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Sammanfattning 
En läsande klass är ett är ett välanvänt, men också mycket kritiserat material, som ska träna svenska 

elever i läsförståelsestrategier. För att träna dessa strategier finns det 525 planerade lektioner med 

tillhörande texter. Syftet med denna uppsats är att analysera nio av de texter som är ämnade för 

årskurserna 1 till och med 3 för att titta på progressionen i materialet inom årskurserna och mellan 

dem. Analysen är gjord utifrån tre metoder. Den första med ett fokus på ordens och meningarnas 

längd, den andra med ett fokus på satserna i texterna och den tredje med ett fokus på i vilken 

utsträckning texterna talar till läsaren. Resultatet av analysen visar att texterna inom materialet inte 

påvisar en progression, varken inom eller mellan årskurserna. Enstaka tecken på progression syns 

dock inom vissa årskurser utifrån enskilda analysmetoder. 
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Inledning 
Under min utbildning vid lärarprogrammet har ett stort fokus lagts vid läsförståelse och strategier för 
detta inom svenskdidaktiken. Därför har detta ämne varit särskilt intressant under mina 
verksamhetsförlagda utbildningar att se hur lärare arbetar med just läsförståelse. Under den senaste 
verksamhetsförlagda utbildningen stötte jag på ett material vid namnet En läsande klass. Till 
materialet hörde texter och figurer med vilka eleverna fick träna sin läsförståelse. När jag senare 
vikarierade på ett flertal olika skolor fann jag samma figurer i alla klassrum, trots skilda skolor och 
kommuner. Efter att ha sett materialet användas på många skolor gick jag med i Facebook-gruppen 
”En läsande klass” där lärare och lärarstudenter diskuterar hur de kan arbeta med egna texter utifrån 
de lässtrategier som materialet tar upp.  
 
Då materialet har stor spridning väcktes alltså ett stort intresse för detta. Vid en snabb sökning på 
internet verkade frågor kring materialets syfte och kvalitet debatteras. Framförallt forskningen kring 
materialet och den stora mängden upprepningar i det verkade vara det mest omdebbatterade. Det 
är just i dessa debattämnen, mängden upprepningar, som jag fastnat i. Därmed kommer denna 
studie att handla om texterna i En läsande klass och huruvida det finns en progression mellan 
texterna eller ej. 
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Bakgrund 
Läsförståelse är någonting som det diskuteras och debatteras mycket om. Att eleverna läser, hur de 
läser och vad de läser är frågor som ofta är uppe på tapeten. För att eleverna ska kunna utveckla sin 
läsförmåga är det viktigt att de läser mycket och att de läser texter som följer en viss progression. På 
så sätt följer texterna elevernas proximala utecklingszon, den svårighetsgrad som eleverna klarar av 
att läsa på egen hand med endast handledning av en bättre läsare (Vygotsky, 1987, s.209). En av 
anledningarna till att läsning debatteras i den stora utsträckning som sker är resultaten av stora 
internationella tester. Några av dessa tester är PISA och PIRLS (Progress in International Reading 
Literace Study). PISA genomförs vart tredje år av OECD för medlemsstaternas 15-åringar i matematik, 
läsförståelse och naturkunskap. När PISA-undersökningen gjordes år 2012 hamnade svenska elever 
på 20 plats av 34 i läsförståelse, vilket är en försämring mot tre år tidigare (Skolverket, 2013a, s.6). 
PIRLS genomförs istället vart femte år och testar läsförmågan hos eleverna i årskurs 4 (Skolverket 
2013b) 

Resultaten i det senaste PIRLS-undersökning har legat till grund för Barbro Westlunds (2013) 
avhandling där hon jämförde hur svenska lärare arbetar med läsförståelse och hur kanadensiska 
lärare gör det. I avhandlingen beskriver också Westlund vilka attityder de olika lärarna har till 
läsförståelse. Skillnaderna i lärarnas syn på läsförståelse gör att eleverna får träna på olika saker i 
klassrummen. Enligt resultaten av Westlunds avhandling får de kanadensiska eleverna träna på att 
”behärska och tillämpa ett antal förståelsestrategier - vara medvetna om sitt tänkande” (Westlund, 
2013, s.239) medan de svenska eleverna tränas genom mängdläsning och att svara på frågor om 
texterna (Westlund, 2013, s.239). De svenska eleverna får alltså träna på ”att läsa” och de 
kanadensiska eleverna får träna på ”hur man läser” (Westlund, 2013, s.239). Ytterligare ett resultat i 
avhandlingen var att de svenska eleverna ofta förväntas ta eget ansvar för sitt lärande och själva läsa 
texter och dra lärdom av dessa. Detta skiljer sig åt från de kanadensiska eleverna då de istället har 
lektioner som avbryts med jämna mellanrum för att ha minilektioner om vad de läser, ha 
gemensamma diskussioner etcetera (Westlund, 2013, s.243).  

En läsande klass är framtaget på författaren Martin Widmarks initiativ av fem lärare. Materialet sägs 
vara inspirerad av bland annat Westlunds avhandling kring läsförståelse (Widmark, 2014a, 7). På 
materialets hemsida och i materialets informationsbrev går det att läsa om försämringarna i PISA och 
att syftet med En läsande klass är att förbättra resultaten på det kommande PISA-provet som 
kommer att genomföras år 2018 (martinwidmark.se1).  

På många skolor använder sig lärare av materialet och de strategier som ska träna eleverna i 
läsförståelse (Viktoria Myrén, 2013, s.20) Idag har materialet dessutom över 25 000 följare på 
facebook (2015-04-14). I artikeln ”En läsande klass : genväg till förståelse” beskriver den intervjuade 
läraren hur mängdträning av läsningen inte längre behövs i lika stor utsträckning då eleverna kan 
hjälpa sig själva genom de strategier som ingår i materialet (Myrén, 2013, s.20). Därefter fortsätter 
läraren att berätta om hur dessa strategier som ingår i materialet även hjälper eleverna med 
läsförståelsen inom andra ämnen, så som SO och NO (Myrén, 2013, s.21).  

De lässtrategier som Westlund (2012) beskriver i sin bok, och som även Widmarks material En 
läsande klass utgår ifrån, är inspirerade av Browns (2008) läsförståelsestrategier (Westlund, 2012, 

                                                 
1 Alla fullständiga webbadresser går att finna i referenslistan. 
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s.76). Enligt Brown finns det vissa saker som en duktig läsare gör till skillnad från en svagare läsare. 
En god läsare använder sig av så kallade inferenser, alltså att läsaren läser mellan raderna och drar 
egna slutsatser utifrån vad som denne fått veta av texten, men också baserat på egna erfarenheter. 
Dessutom kan en god läsare förutse vad som kommer att hända härnäst, genom att använda sig av 
ledtrådar i texten. Den goda läsaren kan också skapa inre bilder och föreställa sig det som står 
skrivet. Brown talar även om ytterligare tre egenskaper som beskriver den goda läsaren, nämligen att 
den goda läsaren ställer frågor till texten, sammanfattar texten med jämna mellanrum och känner till 
strategier som hjälper till när läsaren inte förstår texten. Exempel på sådana strategier kan vara att 
läsaren stannar upp, läser om ordet eller ljudar sig igenom ordet (Brown, 2008, s.539). 

I En läsande klass finns det figurer som får symbolisera Browns olika strategier. Spågumman försöker 
förutse vad som ska hända, konstnären skapar inre bilder, detektiven reder ut svåra begrepp och 
försöker lösa det som är svårt att förstå, reportern ställer frågor till texten och cowboyen samlar in all 
information och sammanfattar det som lästs (enlasandeklass.se). För att arbeta med dessa strategier 
innehåller En läsande klass 145 lektioner för varje årskurs mellan årskurs 1 och 3. Sammanlagt 
innehåller materialet alltså 435 lektioner för dessa årskurser. Därutöver innehåller materialet också 
30 aktiviteter för varje årskurs mellan 4 och 6, med andra ord 90 aktiviteter för grundskolans 
mellanår (enlasandeklass.se). Sammanlagt innehåller alltså materialet 525 aktiviteter. Varje lektion 
och aktivitet utgår från en text som ska bearbetas utifrån de olika strategierna/figurerna. Inom 
grundskolans tidigare år, årskurs 1 till och med 3, finns samma övergripande planering. Enligt 
studiehandledningen (Widmark, 2014a) är skillnaden att texterna blir längre och svårare i varje 
årskurs, alltså att det finns en progression i texterna. I studiehandledningen går det att läsa följande 
om detta: ”Du följer därför samma lektionsplanering i alla tre årskurserna, men texterna blir 
längre/svårare [...]) (Widmark, 2014a, s.20). 45 texter i varje årskurs är faktatexter, fem texter är 
artiklar och fem texter är matematikuppgifter med stort textinnehåll. Resten av texterna, 90 stycken, 
tillhör en berättande genre (enlasandeklass.se). Det är i nio utav dessa texter som denna uppsats 
kommer att grunda sig i.  

Materialet har dock utstått kritik från både forskare och övriga skoldebattörer. I en artikel i 
Pedagogiska magasinet kritiserar Ulla Damber och Jan Nilsson materialet för att inte förlita sig på 
forskning och att studiehandledningen missleder lärarna då den trots det säger sig göra just detta. 
Att studiehandledningen inte refererar till forskare menar de är en brist på materialets trovärdighet 
(Pedagogiska magasinet, 2014-09-25). Ytterligare kritik mot materialet kommer från forskaren 
Monica Reichenberg som menar att materialet endast utgår från en enda undervisningsmetod och 
att detta missgynnar många elever. Därmed menar hon att materialet inte uppfyller syftet att 
undervisa i läsförståelse, men att det däremot kan väcka läslusten hos många elever (ur.se). 

Under 2014 gav Utbildningsradion, UR, ut ett radioprogram där grundaren, Martin Widmark, berättar 
om sitt material och där forskare kritiserar materialet. En av dessa kritiska forskare är ovan nämnda 
Reichenberg. Hon anser att det är problematiskt att hon står med i förordet till studiehandledningen 
av En läsande klass då hon inte har varit med och tagit fram materialet och att detta då kan verka 
missvisande (ur.se). Även Barbro Westlund står med som samarbetspartner i materialet och även 
hon menar att detta inte stämmer. Däremot har hon förstått att En läsande klass är inspirerad av 
hennes forskning. Hon menar att det blir problematiskt att det står att hon varit med och tagit fram 
materialet då detta ger sken av att materialet är vetenskapligt framtaget, vilket enligt henne och 
Reichenberg inte stämmer (ur.se). Efter kritiken har studiehandledningen ändrats och skriver om 
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Reichenbergs och Westerlunds avhandlingar i ett avsnitt om svensk forskning (Widemark, 2014a, 
s.19). 

I radioprogrammet talar även Westlund för att materialet lägger för stort fokus på 
figurerna/förståelsestrategierna och att texterna därmed glöms bort (ur.se). Westlund påpekar också 
att figurerna, vilka hon kallar för läsfixarna, endast bör användas i ett inledande skede vid 
undervisning kring läsförståelse. Därefter bör eleverna tränas i att använda läsförståelsestrategier 
och veta att detta endast är strategier som hjälper till vid läsningen. Hon menar att ett alltför stort 
fokus vid läsfixarna blir tjatigt och tröttar ut eleverna. Dessutom, menar hon, bör fokus ligga vid 
texterna och förståelsen av texterna och inte vid att kunna så många läsfixare som möjligt (ur.se). 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 
Mot bakgrund av problemet med elevers läsförståelse kommer här en redogörelse för tidigare 
forskning om vad som skapar läsförståelse i texter. Enligt Caroline Liberg (1996) består läsning av två 
saker, avkodning och läsförståelse (Liberg, 1996, s.127). Att ett barn förmår att avkoda en text 
betyder inte att läsförståelse uppstår automatiskt och läsförståelse måste därför också tränas 
separat (Liberg, 1996, s.128). De texter som kommer att analyseras senare i uppsatsen har som syfte 
att träna elevernas läsförståelse, men grunden för uppsatsen kommer inte att vara läsförståelse, 
utan texternas komplexitet eller läsbarhet (Britt-Louise Gunnarsson, 1982, s.76). För att kunna 
avgöra hur komplexa texterna är kommer en textanalys att göras med utgångspunkt i läsbarhet. 

Textanalyser har gjorts av många forskare, både av elevers texter, av lagtexter, av läromedel med 
mera. Fenomenet textanalys är därför inte nytt och att koppla textanalyser till läsförståelse är också 
vanligt förekommande. Gunnarsson (1982) gjorde just detta i sin avhandling. Avhandlingen utgick 
från en lagtext som skulle läsas av jurister, fackmedlemmar och lekmän innan de svarade på frågor 
om texten. En omarbetning av texten gjordes för att få texten mindre komplex och sedan fick nya 
personer inom samma grupper läsa denna, nu omarbetade, text och svara på samma frågor som de 
som läste den oarbetade texten fick göra (Gunnarsson, 1982, s.129). Resultaten av hennes analys 
visar att vid läsningen av en mer komplicerad text spelar förkunskaperna en stor roll för 
läsförståelsen. Om texten däremot är lättare ökar förståelsen för alla grupper och skillnaden mellan 
de som har förförståelse och de som inte har det är markant mindre (Gunnarsson, 1982, s.206). 

Det resultat som visade sig i Gunnarssons studie var alltså att textens komplexitet spelar en stor roll 
för läsförståelsen. Skillnaderna i texternas komplexitet låg här i ordvariation, ordlängd, stavelselängd, 
ovanliga/vanliga ord, huvudsatser/bisatser med mera (Gunnarsson, 1982, s.77). Ordvariation och 
ordlängd är dock inte det enda sättet att mäta läsförståelse på. En liknande studie som Gunnarssons 
har också gjorts av I.L. Beck, M.G.McKeown, och J Worthy (1995). Även i denna studie fick en 
kontrollgrupp, i detta fall elever, läsa en text och svara på frågor (Beck et al., 1995, s.220). I denna 
studie gjordes det tre omarbetningar av texten för att få den mindre komplex. Den första 
omarbetningen kallar Beck et al. för voiced och innebar att texten tilltalar läsaren genom att ställa 
frågor, att det skapas relationer inom texten och att texten använder sig av aktiva verb (Beck et al., 
1995, s.225). Omarbetning nummer två handlade istället om att skapa en koherens i texten, alltså ett 
sammanhang eller röd tråd. Den tredje omarbetningen var en blandning av omarbetning ett och två. 
Texten var alltså både mer koherent och hade blivit voiced (Beck et al., 1995, s.226-227). Hädanefter 
kommer Reichenbergs (2000) översättning av voiced att användas, nämligen röstad (Reichenberg, 
2000, s.53) 

Resultatet som kom utav Beck et al.s undersökning var att antalet korrekta svar vid 
läsförståelsetestet ökade om en omarbetning av texterna hade gjorts (Beck et al., 1995, s.231). Deras 
studie visade ingen skillnad i om texterna endast var mer koherenta eller om de bara hade blivit 
röstade. Dessa två omarbetningar gav alltså samma resultat (Beck et al., 1995, s.231). Däremot 
visade studien att den text som både var mer koherent och hade blivit röstad gav en ännu högre grad 
av läsförståelse (Beck et al., 1995, s.231). Reichenberg har gjort en liknande studie med samma typ 
av omarbetningar av texter. Inom studien ingick två kontrollgrupper: elever med svenska som 
förstaspråk och elever med svenska som andraspråk (Reichenberg, 2000, s.5). Resultaten i 
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Reichenbergs studie (2000) skiljde sig dock från Beck et al. då Reichenbergs resultat visade att 
förstaspråkseleverna hade lättast att förstå den text som enbart talade med läsaren, det som Beck et 
al. (1995) kallade för röstning, och andraspråkseleverna hade lättast att förstå den text som talade till 
läsaren samt var mer koherent. Resultatspridningen var dock större hos andraspråkseleverna än hos 
förstaspråkseleverna (Reichenberg, 2000, s.138). Resultatet visade att förståelsen ökade mycket mer 
om texten talade till läsaren genom att ställa frågor eller försökte koppla texten till elevernas egna 
erfarenheter hos både första- och andraspråkselever och att skillnaden i de båda gruppernas resultat 
minskade om texterna var röstade (Reichenberg, 2000, s.141). Detta resultat är någonting som Lars 
Melin (1976) också har snuddat vid i sin avhandling. I avhandlingen kom Melin fram till att en text 
kan verka talspråklig om den innehåller mycket talspråk och dialoger (Melin, 1976, s.118). En större 
mängd talspråk i texten – och även mycket dialoger – hjälper läsaren att få en uppfattning om 
karaktärernas personligheter (Melin, 1976, s.119) och därmed bilda en relation till dem. För att få till 
ett talspråk i skriven text kan man kapa av meningar och låta den som talar bli avbruten (Melin, 1976, 
s.121).  

I en annan studie lät Birgitta Bommarco (2006) elever föra loggböcker över reflektioner kring texter 
som de läst. Resultaten av studien visade att eleverna ville skriva ner och göra personliga kopplingar 
till texterna och reflektera kring dem utifrån sina erfarenheter för att förstå dem bättre. Genom att 
skriva en läslogg om sin läsning började eleverna uttrycka sina känslor och tankar kring den litteratur 
som de läst. Detta hjälpte dem sedan vid skrivandet av egna texter (Bommarco, 2006, s.209-210). 
Jenny Wiksten Folkeryd (2006) skriver också i sin avhandling om hur texter talar till läsaren och vad 
detta får för betydelse för textens komplexitet. Avhandlingen grundar sig i gymnasieelevers skrivande 
och vad som gör deras texter mer eller mindre komplexa. Folkeryd menar dock att den attityd som 
eleverna har till sin egen skrivning mycket väl kan översättas till deras förmåga att läsa. Om texten 
har det som Folkeryd kallar for movability kan författaren anpassa texten efter målgruppen och 
därmed förklara eventuellt krångliga begrepp, fylla i otydligheter och liknande (Folkeryd, 2006, 
s.130). Därmed är movability förmågan att förenkla en text och göra den mer lättläst genom att 
skapa relationer till läsaren. Samtidigt som detta gör texten mer läsbar visar det även på att 
skribenten har en avancerad skrivförmåga. 

Folkeryd skriver dock inte bara om texten som relationsskapare till läsaren, utan också om att 
komplexiteten består i mycket mer än bara rösten i texten (Folkeryd, 2006, s.33-40). Hon menar att 
en texts komplexitet också kan beskrivas utifrån mängden information kring ett finit verb (en 
förklaring av vad finit verb innebär står under avsnittet Teoretiska utgångspunkter), och om texten 
innehåller ämnesspecifika ord istället för vardagliga ord (Folkeryd, 2006, s.33). Folkeryd skriver också 
att många av elevernas texter i svenska innehåller stora mängder vardagsord och att de texter som 
eleverna möter inte heller är packade med mycket information. Därmed är det inte ett lika tekniskt 
svårt språkbruk i dessa texter (Folkeryd, 2006, s.39).  

I en artikel har Folkeryd och Åsa af Geijerstam (2008) skrivit om hur texterna i läsförståelseprovet 
PIRLS är uppbyggda och varifrån i meningarna eleverna förväntas hämta sina svar (Folkeryd och af 
Geijerstam, 2008, s.3). Folkeryd och af Geijerstam delade upp texten i olika delar för att sedan 
analysera dessa delar separat. Genom att göra detta kom de fram till att frågorna ofta fokuserade på 
de delar av texten som har värdeladdade och eller på annat sätt värderande ord. Även ord som är 
förstärkta genom komparationer förekommer ofta i frågorna för läsförståelsetesten. Dessutom 
fokuserade frågorna på det som fanns i texternas bakgrund (Folkeryd och af Geijerstam, 2008, s.6). 
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Folkeryds och af Geijerstams studie fokuserar alltså på texternas innehåll. Ytterligare en forskare som 
fokuserar på textinnehåll är Anne Charlotte Torvatn (2004) i sin avhandling om hur norska elevers 
läsförståelse beror på texternas uppbyggnad. Hennes resultat visar att ju tidigare information togs 
upp, desto mer förstod eleverna av den. Studien visar också att även om textinnehållets placering har 
betydelse för förståelsen så är det inte den enda faktorn som spelar in för eleverna. Resultaten visar 
nämligen också att även elevernas tidigare erfarenheter och textens abstraktionsnivå är avgörande 
faktorer för hur väl eleverna förstår texten (Torvatn, 2004, s.303). Resultatet av hennes studie visar 
också att det inte bara spelar roll var i texten informationen står. Hur ofta information beskrivs i 
texten visar sig också ha stor betydelse (Torvatn, 2004, s.304). 

Teoretiska utgångspunkter 

Grammatikens betydelse 
De resultat som visades i avsnittet ”tidigare forskning” påvisar att språket kan ha en stor betydelse 
för komplexiteten (Liberg, 1996; Folkeryd 2006; Torvatn, 2004; Halliday, 2004). Enskilda ord kan bli 
avgörande vid avgörandet om en text ska anses vara lättläst eller svårläst. Dessutom är meningarnas 
utformning av stor betydelse för textens komplexitet. Genom att studera dessa grammatiska 
aspekter kan en del av läsbarheten studeras och analyseras. Det grammatiska är med andra ord en 
aspekt av läsbarheten, men inte den enda. Halliday beskriver att texter kan analyseras ur två 
perspektiv där just det grammatiska är det ena synsättet och där det lexikala är det andra (Halliday, 
2004, s.45). I det lexikala ingår allting som har med orden i texten att göra, vilka ordklasser som 
används, hur långa ord som används, vilka som är de vanligaste satsdelarna, ordvariation och 
liknande (Halliday, 2004, s.48-49). En av de aspekter som finns inom det lexikala är ordlängden. Ett 
långt ord definieras som ett ord som är mer än sex bokstäver och ett jättelångt ord mer än 13 
bokstäver långt (Melin och Lange, 2000, s.14).  

En aspekt som avgör om en mening är lättläst är dess längd. Meningar som innehåller mellan 9 och 
20 ord anses vara mindre komplexa än meningar som ligger utanför denna ram (Liberg, 1996, s.135). 
För att få reda på en texts komplexitet kan det alltså vara en idé att räkna orden i meningarna. 
Information om orden, en del av de lexikala aspekterna i språket, kan fås genom analyser som går ut 
på att räkna antalet ord, titta på hur ofta vissa ord förekommer etcetera. Halliday (2004) menar att 
det är mycket svårare att leta efter drag i grammatiken (Halliday, 2004, s.48).  

Det grammatiska perspektivet är dock ett vanligt perspektiv att analysera texter utifrån. Det 
grammatiskt perspektiv som kan ligga till grund för analyser är av bland annat satser och satsdelar 
(Halliday, 2004, s.53). En korrekt och fullständig sats innehåller alltid satsdelarna predikat och 
subjekt. Predikatet är händelsen i satsen och subjektet är satsens nominalfras (SAG, 1999, band 4, 
s.3). Denna nominalfras kan bestå av flera ord, men huvudordet i nominalfrasen är alltid ett 
substantiv eller ett pronomen. Om predikatet är det som händer i satsen är nominalfrasen den som 
utför detta predikat. Det är alltså personen eller objektet som står i centrum för satsens händelse. Till 
exempel: ”Min lillasyster Lina tycker om att leka.”. I denna sats är predikatet ”tycker om”, eftersom 
det är det som händer i satsen. ”Min lillasyster Lina” är subjektet, eftersom det är hon som utför 
handlingen att ”tycka om”. Nominalfrasen behöver inte utgöra subjektet i satsen, utan kan också 
utgöra satsens objekt. Objektet i satsen är den eller det som blir utsatt för predikatet och subjektet 
(SAG, 1999, band 3, s.11). I exemplet ovan är det ”att leka” som är objekt, eftersom det är att leka 
som Lina tycker om att göra (SAG, 1999, band 4, . Förutom att satsen måste innehålla predikat och 
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subjekt kan den också innehålla satsadverbial och satsinledare (SAG, 1999, band 4, s.3). Genom att 
flytta på orden i satsen ändras också ordens betydelse genom satsdelarna (Halliday, 2004, s.58-59). 

Grafiska meningar är allting som befinner sig inom en versal och ett skiljetecken (Melin och Lange, 
2000, s.74). En och samma grafiska mening kan därmed innehålla flera olika satser, eftersom en sats 
endast behöver innehålla ett subjekt och ett predikat och en grafisk mening är allting som finns 
mellan versal och skiljetecken. Två typer av satser som alltid eller ofta förekommer i grafiska 
meningar är huvudsatser och bisatser. Huvudsatser kan stå för sig själva och bilda en grammatiskt 
korrekt mening. Om meningen endast innehåller en huvudsats räknas meningen som enkel, men 
innehåller den grafiska meningen flera huvudsatser är det istället en komplex mening (SAG, 1999, 
band 4, s.674). Bisatserna är däremot en underordnad del av huvudsatsen och därmed ”kan” de inte 
stå för sig själva och bilda en egen grafisk mening. Inom den berättande genren skrivs dock bisatser 
ibland ut i egna grafiska meningar (SAG, 1999, band 4, s.462; s.679) trots att det egentligen inte 
”går”. Utöver grafiska meningar och komplexa meningar finns syntaktiska meningar och 
satsfragment. En syntaktisk mening innehåller endast en huvudsats och eventuellt någon/några 
bisatser. Satsfragment saknar antingen subjekt eller predikat och är därmed inte fullständiga 
meningar (Melin och Lange, 2000, s.74). 
 
Både huvudsatser och bisatser följer vissa strukturer som gör att det går att urskilja om en sats är en 
huvudsats eller om det är en bisats. Bisatserna går ofta att identifiera genom så kallade 
bisatsinledare. Bisatsinledare är vissa ord som ofta förekommer innan en bisats. Denna inledare 
fungerar också som en länk mellan huvudsatsen och bisatsen genom att berätta hur satserna hör 
samman. Två vanliga bisatsinledare är orden ”att” och ”som”. Förutom dessa ord fungerar ofta 
subjunktioner som bisatsinledare, alltså exempelvis ”eftersom”, ”när”, ”sedan” och ”därför att” (SAG, 
1999, band 4, s.463-464).  

Förutom att det går att ta reda på om en sats är en huvudsats eller en bisats genom bisatsinledare 
går det också att göra det genom ordens placering. Inom satserna har varje satsdel, alltså subjekt, 
predikat etc., en bestämd plats i ett så kallat satsschema. Genom att använda detta satsschema är 
det möjligt att ta reda på om satsen är en huvudsats eller en bisats. Detta kan göras genom att sätta 
ut ett negerande pronomen, alltså negationer såsom ”inte” och ”ingen”. (SAG, 1999, band 3, s.306). 
Om det negerande pronomenet sätts in i en huvudsats kommer det att hamna efter det finita verbet 
(SAG, 1999, band 4, s.688) där det finita verbet är det betydelsebärande verbet i predikatet (SAG, 
1999, band 2, s.543). I en bisats hamnar istället det finita verbet efter det negerande pronomenet 
(SAG, 1999, band 4, s.466). Exempel: ”Jag gick hem när skolan var slut.” är en positiv mening. Genom 
att sätta ut ordet ”inte” i denna mening går det att ta reda på om meningen innehåller några 
bisatser. ”Jag gick inte hem | när skolan inte var slut.” Detta exempel innehöll två finita verb, vilka är 
understrukna. Genom att sätta ut “inte” går det att se om det negerande pronomenet hamnar före 
eller efter det finita verbet. För att förtydliga är det negerande pronomenet kursiverat. Denna 
grafiska mening innehåller två satser, markerade med en lodrät linje, där den första satsen är en 
huvudsats, då det negerande pronomenet kommer efter det finita verbet, och den andra är en bisats, 
då det negerande pronomenet kommer före det finita verbet. 

Inbäddningar är detsamma som att ha flera satser i en sats. Ju fler satser det är i en grafisk mening 
desto mer komplex är den (Halliday, 2004, s.365) och som det går att läsa ur Melins och Langes bok 
är en mening mer komplex om den innehåller flera huvudsatser (Melin och Lange, 2000, s.74). Alltför 
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många inbäddningar kan göra en mening oläslig (Liberg, 1996, s.134) och dessutom är det också 
svårare att läsa en text med en bisats i mitten av en mening, istället för att bisatsen kommer efter 
huvudsatsen (Liberg, 1996, s.135).  

Liksom att det går att hitta negerande pronomen med hjälp av satsschemat går det också att hitta 
det så kallade fundamentet i schemat. Fundamentet är det som inleder varje grafisk mening i det 
svenska språket, med undantag för frågor som både kan inledas med ett fundament eller med en 
verbfras. Huvudsatsernas fundament består oftast av ett subjekt medan bisatsernas fundament 
istället oftast innehåller satsdelen adverbial (Nils Jörgensen och Jan Svensson, 1998, s.137).  

Texter som talar med läsaren 
Många av de forskningsartiklar och avhandlingar som beskrivs i kapitlet ”Tidigare forskning” utgår 
från metoder som handlar om i vilken grad texterna i deras analyser talar till läsaren eller inte. Både 
Melin, Reichenberg och Gunnarsson har gjort studier som visat att texter som talar till läsaren och 
ger läsaren empatikänslor ökar läsförståelsen (1976; 2000; 1982). Denna teoridel baseras utifrån 
deras resultat om vad som gör texterna mindre komplexa. Detta är med andra ord en 
sammanställning av resultaten som också beskrivs i ”Tidigare forskning”. 

Resultaten av Reichenbergs avhandling visar att texternas koherens ökar genom att göra den mesta 
av informationen i texterna explicit uttryckta. Även kausaliteten spelar roll för att öka läsförståelsen 
och påverka textens komplexitet (Reichenberg, 2000, s.82). Kausaliteten innebär att textinnehållet 
sätts i en kontext eller i vad Reichenberg kallar för orsakssammanhang (Reichenberg, 2000, s.82) och 
detta kan ta sig uttryck genom ord som därför att, eftersom och liknande. Ibland har dock dessa 
kausaliteter inte stått explicit uttryckta i texterna och om så är fallet blir texten mer komplex, 
eftersom eleverna då måste göra egna inferenser, alltså läsa mellan raderna och dra egna slutsatser 
(Reichenberg, 2000, s.83).  

Reichenberg skriver också att texter som talar direkt till läsaren genom andra sätt än värderingar 
också är mindre komplexa (Reichenberg, 2000, s.89). Genom att tala till läsaren blir texterna mer 
personliga och om texten är mer personlig blir det lättare för läsaren att göra kopplingar till texterna 
och reflektera kring dem utifrån sina egna erfarenheter (Bommarco, 2006, s.209). På så sätt kan 
eleverna också relatera mer till texten och därmed också förstå den bättre (Beck et al., 1995, s.224). 

Förutom att förklara kausaliteter så finns det också andra sätt för en text att tala till läsaren på. Ett 
sätt kan vara att texten för handlingen framåt genom att det finns många verb i texten som 
återspeglar mänskliga handlingar (Beck et al., 1995, s.225). Olika typer av verb gör detta på olika sätt 
genom olika aktioner. Antingen kan aktionen vara direkt kopplat till den som utför det, alltså till 
subjektet, eller till det direkta objektet, alltså den som blir utsatt för någonting. Aktionen kan också 
innefatta verb som skapar en relation mellan subjektet och det direkta objektet. Alla verb beskriver 
dock inte en aktion, utan kan istället beskriva pågående händelser eller tillstånd (SAG, 1999, band 2, 
s.503-516). Dessa verb är inte exempel på mänskliga handlingar och därmed talar de inte till läsaren, 
enligt Bet et al. (1995, s.225). 

Grammatiken har också ytterligare en betydelse för talet i fråga om aktion eller icke-aktion. Detta 
genom finita och infinita verb. De finita verben beskriver på egen hand en aktion, eftersom de på 
egen hand är betydelsebärande. Därmed spelar tempus och modus roll för aktionen i en text. Texter 
skrivna i presens – nutid - och preteritum – dåtid - består av finita verb. Om texten däremot är 
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skriven i supinum - har/hade - eller infinitiv – att - består texten av infinita verb och beskriver därmed 
en pågående handling eller sinnesstämning (SAG, 1999, band 2, s.543-535). 

Ytterligare ett sätt som texten kan tala till läsaren är genom att innehålla dialoger (Beck et al., 1995, 
s.225). Genom att det finns mycket talspråk i texten hjälps läsaren att få en uppfattning om 
karaktärernas personligheter. Inom talspråket inkluderas också dialoger och övriga konversationer i 
texten (Melin, 1976, s.119). Detta innebär att om det finns mycket dialoger i texten upplevs den 
innehålla mer talspråk. Ett tredje sätt som texten kan tala till läsaren på är genom relationsskapande. 
Genom att ställa frågor till läsaren eller att nya relationer skapas inom texten ökar rösten i texten och 
därmed också läsbarheten (Beck et al., 1995, s.225).  
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Syfte och forskningsfrågor 
En läsande klass har skickats ut till alla landets skolor och finns tillgängligt gratis på internet. Kritik 
finns dock mot materialet att det ligger alltför stort fokus på läsfixarna istället för på texterna och 
dess innehåll (ur.se). Samtidigt finns det mycket forskning kring att en texts komplexitet har stor 
betydelse för läsförståelsen och att texternas läsbarhet spelar en stor roll för huruvida läsaren kan ta 
till sig texten (Gunnarsson, 1982; Reichenberg, 2000; Torvatn, 2004).  

Materialet En läsande klass består av stora mängder text. Bara mellan årskurs 1 till och med 3 finns 
det 435 lektioner med tillhörande texter (enlasandeklass.se) och förhoppningen är enligt Widmark 
att bygga ut projektet för högstadiet (ur.se). I och med att kritiken till stor del ligger i att materialet 
inte fokuserar på texterna kommer denna uppsats att fokusera på just detta.  

Syftet med denna studie är att analysera nio texter ur materialet En läsande klass ur ett 
läsbarhetsperspektiv. I denna studies bakgrundsavsnitt beskrivs Vygotskys begrepp proximal 
utvecklingszon (s.2). Detta begrepp innefattar vikten av att texterna följer en läsbarhet där eleverna 
hela tiden klarar av att förstå texterna med hjälp av läraren. Då eleverna hela tiden utvecklar sina 
förmågor kring läsförståelse är det därför viktigt att texterna följer progression för att befinna sig i 
elevernas proximala utvecklingszon. Genom denna progression kan eleverna med andra ord utveckla 
sina förmågor till att bli bättre inom ämnet läsförståelse (Vygotsky, 1987, s.209). Mot denna 
bakgrund är detta forskningsfrågorna som ska besvaras: 

- Finns det någon progression inom årskurserna? 

- Finns det någon progression mellan årskurserna? 
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Metod 

Val av analytisk metod 
I kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter” presenterades främst två teorier om läsbarhet: 
”Grammatikens och ordens betydelse för läsbarhet” och ”Texter som talar med läsaren”. Dessa två 
teorier kan också ligga som utgångspunkt för analytisk metod. Då läsbarheten består av flera 
komponenter, både rösterna i texten och grammatiken, kommer denna analys att grunda sig i båda 
dessa teorier. På så sätt är förhoppningen att en så rättvis bedömning som möjligt av texterna 
kommer att ske. Folkeryd (2006, s.33, 39) skriver om att orden och grammatiken har stor betydelse 
för en texts komplexitet, men fokuserar därefter sitt arbete vid hur röstade texterna är. Detta har 
också legat till grund för att inte bara en analytisk metod bör användas, utan att en blandning av de 
olika teorierna skapar den bästa helhetsbilden.  

Strukturen i analysen kommer först att grunda sig i analyser av texternas grafiska meningar (Melin 
och Lange, 2000, s.74). I de grafiska meningarna kan sedan analyser utifrån de olika teoretiska 
utgångspunkterna ske. Först beskrivs här hur texterna kommer att analyseras utifrån den första 
teoretiska utgångspunkten: grammatikens och ordens betydelse. För att kunna studera 
komplexiteten i textens grafiska meningar kommer analysen till en början att fokusera på de grafiska 
meningarnas längd och hur många grafiska meningar varje text består av. Därefter följer en analys av 
texternas ordlängd för att få fram frekvensen av ”långa” och “jättelånga” ord i texterna (Liberg, 1996, 
s.135). Resultatet kommer att redovisas i en tabell. De olika texterna som kommer att analyseras är 
dock av olika längd. För att kunna göra en bedömning av hur stor del av texten som innehåller långa 
grafiska meningar eller långa ord kommer därför även procentsatsen att redovisas i tabellen. På så 
vis är förhoppningen att texternas längd inte kommer att spela en lika stor roll för avgörandet av 
komplexiteten (Olle Josephson, Lars Melin och Tomas Oliv, 1990, s.51). 

Eftersom de grafiska meningarna i olika mån består av olika många satser kommer också frekvensen 
av satser i de grafiska meningarna att studeras genom att räkna hur många satser som ingår i varje 
grafisk mening (Halliday, 2004, s.365) och även vilken typ av satser som ingår i meningarna. Med 
andra ord kommer en analys att grunda sig i vilken mån de grafiska meningarna innehåller 
huvudsatser och bisatser (Melin och Lange, 2000, s.74). Även denna del av analysen kommer att 
redovisas i tabeller. 

I det sista skedet i analysen kommer rösten i texterna att analyseras. Detta kommer att ske utifrån 
Beck et al.s (1995) teori om vad som gör att en text talar till läsaren, alltså röstning. Därmed kommer 
varje ord och grafisk mening som ingår i någon form av tal, både i dialog, monolog och tanke, att 
sammanställas i en tabell. Precis som i tabellen för ordlängd och grafiska meningars längd kommer 
procentsatsen också att skrivas ut. Förutom konkret tal i texterna kommer en kvalitativ undersökning 
göras kring hur väl texterna ställer frågor till läsaren, huruvida verben bidrar till aktion och i vilken 
mån texterna är skrivna med ett talspråk (Beck et al., 1995, s.225).  

Avgränsningar 
Materialet En läsande klass består av, som redan nämnts, runt 800 texter. Tidsperioden för denna 
uppsats tillåter dock inte ett arbete av den omfattningen och i och med detta har analysen varit 
tvungen att begränsas till ett färre antal texter. Analysen kommer därmed att innefatta tre texter för 
respektive årskurs för grundskolans tidigare år, alltså årskurserna 1 till och med 3. Sammanlagt 



13 
 
 

kommer alltså nio texter att analyseras. Då det ändå är tre texter inom varje årskurs som analyseras 
är förhoppningen att resultatet kommer att vara representativt för hela materialet.  

För att kunna besvara forskningsfrågorna ”Finns det någon progression i läsbarheten inom 
årskurserna?” och ”Finns det någon progression mellan årskurserna?” blev texturvalet en lektion från 
början av årskursen, en från mitten av årskursen och en från slutet av årskursen. Samma typ av 
texturval, alltså en text från början, en från mitten och en från slutet, gjordes för alla årskurser inom 
grundskolans tidigare år, alltså inom årskurserna 1 till och med 3. 

Då texterna ska ligga i fokus under analysen fick även texterna ligga till grund för valet av de texter 
som ska analyseras. Med andra ord, vilken läsfixare som stod i fokus under respektive lektion spelade 
ingen roll för texturvalet. Däremot spelade textgenren roll för texturvalet och de nio texter som 
valdes tillhör alla den narrativt berättande genren. Detta för att kunna göra en så allmängiltig 
bedömning som möjligt om progressionen i texternas komplexitet. Att alla texter skulle tillhöra den 
narrativa genren gjorde att det inte var exakt samma lektionsnummer som valdes för de olika 
årskurserna, utan det var den närmast intilliggande narrativa texten som valdes för analysen. 

Ytterligare avgränsningar har gjorts i val av analytisk metod. Enligt den tidigare forskning som 
presenteras och enligt de teoretiska utgångspunkterna kan en analys dels bestå i grammatik och 
röstning, men även utifrån ett innehållsfokus. Innehållsfokus skulle då bestå i en analys av kausala 
kedjor och tema/rema. På grund av tidsbristen kommer analysen endast att grunda sig i grammatik 
och röstning och inte i innehållsfokus. Detta trots att detta fokus säkerligen skulle ge intressanta 
resultat som också kan bidra med en stor del av förståelsen för progression mellan texterna. 

Arbetets utförande 
I det inledande skedet av arbetet lästes tidigare forskning för att skapa en förståelse om vad texter 
har för betydelse för läsförståelsen. Därefter samlades information om läsbarhet in och vilka 
komponenter språket består av. Med hjälp av dessa teorier om vad som skapar läsbarhet och med 
hjälp av den tidigare forskningen kunde en analytisk metod tas fram. Då tidigare forskning om texters 
betydelse för läsbarhet har haft olika fokus, bland annat i hur röstade texter är och vilken betydelse 
grammatiken har, grundades metoden utifrån flera av dessa teorier för att skapa en högre validitet.  

Då det teoretiska var gjort bestod nästa del i arbetet i att välja ut texter. För att skapa en högre 
reliabilitet kom valet på att undersöka nio texter i materialet. Genom att undersöka flera texter inom 
varje årskurs var förhoppningen att kunna skapa en mer korrekt bild om vilken progression som finns 
inom och mellan årskurserna. För att skapa en ännu högre reliabilitet skulle ytterligare texter kunna 
undersökas med samma analytiska metoder. 

När texterna var utvalda påbörjades analysarbetet. Den första delen av analysen handlade om att ta 
ut långa och jättelånga ord i texterna. Detta gjordes genom att räkna bokstäverna i orden och de ord 
som var långa ströks under med en färg och de ord som var jättelånga ströks under med en annan 
färg. Om samma ord nämndes flera gånger ströks de under med en tredje färg. Genom att använda 
detta färgsystem kunde allt fokus läggas på räknandet av de enskilda orden och inte förrän hela 
textens ord var räknade räknades antalet långa- respektive jättelånga ord med hjälp av färgerna. 
Resultaten sammanställdes sedan i tabeller.  
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Då arbetet med orden var avklarat övergick analysen till att fokusera på satser. För att ta reda om en 
sats var en huvudsats eller en bisats markerades bisatsinledare. Dessutom sattes negerande 
pronomen in i satserna för att få reda på om satserna var bisatser eller huvudsatser. För att få en 
struktur i analysen skrevs antingen ett H för huvudsats eller ett B för bisats ovanför varje sats. I 
marginalen skrevs en siffra som visade hur många satser som fanns i den grafiska meningen intill 
siffran. De satser som saknade antingen subjekt och/eller predikat, eller båda, fick beskrivningen 
”ofull” ovanför. På detta sätt skapades en överblick över hur varje sida i den aktuella texten såg ut. 
Överblicken användes sedan för att göra en kort beskrivning för varje sida i texterna och dessa 
sammanställdes sedan till en helhetsbeskrivning av texterna. 

Som sista del i analysen studerades i vilken mån texterna använder sig av tal, antingen i form av 
tankar och dialoger eller genom att ställa frågor till läsaren. Till en början räknades endast orden som 
ingår i tal och tankar och sedan räknades procenten av dessa mot det totala antalet ord i texterna. 
Resultatet sammanställdes i en tabell. För att skapa en mer rättvis bild av hur stor andel av texten 
som faktiskt ingår i någon form av tal räknades också de grafiska meningar som ingår i tal och 
procenten räknades ut i förhållande till det totala antalet grafiska meningar. Då detta var gjort 
fokuserades denna analysdel istället på hur väl texterna talar till läsaren genom att ställa frågor i 
texten, genom användningen av ett förstapersonsperspektiv kontra ett tredjepersonsperspektiv och i 
vilket tempus texterna är skrivna och hur det påverkade talspråket i texten.   
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Materialet 
I detta avsnitt kommer en presentation att göras av de nio texter som kommer att analyseras. För att 
förenkla analysen och skapa en bättre överblick över när texten är ämnad att användas, föll valet på 
att benämna texterna med två siffror, exempelvis 1.1. Den första siffran representerar årskursen som 
texten ska användas i och den andra siffran vilken text det är i ordningen. De texter som kommer att 
finnas är alltså 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 och 3.3. Exemplet ovan, 1.1, är alltså den text som 
ska läsas först av de tre texterna för årskurs 1.  

Ett etiskt övervägande som har gjorts är att texterna inte kommer publiceras i den här uppsatsen, 
eftersom det på hemsidan står (enlasandeklass.se): 

Till projektet och studiehandledningen bidrar en mängd förlag och deras författare och 
illustratörer med övningstexter. Dessa får användas inom ramen för projektet, men de får inte 
publiceras i andra sammanhang, till exempel läggas upp på bloggar eller på andra hemsidor. 
Däremot går det bra att länka till materialet. 

Varje text går alltså att finna på hemsidan under rubriken ”Texter, arbetsblad, ljudfiler...”. 

Text 1.1 
Text 1.1 benämns som den första lektionen för årskurs 1 på En läsande klass hemsida 
(enlsandeklass.se) och i studiehandledningen (Widmark, 2014a). Texten har namnet Ett sällsynt 
ovanligt djur, och är skriven av Åsa Lind. Ansvarig utgivare för texten är Rabén och Sjögren och den 
publicerades år 2006.  

Berättelsen handlar om Zackarina som en varm sommardag vill gå till stranden. Detta får hon inte för 
sin pappa, men hon går dit ändå. För att hämnas på sin pappa gräver hon en djup grop med 
förhoppningen att han ska trilla ner i den. När hon gräver hittar hon snart ett djur och djuret kan 
prata. Zackarina blir rädd och blir därför alldeles tyst. Djuret börjar då att gissa vilket djur hon är och 
när hon tillslut säger att hon är en människa tycker djuret att hon är ett konstigt djur. Berättelsen 
slutar med att djuret, sandvargen, får Zackarinas pappa att sluta läsa tidningen och umgås med 
Zackarina istället.  

Text 1.2 
Den andra texten heter ”SK515 från London” och är det första kapitlet i boken Vilma och guldkulan. 
Texten ska enligt hemsidan användas till den 76:e lektionen (enlasandeklass.se; Widmark, 2014a). 
Författaren till denna text är Maud Mangold och den publicerades år 2012 vid Rabén och Sjögrens 
förlag. 

Texten börjar med att huvudpersonen, Vilma, är på en flygplats för att träffa sin mamma för första 
gången på 142 dagar. Mamman bor på Nya Zeeland tillsammans med Vilmas lillebror och Vilma bor 
tillsammans med sin pappa i Sverige. Dagen som mamman kommer till Sverige har Vilma fått ledigt 
från skolan för att få möta henne. Nästa dag är hon i skolan igen. I skolan visar hon en bild av sin bror 
för fröken när de andra går ut på rast och hon tycker att fröken inte förstår att det känns jobbigt att 
prata om lillebror och mamma. Efter skolan cyklar Vilma förbi korvkiosken och där får hon ett brev av 
den som jobbar där. Brevet är oläsligt och har kommit till kiosken med en kråka. Kråkan har tidigare 
varit sjuk, men nu såg den mycket friskare ut och hela texten avslutas med att kråkan flyger bort från 
korvkiosken. 
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Text 1.3 
Den tredje texten heter Vallpojken och vargen och är den näst sista texten, text 144, för årskurs 1. 
Berättelsen är den gamla sagan om en vallpojke som varje dag ropar att vargen kommer. Tillslut har 
han ropat det så många gånger att de andra i byn inte längre tror på honom. Detta blir ödesdigert 
den dagen som vargen faktiskt kommer och ingen kommer för att hjälpa vallpojken att bli av med 
vargen. Sagan avslutas med sensmoralen ”Ingen litar på en lögnare, inte ens när han talar sanning.” 
Författare och år är okänd. På hemsidan för En läsande klass står att fabeln går att finna i Örnen av 
Natur och Kultur. Efter långa efterforskningar har detta dock inte gått att bekräfta, då det läromedel 
som heter Örnen och är utgivet av Natur och kultur (1988) innehåller en annan version av samma 
fabel.   

Text 2.1 
Text 2.1 är den första lektionen som eleverna möter i årskurs 2. Texten är det första kapitlet i boken 
Drakens håla av Ewa Christina Johansson. Boken kom ut år 2012 och ansvarig utgivare är B. 
Wahlström. Kapitlet, som utgör denna text, heter ”En olycka kommer sällan ensam”.  

Kapitlet handlar om Axel som träffar sin kompis Rut. När de träffas passar Rut sin lillebror Pär, en 
pojke som gärna springer bort och därför måste passas hela tiden. Pär håller i en skattkarta och en 
spade, eftersom hela hans klass ska leta efter en skatt. Rut frågar Axel om han kan passa Pär tills 
klassen kommer och Axel svarar att han kan göra det. Han känner sig glad över att han var den som 
blev tillfrågad. När han står tillsammans med Pär kommer plötsligt Axels ärkefiende Loke och sparkar 
en boll på honom. Axel och Loke har en dispyt och det slutar med att Axel börjar jaga Loke. När de 
sprungit en bit kommer Axel på att han skulle passa Pär och han skyndar sig tillbaka där han lämnade 
honom. Till hans stora fasa har Pär hunnit försvinna.  

Text 2.2 
Den försvunna staden heter den bok som kapitlet ”Ensam i stugan” finns i och det är detta kapitel 
som utgör den 76:e lektionen för årskurs två. Boken är skriven av Jo Salmson och gavs ut år 2007 av 
Bonnier Carlsens förlag. 

Berättelsen handlar om pojken Rian. Han är en tanig 10-åring som bor i en stuga i skogen tillsammans 
med sin farfar. Berättelsen utspelar sig på vintern och Rian och farfar har ont om mat. För att få in 
pengar till hushållet har farfar begett sig av till staden för att sälja kvastar och Rian är därför ensam 
kvar i stugan. Under tiden undrar han varför farfar är borta så länge och börjar bli orolig för honom. I 
slutet av kapitlet knackar det på dörren och Rian släpper in besökaren. Det är en almander. 
Berättelsen slutar med detta ord och någon vidare förklaring om vad en almander är finns inte. 

Text 2.3 
Den sista texten för årskurs 2 som kommer att analyseras är H.C. Andersens berättelse Den fula 
ankungen, berättad av Martin Harris vid Bonnier Carlsens förlag år 2004. Berättelsen är den 143:e 
lektionen för årskurs 2. 

Berättelsen börjar med att en ankmamma ruvar på sina ägg. Alla kläcks, utom det största. När detta 
ägg tillslut kläcks kommer det ut en ful ankunge. Ungen blir retad, biten och slagen av alla de andra 
djuren som finns på gården där ankorna bor. En dag följer ankungen med några vildgäss då de ska 
flyga söderut över vintern för att komma ifrån gården där alla är så elaka. Ankungen har det inte lätt 
under hösten och vintern och man får läsa om många hemskheter som händer den lilla fågeln. När 
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våren kommer är dock ankungen förändrad. Den har blivit förvandlad till en vacker svan. Den dag då 
den fula ankungen upptäckte detta blev den lyckligaste i ankungens liv. 

Text 3.1 
Text 3.1 är den första texten för årskurs 3 och är också det första kapitlet i boken Den magiska 
kappan. Kapitlet har namnet ”Kapitel 1”. Författare är Katarina Genar och ansvarig utgivare är 
Bonnier Carlsen. Den magiska kappan gavs ut år 2012.  

Historien börjar med att Livia vaknar upp under natten före sin 11-årsdag. Hon hade vaknat av en 
dröm där en spöklik flicka gratulerade henne på födelsedagen. När hon vaknat ligger hon och tänker 
på sin kompis, Klara, som förut bott granne med henne. De hade gjort allt tillsammans och Livia hade 
blivit mycket ledsen den dagen Klara flyttade. Därefter kastas läsaren tillbaka till Livias tankar om 
födelsedagen och om vilka presenter hon eventuellt ska få. 

Text 3.2 
Även text 3.2 är det första kapitlet ur en längre bok. Detta kapitel heter också ”Kapitel 1” och boken 
som kapitlet finns i heter Skogens systrar. Den som har författat denna bok heter Petrus Dahlin. 
Boken gavs ut av Rabén och Sjögren år 2009.  

Kapitlet inleds med att berätta om att Tom har sommarlov och att han därför har åkt till 
sommarstugan på landet tillsammans med sin mamma och pappa. Tom känner sig uttråkad och 
tycker inte om att vara på landet, utan vill hellre vara hemma i stan. Hela kapitlet är en lång 
beskrivning om hur stugan och områdena kring stugan ser ut. 

Text 3.3 
Den sista texten som kommer att analyseras är ”Lejonet och musen” och det är en fabel som ingår i 
fabelsamlingen Kloka djur – och tokiga. De som har skrivit denna samling är Jan-Öjvind Swahn, 
Kristina Lindell och Lena Lindell. Boken gavs ut år 2001 av Liber. 

”Lejonet och musen” är en fabel som börjar med att en mus väcker ett sovande lejon genom att gå 
på dess nos. Lejonet blir då argt och tänker äta upp musen, men musen kommer med förslaget att 
om lejonet släpper den så skulle musen göra lejonet en tjänst någon annan gång. Detta går lejonet 
med på. En dag blir lejonet fångat av jägare. Den som kommer till lejonets undsättning är musen och 
berättelsen avslutas med att musen säger till lejonet ”Förakta inte de ringa och små. Utan dem skulle 
till och med de stora ofta vara hjälplösa.” 
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Analys 

Ordens och de grafiska meningarnas längd 
Den första delen av analysen grundar sig i teoriavsnittet ”grammatikens betydelse”. Därmed kommer 
orden och de grafiska meningarna att sättas i fokus i analysens ingående skede.  

Om ett ord är längre än sex bokstäver räknas ordet som långt och därmed ordet också svårare att 
läsa (Melin och Lange, 2000, s.14). I tabellen nedan sammanställs antalet långa ord som nämns för 
första gången eller vid endast ett tillfälle i en kolumn. Alla upprepningar av dessa långa ord nämns i 
texterna visas i den femte kolumnen. Då texterna är olika långa har de också olika möjlighet att 
innehålla långa ord och därför har procenten av de långa ordet mot det sammanlagda antalet ord 
räknats ut (Josephson, Melin och Oliv, 1990, s.51). Genom att räkna ut procentsatsen är 
förhoppningen att textens längd inte ska ha någon betydelse för resultatet av textens komplexitet, 
utan istället att fokus kan hamna på hur packade texterna är med långa ord. 

 

Tabell 1. Antal långa ord, med respektive upprepning, per antal ord i texterna. 

Text Antal 
ord 

Långa ord utan 
upprepning 

Långa ord utan 
upprepningar i 

procent 

Långa ord med 
upprepning 

Långa ord med 
upprepning i 

procent 

Text 
1.1 1046 108 10,33% 152 14,53% 

Text 
1.2 1139 134 11,76% 156 13,70% 

Text 
1.3 113 14 12,39% 16 14,16% 

Text 
2.1 903 86 9,52% 100 11,07% 

Text 
2.2 470 60 12,77% 66 14,04% 

Text 
2.3 1403 135 9,62% 197 14,04% 

Text 
3.1 633 66 10,43% 81 12,80% 

Text 
3.2 606 38 6,27% 45 7,43% 

Text 
3.3 180 13 7,22% 18 10% 

 

För att det ska finnas en progression i texterna bör procentsatsen öka för varje text, både utan och 
med upprepningar. Resultatet av analysen visar att det finns en progression inom årskurs 1 om 
endast nya långa ord räknas. Första texten i årskurs 2 är dock en tillbakagång i ordlängd och det finns 
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alltså ingen progression mellan årskurs 1 och 2. Text 2.2 har dock fler långa ord än text 2.1, men text 
2.3 utökar dock inte ordlängden, utan har en procentsats som liknar text 2.1. Enkelt uttryckt finns det 
alltså ingen progression inom årskurs 2. Om fokus istället läggs vid antal långa ord istället för 
procenten av texten vilka innehåller långa ord finns det ingen ökning varken inom årskurserna eller 
mellan årskurserna.  

I alla texter finns det också ord som är långa och som står med i texten vid flera tillfällen. Det är 
summan av varje enskilt ord och de upprepade orden som står i kolumn fem. I den sjätte kolumnen 
finns procenten för antal långa ord med upprepningar. Anmärkningsvärt för resultatet i denna 
kolumn är att alla texter, utom tre, har en procentsats mellan 12,80% och 14,53%. Nästan alla texter 
har alltså runt 13% till 14% långa ord i texterna. Två av de tre texter som innehåller procentuellt sett 
innehåller färre långa ord är texter i årskurs 3. Då resultatet för nästan alla texter befinner sig runt 
samma procentsats, förutom två texter i årskurs 3, finns det ingen progression varken inom eller 
mellan årskurserna. Att det är just årskurs 3 som innehar två texter med lägre procent långa ord, 
inklusive upprepningar, visar att de lättaste texterna finns i den senaste årskursen. Viktigt att 
poängtera är dock att denna slutsats endast grundar sig i ett resultat och inte är en 
helhetsbedömning av texterna.  

Precis som långa ord så finns det jättelånga ord i texterna, alltså ord som är längre än 13 bokstäver 
(Melin och Lange, 2000, s.14). Frekvensen av dessa ord är sammanställda i tabell 2. De jättelånga 
orden förekommer alltid endast en gång i texterna, förutom i text 2:3 som har två olika jättelånga 
ord, alltså utan upprepning, men med upprepningar sammanlagt fem jättelånga ord. Då detta är den 
enda texten med upprepningar av jättelånga ord kommer kolumnen med detta inte att finnas med i 
tabellen. 

 

Tabell 2. Jättelånga ord i texterna. 

Text Antal 
ord 

Jättelånga ord utan 
upprepning 

Jättelånga ord utan upprepningar i 
procent 

Text 1.1 1046 1 0,10% 

Text 1.2 1139 3 0,26% 

Text 1.3 113 0 0,00% 

Text 2.1 903 2 0,22% 

Text 2.2 470 2 0,43% 

Text 2.3 1403 1 0,07% 

Text 3.1 633 3 0,47% 

Text 3.2 606 2 0,33% 

Text 3.3 180 0 0,00% 
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Sammanställningen av denna tabell visar att det finns väldigt få jättelånga ord i texterna och inga alls 
i två av dem. Det som denna tabell inte visar är att text 2:3 har fler jättelånga ord, nämligen tre till 
och alltså sammanlagt fem jättelånga ord. Detta ger en procent på 0,36% istället för 0,07%. 
Frekvensen av jättelånga ord är väldigt liten inom alla årskurser och det finns alltså ingen progression 
varken inom eller mellan årskurserna utifrån detta perspektiv.  

Förutom att ordens längd har betydelse har även de grafiska meningarnas längd betydelse för hur 
lätt texten är att förstå. En mening blir komplicerad om den innehåller fler än 20 ord (Liberg 1996, 
s.135). I och med detta har antalet ord inom de grafiska meningarna räknats och sammanställts i 
tabell 3. Då texterna är olika långa har även procentsatsen av långa meningar i respektive text tagits 
fram och sammanställts i tabellen. På så sätt är förhoppningen att en allmängiltig slutsats kan dras 
över texternas meningslängd och därmed en förståelse för texternas läsbarhet.  

 
Tabell 3. Frekvensen av grafiska meningar i texterna. 

Text Antal grafiska 
meningar 

Antal meningar med 
meningslängd <20 ord 

Antal meningar med 
meningslängd <20 i procent 

Text 1.1 122 2 1,64% 

Text 1.2 164 3 1,83% 

Text 1.3 13 0 0,00% 

Text 2.1 116 0 0,00% 

Text 2.2 48 3 6,25% 

Text 2.3 109 16 14,68% 

Text 3.1 72 1 1,39% 

Text 3.2 63 3 4,76% 

Text 3.3 19 0 0,00% 

 

Som går att utläsa i tabell 3 är förekomsten av långa grafiska meningar procentuellt sett väldigt liten i 
åtta av de nio undersökta texterna. En text, text 2.3 har 16 långa grafiska meningar och de långa 
meningarna utgör över 14,5 procent av alla grafiska meningar i texten. Tre texter innehåller inte en 
enda mening som är längre än 20 ord. Dessa texter finns inom alla de tre olika årskurserna, den sista 
texten för årskurs 1, den första texten för årskurs 2 och den sista texten för årskurs 3.  
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Genom att ta ut procentsatsen av antalet långa meningar går det att se att två texter, förutom text 
2.3, är mer komplicerade än övriga. Dessa texter, text 2.2 och 3.2, innehåller båda tre långa 
meningar, precis som text 1.2. Då texterna innehåller färre än 100 grafiska meningar är en större del 
av texten mer komplicerad för läsaren än i text 1.2 då denna text är längre och innehåller 164 
grafiska meningar.  

Då en överblick görs över både procentsatsen och antalet långa meningar går det att finna att det 
finns en progression av komplicerade meningar inom årskurs 2. Detta gäller både procentuellt och 
räknat i antal. Utöver detta finns det ingen progression inom övriga årskurser eller mellan de olika 
årskurserna. Dock finns det en progression mellan den första och den andra texten inom både 
årskurs 1 och 3. Den tredje lektionen inom båda årskurserna innehåller dock 0 långa grafiska 
meningar och därmed finns ingen progression inom hela årskursen och därmed inte heller mellan 
årskurserna. Enkelt betyder detta att det inte finns någon progression inom årskurs 1 och 3 med 
hänsyn till långa ord. Däremot finns det en progression inom årskurs 2. Dock finns det ingen 
progression mellan årskurserna, varken mellan årskurs 1 och 2 eller mellan årskurs 2 och 3.  

Satser  
Förutom att studera texternas ordlängd och de grafiska meningarnas längd finns ytterligare 
analytiska utgångspunkter i denna studie. Följande analysaspekt grundar sig också i teoriavsnittet 
”grammatikens betydelse”, nämligen satser. Om en grafisk mening innehåller flera satser är den mer 
komplicerad och om den innehåller flera huvudsatser kallas meningen för komplex (Melin och Lange, 
2000, s.74). Nedan följer därför en kort redogörelse för satserna i varje text. 

I text 1.1 finns det många ofullständiga satser som ofta saknar predikat och ibland subjekt, det finns 
alltså många satsfragment (Melin och Lange, 2000, 74). Ett exempel är den grafiska meningen ”Ett 
mycket konstigt djur.” (Lind, 2006, s.14) som saknar predikat och därmed är en ofullständig sats. Hela 
meningen ”Ett mycket konstigt djur” skulle kunna vara en lång nominalfras med ”djur” som 
huvudord. Därmed skulle hela den grafiska meningen kunna klassas som ett subjekt. Satsfragmentet 
skulle dock också kunna klassas som objekt, vilket är en annan satsdel, beroende på vad ”Ett mycket 
konstigt djur” syftar till. I det här fallet syftar satsfragmentet till meningen ”Det var ju det jag sa! sa 
han. Ett mycket konstigt djur.” (Lind, 2006, s.14). Uttrycker kommer i att Sandvargen i texten anser 
att huvudpersonen är ett mycket konstigt djur, nämligen människa. Underförstått innehåller alltså 
meningen ”Ett mycket konstigt djur” ett ”Du är...”. I detta fall är ”du” subjektet och ”är” predikatet. 
Eftersom båda dessa saknas innehåller satsfragmentet varken subjekt eller predikat, utan ett objekt.  

Förutom satsfragment innehåller de flesta grafiska meningar i denna text mellan en och tre satser. 
De meningar som innehåller två eller tre satser innehåller oftast två huvudsatser sammanlänkade 
med ordet ”och” eller genom slutet av en dialog exempelvis ”[...], sa hon.” (Lind, 2006, s.15). Dessa 
meningar är med andra ord komplexa meningar (SAG, 1999, band 4, s.674).  

Nästa text inom samma årskurs, text 1.2, innehåller fler satser än den föregående texten. 
Meningarna innehåller allt mellan två och fyra satser. Förutom att fler meningar innehåller två eller 
tre satser är det också färre grafiska meningar som endast innehåller en sats än i text 1.1. En grafisk 
mening som finns i texten och som innehåller flera satser är denna: ”Hon gick fram till räcket,|fast 
hon visste|att det skulle ta lång tid innan de kom ut genom svängdörrarna.” (Mangold, 2012, s.3). 
Det understrukna visar huvudsatser och lodräta linjen gränsar av satserna. Detta är min 
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efterkonstruktion. På den andra sidan i texten, den som är benämnd som sida fyra, finns flera 
satsfragment, vilket ges uttryck i bland annat följande exempel: ”Helt knäpp.”, ”Min lilla unge.” och 
”Douglas?” (Mangold, 2012, s.4). Då dessa meningar innehåller versaler och ett stort skiljetecken är 
de fullständiga grafiska meningar, men ofullständiga satser då de saknar predikat och subjekt. Många 
av satsfragmenten som finns i texten finns i samband med dialoger.  

Text 1.3 är den kortaste texten av de analyserade. Den innehåller få grafiska meningar och därmed 
också få satser. Den första grafiska meningen börjar med en huvudsats som bryts av med en bisats 
och sedan fortsätter samma huvudsats: ”En vallpojke som vaktade fåren hela dagarna fick 
långtråkigt.” (Författare okänd). Avbrottet i huvudsatsen är ett exempel på en inbäddning, en sats i 
en sats, och det är den första texten som har en tydlig sådan. Texten innehåller sedan endast tre 
ytterligare bisatser. Meningarna i texten innehåller två eller tre satser, men det förekommer även 
exempel på fler satser i meningarna. Endast fyra meningar innehåller endast en sats, och kan därför 
kallas för syntaktiska meningar (Melin och Lange, 2000, s.74). Tre utav dessa fyra meningar är 
identiska: ”Vargen kommer!”. ”Kommer” är här predikatet och ”Vargen” är subjektet. Då meningen 
innehåller både ett subjekt och ett predikat är satsen därför fullständig.  

Efter text 1.3 är årskurs 1 färdiganalyserad utifrån det här perspektivet och fokus flyttas därmed till 
årskurs två och text 2.1. Denna text börjar med flera satsfragment, som fungerar som tillägg eller 
kommentar till den föregående meningen, exempelvis ”Fast på ett bra sätt.” (Johansson, 2012, s.5). 
Därefter följer många satser med långa nominalfraser, exempelvis ”I handen höll han en liten 
neongrön spade i plast och ett stort papper” (Johansson, 2012, s.6) där kursiveringen är tillagd av mig 
och visar nominalfrasen, som i detta fall agerar objekt. Den tredje sidan, den som står som sida åtta i 
texten, innehåller flera bisatser och detta är första gången som en text har meningar som inleds med 
en bisats: ”Om man inte håller ett öga på honom|försvinner han|, säger mamma.” (Johansson, 2012, 
s.8). Även här får det understrukna visa huvudsats och de lodräta linjerna får visa början av en ny sats 
och är tillagt i efterhand för analysens skull. Texten innehåller därutöver många meningar med flera 
bisatser och på samma uppslag som föregående exempel finns en mening vilken endast innehåller en 
bisats ”Trots att det faktiskt nästan var vinter.” (Johansson, 2012, s.9.). I denna text finns det även 
meningar som endast innehåller två bisatser ”Att det var just honom | som Rut hade bett om hjälp.” 
(Johansson, 2012, s.10). Detta är exempel på att det i den berättande genren finns texter som endast 
innehåller en bisats, trots att det egentligen ”inte är möjligt” (SAG, 1999, band 4, s.462; 679) 

Den andra texten för samma årskurs, text 2.2, innehåller stora mängder av både huvudsatser och 
bisatser. Texten innehåller nästan enbart meningar som innehåller två eller tre satser och saknar 
därmed nästan syntaktiska meningar. Texten inleds med meningar vilka innehåller två satser, mot 
slutet blir det allt vanligare med meningar som innehåller tre satser. På den sida som står nämnd som 
sida 12 och är på andra uppslaget i texten finns två meningar som endast innehåller bisatser ”Korvar 
som fräste i stekpannan. Den söta fruktkompott de brukade äta efter höstmiddagarna.” (Salmson, 
2007, s.12). Textens enda satsfragment finns på sista sidan ”En almander.” (Salmson, 2007, s.17).  

Text 2.3 avslutar texterna i årskurs 2. Denna text är den som innehåller flest långa meningar. Därmed 
finns det också utrymme för många satser inom varje mening. På textens första sida är alla meningar 
mellan två och fyra satser och på den andra sidan finns det meningar som är både fyra och fem 
satser långa. Samma sida innehåller sedan många meningar vilka endast innehåller en eller två 
satser. Därmed finns det mest huvudsatser på denna sida. Längst ner på sidan finns det en sats med 
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ett långt predikat, ett långt subjekt och ett långt objekt och detta gör att satsen innehåller 16 ord: ” 
Den stackars ankungen blev biten, knuffad och gjord narr av, både av ankorna och av hönsen.” 
(Harris, 2004, s.2). Utmärkande för denna text är de långa beskrivningarna i subjektet och det skapar 
ofta långa fundament och ”vänstertunga” satser. Detta är särskilt framträdande på sida tre och en 
exempelmening från denna sida är: ”De små fåglarna i buskarna for förskräckta i vädret.” (Harris, 
2004, s.3). Kursiveringen är tillagt i den här analysen och visar fundamentet, vilket i det här fallet är 
samma som subjektet. På sida fyra finns det en inbäddning med en huvudsats i en huvudsats, alltså 
en komplex mening: ”En kväll, | solen gick just ner så vackert, | kom två stora vackra fåglar ut ur 
buskarna.” (Harris, 2004, s.4). Även här är de lodräta linjerna tillagda för denna analys och visar var 
satserna bryts av. Delen ”En kväll [...]” bildar en huvudsats tillsammans med ”[...] kom två stora 
vackra fåglar ut ur buskarna.” och ”[...] solen gick just ner så vackert [...]” är alltså en egen sats som 
bryter av den andra satsen.  

För de äldsta eleverna väntar först text 3.1. Första sidan av denna text innehåller meningar med 
allting mellan en och fyra satser. De meningar som innehåller fyra satser på första sidan är två 
stycken. ”Det är mörkt i rummet | och det tar en stund | innan hon inser | att hon ligger i sin säng.”. 
Denna grafiska mening innehåller två huvudsatser och två bisatser till skillnad från den andra grafiska 
meningen med fyra satser på samma sida. Den innehåller istället tre huvudsatser och en bisats: ”Det 
såg ut | som om hon ville säga något mer, | men dimman slöt sig om flickan | och så var hon borta.” 
(Genar, 2012, s.9). På det andra uppslaget finns det många meningar med en huvudsats och en 
bisats, syntaktiska meningar med två satser. Exempel på detta är meningen: ”Precis när fotografen 
skulle ta fotot | så kittlade Klara henne i midjan.” (Genar, 2012, s.10). Denna mening inleds med en 
bisats och avslutas sedan med en huvudsats. Texten innehåller många bisatser och dessa inleds ofta 
med bisatsinledaren ”att”, exempelvis ”I hemlighet brukade hon låtsas | att Klara var hennes syster.” 
(Gener, 2012, s.11). Den sista sidan i texten innehåller meningar med endast en respektive två satser. 
I och med detta innehåller denna sida nästan enbart huvudsatser.  

Text 3.2 har många meningar som inleds med en bisats. Detta gäller redan på första sidan i texten. 
”Bara för att jag heter Tom | betyder inte det | att jag är helt tom i bollen.”. Den andra bisatsen i 
denna mening inleds med bisatsinledaren ”att”, vilket var vanligt i text 3.1. Denna bisatsinledare 
används också för att inleda meningar ”Att leka med kottdjur | är verkligen inte min grej.” (Dahlin, 
2009, s.9). Dessa två meningar är väldigt representabla för texten, eftersom de innehåller bisatser 
som inleds med ”att” och det är relativt få satser i varje grafisk mening, här två respektive tre 
stycken.  

Den sista texten som analyserats, text 3.3, innehåller meningar som endast är två satser eller kortare. 
Texten innehåller med andra ord många syntaktiska meningar. I hela texten finns det dessutom bara 
två bisatser och resten är alltså huvudsatser. En typisk mening i texten är ”Men du ska få löpa i alla 
fall.” (Swahn, Lindell och Lindell, 2001). De bisatser som finns i texten inleds med ”att” och med 
”när”, två vanliga bisatsinledare.  

Efter en analys av de olika texterna går det att urskilja en progression inom årskurs ett och årskurs 
två och även mellan dessa två årskurser. Text 1.1 har många ofullständiga satser, medan 1.2 till 
största del innehåller fullständiga huvudsatser och bisatser. Text 1.3 innehåller fler bisatser än 1.2 
och dessutom innehåller den inbäddningar, alltså satser i satser. Denna består av en bisats inom 
huvudsatsen, vilket är lättare att förstå än en huvudsats i en huvudsats (Melin och Lange, 2000, s.74). 
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Text 2.2 innehåller många satser i varje mening, både huvudsatser och bisatser. Nästan alla meningar 
innehåller minst två satser och det finns många bisatser. Därmed finns det också en progression 
gentemot den föregående texten. Nästföljande text, 2.3, har många satser i varje mening och detta 
gör texten mer komplex än den föregående. Dessa sex texter är alltså mer komplexa för varje text, 
räknat i satsinnehåll. Från årskurs 2 till årskurs 3 och inom årskurs 3 uteblir dock progressionen sett 
till frekvensen av satser i texterna. Den text som är mest läsbar av dessa nio texter, utifrån antalet 
satser och inbäddningar, är text 3.3. Detta gör att det inte finns någon progression i årskurs 3 och att 
progressionen mellan årskurserna inte finns helt. De övriga två texterna inom årskurs 3 är dock mer 
komplexa, utifrån ett satsperspektiv, än texterna i årskurs 1.  

Sammanfattningsvis visar resultatet av denna analysmetod att det  finns en progression inom 
årskurserna 1 och 2. Inom årskurs 3 finns däremot det ingen progression. Mellan årskurserna 1 och 2 
finns en progression i texternas användningar av satser. Däremot finns det ingen progression mellan 
årskurs 2 och 3. 

Tal i texterna 
Analysen har också fokuserat på hur texterna talar till läsaren och då främst via dialoger med 
utgångspunkt i teoriavsnittet ”texter som talar med läsaren”. För att kunna analysera just dialoger 
och frekvensen av dessa har både orden i det som är skrivet som tal räknats liksom de grafiska 
meningarna som består av detsamma. I text 2.3 tänker en karaktär väldigt mycket och dessa tankar 
är skrivna på samma sätt som om de vore tal i dialog. Därmed har detta också räknats till tal i texten. 
Resultaten går att finna i tabellen nedan, tabell 4. 
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Tabell 4. Meningar respektive ord som ingår i tal i de respektive texterna. 

Text 
Antal 

grafiska 
meningar 

Antal 
meningar 

som 
ingår i tal 

Antal 
meningar 

som ingår i 
tal i procent 

Antal ord i 
texten 

Antal ord 
som ingår i 

tal 

Antal ord 
som ingår i 
tal i procent 

Text 
1.1 122 52 42,62% 1046 258 24,67% 

Text 
1.2 164 58 35,37% 1139 242 21,25% 

Text 
1.3 13 6 46,15% 113 12 10,62% 

Text 
2.1 116 34 29,31% 903 178 19,71% 

Text 
2.2 48 4 8,33% 470 17 3,62% 

Text 
2.3 109 36 33,03% 1403 235 16,78% 

Text 
3.1 72 8 11,11% 633 51 8,42% 

Text 
3.2 63 0 0,00% 606 0 0,00% 

Text 
3.3 19 10 52,63% 180 82 45,56% 

 

Hur mycket av texterna som består av tal skiljer sig åt beroende på om fokus läggs vid antalet ord 
eller vid antalet grafiska meningar som ingår i talet. Procentuellt visar tabell 4 att texterna består av 
mer tal om analysen läggs vid de grafiska meningarna. Detta kan till stor del bero på att många 
meningar som ingår i dialog kan vara så korta som endast ett ord. Därmed är det färre ord, 
procentuellt sätt, som ingår i tal än vad det är grafiska meningar som ingår i tal. Räknat till antalet ord 
och antalet grafiska meningar är det dock fler ord som ingår i tal än vad det är grafiska meningar. 
Detta stämmer också överens med texten då det krävs flera ord i en mening för att bilda korrekta 
satser.  

Vad som inräknas i det som finns som tal skiljer sig åt till en aning beroende på om fokuset lagts vid 
grafiska meningar eller vid antalet ord. De ord som har räknats att ingå i talet är det som finns innan 
avslutandet av talspråket genom kommatecken: ”sa hon”, ”frågade han” etcetera. Dessa ”sa hon” 
har inte räknat med som tal vid räkningen av antalet ord. Däremot ingår de ofta i samma grafiska 
mening som själva talet, exempelvis ”Jag har inte tid för dig just nu, sa han.” (Lind, 2006, s.9). 
Därmed har denna typ av satser inkluderats vid räkningen av grafiska meningar, om de ingått i 
samma grafiska mening som själva talet.  
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En text som utmärker sig i tabellen är text 3.2. Denna text har 0 ord och meningar vilka ingår i tal. 
Detta ger i tabellen ett intryck av att texten är väldigt skriftspråkligt skriven och därmed också 
svårare att ta till sig än övriga texter. Det som skiljer denna text från de andra, förutom avsaknaden 
av direkt tal, är att den är skriven i jag-form. Att berättelsen har skrivits i detta perspektiv ger den ett 
talspråkligt intryck och hela texten är skriven  utifrån tankar hos huvudpersonen. Det i sin tur ger ett 
alldagligt intryck av språkbruket och texten upplevs som mindre komplex än de texter som är skrivna 
i ett tredjepersons-perspektiv.  

Text 1.2 har på första sidan en kursiv sats som liknar upplägget i text 3.2. ”Nu har de landat. Nu.” 
(Mangold, 2012, s.3). Då övrig skrift i texten är skriven väldigt skriftspråkligt och med en berättande 
teknik som har som syfte att hela tiden för historien framåt, känns detta som tal i denna text. Dock 
har det inte räknats med som tal, eftersom denna typ av språkbruk inte räknades som det i text 3.2. I 
text 2.3, däremot, fungerar tankarna på samma sätt som direkt tal i texten. Exempelvis ”Rapp, rapp! 
sa ankmamman. Ni är väl här allesammans? Nej, jag har inte fått alla än. Det största ägget ligger där 
ännu. Hur lång tid ska det ta? suckade hon och la sig ner igen.”. Detta är direkt tal i texten och nästa 
exempel är en tanke som samma karaktär, ankmamman, tänker. ”Men oj, vad han var stor och ful, 
tänkte ankmamman. Ingen av de andra ser sån ut. Är det verkligen en ankunge? Eller kan det vara en 
kalkon?” (Harris, 2004, s.1). I de båda exemplen uttrycker ankmamman någonting och därefter följer 
en sats som berättas utifrån, i de här fallen ”sa ankmamman” och ”tänkte ankmamman”. Därefter 
följer flera grafiska meningar som berättas med mer talspråk och ur ett förstapersonsperspektiv. 
Likheterna i dessa skrivsätt blev alltså avgörande för huruvida de grafiska meningarna skulle räknas 
ingå som tal eller inte. 

Exemplet ovan, exemplet med ankmamman som talar och tänker, visar på någonting annat som 
bidrog till ett tal i texten, nämligen frekvensen av frågor. I exempelmeningarna i stycket ovan ställer 
ankmamman flera frågor till en icke-mottagare i texten. Dessa frågor skulle därför kunna förmodas 
vara skrivna åt läsaren och detta påverkar engagemanget för texten. En annan text som till stor del 
utnyttjar denna teknik med att ställa frågor till läsaren är text 3.1. Denna text är den enda texten som 
är skriven i presens. Tempusformen är någonting som författaren utnyttjar genom att använda 
många av huvudkaraktärens funderingar till att skapa frågor. Ett exempel på detta är ”Ett av paketen 
var ganska stort och inslaget i brunt papper som såg lite gammaldags ut. Undrar vad det kan vara?” 
(Genar, 2012, s.11).  

Presensformen i text 3.1 gör även någonting annat, förutom att ställa frågor, och detta är att skapa 
en stor aktion med hjälp av verben. De övriga texterna, vilka alla är skrivna i preteritum, ger ett 
större intryck av att använda verben för att berätta och beskriva. Presensformen använder istället 
verben för att visa på händelser och detta skapar både ett driv i texten och en stark känsla i form av 
spänning. ”Livia tänder sänglampan och kisar i det skarpa ljuset. Väckarklockan på nattduksbordet 
visar 02.26.” (Genar, 2012, s.9). Denna menings presensform skapar en känsla av att Livia vaknar just 
i denna stund och det som händer efter sker i samma stund som det är beskrivet, eftersom ordet 
”tänder” beskriver en aktion kopplat till subjektet ”Livia” (SAG, 1999, band 2, s.503-516).  

En annan spännande text vilken är skriven i preteritum kan påvisa tempusformens betydelse för 
aktion med hjälp av dessa meningar: ”Zackarina la sig på mage och tittade ner i gropen. Vad djupt det 
var. Vilken fälla!” (Lind, 2006, s.10). Dessa meningar har också en spänning men istället för att ge 
känslan av att vad som helst kan hända så blir känslan istället ett lugnare tempo med en beskrivande 
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karaktär. Den första meningen i exemplet skapar dock aktion med hjälp av verben genom att koppla 
subjektet med objektet. Däremot saknar de övriga två meningarna aktion, vilket är anledningen till 
neddragningen av tempo i texten (SAG, 1999, band 2, s.503-516).  

För att det ska finnas en progression utifrån det här perspektivet, huruvida texterna är röstade eller 
ej, bör texterna innehålla mindre typiskt skriftspråk för att ha högre läsbarhet. Därmed bör det vara 
fler dialoger för en enklare text och färre dialoger i en mer avancerad text (Beck et al., 1995, s.231). 
Förutom detta bör också de mer avancerade texterna tala mindre till läsaren genom att ställa frågor 
och bjuda in läsaren till samtal (Reichenberg, 2000, s.138).  

Tabell 4 visar att det finns en progression inom årskurs 1, räknat i antalet ord som ingår i dialog, 
numeriskt och procentuellt. Vid en beräkning av antal grafiska meningar uteblir dock progressionen. 
Mellan årskurs 1 och årskurs 2 finns det någonting som skulle kunna liknas vid en progression då den 
första texten innehåller färre antal meningar och ord än de första två texterna i årskurs ett som ingår 
i dialog. Texterna 2.1 och 2.2 innehåller också färre ord och grafiska meningar rent procentuellt 
jämfört med texterna 1.1 och 1.2. Det finns också en progression mellan texterna 2.1 och 2.2 och 
mellan texterna 2.1 och 2.3. Däremot anses 2.2 vara mer komplex utifrån det här perspektivet än 
text 2.3 och mellan dessa texter finns därmed ingen progression. Bortsett från text 2.2 så finns det 
sedan en progression mellan årskurs 2 och årskurs 3 inom det här perspektivet då texterna 3.1 och 
3.2 innehåller mindre tal. Text 3.3 är dock den text som innehåller mest tal, procentuellt sett, av alla 
texter och därmed finns ingen rak progression inom årskurs 3 eller mellan årskurserna. 

Utifrån det andra perspektivet – hur texterna talar till läsaren genom att ställa frågor i texterna och 
genom att skapa aktion med hjälp av mänskliga handlingar (Beck et al., 1995, s.225) – uppstår dock 
ett annat resultat. Två texter som talar särskilt mycket med läsaren genom att ställa frågor är 
texterna 2.3 och 3.1. Även text 2.1 använder sig av denna metod vid några enstaka tillfällen. Då dessa 
texter finns i de högre årskurserna och inte som en röd tråd genom alla texter saknas det en 
progression mellan texterna inom årskurserna och mellan dem. Dessutom är den enda text som 
verkligen skapar en aktion med hjälp av mänskliga handlingar text 3.2, vilket inte heller räcker för att 
skapa en progression mellan texterna.  
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka progressionen inom och mellan årskurserna i En läsande 
klass genom textanalyser av tre texter inom varje årskurs för grundskolans tidigare år. Materialet har 
som syfte att träna elevernas läsförståelse med hjälp av 525 lektioner. Eftersom materialet syftade 
till läsförståelse är det av stor vikt att materialet också innefattar en hög läsbarhet då tidigare 
forskning visar att läsbarheten har stor betydelse för läsförståelsen (Beck et al, 1995; Bommarco, 
2006; Torvatn, 2004).  

Inom de tidigare studierna som gjorts på vad som påverkar läsförståelsen framkom särskilt vissa 
aspekter: röstning, grammatik och koherens. Detta arbete fokuserades på två utav dessa 
utgångspunkter: röstning och grammatik. Hade fokus istället lagts vid koherens hade säkerligen 
analysen gett andra resultat på texternas läsbarhet. Därmed kan en analys av texternas koherens 
vara intressant för vidare analyser av materialet.  

Den studie som Gunnarsson (1982) gjort visar att ordlängden har en stor betydelse för läsförståelsen. 
Melin och Lange (2000) ger en förklaring av detta genom att beskriva att antalet bokstäver spelar roll 
för förståelsen. Även Liberg (1996) följer samma diskussion genom att beskriva hur de grafiska 
meningars längd ger effekt på meningens komplexitet. Den text som undersöktes i denna analys 
visade på störst komplexitet i detta avseende var text 2.3. I analysen uppvisade text 2.3 mest antal 
långa ord och antal långa grafiska meningar.  

Torvatn (2004) och Folkeryd och af Geijerstam (2008) visade i sina studier att textens uppbyggnad 
spelade roll för elevernas läsförmåga och därmed spelade textens struktur roll för läsbarheten. Detta 
hör samman med satser i texterna och därmed har även denna analys fokuserats vid detta. Texten 
som fick agera exempel ovan, 2.3, får även här stå som exempel. I den angivna texten innehåller 
varje grafisk mening ett stort antal satser och i viss mån även inbäddningar. Få grafiska meningar är 
skrivna som syntaktiska satser och om så är fallet är det långa fundament och nominalfraser. Utifrån 
Torvatn (2004) och Folkeryd och af Geijerstam (2008) skulle detta påvisa att uppbyggnaden i text 2.3 
är komplex. 

Samma text, 2.3, använde dock stora mängder tal i texten, vilket enligt Beck et al. (1995) och Melin 
(1976) ökar läsförståelsen. Utifrån denna aspekt skulle detta betyda att text 2.3 istället är mindre 
komplex än till exempel text 3.2 som innehåller mindre direkt tal, men också färre antal långa ord 
och många satser i varje grafisk mening. Därmed påvisar de olika teoretiska utgångspunkterna att de 
respektive tillvägagångssätten ger olika resultat för texternas läsbarhet.  

Olikheterna i de undersökta texternas komplexitet skiljer sig alltså åt beroende på vilken 
analysmetod som använts. Skillnaderna i resultaten visar sig i alla texter, inom alla årskurser. Den 
text som visar på mest läsbarhet är text 3.3 i nästan alla avseenden. Texterna 1.1 och 1.2 innehåller 
många långa ord, men få inbäddningar och mycket dialoger. Text 3.2 innehåller inga dialoger eller 
annat direkt tal alls, men däremot är det många ord som påvisar en aktion. Alla de undersökta 
texterna har med andra ord någon del som är mer komplex än hos de andra texterna, men också 
någon del som är mindre komplex.  

Att texterna uppvisar olika resultat beroende på analysmodell gör det svårt att dra en generell 
slutsats kring de enskilda texternas komplexitet. Däremot visar varje enskilt resultat att det inte finns 
någon genomgående progression i texterna, varken inom eller mellan årskurserna. Varje enskild 
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analys påvisar dock enstaka tecken på progression. Analysen om tal i texterna visar en progression 
inom årskurs 1, om fokuset läggs vid det procentuella antalet ord som ingår i tal. Inom samma 
årskurs och samma analys uteblir dock progressionen om fokus istället läggs vid procentsatsen av 
grafiska meningar vilka ingår i tal. Vid analysen av hur många långa ord, inklusive upprepningar, finns 
procentuellt i texterna blir det till och med en bakvänd progression. De texter med flest långa ord, 
inklusive upprepningar, finns i årskurs 1, och sedan blir det färre och färre långa ord i texterna. Dock 
finns det vissa texter som frångår denna princip, exempelvis text 2.3, vilken innehåller ungefär lika 
många ord som texterna i årskurs 1. 

Sammanfattningsvis är svaret på denna uppsats frågeställningar ”Finns det någon progression inom 
årskurserna?” och ”Finns det någon progression mellan årskurserna?” alltså nej. Det finns ingen 
progression varken inom eller mellan årskurserna inom materialet En läsande klass. Dock finns det 
vissa undantag, vilka tidigare visats och diskuterats i detta avsnitt. Materialet visar vid flertalet 
tillfällen upp progressioner inom en viss årskurs enligt en analysmetod. 

I studiehandledningen för En läsande klass studiehandledning står det att ”Du följer därför samma 
lektionsplanering i alla tre årskurserna, men texterna blir längre/svårare [...]) (Widmark, 2014a, s.20). 
Trots att detta är vad som står i studiehandledningen visar resultatet av analysen att två av de tre 
längsta texterna finns i årskurs 1. Texterna blir därmed inte längre, även om studiehandledningen vill 
hävda det. De längsta texterna är i alla avseenden inte heller de svåraste, utan det är de texter som 
uppvisar komplexitet utifrån de resultat som tidigare forskning visat.  

Kritiken som finns mot materialet, vilken också nämndes i denna studies bakgrund, handlar till stor 
del om att materialet är tjatigt och att ett alltför stort fokus läggs vid figurerna, läsfixarna (ur.se). 
Genom att materialet inte påvisar den progression som utlovas av materialets studiehandledning 
(Widmark, 2014a, s.20) kan denna kritik vara relevant. . Tidigare forskning visar dock också att 
mindre komplexa texter ökar förståelsen för texterna (exempelvis; Gunnarsson, 1982). Då En läsande  
klass har som syfte att träna läsförståelse för de yngre eleverna bör eventuellt samtliga texter inom 
de tidiga årskurserna vara mindre komplexa för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla 
förmågorna kring läsförståelse. Kritiken mot materialet att vara alltför repitativ bör eventuellt 
granskas i sig. Därmed bör kanske en studie kring texterna för grundskolans mellanår inom En 
läsandeklass undersökas mot bakgrund av Vygotskys (1987) begrepp proximala utvecklingszon göras 
då det är först under dessa år som eleverna förväntas läsa texterna på egen hand (Widemark, 
2014a). Resultatet av denna studie kan dock vikten av att lärare använder materialet som 
komplement till övrig undervisning, och att all undervisning inte kretsar kring ett enda material.  
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