, alltså kausalitet i texten. Genom att göra de nu implicita 
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orsakssambanden explicita med hjälp av olika konnektiver så kan läsförståelsetexternas kausalitet 

ökas. Men en text bör dock inte vara alltför explicit eftersom den då blir övertydlig och därmed tråkig 

(Reichenberg 2000, s.86). Det är därför en svår balansgång mellan att skapa en text med tydliga 

orsakssamband utan att göra den för tydlig eftersom den då kan förlorar engagemanget hos läsaren. Att 

det finns explicita orsakssamband med i provtexterna är antingen ett medvetet eller omedvetet val från 

provkonstruktörernas sida. I och med att man har valt att ha samma texter för både de nationella 

proven i svenska och i svenska som andraspråk så är det ändå troligt att det är ett medvetet val att välja 

texter där viss information är explicit uttryckt och där majoriteten av orsakssambanden inte kräver 

någon tidigare förkunskap. Genom att välja texter med kausalitet och som inte kräver en massa 

tidigare erfarenheter och förkunskaper, så kan man kompensera för det kulturella perspektivet som 

andraspråkseleven eventuellt fortfarande saknar inom det nya språket. Frågan är var gränsen går? Hur 

explicit ska orsakssambanden i texten vara utan att förlora sitt syfte att testa läsförståelsen? Å andra 

sidan så är det kanske inte ett problem att mycket av informationen står explicit uttryckt i en text 

eftersom det inte är förrän i slutet av årskurs 6 eleven förväntas kunna läsa mellan raderna (se det 

centrala innehållet för svenska och svenska som andraspråk i Lgr 11, s.224 och 241). Med detta i 

åtanke så borde det alltså inte vara problematiskt att ha med många explicita orsakssamband, så länge 

texten inte blir övertydlig och tråkig, eftersom inferensläsning inte är något som eleverna i årskurs 3 

ska bedömas i. En text utan kausalitet ställer nämligen stora krav på läsaren som då måste bära på en 

viss typ av förkunskaper för att kunna se orsakssambanden. Har man inte denna förkunskap blir det 

svårt att skapa en förståelse för texten. 

Det är texter med både röst och kausalitet som har visat sig vara mest gynnsamma för 

andraspråkselever och därför räcker det inte med att texten bara innehåller kausalitet (Beck, McKeown 

& Worthy 1995, s.233; Reichenberg 2000, s.157). I analysen som gjordes framkom det dock att de 

analyserade texterna även innehåller röst. Texternas activity skiljer sig inte så mycket mellan de olika 

texterna eller mellan de två genrerna. När det kommer till texternas orality å andra sidan så fanns det 

en viss skillnad textgenrerna emellan då den berättande texten innehöll intern dialog som de tre 

beskrivande texterna saknade. Att det är den berättande texten som sticker ut vad gäller orality är inte 

så förvånande då intern dialog inte är ovanligt inom denna textgenre. Förekomsten av extern dialog i 

den beskrivande texten Himlens stjärnor var dock något som förvånade och stack ut från övriga texter 

vid analysen av texternas connectivity. Genom att författaren inkluderar läsaren i texten med hjälp av 

användandet av pronomen du och vi så skapas en närhet med läsaren som kan skapa ett engagemang 

och intresse som en text utan extern dialog saknar. Genom att tillföra röst i texter så engageras 

nämligen läsaren (Beck, McKeown & Worthy 1995, s.233). De andra texterna saknade denna typ av 

närhet men innehöll andra faktorer, så som värderingar, vilket höjer deras connectivity. I de texter där 

extern dialog saknades hade ett tillägg av sådant kanske kunnat skapa ett större engagemang hos 

eleven och därmed en ökad vilja att förstå texten. Återigen är frågan hur långt man ska gå med att 
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anpassa texten. Är det elevens läsförmåga, alltså läsförståelsen, i sig som ska testas eller just 

läsförståelsen inom det svenska språket och kulturen? Om det är läsförståelse som fenomen som ska 

testas hade ett alternativ kunna vara att låta eleven göra ett läsförståelseprov på det språk som eleven 

behärskar bäst. Detta hade å andra sidan krävt en väldig massa mer arbete för provkonstruktörerna och 

gör även rättningen svårare eftersom klassläraren i många fall inte behärskar alla de språk som 

eleverna i en klass tillsammans kan. Är det å andra sidan läsförståelsen inom det svenska språket som 

ska testas så krävs det en viss ordförståelse hos eleven och innebörden av varje ord och orsak kan 

därmed inte förklaras explicit i texten utan bör snarare förstås av sammanhanget. Detta är dock inget 

hinder för att låta mer röst förekomma i texterna eftersom röst har visat sig skapa ett engagemang och 

en vilja att förstå texten snarare än att ge förklaringar till olika skeenden. 

Den tidigare forskning som studien lutar sig mot har några år på nacken men är fortfarande aktuell då 

till exempel Libergs (2001) artikel Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv har ingått som 

kurslitteratur i en av svenskakurserna på Uppsala universitets grundlärarprogram år 2015.  Studien är 

dock rätt så avgränsad då det enbart är läsförståelsetexterna för de nationella proven för årskurs 3 som 

har analyserats. Eftersom kunskapskraven ser annorlunda ut i de högre årskurserna går det därför inte 

att dra några slutsatser om förekomsten av kausalitet och röst i de nationella proven för årskurs 6 och 9 

då det för dessa årskurser ställs andra krav på texterna. Genom att en sådan avgränsning har gjorts så 

har analysen av varje text fått ett djup som annars inte hade varit möjlig med den tid som fanns till 

förfogande för studien om läsförståelsetexterna för årskurs 6 och 9 också skulle ha analyserat. Valet av 

material stärker därmed studiens resultat men gör den också snäv. 
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7. Konklusion 
Min studie pekar alltså på att de texter som ingår i de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk för årskurs 3 i viss mån underlättar förståelsen för andraspråkselever i och med att det finns 

både röst och kausalitet i dem. Att öka kausaliteten ytterligare och lägga till mer röst skulle texterna 

underlätta läsförståelsen ännu mer. Men, som tidigare nämnts, frågan är då hur pass mycket man kan 

öka förekomsten av de två variablerna utan att frångå syftet att testa elevernas läsförståelse inom 

svenskämnet. En ökning av kausalitet och röst handlar dock inte om att förenkla texterna (Reichenberg 

2000, s.173). Att försöka främja alla elevers fortsatta lust till lärande borde vara viktigare än att välja 

utmanande texter på ett nationellt prov. Läsförståelsetexterna i de nationella proven för svenska och 

svenska som andraspråk för årskurs 3 bör därför fortsätta att innehålla både röst och kausalitet. Skolan 

ska ju enligt läroplanen främja en livslång lust att lära (Lgr 11, s.7). Om andraspråkselever möter 

läsförståelsetexter i de nationella proven som saknar röst och kausalitet så finns det en risk att många 

inte klarar av dem och därmed inte når kravnivån. Med diskussionen om att låga betyg påverkar 

elevernas självförtroende negativt så skulle alltså en brist på kausalitet och röst kunna vara hämmande 

för elevernas fortsatta lust till lärande.  
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Bilaga 1: Människors och djurs språk 
Människors och djurs språk (makrotema för texten) 

 Kroppsspråk (makrotema för stycke 1, mikrotema för texten) 

  Vad kroppsspråk är (makrotema för mening 2-3, mikrotema i stycke 1) 

  Exempel på människans kroppsspråk (makrotema för mening 4-5, mikrotema i stycke 1) 

  Olika sätt att kommunicera för djur (makrotema för mening 6, mikrotema i stycke 1) 

 Hästens språk (makrotema för stycke 2, mikrotema i texten) 

  Hästens läten (makrotema för mening 8-9, mikrotema i stycke 2) 

  Syftet med lätet (makrotema för mening 10-11, mikrotema i stycke 2) 

 Hästens kroppsspråk (makrotema för stycke 3-4, mikrotema i texten) 

  Vikten av kroppsspråk (makrotema för mening 13, mikrotema i stycke 3-4) 

  Människors förståelse (makrotema för mening 14, mikrotema i stycke 3-4) 

  Kroppsspråkets vid olika känslor (makrotema för mening 15-20, mikrotema i stycke 3-4) 

 Elefantens kroppsspråk (makrotema för stycke 5, mikrotema i texten) 

  Tydligt kroppsspråk (makrotema för mening 22-23, mikrotema i stycke 5) 

  Kroppsspråk vid olika känslor (makrotema för mening 24-26, mikrotema i stycke 5) 

 Snabeln (makrotema för stycke 6, mikrotema i texten) 

  Snabelns funktioner (makrotema för mening 27-29, mikrotema i stycke 6) 

  Luktsinnets funktion (makrotema för mening 30, mikrotema i stycke 6) 

 Elefantens ljud (makrotema för stycke 7, mikrotema i texten) 

  Olika ljud (makrotema för mening 31-32, mikrotema i stycke 7) 

  Ljudets funktion (makrotema för mening 33-34, mikrotema i stycke 7) 

 Schimpansens tal (makrotema för stycke 8, mikrotema i texten) 

  Nära släkt med människan (makrotema för mening 36, mikrotema i stycke 8) 

  Oförmåga att tala (makrotema för mening 37-38, mikrotema i stycke 8) 

  Förmåga till andra läten (makrotema för mening 39, mikrotema i stycke 8) 

 Schimpansens ansiktsuttryck (makrotema för stycke 9, mikrotema i texten) 

  Ansiktsuttryckens funktion (makrotema för mening 40, mikrotema i stycke 9) 

  Ansiktsuttryck vid osäkerhet (makrotema för mening 41-42, mikrotema i stycke 9) 

  Ansiktsuttryck vid rädsla (makrotema för mening 43-45, mikrotema i stycke 9) 

 Kroppsspråk (makrotema för stycke 10, mikrotema i texten) 

  Beskrivning (makrotema för mening 46, mikrotema i stycke 10) 

  Liknelse med människa (makrotema för mening 47, mikrotema i stycke 10) 

  Förklaring (makrotema för mening 48-49, mikrotema i stycke 10) 
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Bilaga 2: Lägg ägg 
Olika fåglars ägg (makrotema i texten) 

 Gökens ägg (makrotema för stycke 1, mikrotema i texten) 

  Var göken lägger ägg (makrotema för mening 2, mikrotema i stycke 1) 

  Äggets storlek (makrotema för mening 3, mikrotema i stycke 1) 

  Vem som tar hand om ägget (makrotema för mening 4-5, mikrotema i stycke 1) 

 Vad som händer när gökägget kläcks (makrotema för stycke 2, mikrotema i texten) 

  Situation när äggen kläcks (makrotema för mening 6-8, mikrotema i stycke 2) 

  Följden av detta (makrotema för mening 9, mikrotema i stycke 2) 

 Fakta om kejsarpingvinen (makrotema för stycke 3, mikrotema i texten) 

  Var den lever (makrotema för mening 11-12, mikrotema i stycke 3) 

  Förberedelser för äggvärpning (makrotema för mening 13-14, mikrotema i stycke 3) 

 Äggvärpning (makrotema för stycke 4, mikrotema i texten) 

  Parning (makrotema för mening 15, mikrotema i stycke 4) 

  Äggets placering (makrotema för mening 16, mikrotema i stycke 4) 

  Föräldrarnas roll (makrotema för mening 17-18, mikrotema i stycke 4) 

 Tiden under och efter äggvärpning (makrotema för stycke 5, mikrotema i texten) 

  Hanens roll under äggvärpning (makrotema för mening 19-20, mikrotema i stycke 5) 

  Ägget kläcks (makrotema för mening 21-22, mikrotema i stycke 5) 

  Vård av den nyfödde (makrotema för mening 23-24, mikrotema i stycke 5) 

 Fakta om strutsen (makrotema för stycke 6, mikrotema i texten) 

  Storlek (makrotema för mening 26, mikrotema i stycke 6) 

  Ägget (makrotema för mening 27-28, mikrotema i stycke 6) 

  Var den lever (makrotema för mening 28, mikrotema i stycke 6) 

 Inför äggläggning (makrotema för stycke 7, mikrotema i texten) 

  Förberedelser (makrotema i mening 30, mikrotema i stycke 7) 

  Äggets placering (makrotema för mening 31-33, mikrotema i stycke 7) 

 Under äggläggning (makrotema för stycke 8, mikrotema i texten) 

  Ruvande (makrotema för mening 34, mikrotema i stycke 8) 

  Faror (makrotema för mening 35, mikrotema i stycke 8) 

 Den nyfödde ungen (makrotema för stycke 9, mikrotema i texten) 

  Ägget kläcks (makrotema för mening 36-37, mikrotema i stycke 9) 

  Överlevnadschans (makrotema för mening 38, mikrotema i stycke 9) 

 Sillgrisslan och deras ägg (makrotema för stycke 10-12, mikrotema i texten) 

  Var de bor (makrotema för mening 40, mikrotema i stycke 10-12) 

  Antal ägg (makrotema för mening 41, mikrotema i stycke 10-12) 

  Äggets utseende (makrotema för mening 42-45, mikrotema i stycke 10-12) 
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Bilaga 3: Himlens stjärnor 
Himlens stjärnor (makrotema för texten) 

Lärarens högläsning 

 När ser man stjärnor (makrotema för stycke 1, mikrotema för texten) 

 Stjärnors placering (makrotema för stycke 2-3, mikrotema för texten) 

 

Elevens läsning 

 Solen och stjärnornas rörelse (makrotema för stycke 1-2, mikrotema i texten) 

  Stjärnor rör sig (makrotema för mening 1, mikrotema för stycke 1-2) 

  Hur solen rör sig (makrotema för mening 2, mikrotema för stycke 12) 

  Liknelse mellan stjärnor och solen (makrotema för mening 3, mikrotema för stycke 1-2) 

  Solens rörelse (makrotema för mening 4, mikrotema i stycke 1-2) 

  Liknelse med stjärnor (makrotema för mening 5, mikrotema i stycke 1-2) 

 Vi ser olika stjärnor (makrotema för stycke 3, mikrotema i texten) 

  Olika stjärnor beroende på årstid (makrotema för mening 6-8, mikrotema i stycke 3) 

  När stjärnan Sirius syns (makrotema för mening 9, mikrotema i stycke 3) 

 Kvällsstjärnan Sirius (makrotema för stycke 4-5, mikrotema i texten) 

  När Sirius syns (makrotema för mening 11, mikrotema i stycke 4-5) 

  Varför Sirius lyser starkt (makrotema för mening 12, mikrotema i stycke 4-5) 

  Avstånd till Sirius (makrotema för mening 13, mikrotema i stycke 4-5) 

  Sirius och ljuset (makrotema för mening 14-17, mikrotema i stycke 4-5) 

 Ljus och stjärnor (makrotema för stycke 6, mikrotema i texten) 

  Liknelse med Sirius (makrotema för mening 18, mikrotema i stycke 6) 

  Vilket ljus vi ser (makrotema för mening 19-20, mikrotema i stycke 6) 

  Avstånd och ålder (makrotema för mening 21, mikrotema i stycke 6) 

 Stjärnbilder (makrotema för stycke 7-11, mikrotema i texten) 

  Historia om stjärnbilder (makrotema för mening 23-27, mikrotema i stycke 7-11) 

  Stjärnbilder idag (makrotema för mening 28-31, mikrotema i stycke 7-11) 

  Stora Björnen (makrotema för mening 32, mikrotema i stycke 7-11) 

  Karlavagnen (makrotema för mening 33-36, mikrotema i stycke 7-11) 

 Polstjärnan (makrotema för stycke 12-14, mikrotema i texten) 

  Polstjärnans placering (makrotema för mening 37-41, mikrotema i stycke 12-15) 

  Polstjärnans användning förr (makrotema för mening 42-43, mikrotema i stycke 12-15) 

  Polstjärnan och ljus (makrotema för mening 44-47, mikrotema i stycke 12-15) 
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Bilaga 4: Önskestjärnan 
Eli och önskestjärnan (makrotema för texten) 

 Eli och pappa på väg hem från affären (makrotema för stycke 1, mikrotema i texten) 

  Spekulation kring antalet stjärnor (makrotema för mening 1-5, mikrotema i stycke 1) 

  Vilja att fortsätta hemåt (makrotema för mening 6, mikrotema i stycke 1) 

 Spekulation om fallande stjärnor (makrotema för stycke 2, mikrotema i texten) 

  Pappa står kvar (makrotema för mening 7-8, mikrotema i stycke 2) 

  Vad händer när man ser fallande stjärna (makrotema för mening 9, mikrotema i stycke 2) 

  Eli uttrycker sin åsikt (makrotema för mening 10-11, mikrotema i stycke 2) 

 En stjärna faller (makrotema för stycke 3, mikrotema i texten) 

  Något händer (makrotema för mening 12, mikrotema i stycke 3) 

  Pappa berättar om stjärnor (makrotema för mening 13, mikrotema i stycke 3) 

  Stjärnan faller (makrotema för mening 14-15, mikrotema i stycke 3) 

 En önskning (makrotema för stycke 4-6, mikrotema i texten) 

  Eli önskar sig (makrotema för mening 16-17, mikrotema i stycke 4-6) 

  Inget händer med önskningen (makrotema för mening 18-19, mikrotema i stycke 4-6) 

  Eli och pappa går hem (makrotema för mening 20-24, mikrotema i stycke 4-6) 

 Något händer (makrotema för stycke 7, mikrotema i texten) 

  Spring i benen (makrotema för mening 25-26, mikrotema i stycke 7) 

  Gör något åt det (makrotema för mening 27-28, mikrotema i stycke 7) 

  Ifrågasättande (makrotema för mening 29, mikrotema i stycke 7) 

  Förståelse (makrotema för mening 30-33, mikrotema i stycke 7) 

  Pappa hinner ifatt (makrotema för mening 34-35, mikrotema i stycke 7) 

 Eli gör något otillåtet (makrotema för stycke 8, mikrotema i texten) 

  Tillsägelse (makrotema för mening 36-39, mikrotema i stycke 8) 

  Ifrågasättande (makrotema för mening 40, mikrotema i stycke 8) 

  Något ovanligt sker (makrotema för mening 41-42, mikrotema i stycke 8 ) 

  De går in (makrotema för mening 43-44, mikrotema i stycke 8) 

 Identifierande (makrotema för stycke 9, mikrotema i texten) 

  Lägger ihop ett och ett (makrotema för mening 45-46, mikrotema i texten) 

Önskan uppfylld (makrotema för mening 47, mikrotema i texten) 


