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Sammanfattning 
Denna studie är en läromedelsanalys som syftar till att undersöka vilka grammatiska 

skillnader och likheter som finns i de tre läseböckerna som ingår i lästräningsmaterialet Den 

magiska kulan. Enligt tillhörande lärarhandledning är materialet ett nivågraderat läromedel 

anpassat för elever som befinner sig i olika nivåer i läsutvecklingen. Läromedel är vanligt 

förekommande vid den första läsinlärningen, särskilt läseböcker, och då det idag inte längre 

finns någon statlig läromedelsgranskning är det upp till producenter och konsumenter att göra 

ett passande val av läromedel. Med hänsyn till detta och efter ett noggrant övervägande valde 

vi ut de grammatiska analysenheter vi ansåg vara bäst lämpade för att synliggöra texternas 

komplexitet i denna analys. Dessa är textens referensbindning, utbyggnaden av nominalfraser 

och förekomsten av komplexa sats- och meningskonstruktioner. Utifrån dessa kunde sedan en 

tydlig progression urskiljas då texternas komplexitet förändrades successivt i läseböckerna, 

vilket vidare bevisade att en nivågradering existerade mellan läseböckerna. De grammatiska 

likheter och skillnader som analysenheterna utmärkte synliggjorde alltså en nivågradering. De 

likheter som identifierades var att samtliga analysenheter påträffades i läseböckerna och 

skillnaderna var att förekomsten såg olika ut och detta ledde i sin tur till att ge en uppfattning 

om hur en nivågradering kan se ut. Avslutningsvis kan denna studie ses som ett alternativ till 

hur de texter som elever möter kan analyseras och granskas. 

 

Nyckelord: läromedelsanalys, läsebok, lättläst, nivågraderade texter 
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Inledning 
Som blivande lärare står vi snart inför valet av läromedel i vår undervisning och eftersom 

utbudet är stort kan det vara en utmaning att välja passande material. Detta försvåras 

ytterligare då vi idag saknar en statlig läromedelsgranskning och det är upp till konsumenter 

inom marknaden att avgöra vilket läromedel som är bäst lämpat. Vidare är det mycket vanligt 

att läromedel används vid läsinlärning i form av läseböcker och ofta är dessa böcker 

nivågraderade. Läsinlärningen är en mycket central del av undervisningen i skolans tidigare år 

och för att kunna lära sig läsa behövs texter av god kvalitet men hänsyn behöver även tas till 

att läsinlärningen är individuell.  

Vårt intresse för den tidiga läsinlärningen är stort så valet föll sig naturligt att 

examensarbetet skulle beröra detta område. För att som lärare kunna göra ett så bra val som 

möjligt gällande läseböcker krävs kunskap om hur nivågraderade texter kan se ut. Därför 

valde vi att analysera materialet Den magiska kulan som är ett lästräningsmaterial anpassat 

för den första läsinlärningen i årskurs 1, detta för att se hur texterna förändras och utvecklas i 

de tre läseböckerna. Vidare är vår förhoppning med denna studie att den ska kunna fungera 

som ett alternativt verktyg för andra lärare och lärarstudenter för analys av nivågraderat 

läromedel. 

Ett välfungerande samarbete har präglat denna studie, som är författad av två 

lärarstudenter. Beslut gällande innehåll och utformning har noggrant diskuterats och 

reflekterats oss emellan. Insamlingen och bearbetningen av data samt analysen av det utvalda 

materialet har skett tillsammans. För att göra arbetet så effektivt som möjligt har vi valt att 

dela på ansvaret gällande litteraturöversikten och de analysenheter studien utgår ifrån. Emma 

Dübeck ansvarar för ”läromedelsbegreppet” i bakgrunden, ”läsebokens utveckling” i tidigare 

forskning samt analysenheterna nominalfraser och komplexa sats- och 

meningskonstruktioner. Sanna Engren ansvarar för ”olika typer av texter” i bakgrunden, 

”läromedelsgranskning” i tidigare forskning samt analysenheten referensbindning. 
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Bakgrund 
I en debatt-artikel i DN (Hemmi & Kornhall, 2015) omskrivs vikten av läromedel i 

undervisningen.1 Artikelförfattarna påstår att lärarstudenter ibland kan uppleva att läromedel 

är något som är bättre att klara sig utan och vara kritisk mot, medan de ute i skolorna utgör en 

stor del av undervisningen och verksamheten. Det kan också konstateras att läromedel i den 

allmänna debatten inte ses som kvalitetshöjande för undervisningen och därmed också har en 

negativ klang. Intressant är också att läromedel inte nämns i Skolverkets allmänna råd för 

”Planering och genomförande av undervisningen”. Artikeln hänvisar till en engelsk studie 

som enligt artikelförfattarna visar att användandet av läromedel med hög kvalité hör samman 

med goda skolresultat. Vidare hävdar artikeln att länders attityd till läromedel påverkar både 

användandet och utformandet. I exempelvis Finland och Singapore är det tydligt att 

läromedlen i högre grad än många svenska läromedel stödjer lärarens undervisning och 

fungerar som en resurs i planeringen. 

 

Läromedelsbegreppet 
Det finns ingen officiell bestämmelse för hur begreppet läromedel ska definieras och vad det 

är för något (Skolverket, 2006, s. 14), dock kan läromedel beskrivas som ett pedagogiskt 

hjälpmedel som kan användas i undervisningen. Dessutom är läromedelsbegreppet ett relativt 

öppet och brett begrepp då i stort sett allt går att använda som läromedel. Det kan omfatta allt 

ifrån läroböcker och skönlitteratur till film och kunskapsspel, men det vanligaste är någon 

form av lärobok, en pedagogisk text (Långström, 2006, s.101; Mattlar, 2008, s.19; Skolverket, 

2006, s. 7, 14). Den ursprungliga grundidén med pedagogiska texter handlade om att de hade 

som uppgift att återge befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. En annan viktig uppgift var 

urvalet och avgränsningen av den mängd fakta som skulle återges. Dessutom fanns det även 

pedagogiska krav som texten skulle struktureras utifrån (Selander, 1988, s.17). 

På skolverkets hemsida beskrivs hur läromedlens roll under 70-talet skildrats som 

“alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation”. Senare växte begreppet 

“basläromedel” fram i och med Statens Institut för Läromedel (SIL). Begreppet omfattade 

kursböcker, textböcker, bibeln, talböcker samt arbetsinstruktioner. Idag rymmer 

läromedelsbegreppet mycket mer än den skrivna texten, vilket det multimodala perspektivet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.dn.se/debatt/framtidens-skola-behover-en-strategi-for-laromedel/ 
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tyder på då även teater, film och datorer etc. räknas som läromedel.2 Synen på läromedel har 

förändrats genom tiden i takt med att läroplanen också gjort det. I Lgr 80 omnämndes 

läromedel som sådant som lärare och elever gemensamt valde att använda som läromedel för 

att nå uppställda krav medan det i Lpo 94 endast beskrivs att rektorn ansvarar för att samtliga 

elever ska ha tillgång till läromedel av god kvalité (Skolverket, 2006, s. 14). I den aktuella 

läroplanen Lgr 11 står det i andra kapitlet att rektorn har ett särskilt ansvar att: 
“Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 

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

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

I denna studie kommer läromedelsbegreppet framför allt att syfta på läseböcker då detta är 

studiens forskningsfokus. 

Olika typer av texter  

Lundberg (2010) beskriver lättlästa texter och hur de ska ha en tilltalande och luftig typografi 

med en relativt kort radlängd. Det ska även vara lätt för läsaren att hitta början på nästa rad. I 

lättlästa texter påträffas ofta korta meningar, men vikten av att det finns en variation i 

meningslängden är väsentlig för att få fram en god rytm i språket. Samtidigt som texten inte 

får innehålla ord som är för långa, krångliga eller ovanliga får texten inte heller ”vattnas ur” 

på betydelser genom att reducera ordlängd eller välja bort ett högfrekvent ord för då kan 

viktigt innehåll gå förlorade (2010, s.95). Lundberg och Reichenberg (2008, s.8) har tagit 

fram några egenskaper som kan känneteckna lättlästa texter: 

• Är inte särskilt långa. 

• Har ett personligt tilltal, en författarröst. 

• Innehåller omväxlande korta och långa meningar. 

• Innehåller satskonnektorer som knyter samman meningar och tydliggör 

sammanhanget. 

• Undviker långa substantiv. 

• Undviker främmande ord. 

• Innehåller tydligt förklarande orsakssamband. 

• Undviker passiv form. 

• Undviker abstrakta begrepp. 

• Använder praktiska exempel. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 
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För att skapa sammanhang och intryck i en text finns det mer eller mindre tydliga kohesiva 

band som knyter ihop de olika meningarna. Böcker för nybörjarläsare innehåller ofta 

okomplicerade och enkla meningar. Istället för att formulera längre meningar är texten 

vanligtvis sönderstyckad i korta meningar som innehåller upprepningar där det krävs att 

läsaren själv gör kopplingar mellan dem för att skapa förståelse. Exempelvis: Anton springer. 

Anton springer fort. Anton ser ett dike. Anton hinner inte stanna. Anton snubblar ner i diket 

(Lundberg, 2010, s.86). Vidare förklarar Lundberg och Reichenberg (2008, s.70-71) att 

anpassade lättlästa texter har ett syfte att först och främst göra texter tillgängliga för elever 

som har lässvårigheter av olika slag. Anpassade texter kan ge elever möjligheten att få öva 

upp läsfärdigheten och så småningom uppnå läsflyt i sin läsning som skulle varit svårt att 

uppnå med autentiska texter.  

Elbro (2004) belyser några faktorer som kan göra texter svårtillgängliga. Där beskrivs 

det att texter med långa, sällsynta ord och uttryck är svåra att läsa. Även långa meningar med 

inskott kan vara svåra och att en text med variation av kortare och längre meningar är att ta 

hänsyn till (2004, s.169). Skrivna ord saknar intonation och i många texter kan det 

förekomma komplexa meningsstrukturer. Främst läromedelstexter och skönlitterära texter har 

svårt att stå på egna ben så en förutsättning för att förstå innehåller i dem är att ha 

strukturerade textsamtal. Dessa samtal kan bidra till en ökad textförståelse genom att elever 

och lärare tillsammans bidrar med sina kunskaper och kommer fram till de väsentliga idéerna 

i texten (2008, s.21, 57). 

När det gäller språket i läromedel tenderar begreppet läsbarhet att dyka upp. 

Vanligtvis används begreppet för att utmärka egenskaper hos texter som är avgörande för om 

de är lättlästa eller svårlästa (Reichenberg, 2000, s.17). Lundberg (2010) betonar intresset 

angående arbetet med nivågraderade texter där de kontrollerats gällande ordförråd, 

meningslängd, typografi, komplexitet i händelseförlopp, förutsägbarhet etc. Nivågraderade 

texter ger dock inte någon garanti för att läsinlärningen ska ske lättare, utan goda böcker 

måste innehålla så mycket mer. De bör ge elever stöd i läsinlärningen, väcka ett intresse och 

skapa spänning för läsning samt ge eleven goda förebilder för det egna skrivandet. Lärare bör 

även vara medvetna och ha kunskap om vad som kännetecknar läsbarhet och god kvalitet i en 

text, för det finns ingen perfekt text till en viss elev på en nivå i läsutvecklingen (Lundberg, 

2010, s.119).  

Genom att använda texter på olika svårighetsnivåer som handlar om samma sak kan 

man finna en väg som tillgodoser individualisering, men samtidigt utgå från klassens 

gemenskap. Här har alla elever en chans att bidra, även de med svårigheter i läsningen 
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eftersom gemensamma samtal och erfarenheter skapar en beredskap och gör därmed texterna 

mer begripliga. 

Vid bedömningen av svårighetsnivån på texter behöver lärare och andra vuxna stöd 

och i Lundberg & Reichenbergs (2008) artikel har ett försök gjorts för att kunna ta fram 

riktlinjer för hur detta val kan gå till. Då elever tar sig fram olika i utvecklingen av den första 

läsinlärningen måste antalet texter på olika nivåer vara brett, där de enklaste nivågraderade 

texterna bör ha ett enkelt typsnitt, fler kompletterande bilder, mindre text och enklare 

satsbyggnad (Lundberg, 2010, s.121). Samtidigt som meningsuppbyggnaden bör vara 

anpassad till elevers olika förutsättningar ska texterna som tidigare nämnt även bidra till att 

skapa läslust. Det är en svår uppgift för läraren att ge vägledning samt att hitta en passande 

text för varje enskild elev på en viss nivå i läsutvecklingen (2008, s.16). En för lätt eller en för 

svår text kan resultera i att elever tappar intresset för läsning. 

Det är som tidigare nämnt svårt att avgöra nivågraderingen på texter och en rad olika 

förlag har försökt sig på detta. Detta har dock medfört att systemen sett olika ut och det har 

varit svårt att jämföra. Det har heller inte funnits några tydliga kriterier för nivåbestämningen 

(Lundberg & Reichenberg, 2008, s.73-75). 
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Tidigare forskning 

Läromedelsgranskning  
Vid 1930-talets slut bedömdes kvaliteten på läromedel ha ett politisk värde och efter ett 

riksdagsbeslut 1938 infördes en statlig förhandsgranskning av läromedel i Sverige. Med olika 

kriterier som en bok var tvungen att uppfylla för att kunna användas och säljas som en 

lärobok kvarstod den statliga förhandsgranskningen i över 50 år, i olika former och med olika 

inriktningar. Förhandsgranskningen avskaffades 1991 och det är idag istället upp till 

producenter och konsumenter inom marknaden att bedöma kvaliteten på de läromedel som 

ska användas i skolan (Johnsson Harrie, 2009, s.10). Vidare beskrivs historiska förändringar 

gällande den svenska statens relation till läromedlens innehåll och hur 

läromedelsgranskningen har sett ut.  

Före år 1938 fanns det ingen statlig förhandsgranskning av läromedlen utan 

granskningen skedde endast punktvis. Mellan årtalen 1938 och 1974 fanns det en obligatorisk 

central för granskning av läromedel oavsett ämne. Det som granskades var bland annat: 

bokens omfång och disposition, bokens pris, överensstämmelse mellan kursmoment och 

kursplaner, språk samt innehållets objektivitet och tillförlitlighet. Inom statens 

läromedelsnämnd, som var en del av Skolöverstyrelsen (SÖ), fanns det utsedda personer som 

utförde granskningen. Mellan årtalen 1983-1991 var uppdraget inte längre att godkänna eller 

underkänna läromedel utan att istället ge ett utlåtande. Läromedelsnämnden var nu en del av 

Statens institut för läromedelsinformation (SIL). Granskningen upphörde i och med 

avvecklingen av SÖ och SIL 1991 och det finns idag ingen statlig förhandsgranskning av 

läromedel, dock har Skolverket möjlighet att utföra vissa granskningar (Johnsson Harrie, 

2009, s.12-13). 

I processen vid valet av läromedel konstaterar Sikrova (2006) att det slutgiltiga valet 

av läroböcker görs av skolor och lärare. Ett sammanfattande resultat som hon kommit fram 

till är att processen i urvalet av läromedel och dess antagande inte har utforskats tillräckligt. 

Två slutsatser som kunnat dras utifrån detta är att en tanke om ett optimalt läromedel inte 

finns, då det för det första är svårt att specificera allmänna synpunkter som skulle kvalificera 

valet av ett läromedel före ett annat. Det andra är att val av läromedel bör göras mot bakgrund 

av specifika egenskaper hos de som ska använda dem. Det är bara läraren som vet under vilka 

särskilda förhållanden som läromedlet kommer att arbetas med i klassen (Sikrova, 2006, 

s.341). Under sina studier kan lärarstudenter få en viss kunskap om läromedel och aktiva 

lärare kan vara naturligt erfarna av att utvärdera läromedel. Problemet är dock att även de 
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aktiva lärarna inte har någon överblick över alla tillgängliga läromedel som finns och inte 

heller har tiden till att utforska passande böcker. Sikrova (2006, s.346) menar därför att lärare 

har ett behov av att få något slags stöd i form av recensioner från oberoende utvärderare. 

	  

Läsebokens utveckling 
En undersökning av språket i svenska läroböcker är något som förekommit länge. Det började 

med att folkskolans läsebok ”Läsebok för folkskolan” utgavs 1868 med grundidén i ett statligt 

initiativ på 1860-talet. Läseboken för folkskolan var en bok som inrymde naturlära, 

kristendom, historia och modersmålet. Denna bok kom att kritiseras starkt då den ansågs vara 

allt annat än lättbegriplig och både lärare och elever hade svårt med språket samt textens 

utformning (Reichenberg, 2000, s.28). Läseboken var skriven av flera olika personer och idén 

om att elever skulle få möta böcker som var skrivna av författare växte fram. I början av 90-

talet fick Selma Lagerlöf i uppdrag att skriva en läsebok för folkskolan och 1907 blev “Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige” färdig. Denna läsebok kan ses som en del i en 

slags seger i kampen om att förbättra kvaliteten på undervisningen i skolan (Thorson, 1988, 

s.116-117). Målet var att eleverna skulle få tillgång till böcker med ett elevnära språk och god 

läsbarhet, vilket Selma Lagerlöf hade en förmåga att göra genom boken om Nils Holgersson 

(Berglund, 1992, s.15). 

Läseboken är vanligtvis ett av de första läromedel elever kommer i kontakt med i 

skolan (Eilard, 2008, s.24) och den har länge haft en central roll i den första 

läsundervisningen. Vanligtvis fungerar den som en gemensam text för klassen att samtala om, 

både vad gäller textens och bildernas innehåll. Dessa textsamtal har flera fördelar eftersom de 

både stärker elevernas verbala förmåga samt övar användandet av läsförståelsestrategier. 

Flera forskare menar att läseboken fungerar som stöd i undervisningen, särskilt för de lärare 

som inte har så mycket erfarenhet av läsinlärning (Fridolfsson, 2008, s.102-104) och i och 

med dagens stora utbud av läromedelstexter är det svårt som lärare att veta vilket material 

som är lämpligast att välja och varför. Detta bör tas på allvar då läromedelstexter är en 

betydelsefull källa till kunskap, vilket gäller alla typer av läromedel och inte bara specifikt 

läseböcker (Liberg, 2001, s. 1).  

Läseboken skiljer sig från andra läromedel då den har mycket gemensamt med andra 

genrer än skolboksgenren, exempelvis den fiktiva barn- och bilderboksgenren. Den 

traditionella läseboken hade även ett samhällsfostrande syfte, vilket inte alls är lika tydligt i 
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dagens läseböcker. De senaste decennierna har läseboken också blivit en blandning av 

läsebok och samtida barnbok, en s.k. ”hybridgenre” (Eilard, 2008, s.25-26).  

Alla lärare ställs inför det svåra valet att hitta passande läseböcker till sina elever 

utifrån varje enskild individs läsförmåga och eftersom läsningen är så pass central i lärandet 

är det av stor vikt att materialet är väl anpassat till individen. Om texten är för svår riskerar 

eleven att tappa läslusen, skapa felaktig förståelse samt att den visuella uppfattningsförmågan 

påverkas negativt (Vogel & Washburne, 1928, s.373, 381).  

	  

Forskning kring läseböcker 
Under 1970-talet skedde en stor tillväxt för svensk läromedelsforskning och ett utmärkande 

drag var forskningen om läromedels läsbarhet. Omfattande undersökningar gjordes under 70-

talet med hjälp av kvantitativa metoder av ord- och meningslängd i läromedlen (Reichenberg, 

2000, s.34). Under 80- och 90-talen fanns det ett stort engagemang i att försöka åtgärda 

problematiken med läseböckernas låga läsbarhet. Med detta som utgångspunkt började 

forskare undersöka hur olika språkliga variabler kunde ha en påverkan på elevers förståelse av 

läromedelstexterna. I och med detta kunde en slutsats dras om hur sambandet mellan lärarnas 

val av texter och elevernas resultat såg ut. Följden av detta blev en förändrad syn för hur 

lärobokstexter skulle utformas (Reichenberg, 2000, s.47-48).  

I Lundberg och Reichenbergs (2008) artikel “Vad är lättläst” omskrivs den tidiga 

forskningen kring läroböckers läsbarhet och denna forskning fokuserade på ordförrådet och 

meningslängden. Vid undersökningar av ordförrådet granskades hur många vanliga respektive 

ovanliga ord som återfanns och även hur långa orden var. När det gällde meningslängden 

granskades även antalet bisatser och huvudsatser i en text (Lundberg & Reichenberg, 2008, 

s.38). 

Enligt en dansk undersökningsstudie (Borstrøm m.fl., 1999) kan kvalitén på 

undervisningsmaterial för läsinlärning vara varierande och ibland till och med av dålig 

standard. Ett exempel är att vissa lärare inte använder sig av en bok, utan istället använder 

kopierat undervisningsmaterial från flera olika böcker. På grund av detta valde Bertil Haarder, 

Danmarks dåvarande undervisningsminister 1992, att införa ett materialurval i ett försök att 

säkerställa kvalitén på det befintliga materialet som då användes i den danska skolans 

mellanstadium. Kommittén konstaterade efter genomförd granskning att det förekom stora 

skillnader i läseböckerna vad gäller kravet på elevers läsförmåga och troligen gäller detsamma 

för den första läsinlärningens material. Dessa skillnader kan påverka elevernas läsinlärning. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Här nedan följer en presentation av de analysenheter som denna läromedelsanalys kommer att 

utgå ifrån och dessa kan beskrivas som studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Referensbindning 
Enligt Hellspong & Ledin (1997) har en text en uppsättning av olika referenter och dessa 

referenter är viktiga i en text för att skapa sammanhang. Ett exempel på detta är 

referensbindning. När ord är semantiskt knutna till varandra, alltså att olika begrepp som har 

olika språkliga former refererar till samma referent, skapas en betydelsemässig bindning 

(Hellspong & Ledin, 1997, s.81; Melander, 1995, s.28). Det är vanligt förekommande att 

referenten förekommer i nominalfrasen. Många gånger ges mycket information om en 

referent i början av en text för att läsaren ska få möjlighet att skapa sig en uppfattning om den. 

Det finns olika slags referensbindningar och dessa är identisk upprepning, varierad 

upprepning och modifierad upprepning. Identisk upprepning innebär att referenten benämns 

med samma beteckning, ett exempel är att referenten återkommer i sin ursprungliga form. 

Varierad upprepning innebär att referenten benämns med olika språkliga former. Olika 

begrepp har alltså samma betydelse i ett givet sammanhang. Ett exempel på detta är att 

beteckna referenten som exempelvis barnet, eleven eller Kim. Vid modifierad upprepning 

sker en förändring av referentens ursprungliga uttryck genom att en större eller mindre del av 

det återkommer, exempelvis att en person först presenteras utförligt och senare i texten 

återkommer endast en del av detta uttryck (Hellspong & Ledin, 1997, s.81-83). 

 

Nominalfraser 
Samtliga nominalfraser innehåller ett huvudord, vilket är det ord som har den största 

betydelsen i frasen (Lundin, 2009). Huvudordet kan utgöras av både substantiv och pronomen 

eftersom de fyller samma funktion i en mening. Vidare kan också ett substantiv bytas ut mot 

ett pronomen. En nominalfras kan ibland utgöras av endast ett ord och det är då detsamma 

som huvudordet. När nominalfrasen består av fler ord är det nominalen som fått bestämningar 

och beroende på vilket typ av bestämning det är så kan de placeras både före och efter 

huvudordet (Lundin, 2009, s.74-75). Dessa bestämningar kallas med ett samlingsnamn för 

attribut. De måste placeras i en bestämd ordningsföljd, både i förhållande till huvudordet och 

till varandra, för att utgöra en korrekt formulerad nominalfras. Vidare utgörs nominalfrasens 
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bestämningar av olika typer av attribut och dessa kallas artiklar, adjektivistiska attribut, övrigt 

beskrivande attribut och relativa beskrivande attribut. Bestämningar som utgörs av artiklar 

anger nominalens form, alltså om den är bestämd eller obestämd. De adjektivistiska attributen 

står före nominalen och har beskrivande egenskaper medan de övrigt beskrivande attributen 

ofta inleds av prepositioner och är bestämningar som är placerade bakom nominalen. Relativa 

beskrivande attribut står efter nominalen och utgörs av pronominledda bisatser.  

Bestämningarnas funktion är att specificera huvudordet eller att bygga ut 

nominalfrasen för att ge mer detaljerad information. När det gäller prepositioner kan de 

antingen ingå i en nominalfras bestämningar eller utgöra en egen adverbfras. Viktigt att 

påpeka är dock att det fortfarande är en och samma nominalfras hur mycket huvudordet än 

byggs ut och utvecklas. Bestämningarna är beroende av huvudordet och kan inte stå själva 

utan det. Orden i en nominalfras är alltså nära sammankopplade och om en fras ska flyttas i en 

mening måste den flyttas som en enhet. En text som innehåller utbyggda nominalfraser bidrar 

normalt sett till att en text blir mer målande och intressant, vilket i sin tur ökar textens 

komplexitet samt gör den mer avancerad (Lundin, 2009, s.75, 79-85). 

 

Komplexa sats- och meningskonstruktioner  
Textens komplexitet och uppbyggnad är en av de komponenter som påverkar hur lätt eller 

svår en text är. En text som innehåller många långa meningar och bisatser är svårare för 

elever att ta till sig och förstå än en text med kortare och enklare meningar (Lundberg, 2008, 

s.184). En mening består av en huvudsats, som kan utgöras av både påståenden och frågor, 

och ibland även en bisats, en s.k. underordnad sats (Lundin, 2009, s.69). Huvudsatsen kan stå 

själv, medan bisatsen är beroende av huvudsatsen då den inte är syntaktiskt och 

innehållsmässigt självständig. Bisatsen kan dock utgöra en egen mening så länge det finns en 

förankring till huvudsatsen. Ytterligare en skillnad är placeringen av det finita verbet. I 

huvudsatsen står det på typplatsen, medan det i bisatsen placeras i V. Dessa är positioner i ett 

satsschema som visas nedan. På typplatsen i en bisats står istället subjunktionen (eftersom, 

att, trots) eller motsvarande inledare som kan vara adverb (när, där) eller ett relativt pronomen 

(som) (Lundin, 2009, s.124-125, 138). Dessa olika typer av bisatsinledare kan fungera som ett 

kännetecken för att hitta bisatser i en text, dock har inte alla bisatser någon bisatsinledare. 

Bisatsernas funktion i en sats är enkelt uttryckt att strukturera information. De kan även 

variera satsens längd, synliggöra logiska samband i en text, ange tids- och orsakssamband 

samt strukturera eventuell förgrunds- eller bakgrundsinformation till huvudsatsen. En bisats 
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kan inleda och avsluta en mening eller att stå som en helt egen mening så länge det finns en 

förankring till huvudsatsen. 

Det är vanligt förekommande att tro att en text med korta meningar är mer lättläst och 

ger högre läsbarhet än en text som innehåller långa meningar. Detta är dock bara delvis sant 

då texter med växlande textlängd där sammanfattande huvudsatser varvas med längre 

meningar innehållande bisatser egentligen är enklare att läsa om bisatserna är organiserade på 

ett bra sätt. Sambandet mellan bisatser och texters komplexitet är av relevans och poängteras 

bör att en text inte behöver bli mer komplex bara för att meningarna innehåller fler bisatser 

(Lundin, 2009, s.126-129). 

 

Fundament Typplats N1 A1 V N2 A2 

Satsschema (Lundin, 2009). 
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Syfte och frågeställningar 
I och med att läromedel avsedda för läsinlärning kan ha en central roll i dagens undervisning 

och att läromedel överlag är ett aktuellt ämne i skoldebatten finner vi det intressant att 

undersöka ett lästräningsmaterial för årskurs 1. Denna studie syftar därför till att undersöka 

vilka grammatiska skillnader och likheter de olika texterna i de tre läseböckerna har för att 

synliggöra på vilket sätt de förändras och nivågraderas. 

 

Frågeställningar 

• Vilka grammatiska skillnader och likheter finns i läseböckerna? 

• På vilket sätt är böckerna nivågraderade?  

• Sker det en progression mellan böckerna? 
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Metod & Material 
Vid analysen av dessa texter har vi valt att undersöka textens mindre delar utifrån valda 

aspekter för att få kunskap om dessa drag i texten. Avsikten med denna läromedelsanalys är 

att få en uppfattning av texter och dess generella principer för hur de konstrueras och 

struktureras (Nyström, 2001, s.18). Vid analysen av läseböckerna kommer texten att 

analyseras utifrån den textuella strukturen med hjälp av tre analysenheter som rör textens 

form där fokus ligger på fraser, satser, och meningar (Hellspong & Ledin, 1997, s.65).  

I denna studie analyseras läseböckernas texter ur ett grammatiskt perspektiv där 

skillnader och likheter undersöks mellan de nivågraderade läseböckerna. För att synliggöra 

detta har vi valt att använda oss av tre analysenheter och dessa är textens referensbindning, 

utbyggnaden av nominalfraser och komplexiteten i sats- och meningskonstruktioner eftersom 

de utgör några centrala aspekter för avgörandet av hur komplex en text är. Valet av dessa 

analysenheter kan även kopplas till några av de egenskaper som kännetecknar lättlästa texter 

(Lundberg & Reichenberg, 2008, s.8).  

 

Genomförande av analys 
För att ta del av det stora perspektivet och få en uppfattning om läseböckernas handling och 

innehåll läste vi igenom samtliga tre böcker innan vi påbörjade analysarbetet (Nyström, 2001, 

s.18). Därefter valde vi ut de kapitel som analysen skulle utgå ifrån för att sedan välja ut de 

analysenheter som vi ansåg vara bäst lämpade att använda för att besvara våra 

frågeställningar. När vi hittat dessa tre ingångar påbörjade vi analysen genom att gå igenom 

texten utifrån varje enskild analysenhet och samtidigt föra anteckningar för vad vi hittade.  

Vid analys av referensbindningen i texten undersökte vi förekomsten av de tre olika 

bindningstyperna både i kapitlen och mellan dem. När det gäller den identiska upprepningen 

har vi valt att räkna ihop alla upprepningar som syftar tillbaka till samma referent och 

sammanställt detta efter alla tre kapitel i varje bok. Vid varierad upprepning förekommer ett 

begrepp med tillhörande referenter, och vi har valt att enbart räkna antalet referenter med 

olika språkliga uttryck och inte upprepningar av dem. Upprepningen av olika språkliga 

uttryck är inte väsentlig utan att istället se antalet olika referenter som dyker upp i de tre 

kapitlen. Ett metodiskt övervägande gjordes vid modifierad upprepning där vi valde att räkna 

med de exempel där det ursprungliga uttrycket är mindre specifikt än den efterkommande 

referenten som refererar tillbaka till detta ursprungliga uttryck.  
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När vi undersökt förekomsten av nominalfraser i texten har vi räknat samtliga, både de som 

består av ett enda huvudord och de som är mer eller mindre utbyggda med olika 

bestämningar, även kallade attribut. Påpekas bör att vi valt att räkna huvudord som är 

hopbundna med konjunktionen “och” som utbyggda nominalfraser. Vid sammanställningen 

av antalet nominalfraser i de analyserade kapitlen har vi valt att räkna både det totala antalet 

och antalet utbyggda nominalfraser för att kunna urskilja en eventuell förändring böckerna 

emellan. I de exempel som valts ut för att belysa olika utbyggda nominalfraser har vi valt att 

beskriva vilken typ av attribut som bestämningarna utgörs av. Dock är detta ingenting som 

ingått i denna analysenhet då vi enbart undersökt antalet utbyggda nominalfraser i texterna 

och dessa attribut visar endast hur de kan bygga ut nominalen. 

Vid identifierandet av komplexa sats- och meningskonstruktioner har fokus varit på 

förekomsten av bisatser i texterna. Enligt de grammatiska regler som finns (Lundin, 2009) har 

vi analyserat kapitlen och sett vilka olika typer av bisatser som påträffas i läseböckerna. 

Därefter har vi räknat antalet bisatser och undersökt om konstruktionen av dem förändras 

mellan böckerna. Ett metodiskt övervägande vad gäller bisatserna i de analyserade texterna är 

att vi valt att inte räkna med de bisatser som inte på egen hand utgör en satsdel. Det kan 

exempelvis vara bisatser som fungerar som attribut och utgör delar av subjekt och objekt. 

Dessa kallas relativa bisatser då de är bestämningar till ett nominal och kan därför ingå i 

analysen av utbyggda nominalfraser (Lundin, 2009, s.125). Vi anser att denna typ av bisats 

inte är relevant att räkna med i vår analys av texterna då förekomsten har varit ovanlig och 

därför inte varit avgörande för vårt resultat.  

 

Validitet och reliabilitet  
Validiteten i en undersökning berör huruvida genomförandet för att besvara bestämda frågor 

verkligen kan ge ett svar på dessa frågor. Genom läsning av hur man kan tolka texter och dess 

struktur ökar vi vår förståelse för de verktygen som beaktas i validitetsbedömningen, och 

därmed ökar möjligheten för att ge en god validitet i studien. När det gäller reliabilitet berör 

det hur pass noggranna mätningarna och uträkningarna är, att vara noggrann i 

undersökningens alla led och att försöka utesluta möjliga felkällor i möjligaste mån. Detta har 

gjorts genom att vi noggrant diskuterat våra analysenheter och jämfört med litteraturen under 

analysens gång (Bergström & Boréus, 2012, s.41-42). Vi är medvetna om att en textanalys 

inte gjorts tidigare på exakt detta sätt men att dessa tre analysenheter kan användas vid 

undersökningen av en texts komplexitet.  
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Etiska överväganden 
Det finns fyra huvudkrav vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning som är viktiga 

att ta hänsyn till. Dessa fyra benämns av Vetenskapsrådet som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). 

Det är dock svårt att tillämpa dessa fyra krav på en textanalys, då det inte finns några 

mänskliga deltagare att ta hänsyn till i en sådan analys. Informationskravet skulle kunna 

beaktas om denna studie innehöll ett ställningstagande, som exempelvis en bedömning med 

en negativ karaktär.  

Vid textanalyser bör hänsyn tas till källkritiska aspekter i bedömningen av 

trovärdigheten i innehållet och vad författaren vill förmedla. Hänsyn bör även tas till det 

analysmaterial som valts ut huruvida det är representativt för studiens syfte (Bergström & 

Boréus, 2012, s.43).  

 

Undersökningsmaterial 
Det material som ingår i denna studie är texter som kommer från ett större läromedelsmaterial 

som heter ABC-klubben (Felth Sjölund, 2012). Detta läromedel består av läseböcker, en 

lärarhandledning, en läxbok och en arbetsbok och finns i uppsättningar för årskurserna 1-3. 

Läseböckerna Den magiska kulan (Wänblad, 2011) är avsedda för årskurs 1 och är det 

material som valts för denna studie.  

Dessa böcker finns i tre olika varianter. A-boken är den lättaste versionen och är tänkt 

att användas för de elever som precis börjat läsa och ännu inte knäckt läskoden. Boken 

innehåller kortare meningar och många bilder som ska ge stöd för läsningen. B-boken är en 

svårare variant av samma texter där ungefär halva sidan består av text och halva sidan av bild. 

Denna bok är tänkt att läsas av elever som har knäckt läskoden och kommit en bit i sin 

läsutveckling. C-boken är den tredje boken och är i huvudsak tänkt att användas som 

högläsningsbok där bok- och bildsamtal skapar en utgångspunkt för läraren samtidigt som det 

i samtalen bildas en gemensam upplevelse för alla elever. Det bör påpekas att denna bok även 

kan användas av de elever som kommit långt i sin läsutveckling (Felth Sjölund, 2012, s.5). 

I Den magiska kulan får läsaren lära känna de tre vännerna Asta, Bea och Cesar. 

Handlingen i läseböckerna har en elevnära vardag där skolan har en central roll.  Det finns ett 

visst inslag av magi och spänning i böckerna då läsaren får följa med de tre vännerna på 

äventyr med den magiska kulan.  
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I lärarhandledningen beskrivs ABC-klubben svara väl mot det centrala innehållet i den 

nuvarande kursplanen. Lärarhandledningen är även är ett utmärkt verktyg för att bedriva 

undervisningen i enlighet med svenskämnets syfte och de förmågor som eleverna enligt 

läroplanen ska ges möjlighet att utveckla. Författarna till materialet styrker detta genom att i 

handledningen visa på en översikt där de kopplar ABC-klubbens innehåll till det centrala 

innehållet i Lgr 11. Det bör påpekas att lärarhandledningen även omfattar det övriga 

materialet som ingår i ABC-klubben, därför är det inte säkert att läseböckerna på egen hand 

svarar mot det som eleverna ska ges möjlighet att utveckla enligt kursplanen i svenskämnet. 

 

Avgränsning 
Dessa tre läseböcker är grunden till studiens undersökning och de tre avslutande kapitlen i 

respektive bok har valts, kapitel 23, 24 och 25. Handlingen är densamma i alla tre kapitlen 

men textens komplexitet ökar och därmed också textmängden. Textmängden ökar även inom 

böckerna ju längre man läser. Detta resulterade i att vi valde att analysera de tre sista kapitlen. 

Dels för att det fanns mer text att utgå ifrån och dels för att skillnader och likheter 

förhoppningsvis skulle framstå tydligare. I lärarhandledningen framkommer det att C-boken i 

första hand är tänkt som en högläsningsbok men vi har valt att ta med denna i analysen för att 

få ett större urval och fler exempel att undersöka. 
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Analys och resultat 
De exempel som presenteras i analysen har vi valt därför att de är bäst lämpade för att påvisa 

det som undersöks. Viktigt att påpeka är att följande exempel endast syftar till att peka på det 

som ska exemplifieras och det är det som är i fokus. För att belysa det som är i fokus har vi 

markerat exemplen i de olika rutorna. Nedan följer en redogörelse av analysen i de tre 

läseböckerna utifrån varje analysenhet och därefter ges en sammanfattning av analysen. I 

analysen påvisas de exempel vi hittat av respektive analysenhet och i sammanfattningen 

belyser vi en jämförelse och hur texterna förändras enligt analysenheterna. 

 

Analys A-boken 

Referensbindning 

Efter genomläsning av de tre kapitlen i A-boken framkommer det att varierad upprepning är 

den referensbindning som påträffats mest. Nedan följer ett exempel (s.107) på detta och de 

markerade orden belyser den varierande upprepningen:  

 

 

 

Här benämns referenten med två olika språkliga former. Referenten ”Asta” betecknas senare 

som ”Hon” och referensbindningen blir därmed varierad upprepning. Vidare är den identiska 

upprepningen också vanligt förekommande och följande exempel (s.108) visar på hur denna 

bindning kan se ut: 

 

 

 

De markerade referenterna ”Hon” och ”Hon” är identiska upprepningar eftersom de benämns 

med samma beteckning och syftar på samma referent. När det gäller modifierad upprepning 

visade den sig vara ovanligast då den endast påträffades en gång i texten. Nedanstående 

exempel (s.99-100) påvisar denna form av referensbindning: 

 

 

 

 

”Klass 1b, världens bästa klass.” 

”1b är ju världens bästa klass.” 

”Någon petar på Asta. Hon vänder sig om.” 

”Hon försöker tänka på annat. Hon tänker på kulan.” 
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”Klass 1b” är det ursprungliga uttrycket för referenten, medan det sedan förändras till ”1b” 

där det endast är en del av uttrycket som återkommer. 

Nominalfraser 

Samtliga meningar i kapitlen som analyserats innehåller nominalfraser, dock förekommer inte 

så många utbyggda nominaler i A-boken. De identifierade utbyggda nominalerna har 

bestämningar som finns placerade både före och/eller efter huvudordet. Nedan följer ett 

exempel (s.100) på en utbyggd nominalfras där bestämningarna är placerade före huvudordet: 

 

 

 

Den markerade texten i exemplet utgör den utbyggda nominalfrasen. ”Klass” är huvudordet i 

frasen medan de understrukna orden ”världens bästa” är bestämningar till huvudordet. Här är 

bestämningarna placerade före huvudordet och klassificeras som adjektivistiska attribut då de 

beskriver huvudordets egenskaper. Det förekommer även en nominalfras i texterna som 

innehåller bestämningar som är placerade både före och efter huvudordet och nedan 

presenteras detta exempel (s.102): 

 

 

 

Här är både ”en ny” och ”till Musiknatten” bestämningar till huvudordet ”sång”, vilket 

betyder att nominalen är utbyggd med hjälp av flera bestämningar både före och efter. 

Bestämningarna ”en ny” består både av en artikel (en) och ett adjektivistiskt beskrivande 

attribut (ny) medan ”till Musiknatten” klassificeras som övrigt beskrivande attribut då den 

inleds med en preposition. Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av 

nominalfraserna i de tre kapitlen utgörs av endast ett ord, huvudordet. 

 

Komplexa sats- och meningskonstruktioner 

Samtliga analyserade kapitel innehåller både huvudsatser och bisatser, men det är tydligt att 

texterna främst består av huvudsatser. Meningarna är relativt korta och ofta är flera 

huvudsatser staplade på varandra. Följande exempel (s.100) påvisar detta: 

 

 

 

”1b är ju världens bästa klass.” 

”Sedan övar de på en ny sång till Musiknatten.” 
 

”Vi struntar i det. Jag har ändrat mig. 1b är ju världens bästa klass.” 
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Alla dessa meningar utgörs av huvudsatser vilket är vanligt förekommande i A-boken. Vidare 

påträffas även ett fåtal meningar bestående av både huvudsats och bisats och de kan se ut som 

exemplet nedan (s.101):  

 

 

 

Den markerade texten visar på meningens bisats, medan den omarkerade utgörs av 

huvudsatsen. Bisatsen i denna mening ger tilläggsinformation till huvudsatsen som är av 

relevans för textens sammanhang.  

 

Analys B-boken 

Referensbindning 

Efter genomläsning av de analyserade kapitlen i B-boken visade det sig att varierad 

upprepning är den vanligaste referensbindningen. Här nedan påvisas ett exempel (s.99) av 

denna bindning:  

 

 

 

I denna mening är ”Olle” och ”han” två olika språkliga uttryck som syftar på samma referent. 

Den andra formen av referensbindning som påträffats i texterna är identisk upprepning vilket 

följande exempel (s. 111) påvisar: 

 

 

 

 

”Asta” och ”Asta” är identiska upprepningar som syftar till samma referent. Denna form är 

den bindning som förekommer mest efter den varierade upprepningen. Modifierad 

upprepning påträffas endast två gånger i de tre kapitlen och i följande exempel (s.99, 106) 

påvisas denna form av referensbindning: 

 

 

 

 

”De skrattar, för Olle ser så rolig ut.” 

”Klass 1b, bästa klassen” 

”Klassen skulle öva en sista gång i slöjdsalen.” 

 

”Skulle Olle bjuda på glass för att han ska sluta?” 

”- Förresten, Asta, sa mamma. Ska inte du ta ett bad?”  

”- Hinner inte, sa Asta.” 
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Den markerade texten påvisar en av de två modifierade upprepningarna som identifierats i 

texterna. ”Bästa klassen” det ursprungliga språkliga uttrycket för referenten, medan ”klassen” 

är det förändrade då endast en del av det ursprungliga uttrycket finns kvar. Ytterligare ett 

exempel (s.106, 109) på detta visas nedan:  

 

 

 

 

”Valle från bilverkstaden” är det ursprungliga språkliga uttrycket, medan samma referent 

senare i texten betecknas som ”Valle”. Referensbindningen är därmed modifierad 

 

Nominalfraser 

Texterna i de analyserade kapitlen innehåller både nominalfraser som utgörs av ett enda 

huvudord och de som är mer eller mindre utbyggda. I följande exempel (s.105) påvisas en 

utbyggd nominalfras där bestämningarna är placerade framför huvudordet: 

 

 

 

De markerade orden utgör den utbyggda nominalfrasen där ”skinnskor” är huvudordet och de 

understrukna orden utgör dess bestämningar. Samtliga bestämningar hjälper till att specificera 

huvudordet samtidigt som de bidrar till att bygga ut nominalen. Här består bestämningarna 

”ett par blanka svarta” av en artikel (ett par) och adjektivistiskt beskrivande attribut (blanka 

svarta). Vidare innehåller de analyserade texterna i B-boken två nominalfraser med 

bestämmelser som finns placerade efter huvudordet och nedan presenteras ett av dessa 

exempel (s.101): 

 

 

 

Den utbyggda nominalfrasen utgörs av den markerade texten där ”någon” är huvudordet och 

”i världens bästa klass” är tillhörande bestämningar som är placerade efter huvudordet. Dess 

bestämningar utgörs av övrigt beskrivande attribut då den inleds med en preposition och är 

placerad efter huvudordet. Vidare påträffades inga nominalfraser i de analyserade texterna där 

bestämningar förekommer både före och efter huvudordet. 

”Hon höll fram ett par blanka svarta skinnskor.” 

”Så om det är någon i världens bästa klass…” 

”Till och med Valle från bilverkstaden var där.” 

”- Det var den bästa show jag sett, sa Valle efteråt.” 
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Komplexa sats- och meningskonstruktioner 

B-boken innehåller flera meningar som består av både huvudsatser och bisatser, dock 

påträffas även meningar som utgörs av endast huvudsatser. Allra vanligast i de analyserade 

texterna är att bisatserna avslutar en mening, medan huvudsatsen inleder. Det påträffas även 

ett fåtal meningar där bisatsen inleder och står mellan två huvudsatser. Här nedan följer tre 

exempel (s.99, 104) som visar dessa olika placeringar av bisatser i texterna: 

 

 

 

 

 

Bisatserna ovan utgörs av de markerade orden och i det första exemplet avslutar den 

meningen och ger tilläggsinformation till huvudsatsen samt beskriver en avsikt. I det andra 

exemplet inleds meningen med en bisats och där anger den ett tidssammanhang, vilket 

adverbet ”när” markerar. I det sista exemplet är bisatsen placerad mellan två huvudsatser och 

även här anger den ett tidssammanhang. 

 

Analys C-boken 

Referensbindning 

I C-boken är varierad upprepning den vanligaste referensbindningen och här nedan följer ett 

exempel som är hämtat från sidan 100: 

 

 

 

De markerade orden utgör de varierade upprepningarna. ”Rektorn”, ”Birgit Burén” och ”hon” 

syftar alla till samma referent, men betecknas med olika språkliga uttryck. Det är även vanligt 

förekommande att referenterna benämns med identisk upprepning och ett exempel på detta är 

hämtat från sidan 99: 

 

 

 

 

”Skulle Olle bjuda på glass för att han ska sluta?”  

”Nyss när jag satt i fikarummet kom rektorn in.” 

”Jag vägrar titta på när Asta sjunger nån fjantig sång, sa han.” 

”- Då kom rektorn in. Birgit Burén i egen hög person. Så här såg hon ut.” 

”Skulle Olle bjuda på avskedsglass? Asta kände hur mycket hon 

skulle sakna Olle. Olle som var en så bra och bussig lärare.” 
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”Olle” är den identiska upprepningen och benämns på samma sätt i samtliga tre meningar. 

Det språkliga uttrycket är detsamma och ingen förändring sker, vilket resulterar i en identisk 

upprepning. Den tredje och sista referensbindningen som förekommer i texterna är modifierad 

upprepning. Nedan följer ett av de fem påträffade exemplen av denna bindning (s.100-101): 

 

 

 

 

 

Här är det ”rollerna” som är den ursprungliga referenten, medan samma referent senare i 

texten benämns mer specifikt som ”teaterrollerna”. 

 

Nominalfraser 

De identifierade nominalfraserna i C-bokens texter utgörs både av endast ett huvudord och 

huvudord med tillhörande bestämningar. Konstateras kan att texterna innehåller relativt 

många utbyggda nominalfraser där bestämningarna är placerade både före och efter 

huvudordet. Nedan följer två exempel (s.109, 110) på utbyggda nominalfraser: 

 

 

 

 

Nominalfraserna är markerade i texten och huvudordets bestämningar är understrukna. Det 

första exemplet visar på en nominalfras där bestämningarna ”längst bak i matsalen” är 

placerade efter huvudordet och dessa bestämningar utgörs av övrigt beskrivande attribut då de 

inleds av en preposition. Det andra exemplet har både framförställda och efterställda 

bestämningar. De framförställda ”den snyggaste klädda” är adjektivistiskt beskrivande 

attribut till huvudordet då de beskriver dess egenskap och de efterställda bestämningarna ”i 

världen” anger en rumslig relation och klassificeras som övrigt beskrivande attribut. 

 

Komplexa sats- och meningskonstruktioner 

 I C-boken finns det många bisatser och förekommer där de inleder meningar, avslutar 

meningar, står helt själva med förankring till huvudsatsen innan samt bisatser som finns 

”Just när Asta tänkte det, såg hon damen längst bak i matsalen” 

”- Och ni var den snyggaste klädda kören i världen, fortsatte han.” 

”Det var inte lätt för honom att hinna med att spela båda rollerna.” 

”Olle släppte teaterrollerna och blev sig själv igen.” 
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placerade mellan huvudsatser. Följande exempel (s.101) påvisar två bisatser som står för sig 

själva, men med förankring i huvudsatsen innan: 

 

 

 

 

 

 

Dessa två markerade bisatser bildar egna grafiska meningar, men de är beroende av 

huvudsatsen innan ”Vad menar du?” för att betydelsen ska framgå. Bisatsinledarna ”Att” och 

”Om” visar tydligt att de är just bisatser som är skrivna som egna meningar. Följande två 

meningar (s.102) visar istället exempel på bisatser som förekommer både före och efter en 

huvudsats i C-bokens texter: 

 

 

 

 

Den mening som inleds med adverbet ”När” är en vanligt förekommande bisatsinledare som 

anger tidssammanhang. Vidare markerar bisatsinledaren ”att”, som förekommer i de båda 

meningarna ovan, en avsikt.  

 

Jämförelse av resultat 
Efter genomförandet av analysen kan det konstateras att det sker en utveckling av texterna i 

läseböckerna, både gällande textmängd och inom våra analysenheter. Textmängden ökar och 

antalet bilder minskar i de tre böckerna, och detta är en bidragande faktor som påverkar 

studiens resultat. Ett tydligt exempel som påvisar detta är antalet meningar i kapitel 23 där A-

boken innehåller 21 meningen och B-boken innehåller 31 meningar, medan C-boken 

innehåller 74 meningar. Påpekas bör att meningslängden i B-boken är längre än i A-boken 

och utifrån våra analysenheter har det visat sig att meningarnas komplexitet förändras mellan 

dessa två böcker.  

Samtliga tre referensbindningar existerar i de analyserade böckerna och bidrar till att 

skapa ett sammanhang i texterna. I A-boken är varierad upprepning den mest förekommande 

och därefter identisk upprepning. Modifierad upprepning förekommer enbart en gång med en 

”Vi kan inte splittra världens bästa klass och sparka världens bästa lärare 

mitt i läsåret. Va? Vad menar du? Att vi får lösa budgetproblemen på 

något annat sätt. Om du vill vara kvar alltså.” 

”När det ringde ut hade de haft så roligt att ingen ville gå hem. 

Asta var så glad att hon sprang fram och kramade Olle.” 



	   27	  

referent. Förekomsten av varierad- och identisk upprepning i B-boken skiljer sig inte så 

markant från A-boken utan det sker endast en liten ökning. Till skillnad från A-boken 

förekommer modifierad upprepning två gånger med två olika referenter i B-boken. Även i C-

boken är varierad upprepning den vanligaste bindningen och därefter identisk upprepning, 

dock sker en ökning gällande modifierad upprepning som här förekommer fem gånger. 

Generellt förändras bindningarna på så vis att det i B-boken sker en ökning av olika språkliga 

uttryck som syftar till en och samma referent. Detta syns även i C-boken genom att antalet 

referenter ökar ytterligare medan det inte identifieras på detta sätt i A-boken. 

Sammanfattningsvis är den modifierande upprepningen den ovanligaste i de tre läseböckerna 

medan den varierade upprepningen är den vanligaste och därefter identiska upprepningen.  

Alla böcker innehåller utbyggda nominalfraser, men det blir mer vanligt 

förekommande i B-boken respektive C-boken. A-boken innehåller det minsta antalet 

utbyggda nominalfraser. Här består de flesta nominaler istället av ett huvudord, dock 

förekommer ett fåtal utbyggda nominalfraser där bestämningarna är placerade framför 

huvudordet. Vid ett tillfälle påträffades en nominalfras som har bestämningar både före och 

efter huvudordet. B-boken innehåller ett större antal utbyggda nominalfraser och det är 

fortfarande vanligast att bestämningarna återfinns före huvudordet och ett fåtal nominaler 

påträffas där bestämningen kommer efter huvudordet. Däremot identifierades ingen 

nominalfras med bestämningar både före och efter. C-boken innehåller flest nominalfraser 

och därmed är de mer utbyggda med bestämningar. Vanligast i C-boken är nominalfraser med 

bestämningar före huvudordet, men det förekommer även bestämningar efter huvudordet i ett 

mindre antal. Vid ett tillfälle återfinns en nominalfras med bestämningar före och efter 

huvudordet.  

När det gäller komplexa sats- och meningskonstruktioner så förekommer bisatser i 

samtliga böcker, dock i olika utsträckning. A-boken består till största delen av huvudsatser 

som är staplade på varandra, men det förekommer även ett fåtal meningar som utgörs av 

huvudsatser och bisatser. Vanligtvis är placeringen av bisatser efter en huvudsats, alltså att 

den avslutar en mening, men vid två tillfällen identifieras bisatsen mellan två huvudsatser i en 

mening. I B-boken förekommer fler meningar än i A-boken som består av både huvudsatser 

och bisatser, men meningar som utgörs av enbart huvudsatser förekommer även här. 

Placeringen av bisatser är vanligast efter en huvudsats i texterna och vid tre tillfällen 

identifierades bisatser som står för sig själva, dock med förankring till huvudsatsen innan. En 

mening som inleds av en bisats och en mening där bisatsen finns mellan två huvudsatser 

påträffades också.  



	   28	  

Efter genomförd analys kan det konstateras att C-boken innehåller flest meningar 

bestående av både huvudsatser och bisatser. Meningar som utgörs av endast huvudsatser 

förekommer också, likaså meningar som endast utgörs av bisatser. De bisatser som står som 

egna meningar är något fler än i B-boken och även de meningar som inleds med bisatser har 

ökat i antal. Det förekommer även två meningar där bisatsen finns mellan två huvudsatser. 

Konstateras kan att det är möjligt att placera bisatser på fyra skilda sätt i meningar. De 

kan inleda och avsluta meningar, stå mellan två huvudsatser samt utgöra en egen mening med 

förankring till huvudsatsen innan. Sammanfattningsvis återfinns bisatser som placeras efter 

och mellan huvudsatser i samtliga böcker och i B-boken och C-boken påträffas även bisatser 

före huvudsatser och de som står som egna meningar.  

 

Sammanfattning av resultat 
I de tre läseböckerna sker en progression vad gäller textens struktur och komplexitet. Detta 

har synliggjorts genom att texterna har granskats och undersökts utifrån de valda 

analysenheterna. Analysenheterna belyser olika grammatiska skillnader och likheter i texterna 

samtidigt som de bidrar till att understryka att en nivågradering existerar i detta 

lästräningsmaterial. Denna nivågradering blir tydlig genom att bl.a. referensbindningen ökar i 

böckerna, framförallt eftersom antalet språkliga uttryck för samma referent ökar successivt. 

Genom att referensbindningen ökar bidrar detta till att skapa ett större sammanhang i texterna 

eftersom informationstätheten ökar. Detta i sin tur utmynnar i en progression i texternas 

komplexitet. Utbyggda nominalfraser är också en bidragande faktor till att en nivågradering 

blir tydlig i läseböckerna då dessa leder till längre meningskonstruktioner. Ytterligare en 

komponent som resulterar i att en progression och nivågradering sker i böckerna är texternas 

komplexa sats- och meningskonstruktioner. En text som innehåller många meningar med 

både huvudsatser och bisatser bidrar till att öka en texts komplexitet då meningarna tenderar 

att bli längre och mer detaljerade. Detta är tydligt i böckerna då det sker en successiv ökning 

av meningslängden och antalet bisatser. Sammanfattningsvis bevisar analysens resultat att 

läseböckerna har en nivågradering då textens komplexitet ökar mellan böckerna, vilket kan 

styrka påståendet från lärarhandledningen där det uttrycks att texterna är anpassade efter var i 

läsutvecklingen eleverna befinner sig. 
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Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka grammatiska skillnader och likheter som 

förekommer i och mellan de tre läseböckerna från materialet Den magiska kulan för att se om 

det finns en progression. Vår avsikt var att studera om och hur komplexiteten förändras i de 

tre olika nivåerna av texterna som elever möter. Efter genomförd analys av texterna 

synliggjordes en progression och en nivågradering utifrån våra analysenheter och genom 

dessa ser vi en grammatisk utveckling av texterna. Det är tydligt att A-boken främst består av 

korta meningar, dock förekommer det även en liten variation av meningslängden. Detta är 

något som beskrivs som typiska drag för lättlästa texter enligt Lundberg (2010) när han 

beskriver lättlästa texter och hur de ofta är konstruerade. Texterna i A-boken innehåller vidare 

mestadels huvudsatser som är staplade på varandra, vilket kan bidra till att göra texterna 

lättare för en nybörjarläsare. Detta behöver dock inte vara fallet då denna typ av konstruktion 

även kan leda till att förståelsen av texten försvåras eftersom det krävs att läsaren kan göra 

kopplingar mellan meningarna för att förstå textens sammanhang (Lundberg, 2010, s.86, 95).  

Begreppet ”lättläst” innefattar många faktorer och några av Lundberg & Reichenbergs 

(2000, s.8) kriterier för vad som kan känneteckna en lättläst text stämmer väl överens med A-

bokens utformning enligt de analysenheter som applicerats på texterna. B-boken uppfyller 

också några av dessa kriterier fast i mindre mån. I B-boken blir meningslängden mer varierad 

och detta blir tydligt eftersom den innehåller både längre och mer komplexa meningar. En av 

orsakerna till detta är att antalet bisatser och utbyggda nominalfraser ökar, vilket också bidrar 

till att göra texterna i B-boken mer informationstäta och detaljerade. Vidare är det viktigt att 

poängtera att en text nödvändigtvis inte behöver bli svårare när den innehåller fler bisatser. En 

ökning av bisatser kan gynna de elever som kommit längre i sin läsutveckling medan de kan 

försvåra läsningen för en nybörjarläsare. 

Referensbindnigen är tydlig i samtliga böcker men är mer utförligt utskriven i B-

boken och C-boken vilket ökar sammanhanget i texterna. Som tidigare nämnts så sker en 

ökning av olika språkliga uttryck för en och samma referent vilket medför att både 

textmängden och komplexiteten ökar. Läsaren måste därmed göra kopplingar mellan de olika 

språkliga uttrycken, vilket kan vara svårt för en nybörjarläsare samtidigt som det kan ge ett 

större sammanhang för de lite mer vana läsarna. 

Ytterligare en utav Lundberg & Reichenbergs (2008, s.8) kriterier av en lättläst text är 

att den kan innehålla många dialoger. Detta var inte något vi analyserade i vår studie men är 

värt att nämna då dialoger förekommer i samtliga texter. Eftersom dialoger är skrivna som 
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talspråk så försvårades urskiljandet av bisatser och huvudsatser i texterna. Även om A-boken 

enligt vår analys framstår som den mest lättlästa och innehåller minst text så saknar den ett 

sammanhang som är mer framträdande i de andra två läseböckerna. Detta i sin tur betyder att 

de elever som läser A-boken kan gå miste om mycket information och behöver få detta 

kompletterat genom högläsning av C-boken. Fridolfsson (2008, s.102-104) betonar 

högläsningens roll vid den första läsundervisningen där den möjliggör skapandet av 

gemensamma textsamtal. Dessa samtal ger en möjlighet till ökad textförståelse då lärare och 

elever tillsammans kommer fram till det väsentliga i texten (Lundberg & Reichenberg, 2008, 

s.21, 57). Då C-bokens innehåll är mer informationstät än A-bokens leder detta till ett större 

sammanhang i texten, och det är därför av stor vikt att genomföra denna högläsning med 

tillhörande textsamtal.  

 Studiens resultat har som tidigare nämnts visat på en progression och läseböckerna är 

anpassade för att användas av elever som befinner sig på olika nivåer i sin läsutveckling. Att 

kunna avgöra hur komplex en text är, underlättar för valet av läromedel. Dock ger detta ingen 

garanti för att eleverna får en passande bok eftersom det är så många andra faktorer som är av 

betydelse vid detta val. Det krävs alltså mer än att undersöka texter utifrån grammatiska 

perspektiv, men i denna studie har vi avgränsat oss till att enbart undersöka hur texter som 

nivågraderas har olika komplexitet.  

I den debatt-artikel som inleder studiens bakgrund nämns det att det är vanligt att 

lärarstudenter kan få uppfattningen om att läromedel är något som man ska ställa sig kritiskt 

till och inte använda för mycket i sin undervisning, samtidigt som läromedel är en bra 

utgångspunkt för undervisningen (Fridolfsson, 2008, s.102-104). Som vi tidigare tagit upp i 

forskningsavsnittet finns det idag ingen statlig läromedelsgranskning, vilket försvårar valet av 

läromedel då det nu är upp till skolor och lärare att göra detta val (Sikrova, 2006, s.346). 

Detta i sin tur sätter press på att lärarna väljer ett passande läromedel och att de besitter 

kunskapen om vad som utmärker god kvalitet i texter. Vidare är kunskaper om vilka 

egenskaper som är avgörande för om en text är lättläst respektive svårläst av betydelse, 

eftersom det är vanligt att elever läser samma text på olika nivåer vid den första 

läsundervisningen (Lundberg, 2010, s.119) och då behövs en bok som är anpassad efter den 

individuella läsförmågan. Att avgöra och granska en boks komplexitet och lämplighet kan 

vara tidskrävande och frågan är hur detta skulle kunna fungera i praktiken på ett så smidigt 

sätt som möjligt, särskilt med tanke på alla andra uppgifter som en lärare har. Ytterligare ett 

resonemang kan föras kring hur denna kunskap ska göras tillgänglig för dem på bästa möjliga 

sätt. Sikrova (2006, s. 346) betonar betydelsen av att lärare behöver få en större överblick 
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över vilka läromedel som finns och menar att det finns ett behov av någon form av 

utvärdering av dem via exempelvis recensioner från oberoende utvärderare. Detta betonar i 

sin tur att det är av stor vikt att lärare har tillgång till hur en granskning kan gå till, eftersom 

det i nuläget inte existerar någon organiserad utvärdering av läromedel. I och med detta blir 

vår studie aktuell då vår förhoppning är att denna analys ska kunna fungera som ett verktyg 

för lärare och övriga konsumenter för hur ett läromedel kan granskas. 

 Vidare är det viktigt att poängtera att studiens tillvägagångssätt gällande 

analysenheterna är att ett av alla de möjliga sätt som en texts komplexitet kan analyseras 

utifrån. I denna studie har detta gjorts utifrån några utvalda grammatiska perspektiv som 

möjliggör utmärkandet av några av de egenskaper som kan kategorisera en text som lätt- eller 

svårläst. Om någon annan skulle göra samma analys skulle utfallet visa samma resultat 

eftersom vi utgått från grammatiska regler i svenska språket, däremot skulle ett annat resultat 

kunna påvisas om andra grammatiska perspektiv applicerades på liknande texter. 
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Konklusion 
Denna studies syfte har huvudsakligen varit att analysera ett lästräningsmaterials utformning 

och genom ett grammatiskt perspektiv synliggöra hur och om texternas komplexitet 

förändras. Vid analys av språket i läromedel påträffas ofta begreppet läsbarhet, vilket är ett 

begrepp som används vid utmärkandet av de egenskaper som är avgörande för om en text är 

lätt- eller svårläst (Reichenberg, 2000, s.17). Därför är det av stor vikt att ställa sig kritisk till 

språket i läromedel, särskilt i läseböcker då de är ett av de första läromedel som elever 

kommer i kontakt med.  

Vidare är det väsentligt att texterna är av god kvalité för att läsinlärningen ska kunna 

ske så gynnsamt som möjligt. Ett sätt att undersöka texters kvalitet kan vara att analysera dess 

komplexitet, vilket denna studie gjort då grammatiska skillnader och likheter har synliggjorts.  

Resultatet visade att materialet är nivågraderat samt att texternas komplexitet förändras 

böckerna emellan, vilket tyder på en progression. Det är därför viktigt som lärare att vara 

uppmärksam på var elever befinner sig i läsutvecklingen för att veta vilken text en elev är i 

behov av. Detta för att undvika att förståelsen av texten kompliceras eftersom en för lätt bok 

ofta är kortfattad och kan sakna ett större sammanhang. Denna typ av lättlästa texter är elever 

vanligtvis i behov av en kort period innan de knäckt läskoden. När de väl knäckt läskoden 

behöver de gå vidare till en svårare bok för att få möjlighet att fortsätta utvecklas i sin läsning. 

Vid genomförande av denna analys har vi under arbetets gång noterat att forskningen 

inom detta område är bristfällig, särskilt när det kommer till analys av läromedel inom 

svenskämnet för de tidiga skolåren. För eventuella vidare studier skulle texternas 

ordvariation, ordlängd samt förekomsten av dialoger kunna undersökas. Ytterligare ett 

alternativ skulle kunna vara att analysera texterna utifrån läsbarhetsformler, exempelvis LIX 

och OVIX.3 Dessa grammatiska perspektiv har vi under studiens gång bedömt som övriga 

intressanta ingångar då vi tror att det skulle ge ett utfall av betydelse. 

 

 

 

 

 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  LIX	  (läsbarhetsindex)	  och	  OVIX	  (ordvariationsindex)	  är	  två	  olika	  läsbarhetsformler	  som	  mäter	  hur	  avancerad	  en	  
text	  är.	  
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