
  
 

 
 

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mohammed Abdigani & Elin Manke Peterson 
 

 
Lättläst? 

Är basläroböcker i ämnet svenska för år ett lättläs ta? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Rickard Karlsson 
LIU-LÄR-L-EX--09/125--SE Institutionen för kultur och 
  kommunikation (IKK)  
  



 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att utifrån kriterier som Lundberg & Reichenberg ställt upp för lättlästhet 

pröva om det är möjligt att göra bedömningar om huruvida en lärobokstext är lättläst eller 

inte. Utifrån Lundberg & Reichenbergs kriterier granskas tre läroböcker som heter Vi läser, 

Huset på Alvägen och Förstagluttarna a, b och c. Vi läser gavs ut första gången 1989 och 

andra upplagan 2005, Huset på Alvägen gavs ut 2008 och Förstagluttarna gavs ut första 

gången 1999 och en andra upplaga 2007. 

 

Kriterierna för lättlästhet handlar om att lättlästa texter är ganska korta, att texten innehåller 

ett tilltal till läsaren, att meningarna i texten är varierande olika långa, att texten binds ihop av 

sammanbindande ord och att texten inte innehåller långa substantiv. Dessutom ska texten inte 

ha för många olika och svåra ord, texten ska vara skriven så att sambanden mellan olika 

händelser är tydlig, att passiv form undviks och slutligen att texten är skriven med konkreta 

begrepp. Utifrån kriterierna ställdes följande tre frågeställningar: Är det möjligt att utifrån 

Lundbergs & Reichenbergs kriterier bedöma graden av lättlästhet? Skiljer sig läroböckerna åt 

ifråga om de är lättlästa utifrån kriterierna? Om ja! På vilket sätt skiljer de sig åt? 

 

Utifrån kvantitativa och kvalitativa metoder däribland uträkning av LIX, beräkning av antalet 

substantiv och kvalitativ textgenomgång visar resultaten att läroböckerna är lättlästa utifrån de 

uppställda kriterierna. Resultaten visar också att böckerna skiljer sig en del åt i utformning 

och i de olika kriterierna för lättlästhet. Resultatet har kopplats till tidigare forskning om 

lättlästa texter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När vi började planera den här uppsatsen låg vårt intresse i att ta reda på varför vissa elever 

har svårt för att nå målen i skolan. Vi började fundera över de läroböcker som användes och 

hur lärare väljer lärobok till sin klass. Efter att vi hade kommit i kontakt med boken Vad är 

lättläst? av forskarna Lundberg & Reichenberg1 bestämde vi oss för att undersöka 

lättlästheten i läroböcker i ämnet svenska för år ett. Utgångspunkten i Vad är lättläst? är att 

det finns vissa grupper i samhället som är extra beroende av lättlästa texter, däribland finns 

elever som lär sig läsa. I boken Vad är lättläst?, presenteras olika faktorer som påverkar om 

en text är lättläst. Boken behandlar hur man kan utforma lättlästa texter, så att innehållet blir 

lätt att ta till sig för individer, som av olika anledningar, har behov av lättlästa texter. I boken 

presenteras också ett antal metoder för att avgöra lättlästheten, och ett antal olika kriterier som 

bör uppfyllas för att en text ska bli lättläst. Kriterierna för lättlästa texter är följande, enligt 

Lundberg & Reichenberg: 

 
 Lättlästa texter 
 · är inte särskilt långa 
 · har ett personligt tilltal, dvs. en författarröst 
 · innehåller omväxlande korta och långa meningar 
 · innehåller satskonnektorer 
 · undviker långa substantiv 
 · undviker främmande ord 
 · innehåller tydligt förklarade orsakssamband 
 · undviker passiv form 
 · undviker abstrakta begrepp 
 · använder praktiska exempel2 
 

Kriterierna omfattar många olika delar av texters utformning. Bland annat bör en lättläst text 

ha få långa substantiv och omväxlande korta och långa meningar. Forskningen har bland 

annat visat att längden på substantiven påverkar hur lätt det är att koda av innehållet i en text. 

En varierad meningslängd har också visat sig ha betydelse för hur lätt en text är att läsa. En 

varierad meningslängd ger en läsrytm som underlättar förståelsen av texten. En utförligare 

beskrivning av kriterierna kommer längre fram.3  

 

                                                 
1    Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). Vad är lättläst? Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
2    A.a., s. 8. 
3    A.a., s. 8, 15 f. 
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Uppsatsens ämne är relevant för vårt kommande yrke som lärare, då läseböcker är en viktig 

del av den läs- och skriftspråkliga undervisningen, som hjälper eleverna i läs- och 

skrivinlärningsprocessen. Vi tycker det är viktigt att veta vad som gör en text lättläst, för att 

kunna välja vilken lärobok som har rätt svårighetsnivå till eleverna, och för att kunna avgöra 

kvalitén på läroböckerna. Vi tror att läroböcker för år ett är lättlästa, men utifrån Lundbergs & 

Reichenbergs kriterier har vi granskat tre läseböcker för år ett, för att se på vilket sätt 

kriterierna uppfylls. Deras kriterier för lättlästhet är således utgångspunkten i vår 

undersökning.4  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att pröva de kriterier som Lundberg & Reichenberg ställt upp för 

lättlästhet. Kriterierna kommer att prövas genom att de appliceras på lättlästa läseböcker.  

 

Frågeställningarna i uppsatsen är: 

• Är det möjligt att utifrån Lundbergs & Reichenbergs kriterier bedöma graden av 

lättlästhet? 

• Skiljer sig läroböckerna åt i fråga om de är lättlästa utifrån kriterierna?   

• Om ja! På vilket sätt skiljer de sig åt? 

 

1.3 Avgränsningar och urval 

Vi avgränsade oss till att studera läroböcker för skolår ett, för att dessa barn är i behov av 

lättlästa läroböcker. Vi hade kunnat göra avgränsningen på andra sätt men valde att begränsa 

oss till en årskurs och flera jämförbara läroböcker, istället för att exempelvis jämföra 

läroböcker riktade till olika årskurser. Vi har valt tre läroböcker från två stora förlag: Liber 

och Natur & Kultur. Läroböckerna är basläromedel avsedda för ämnet svenska. Enligt 

Skolverket, är de valda förlagen två av de fyra största.5 Eftersom förlagen inte ger ut 

information om vilka böcker som säljer mest, kunde vi inte ha det urvalskriteriet. Därför har 

vi valt två nya läroböcker och en som, enligt förlaget, är en omtyckt klassiker och som vi har 

träffat på under vår praktik. I analysen ingår alla texterna i Vi läser, Huset på Alvägen och 

                                                 
4    Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 8. 
5    Skolverket (2006). I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapport 285, 
Stockholm: Skolverket 06: 965. 
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Förstagluttarna A och B. Däremot är texten i Förstagluttarna C omfattande och för att kunna 

jämföra texterna med c-texten i Vi läser, valdes de tre första kapitlen i Förstagluttarna C ut 

för analysen. På det sättet blev textmängderna jämförbara. Vi valde att begränsa urvalet, 

genom att inte analysera de tillhörande övningsböckerna.  

 

1.4 Material 

1.4.1 Lärobok: Huset på Alvägen 

Från Liber har vi valt boken Huset på Alvägen i serien Jag läser. Författare är Martin 

Widmark och boken handlar om Emma och Larry, som letar efter sin försvunna hund. I jakten 

på hunden letar de igenom fastigheten, där de bor, och träffar då en del spännande figurer. 

Varje figur de träffar berättar en historia om vad den har varit med om. På varje sida finns en 

berättelse beskriven i två svårighetsnivåer. Överst på sidorna står en enklare och mer 

kortfattad, text medan texten nederst på sidorna är lite mer utförlig. Läroboken bygger på en 

läsmetodik, där bokstäver presenteras i en bestämd ordning fortlöpande genom boken som 

bokstavsbilder. Bilderna i Huset på Alvägen har klara, distinkta färger och skildrar barnen 

men också de underligga figurer de träffar på. Bilderna skildrar uppfinnare, sjörövare m fl 

genom att förstärka särdrag hos dessa individer genom ringar i öronen, stora glasögon osv. 

Läroboken är tänkt att användas i den första läs- och skrivinlärningen. Huset på Alvägen är 

utgiven i en upplaga 2008 och består av 120 sidor.6  

 

1.4.2 Lärobok: Vi läser 

Från Liber har vi också valt den klassiska boken Vi läser, som vi vid flera tillfällen träffat på 

ute på olika skolor där vi praktiserat och som, enligt förlagets bokpresentation, har kommit att 

bli en av våra mest omtyckta läroböcker. Böckerna innehåller en väl utarbetad läsmetodik och 

spännande och roliga texter av Ulf Stark om Tor, hans familj och hans klass. Boken delas in i 

nio avsnitt med underrubriker, som behandlar olika teman om Tor. Under varje avsnitt 

presenteras också ett antal bokstäver. Bokstavssidorna redovisas i arbetet som ”text för alla” 

eftersom dessa avsnitt inte är nivåindelade utan riktar sig till alla elever. I slutet av boken 

finns några längre berättelser om ”Äppelgumman och Lyktgubben”, som är skrivna med 

mindre typsnitt, vilka redovisas som c-texter, eftersom de är extrasidor för dem som kommit 

                                                 
6    Widmark, M.  (2008). Jag läser. A, Huset på Alvägen. Stockholm: Liber.  
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långt i sin läsutveckling. Bilderna i Vi läser, är målade i milda färger och skildrar elever med 

vanligt utseende. Läroboken Vi läser är den första läseboken i en serie, som följer årskurserna 

och är utgiven 1989. Den andra upplagan gavs ut 2005. Boken Vi läser består av 192 sidor 

och 9 avsnitt.7 

1.4.3 Lärobok: Förstagluttarna A, B och C 

Från Natur & Kultur har vi valt ett nytt läromedel, som heter Förstagluttarna A, B och C, i 

serien Kom och läs! Läseboken handlar om ”Moa och Mille och alla andra”. Författare är 

Moni Nilsson. Bilderna i läroboken är något mitt emellan Huset på Alvägens och Vi läsers. 

Bilderna skildrar barnen i skolan på ett vanligt sätt men färgerna är klarare och mer intensiva 

än i Vi läser. Läroboken är den första läseboken i en serie för olika årskurser. Förstagluttarna 

består av tre böcker med olika läsnivåer. Första upplagan gavs ut 1999 och en andra, reviderad 

upplaga gavs ut 2007. Läseboken har 32 rubriker, som indelning, och består av 128 sidor.8  

 

   

                                                 
7    Stark, U. (2005). Vi Läser. Första boken.  2. uppl., Stockholm: Liber/Almqvist & Wiksell. 
8    Nilsson-Brännström, M., Annell, B. & Håkansson, G. (2007). Kom och läs! Förstagluttarna, A.  3. uppl. 

Stockholm: Natur och Kultur; Nilsson, M. (2007). Förstagluttarna, B. 2. uppl. Stockholm: Natur & Kultur; 
Nilsson, M. (2007). Förstagluttarna, C. 2. uppl. Stockholm: Natur &Kultur.  
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1.5 Tidigare forskning  

I boken Vad är lättläst? beskriver Lundberg & Reichenberg de faktorer som påverkar 

lättlästheten i texter och hur dessa faktorer kan analyseras. En lättläst text uppfyller enligt 

Lundberg & Reichenberg oftast några av kriterierna för lättläst. Kriterierna för lättlästa texter 

är att texterna inte är speciellt långa, därför att meningarna innehåller färre ord för att kunna 

vara lättare att koda av. Texterna har ofta ett personligt tilltal, d v s författaren skriver så att 

han är närvarande och i dialog med läsaren. En lättläst text har varierande långa och korta 

meningar, för att det ska bli en läsrytm i läsningen. Texten binds ihop av ord, som kopplar 

ihop sammanhanget i texten mellan satser. Enligt Lundberg & Reichenberg undviks långa 

substantiv i lättlästa texter, för att de innehåller mycket information, som gör texten svårläst. 

Dessutom beskrivs orsaksförloppen så att läsaren kan följa med i händelseförloppet i texten. 

För att en text ska vara lättläst, används sällan passiv form och abstrakta begrepp, men 

däremot är praktiska exempel bra, för att mer tydligt beskriva innehållet och budskapet i 

texten.9 Lundberg & Reichenberg pekar således ut flera olika faktorer, som samspelar för att 

en text ska vara lättläst. 

 
I vår genomgång av tidigare forskning har vi inte funnit några studier, som likt oss granskat 

texter utifrån kriterierna för lättlästhet. Däremot finns det mycket forskning om hur texter kan 

göras lättare att läsa och förstå men då utifrån en eller några få faktorer. Forskningen om 

läroboksspråk är ett stort forskningsfält med många olika inriktningar. På vilket sätt 

läroböckers språk är viktigt beskrivs i boken Läroboksspråk: Om språk och layout i svenska 

läroböcker, där Strömquist skriver att när läroböcker studeras och diskuteras är det ofta 

innehållet, som står i fokus, fastän språket och språkbruket i läroböckerna är lika viktigt. 

Strömquist motiverar också den här uppsatsens ämne med att det språk eleverna möter i 

läroböckerna, kommer att påverka deras inlärning och lässtrategier, därför är det viktigt att 

studera lättlästheten i läroböckerna. För att en lärobok ska vara lättläst och väcka läslusten, 

har lättlästheten en viktig funktion. Strömquist menar, att det inte går att sätta likhetstecken 

mellan lättlästhet och enkelhet. Strömquist anser, liksom Lundberg & Reichenberg, att det inte 

bara är längden på orden och meningarna som spelar roll, utan även hur texten binds ihop, 

skiljetecken och annat som markerar händelser i texten.10 I Innehåll i text. En genomgång av 

faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbyggnad och sammanhang, skriver Källgren, att 

                                                 
9    Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 8. 
10 Strömquist, S. (1999). I: Strömquist, S. (Red.) Läroboksspråk: om språk och layout i svenska läroböcker.             

2. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren. s. 7 f.  
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syftet med en text är att innehållet ska nå fram till läsaren. Källgren menar, liksom Strömquist, 

att det inte bara är satsernas uppbyggnad och grammatik som är avgörande för läsbarheten.11 

Källgren styrker Lundberg & Reichenbergs resonemang om att det är många faktorer som 

påverkar om en text är lättläst.   

 

Lundberg & Reichenbergs resonemang om meningslängd och ordlängd bygger på tidigare 

forskning av bland annat Björnson. I Läsbarhet beskriver Björnson 1968 hur metoden LIX 

kan användas som ett mått för att beräkna texters svårighetsnivå genom att beräkna 

meningslängd och ordlängd. Meningslängden och ordlängden har betydelse för hur svår 

avkodningen och förståelsen av texten är. Några år senare framställdes kritik mot allt för korta 

texter i Läroboksspråk. En undersökning av språket i vissa läroböcker för högstadium och 

gymnasium, där Danielson 1975 menar, att texter inte alltid är lättlästa bara för att de är korta. 

Danielson visade i sin studie att korta texter ofta är skrivna med långa ord, för att få en 

innehållsrik text, som är kort. De långa orden är svåra att koda av och texten blir 

svårförståelig. Även i Språket och läsbarheten befästs teorierna om långa och korta texter 

genom Platzack, som skriver att meningarna inte får bli för korta, för då blir texten mer 

svårläst. Om meningarna blir för korta menar Platzack, att texten blir uppstyckad och utan 

rytm. Platzack styrker Lundberg & Reichenbergs kriterier om att en text är mer lättläst om den 

innehåller varierande meningslängd, eftersom läsaren då får en läsrytm, som gör texten lättare 

att förstå. 12  

 

Enligt Lundberg & Reichenberg, är en text mer lättläst om läsaren möter för läsaren kända 

ord. Det vill säga innehållet är lättare att förstå och koda av om orden återkommer i texten, än 

om den innehåller många olika ord och uttryck. Thelander skrev redan 1970, att orsaken till 

variationen i lättlästhet inte bara beror på de variabler som mäts i LIX, utan har sin förklaring 

i andra faktorer. Thelander menar bland annat, att okända ord ofta är längre än vardagsnära 

ord. Ordvariationen är en kvot mellan antalet löpord och antalet lexikonord. Löpord är antalet 

ord från första till sista ordet och lexikonord är antalet olika ord i en text. Det finns en del 

begränsningar med att räkna ut ordvariationen. Dels kan ordvariationen inte jämföras hos 

texter som är olika långa, dels finns det svårigheter med att veta vilka ord som ska räknas och 

                                                 
11 Källgren, G. (1979). Innehåll i text. En genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbyggnad 

och sammanhang. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet. Lund: 
Studentlitteratur. s. 14. 

12 Björnson, C. H. (1968). Läsbarhet. Stockholm: Liber. Passim; Danielson, S. (1975). Läroboksspråk. En 
undersökning av språket i vissa läroböcker för högstadium och gymnasium. Umeå: Umeå studies in the 
humanities, 0345–0155; 4, s. 128 ff; Platzack, C. (1973). Språket och läsbarheten. Lund: Liber förlag. s. 122.  
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vilka som inte ska räknas. Ordvariation kan också beräknas med dataprogrammet OVIX, men 

dataprogrammet har vissa svårigheter att skilja på exempelvis böjningsformer som var, vara.13 

 

Lundberg & Reichenberg hävdar också, att en text är lättare att förstå om den är skriven i 

aktiv form i stället för passiv form. Enligt Svenska Akademiens språklära skrivs passiv form 

på verben med tillägg av -s, som i böjs, skrivs. Ett annat kriterium för lättlästhet är, enligt 

Lundberg & Reichenberg, att den lättlästa texten innehåller konkreta ord i stället för abstrakta 

ord. I Fiktionsprosa och sakprosa skriver Thelander, att abstrakta ord ofta är längre än 

konkreta ord, och det gör att abstrakta ord är svårare att koda av och förstå än konkreta ord.14 

 

Enligt Lundberg & Reichenberg, är en text mer lättläst om den är skriven med ett personligt 

tilltal, som en författarröst. I enlighet med deras kriterium för lättlästa texter, har forskare som 

Beck et al. och Reichenberg studerat hur en text kan göras mer intressant och lättläst, för att 

öka läsförståelsen hos elever. I Giving a text voice can improve students´understanding 

beskriver Beck et al, hur texter förändrades för att de lättare skulle ge läsaren ett 

sammanhang. Förändringarna skulle hjälpa läsaren att koppla ihop informationen och att tolka 

texten utifrån tidigare kunskap, för att få ett sammanhang i texten. Genom att göra om 

lärobokstexter i olika versioner, som eleverna fick läsa och därefter göra läsförståelseövningar 

till, kom de fram till att texten är lättare att förstå om den får röst och många tydligt förklarade 

orsakssamband. Med röst menas att texten gjorts om så att den talar mer till läsaren genom att 

den innehåller verb i aktiv form, aktivitetsverb, fullständiga meningar och bestämda 

pronomen. Texten har också fått talspråkliga drag, genom att den är skriven med talspråk, 

med dialoger och vanliga ord. På det sättet blir texten mer lik ett samtal mellan författaren och 

läsaren, vilket visat sig påverka läsförståelsen positivt. Med röst menas också att texten är 

förtydligad, så att författaren skriver direkt till läsaren och att författaren tolkar händelser och 

känslor för läsaren.15  

 

Reichenberg använde sig av Becks metod för att göra om texter med hänseende på röst och 

orsakssamband.  Reichenberg beskriver, att orsakssamband kan förtydligas med ord som 

                                                 
13 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 42; Thelander, M. (1970). Fiktionsprosa och sakprosa. Lund: Ord 

och stil. Språkvårdssamfundets skrifter.  s. 15. 
14   Hultman, T. G. (2003) Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien. s. 154 f.  
 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 8; Thelander, M. (1970). s. 15 f.   
15  Beck, I. L., McKeown, M.G., & Worthy, J. (1995). Giving a text voice can improve students´ understanding. 

I: Reading Research Quarterly. 30(2), 220–238. s. 225.; Reichenberg, M. (2008) s. 25 ff. 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                                   12 
 

bland annat därför, nämligen, av det skälet för att visa på orsak och verkan i texten.16  

 

Även i uppsatsen Läsbarheten hos läroböcker i NO beskriver Olsson sin studie, som gjorts 

utifrån faktorerna röst och kausalitet. Röst syftar till att texten talar till läsaren, i form av 

direkt tilltal eller inslag av dialoger i den, medan kausalitet syftar på att orsakssamband 

uttryckts tydligt i texten. Olsson skriver vidare att forskare som McKeown, Hamilton och 

Beck, anser att språket i läroböcker är svåra och eleverna därför ofta behöver utveckla andra 

lässtrategier för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Olsson såg i sin studie, att läroböckerna 

hade olika grad av röst och kausalitet, men att alla läroböckerna hade röst, där författaren 

tilltalade läsaren.17 Liksom Olsson, granskar Johansson och Kågerman Hansén i sin 

magisterstudieuppsats, Vad förstår du av texten du läser?, gymnasieelevers textböcker för att 

se vad det är som bidrar till att en text blir mer begriplig för eleverna. Här är också 

parametrarna röst och kausalitet två aspekter, som bidrar till att texter blir mer begripliga. 

Johansson och Kågerman Hansén har genom elevintervjuer undersökt huruvida textens 

utformning och elevernas egna utsagor var samstämmiga eller inte. De fann att elevernas 

utsagor bekräftade forskningen om att det är vissa faktorer som gör en text mer eller mindre 

begriplig.18 

 

Enligt Lundberg & Reichenberg, är textbindningen ett kriterium för att texter är mer lättlästa. 

Melin menar, att en faktor som påverkar läsförståelsen av en text är textbindningen. Han 

studerade textbindningen i historieläroböcker på mellan- och högstadiet. Textbindning 

beskriver Melin, som ”hur tydligt man har uttryckt samband och sammanhang i texten.” 

Melin skriver, att det är de textbindande delarna som ger en röd tråd åt en text och som får den 

att höra ihop. Melin menar, att läsaren inte ges möjlighet att få hjälp med att koppla samman 

meningar och begrepp om textbindningen är för svag. Läsaren skulle då behöva ha 

bakgrundkunskaper och känna till innehållet, vilket han menar inte är det bästa i 

lärobokstexter. Han kom fram till att texter, som gjorts om så att de har mer sammanbindande 

element, gör att eleverna kan läsa dessa snabbare och svara bättre på frågor om innehållet.19 

                                                 
16 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 8; Reichenberg, M. (2000). Röst och kausalitet i lärobokstexter. 

En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Göteborg: Göteborg studies in educational sciences 
149. s. 87. 

17 Olsson, E. (2007). Läsbarhet hos läroböcker i NO. En studie av röst och kausalitet i lärobokstexter för skolår 
4-6. Examensarbete 15 hp vid Humanistiska institutionen. Kalmar högskola/Universitet. s. 1–3. 

18 Johansson, A. & Kågerman Hansén, M. (2009). Vad förstår du av texten du läser? Analys av faktorer som 
påverkar gymnasieelevers förståelse av lärobokstexter. Magisteruppsats vid Pedagogiska institutionen. Lunds 

  universitet. s. 1. 
19   Melin, L. (1992). Textbindning i läroboksspråk. I: Språkvård 1(21–27). s. 21. 
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2. Metod 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

I denna studie används både kvantitativ och kvalitativ metod, eftersom vi vill undersöka om 

kriterierna för lättlästhet, som Lundberg & Reichenberg ställt upp kan användas som en 

analysmetod för lärare ute i praktiken. Kriterierna är av olika karaktär, vilket gör att Lundberg 

& Reichenbergs presenterar dessa både kvantitativt och kvalitativt. Vi hade kunnat göra en 

rent kvantitativ studie, men vi tycker att resultatet blir mer tydligt om det 

forskningsmetodiken är både kvantitativt och kvalitativt. Det är också i linje med den metod 

Lundberg & Reichenberg använder för att visa på de olika kriterierna i sin bok Vad är 

lättläst?20 

 

2.1.2  Den kvantitativa metoden 

Kvantitativa data kommer att sammanställas i tabeller, medan kvalitativa data kommer att 

lyftas fram genom exempel. I uppsatsen undersöks de kvantitativa parametrarna textlängd, 

meningslängd och långa ord, långa substantiv, främmande ord – ordvariation, aktiv- och 

passiv form, abstrakta begrepp och praktiska exempel. De olika kvantitativa data som samlats 

in har utgått från metodbeskrivningar i boken Vad är lättläst?, där bland annat metoden för 

uträkning av LIX beskrivs.21 

 

2.1.1  Den kvalitativa metoden 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod för kriterierna rytm, författarröst, textbindning 

och kausalitet för att beskriva texternas utformning snarare än att räkna antalet fall. Den 

kvalitativa delen av resultatet visar på läroböckernas textutformning. En utförligare 

beskrivning av samtliga parametrar ges i samband med resultatredovisningen. De kvalitativa 

parametrarna analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Bryman. I den 

del av analysen där en mer kvalitativ metod begagnas analyseras innehållet utifrån olika 

teman som fastställs på olika sätt. De teman som analyserats kommer att belysas med hjälp av 

korta citat. Studien har ett deduktivt synsätt då den utgår från de fastställda kriterierna som 

                                                 
20   Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). passim. 
21 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 41. 
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prövas mot ett empiriskt material.22  

 

Vi har valt att inte här mera detaljerat redovisa metoderna. Hur vi har gjort och de verktyg vi 

har använd oss av kommer att mera ingående redogöras i samband med resultat redovisning. 

Genom att göra så vill vi lyfta fram resultatet och hur vi kommit fram till det. Att dessa två 

delar ska gå hand i hand.   

                                                 
22   Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. s. 35, 368. 
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3. Resultat 

3.1 Kvantitativa resultat 

3.1.1 Textlängd, meningslängd och ordlängd – LIX  

Enligt Lundberg & Reichenberg, ska lättlästa texter vara korta, dvs. innehålla varierande 

långa och korta meningar och korta ord, vilket stämmer väl överens med Björnsons teorier om 

läsbarhet. Björnson utarbetade 1968 läsbarhetsformeln LIX, som mäter meningslängd och 

ordlängd och ger ett mått på texters lättlästhet. Björnson kom fram till att de 

läsbarhetsfaktorer, som hade störst betydelse för hur lättläst en text blev, var meningslängden 

och hur många långa ord texten innehöll.23  

 

Enligt Reichenberg, är korta meningar som står för sig själva mer lättlästa, än om korta 

meningar står tillsammans i en löpande text. Texten blir då mer informationstät och svårare att 

läsa. Resonemanget stämmer överens med Danielsons teorier, som går ut på att korta satser 

kan vara svårare att förstå än långa, eftersom texten då blir mer faktakoncentrerad och 

beskrivningarna följer tätt på varandra i texten. Danielsons studie stödjer Lundberg & 

Reichenbergs resonemang att långa ord och långa substantiv undviks i lättlästa texter. Enligt 

Danielson, var de långa orden i hennes studie till 60 % substantiv, och dessa menar hon är de 

mest innehållsrika orden. Om en text dessutom har korta meningar, staplas de olika 

beskrivningarna på varandra utan mellanliggande beskrivningar om orsak och verkan. 

Texterna blir då svåra att tyda. Även Platzack anser, att en text bara blir mer lättläst av kortare 

meningslängd ner till en viss nivå. Sedan börjar alltför korta meningar motverka sitt syfte och 

texten blir svårare att förstå. Platzack menar, att texten styckas upp mer om texten består av 

för korta meningar. Sundin skriver, att ett gott råd är att inte skriva kortare meningar än fem 

ord mer än i enstaka fall, för att texten ska få någon rytm. Sundin skriver vidare, att man ska 

se upp med att skriva för många substantiv, därför att substantiv innehåller mycket 

information. Sundin menar, att en del författare gärna använder många substantiv, för att få in 

mycket innehåll, men är sparsamma med verben, för att få en kortare text. Detta gör att texten 

blir kort men svårare att läsa.24 

                                                 
23   Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008) s. 8; Björnson, C.H. (1968). Läsbarhet. Stockholm: Liber. passim. 
24 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008) s. 8; Reichenberg, M. (2000).  s. 108; Danielson, S. (1975). s. 131.; 

Platzack, C. (1973). s. 122, 112; Sundin, M. (2007). Lättläst – så funkar det. Stockholm: Jure Förlag AB. s. 
131, 106 f. 
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Sundin skriver också angående textlängden, att författaren kan hjälpa läsaren genom att skriva 

korta avsnitt, som bara innehåller den viktigaste informationen. Detta för att svaga läsare ofta 

har svårt att välja ut vilken information som är viktig. Men det finns en risk, att en alltför 

kortfattad skrift får ett obegripligt innehåll. Det krävs noggranna överväganden, för att en text 

ska bli kort men lätt att förstå.25 

 

För att få ett mått på texters läsbarhet används ofta LIX-metoden. LIX mäter meningslängd 

och långa ord. Kritiken mot formeln har varit att den inte mäter om orden är välkända eller 

okända. Det kan till exempel vara lättare att förstå ett långt ord, som är välkänt, än ett kort ord 

man inte använder i vardagen. Citatet nedan beskriver närmare hur LIX uträkning går till. 

 

Det är mycket enkelt att själv räkna ut LIX-värdet. Så här kan du göra: Välj ut en 
text. 1 (a) Räkna alla orden i texten, (b) räkna alla meningarna i texten, (c) räkna ut 
hur många ord som har fler bokstäver än sex. 2 Dela antalet ord i texten med antalet 
meningar. Du får då den genomsnittliga meningslängden. 3 Dela antalet långa ord 
med fler än sex bokstäver med antalet ord i hela texten. Då får du den genom-
snittliga andelen långa ord. Multiplicera med 100. Det ger procenttalet långa ord. 
4 Addera den genomsnittliga andelen långa ord med den genomsnittliga 
meningslängden. Den till heltal avrundade summan är LIX. Du kan också räkna ut 
LIX-värdet på www.lix.se.26 

 
Vi har vid vår beräkning av LIX använt den metod som beskrivs i citatet ovan. Vid tolkning 

av LIX finns det olika intervaller för hur lättläst en text är, som går från mycket lättläst till 

mycket svår text. Mycket lättlästa är texter, som har ett LIX-värde under 30 och lättlästa är 

böcker inom intervallet 30-40 i LIX-värde. Enligt LIX räknas ord med fler än sex bokstäver 

som långa ord. En lättläst text bör inte innehålla långa substantiv.27 För att se mängden av 

långa substantiv räknar vi antal substantiv med fler än sex bokstäver. 

 

LIX för  Vi läser 

Läroboken Vi läser är indelad i flera olika texter med varierande svårighetsgrad. Vid analysen 

valdes sidorna sex och sju bort eftersom det är sidor, som läraren läser högt. Vi räknar ord i 

text och därför räknas inte ord som inte ingick i en mening, dit hör ord i ordbilder, ord i 

tabeller, bildtexter och rubriker. Det sista kapitlet har ingen nivåindelning i form av a- och b-

texter. Det sista kapitlet är ganska omfattande i text och tolkas i textmängd mer som en b-text, 

                                                 
25   Sundin, M. (2007). s. 96 f. 
26   Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 41. 
27    A.a., s. 39, 45 f, 41. 
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så det sista kapitlet är inkluderat i analysen av b-texterna. I slutet av boken finns några sidor, 

som är på en svårare nivå, om ”Äppelgumman och Lyktgubben” och de analyseras som en c-

text. Läroboken har sidor med bokstavspresentationer, som analyseras för sig. På de sidorna 

räknas endast meningarna och inte ord uppställda i tabeller och vid bilder. Vid beräkning av 

LIX analyseras meningslängd och ordlängd.     

 

LIX i Vi läser A-nivå B-nivå C-nivå Text för 
alla 

Totala antalet 
ord i texten 

1034 2413 986 514 

Totala antalet 
meningar 

197 413 144 91 

Antalet ord 
med fler än sex 
bokstäver 

38 104 147 45 

Genomsnittlig 
meningslängd 

5,2 ord 5,8 ord 6,8 ord 5,6 ord 

Genomsnittliga 
andelen långa 
ord 

3,7 % 4,3 % 14,9 % 8,8 % 

LIX 9 10 22 14 
 

 

LIX för Huset på Alvägen 

Läroboken Huset på Alvägen består av en a- och en b-text. Dessa löper parallellt genom alla 

sidorna. Texten på a-nivån finns högst upp och b-nivåtexten finns längst ner på sidan. Orden i 

pratbubblorna räknades inte med i ordräkningen. De ord som har räknats är orden som 

förekommer i den löpande a- och b- texten.  
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LIX i Huset på 
Alvägen 

A-nivå B-nivå C-nivå Text för 
alla 

Totala antalet 
ord i texten 

662 2711 - - 

Totala antalet 
meningar 

164 461 - - 

Antalet ord  
med fler än sex 
bokstäver 

41 223 - - 

Genomsnittlig 
meningslängd 

4 ord 5,9 ord  - - 

Genomsnittliga 
andelen långa 
ord 

6,2 %  8,2 % - - 

LIX 10 14 - - 
 
 

LIX för  Förstagluttarna A, B och C 

I läroboken Förstagluttarna analyserar vi hela a- och b-boken och de tre första kapitlen i c-

boken av 32 kapitel. Förstagluttarna C är betydligt längre textmässigt och för att kunna 

jämföra med Vi läser, valdes en lika lång textlängd i Förstagluttarna C som i Vi läser. I 

Förstagluttarna B och C räknades inte orden i kapitelrubrikerna för de är inga meningar. 

 

LIX i 
Förstagluttarna 

A-nivå B-nivå C-nivå Text för 
alla 

Totala antalet 
ord i texten 

2392 6858 986 - 

Totala antalet 
meningar 

465 1014 119 - 

Antalet ord 
med fler än sex 
bokstäver 

89 673 126 - 

Genomsnittlig 
meningslängd 

5,1 ord  6,8 ord  8,2 ord - 

Genomsnittliga 
andelen långa 
ord 

3,7 % 9,8 %  12,8 % - 

LIX 9 17 21 - 

 

Som man kan förvänta sig, hamnar alla läroböckerna inom gränsen för mycket lättläst, enligt 

LIX. Man kan se en tydlig ökning av LIX när man går från textnivåerna a till c, men värdena 

ligger alla inom gränsen för mycket lättläst.  
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Den genomsnittliga meningslängden varierar lite och man ser vid jämförelse att meningarna 

blir längre med stegrande svårighetsgrad. Enligt Sundins rekommendation, att bara i 

undantagsfall göra meningar som är kortare än fem ord,28 visar meningslängden i LIX-

uträkningen att alla läroböckerna lever upp till detta förutom a-texten i Huset på Alvägen. När 

det gäller långa och korta meningar ökar förekomsten av de långa meningarna ju närmare 

slutet man kommer i läroböckerna Vi Läser och Huset på Alvägen. Det som förändras är att 

meningarna blir längre, men därmed inte sagt att textbindningen eller textens tydlighet blir 

bättre. Förstagluttarna har inte denna ökade svårighetsgrad lika tydligt inom varje bok. I 

Förstagluttarna ligger skillnaden mer mellan böckerna i stället för inom en bok.  

  

Vid en jämförelse av LIX i de olika böckerna har alla tre böckerna samma LIX-värde på a-

texterna. Även c-texterna i Vi läser och Förstagluttarna är jämförbara, däremot varierar LIX i 

b-texterna något mellan 10 och 17 i LIX-värde. Förstagluttarna B visar där den högsta 

svårighetsökningen mellan a- och b-texterna. I Förstagluttarna A är LIX 9 medan LIX är 17 i 

Förstagluttarna B. I Vi läser är LIX 9 i a-texten och 10 i b-texten och i Huset på Alvägen är 

LIX 10 i a-texten och 14 i b-texten.   

 

Den genomsnittliga andelen långa ord är i Huset på Alvägens a-text nästan dubbelt så stor 

jämfört med a-texten i Vi Läser och i Förstagluttarna A. Detta trots att Förstagluttarna A har 

fler meningar och ord jämfört med Huset på Alvägens a-text. Huset på Alvägens a-text är 

betydligt kortare än längden på a-texterna i Vi Läser och i Förstagluttarna. 

 

Hur många ord en text består av har betydelse för lättlästheten. Det är dock även andra 

faktorer som har betydelse, såsom textens struktur, dvs. att det finns en berättelse som håller 

ihop hela innehållet i texten. Annars blir texten en text, som är lättläst, men ur ett 

förståelseperspektiv en rätt så meningslös text. Med detta vill vi ha sagt, att strukturen är lika 

viktig som hur många ord en text består av. Det är spännande att vid en jämförelse av LIX se 

att böckerna skiljer sig åt, när de vid en första anblick kan verka jämförbart långa med tanke 

på antalet sidor. Huset på Alvägen och Förstagluttarna har ca 120 sidor, medan Vi läser är 

längre och har 192 sidor, till viss del beroende på att c-texterna är inkluderade längst bak i den 

boken. 

                                                 
28   Sundin, M. (2007).  s. 131. 
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3.1.2 Långa substantiv 

Lundberg & Reichenberg skriver att en lättläst text innehåller få långa substantiv. De 

definierar inte hur långa dessa ord är för att räknas som långa. Däremot beskriver Björnson 

långa ord, som ord med fler än sex bokstäver. Danielson beskriver också att hon gjort 

avgränsning för långa substantiv vid sex bokstäver. Långa substantiv kan bildas genom 

sammansättningar, som t ex gräsmatta eller pluralböjningar t ex mattor. Vi definierar långa 

substantiv, som ord längre än sex bokstäver.29 

 
Långa 
substantiv i 
läroböcker 

A-nivå B-nivå C-nivå Text för alla 

Vi läser 19 ord av 1034 
ord = 1,8 % 

64 ord av 2413 
ord = 2,7 % 

59 ord av 986 
ord = 6,0 % 

37 ord av 514 
ord = 7,2 % 

Huset på 
Alvägen 

35 ord av 662 
ord = 5,3 % 

123 ord av 2711 
ord = 4,3 % 

- - 

Förstagluttarna 49 ord av 2392 
ord = 2 % 

289 ord av 6858 
ord = 4,2 % 

59 ord av 986 
ord = 5,9 % 

- 

 

Långa substantiv är räknade på texter, som är olika långa. Utifrån den procentuella andelen 

långa ord visar tabellen en gradvis ökning av långa ord mellan a- och c- texterna, utom i 

Huset på Alvägen. En skillnad mellan läroböckerna är att det i Huset på Alvägen finns 

förhållandevis stor andel långa substantiv jämfört med antalet i Vi Läser och Förstagluttarna i 

a-texterna. I de längre texterna finns en större andel långa substantiv, vilket kan höra ihop med 

en ökad svårighetsgrad. I Förstagluttarna ser man en tydlig ökning av långa substantiv mellan 

a- och b-boken. Däremot har Huset på Alvägen en minskning av antalet långa substantiv i b-

texterna än i a-styckena. Det skulle kunna vara så, att texten komprimerats på den enklaste 

nivån genom att verben substantiverats, för att minska antalet ord men ändå få med innehållet. 

Att Huset på Alvägen har en större andel långa substantiv kan försvåra läsningen, samtidigt 

som läroboken har kortare meningslängd än de andra läroböckerna. Frågan är om innehållet är 

mer komprimerat eller om texten har ett mindre innehållsrikt budskap. Vi frågar oss hur stor 

betydelse de långa substantiven har för förståelsen och avkodningen. De långa substantiven 

kan vägas upp av att det är hälften så många olika ord i Huset på Alvägen än i Vi läser där vi 

räknat samma antal ord. Det kan för språkutvecklingens skull vara bättre med ett större antal 

olika ord för att öka ordförrådet hos eleverna. 

 
                                                 
29  Hultman, T. G. (2003). s. 51; Björnson, C. H. (1968); Danielson, S. (1975). s. 126. 
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3.1.3 Ordvariation 

Enligt Lundberg & Reichenberg blir en text svårare ju fler olika ord den innehåller. Termen 

ordvariation syftar på antalet nya ord som förekommer i en text. För att räkna ut ordvariation 

räknar man först ut antalet löpord i texten dvs. totala antalet ord i en text från första till sista 

ordet och sedan antalet lexikonord dvs. antalet olika ord i texten. Enligt Svenska Akademins 

språklära av Hultman, räknas lexikonord som olika ord i dess grundform dvs. ord som hon, 

henne är samma grundord liksom ord som var, vara. Ordvariation räknas ut som en kvot 

mellan totala antalet ord och antalet olika ord. Kvoten varierar med hur lång en text är, därför 

kan inte olika långa texter jämföras. 30  

 

Vi har beräknat antalet löpord och lexikonord i de läseböcker vi analyserat men det finns 

många problem förknippade med den här metoden. Vi har, liksom Hultman beskriver, 

svårigheter med att avgöra vilka former av ord som avser samma ord. En annan svårighet är 

det som kallas suppletiv böjning dvs. två olika ord med samma betydelse. Här nedan följer en 

sammanställning av vår beräkning av ordvariation men med de stora problem som finns att 

beräkna lexikonord är tabellen inte fullständig. Vår slutsats av ordvariation som ett mått på 

lättlästhet är att ordvariation är svåranalyserat. Ordvariation är ingen lättillgänglig metod 

eftersom det är svårt att avgöra vilka ord som är olika. 

   

Ordvariation i 
läroböcker 

A-nivå B-nivå C-nivå Text för alla 

Vi läser 180 olika ord av 
de 662 första 
orden i boken = 
27 % 

527 olika ord av 
2413 ord = 22 % 

342 olika ord av 
986 = 35 % 

287 olika ord av 
totalt 514 ord = 
56 % 

Huset på 
Alvägen 

75 olika ord av 
662 ord = 11 % 

280 olika ord av 
2711 ord = 10 % 

- - 

Förstagluttarna 148 olika ord av 
2392 = 6 % 

502 olika ord av 
de 2413 första 
orden i boken = 
21 % 

305 olika ord av 
de 986 första 
orden i boken = 
31 % 

- 

 
 
Om vi kan säga något utifrån vår ordvariationsberäkning, så verkar det som att Huset på 

Alvägen och Förtsagluttarna A har färre olika ord än Vi läser och Förstagluttarna B och C. 

Utifrån den bedömningen skulle de läroböcker med lägst ordvariation vara mer lättlästa 

utifrån ordvariationsfaktorn. Sedan kan det ifrågasättas hur låg ordvariationen ska vara, för att 

                                                 
30 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 42 f; Hultman, T. G. (2003). s. 30. 
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inte hämma eleven i att lära sig nya ord. 

 

 Böckerna är skrivna med ett enkelt språk, men beroende på vilken nivå eleverna är på 

språkmässigt, kan det finnas många småord som är besvärliga att förstå. I Vi Läser upplevde 

vi, att det blir en ökad svårighetsnivå i ju längre bak i boken man kommer. Enligt 

ordvariationen har b-texten mindre variation på orden än a-texten. C-texten känns svårare när 

man läser den och det finns också en större variation på orden. I ”texten för alla”, dvs. de 

sidor där bokstäverna presenteras, upplevde vi innehållet som osammanhängande mellan 

bokstäverna eftersom det inte är en sammanhängande berättelse. Att ordvariationen är 56 %, 

tror vi, beror på att berättelsen varierar och att orden därför inte återkommer i samma 

utsträckning, som i en sammanhängande text. ”Texten för alla” är inte så lång men den ställer 

större krav på förståelsen av ordspråk och nya ord. I de andra böckerna ser vi en jämnare nivå 

eller en något ökande ordvariation vid ökad svårighetsnivå. Ordvariationen i b- och c-texterna 

i Vi Läser och i Förstagluttarna är jämförbara med varandra. Dessa texter går att jämföra, 

eftersom de är räknade på samma mängd ord.   

 

3.1.4 Aktiv eller passiv form 

Lundberg & Reichenberg hävdar också, att en text är lättare att förstå om den är skriven i 

aktiv form i stället för passiv form. Passiv form på verben skrivs med tillägg av -s, som i böjs, 

skrivs.  Vid en genomgång av grammatiken i Svenska Akademins språklära framgår, att det är 

svårt att utifrån s-form avgöra vad som är aktiv- och passiv form, vilket gör att detta kriterium 

är svåranalyserat. Många verb med -s, form är enligt Svenska Akademiens språklära, verb i 

deponensform. Vi har gjort en genomgång av texterna för att försöka urskilja passiva former 

och, enligt oss, finns det inte några passiva former. Vi fann några ord som slutar på -s, som 

finns, förvandlades, pussas m fl., men dessa ord är enligt Svenska Akademiens ordlista inte 

passiva verb utan verb i deponensform. Det är svårt att utifrån det här kriteriumet bedöma 

huruvida en text är lättläst eller inte. För lärare ute i praktiken är passiv form ingen enkel 

metod för att avgöra om läroböcker är lättlästa eller inte, eftersom passiv form inte alltid är 

lätt att urskilja.31  

                                                 
31 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 8; Hultman, T. G. (2003). s. 154 f; Svenska Akademien (1986). 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm: Norstedts förlag.  
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3.1.5 Abstrakta begrepp 

Ett annat kriterium för lättlästhet är, enligt Lundberg & Reichenberg att den lättlästa texten 

innehåller konkreta ord i stället för abstrakta. Detta styrks av Thelander som i Fiktionsprosa 

och sakprosa skriver, att abstrakta ord ofta är längre än konkreta ord. Av det resonemanget 

kan man tolka att abstrakta ord är svårare att koda av och förstå än konkreta ord. Detta gör att 

komplicerade facktexter får ett högre LIX-värde än mer vardagsnära texter. Edling skriver, att 

det kan vara svårt att avgöra vilka ord som är konkreta och abstrakta, och att den 

avgränsningen måste göras av orden i sitt sammanhang. I sin analys utgick Edling från en 

definition på konkret som ”gripbart, enskilt, litet begreppsomfång, existerar i rummet och 

tiden och vardagligt”.32  

 

I Svenska Akademins ordlista beskrivs abstrakta substantiv som ”uppfattbar endast för 

tanken, begreppsmässig, icke konkret, ogripbar m.m.” 33 Edling har studerat abstrakta ord i 

läromedel för år 5 och 8 i svenska, SO och NO. Hon kom fram till, att det skilde mycket 

mellan ämnenas böcker. I sin analys utgick hon får nedanstående kriterier på abstrakt och 

konkret: 

 Konkret    Abstrakt 
 gripbart   inte gripbart 
 enskilt   inte enskilt 
 litet begreppsomfång  stort begreppsomfång 
 existerar i rummet och tiden  existerar inte i rummet och tiden 
 vardagligt   inte vardagligt 
 
Hon skriver att det är svårt att bestämma om begrepp är konkreta eller abstrakta. Orden måste 

analyseras i sitt sammanhang. I hennes studie innehöll svenskatexterna störst andel konkreta 

substantiv och de naturvetenskapliga texterna hade störst andel abstrakta substantiv. Edling 

menar, att det inte är givet att läromedelstexter ska göras mer konkreta för att vara lättlästa, 

utan snarare ska eleverna få stöttning i att erövra den abstrakta begreppsvärlden, för att vara 

rustade för högre studier.34 

 
Vi analyserade hela böckerna förutom Förstagluttarna C, där vi har analyserat de första tre 

kapitlen i. Vi hittade inga abstrakta substantiv i läroböckerna. Däremot finns det några ord och 

uttryck som har en överförd betydelse och några ord, som har en äldre betydelse. Dessa 

uttryck kommer dels från läroboken Vi Läser på s. 12, där det står ”Svanen ler så kär och mild 
                                                 
32 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 8; Thelander, M. (1970). s. 15 f; Edling, A. (2004). Abstraktion 

kan spränga gränser. Språkvård 3 (s. 27–32), s. 28 ff. 
33 Svenska Akademin, (1986).  s. 20. 
34   Edling, A. (2004). s. 28 ff. 
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mot sin egen spegelbild”, dels från s. 42 f i Vi Läser, där det följer en dialog, som kan vara 

svår att förstå, då en sol inte har den konkreta betydelsen för solen på himlen:  

 – Du är en sol, sa mamma. 
 – Är jag en sol? sa pappa. 
 – Jag är inte någon sol, sa pappa. 
 Jag är sur. 

 

I texterna finns det många olika beskrivande adjektiv och andra utfyllnadsord, som för vissa 

elever kan vara svåra att förstå, men de är inte abstrakta utifrån Edlings definition (se ovan). 

Exempel på olika sådana ord vi hittat är klok, elak, skumt, annorlunda, trivsam, ömt, livat. Vi 

anser därför, att läroböckerna är konkreta till sin karaktär och därför lättlästa utifrån kriteriet 

att lättlästa böcker ska vara konkreta. 

 

Läroböckerna innehåller inte några abstrakta substantiv, men beroende på hur vana eleverna i 

år ett är vid det svenska språket, kan vi efter vår genomgång se några ord som kanske kan 

vara svåra att förstå. Men det stämmer bra med Edlings synsätt, att eleverna måste få en 

gradvis inskolning i de abstrakta begreppen genom att ord förklaras, så att eleven lär sig nya 

ord.35 

 

3.1.6 Praktiska exempel 

Lundberg & Reichenberg skriver att ett kriterium för lättlästa texter är att de ofta har praktiska 

exempel. Våra läseböcker har inga praktiska beskrivningar men innehåller rikligt med 

illustrationer, som ger en bildlig förklaring till innehållet i texten. I Huset på Alvägen finns 

stora bilder på varje uppslag vilket det också gör i Vi läser. Även i Förstagluttarna A och B är 

det stora bilder på varje sida. Skillnaden mellan böckerna är att i Förstagluttarna A är det 

några ord per sida, medan det i Förstagluttarna B är några meningar per sida. Skillnaden 

mellan a- och b-texterna i Huset på Alvägen och Vi läser, förhåller sig på samma sätt som i 

Förstagluttarna. Däremot sticker Förstagluttarna C ut från de andra böckerna genom att den 

bara har en liten bild på cirka varannan sida samtidigt som textmassan per sida är väsentligt 

större.  

 

Vi anser, att bilderna har mycket att berätta och att det för en elev antagligen inte alltid är så 

lätt att tolka den ibland knapphändiga texten med händelserna på bilderna. Vi tycker att det 

                                                 
35   A.a., s. 28 ff. 
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krävs en del av eleverna för att tolka ihop händelseförloppet i berättelserna, där samtal om 

bilder och text troligen underlättar förståelsen av texten.   
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3.2 Kvalitativa resultat 

3.2.1 Rytm – omväxlande korta och långa meningar 

Lundberg & Reichenberg skriver, att för att en text ska få rytm skrivs texten med varierande 

långa och korta meningar blandat med olika långa ord.36 Rytmen i en text gör att texten är 

lättare att läsa, vilket Platzack hävdar genom att en text med korta meningar kan vara svår att 

förstå på grund av rytmiska skäl. Själva rytmen i en text gör att innehållet befästs i minnet 

genom rytmen. Hjärnan minns innehållet som ett rytmiskt minne. Det kan förklaras som att 

rytmen är ett hjälpmedel för minnet att minnas innehållet i texten. Platzack hänvisar till 

forskning, som visar att dikter är lättare att minnas än prosa.37 

 
Vi ger exempel och en generell bild av om böckerna har varierande meningslängd, vilket 

påverkar om en text anses ha en läsrytm.  

 
I läroboken Vi läser finns det generellt en varierad meningslängd. Däremot är a-texternas 

meningslängd något mer jämnlånga än b-texternas, eftersom meningarna är något kortare. 

Exempel på korta meningar finns i Vi Läser på s. 46 i kapitlet Frökens väska, där det i a-

texten står: 

 – Här är en kam och en bok, sa Siv. 
 – Och här är fröken, sa Tor. 
 – Elin! sa mamma. 

I ovanstående citat är meningarna mellan nio och tre ord långa. Samma struktur ser man i 

Förstagluttarna A, där meningarna inledningsvis är korta och skrivna som dialoger. Exempel 

från a-texten är på s. 5. ”– Mamma, sa Moa. Mamma ser Moa.” I citatet är meningarna lika 

långa, vilket bidrar till att texten saknar rytm och helt saknar omväxlande korta och långa 

meningar. Här tänjer man på den gräns, som det finns, för hur korta meningarna får bli. 

Platzack menar, att det finns en sådan gräns när korta meningar börjar motverka sitt eget 

syfte, dvs. meningarna är inte lättlästa längre, utan blir svårare att tolka för att meningarna 

innehåller för lite information.38  

 

Däremot har de svårare nivåerna i läroböckerna mer varierad meningslängd, som exempelvis i 

b-texten i Vi läser på s. 47, där meningarna är mellan tre och elva ord långa där det står: 

                                                 
36  Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 45 f. 
37  Platzack, C. (1973). s. 112. 
38  A.a., s. 122. 
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 Då går Elin. 
 Hon låser in sig på toan. 
 – Kom snälla rara Elin, sa pappa. 
 – Du får låna min apa, sa Lena. 
 – I morgon tar jag med mig väskan till fröken, sa Tor. 
 

Meningarna varierar även i Huset på Alvägen i b-texten, som på s. 112 f, där meningarna 

varierar mellan fyra och tolv ord.  

 – Jag har aldrig sett er här i huset, säger Emma.  
 Koko pekar på fönstret. 
 – Där hänger ett rep. Vi klättrar ut på kvällen och in på morgonen.  
 Larry ska just fråga om de kan slänga sig i lianerna igen. 
 Då bultar det jättehårt på dörren. 
  

I Förstagluttarna C är meningslängden också varierad som till exempel i texten på s. 9 där 

variationen ligger mellan meningar på två till fjorton ord: 

 – Nej, sa Moa, den förvandlar mig till skolflicka. 
 – Jaså, sa Mille besviket. Bara det? 
 – Det är väl inte så bara, sa Moa. Tänk om jag inte 
 hade köpt den, då hade du fått börja skolan själv. 
 
Generellt finns det en större variation mellan meningarnas längder i de svårare texterna. De 

längre texterna har därför mer rytm och borde därigenom vara mer lättlästa. Om dessa 

meningar är mer lättlästa än texterna i a-böckerna är något att fundera över. För oss, som vana 

läsare, blir det ett större flyt i läsningen vid läsandet av b- och c-texterna än a-texterna. 

Däremot är avkodningen för en ovan läsare lättare i a-texten, men frågan är hur mycket av 

förståelsen av texten som missas när texten är så kortfattad. Vi anser att a-texterna kräver 

samtal kring innehållet, för att det ska bli tydligt för läsaren, vilket inte behövs i lika stor 

omfattning för b- och c- texterna, där mer av händelseförloppet beskrivs. 

 

Alla läroböckernas texter är skrivna med varierande meningslängd, men i de enklare texterna 

är meningarna generellt kortare och variationen blir mindre. När man läser texterna känns det 

att a-texterna har mindre rytm. A-texterna blir mer uppstaplade och hackiga, som det beskrivs 

av Platzack och Sundin.39 Det viktigaste för de allra enklaste texterna är kanske inte att få en 

rytm utan bara att eleverna ska lära sig avkoda orden. 

 

                                                 
39   Platzack, C. (1973). s. 122, 112; Sundin, M. (2007). s. 131. 
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3.2.2 Personligt tilltal, författarröst  

Lundberg & Reichenberg skriver, att forskare visat att läsförståelsen ökar om en text får ”röst” 

och att detta är ett kriterium på en lättläst text. Med röst menas att författarens röst görs tydlig 

i texten. Författarröst är det samma som narrator. Författarröst är ett vidare begrepp än 

berättarröst. Lundberg & Reichenberg beskriver författarröst, som en muntlighet, som blir 

tydlig genom att personerna i texten tänker högt, drar slutsatser om händelser och känslor. 

Muntlighet är också att författaren skriver direkt till läsaren, men också att texten får vanligare 

ord och uttryck, att satserna inte förkortas ner och att texten inte ska ha passiv form. Detta gör 

att texten blir mindre informationstät. Förståelsen för texten ökar ännu mer om texten 

dessutom har tydligt förklarade orsakssamband. Orsakssamband beskrivs mer utförligt senare 

och är inte detsamma som författarröst.40 

 

Att förståelsen av en text ökar genom att en text får författarröst har Beck m fl visat i studien, 

som beskrivs i Giving a text voice can improve students´ understanding. Beck m fl skriver att:  

 The overall pattern of results in this study indicates that comprehension is promoted when 
text is written to exhibit some of the features of oral language, to communicate the 
immediacy of events and emotional reactions of agents, and to vitalize relationships among 
agents. The pattern of results adds to our understanding of the relationship between 
interesting or engaging features of text and comprehension.41 

 

I Röst och kausalitet beskriver Reichenberg sin studie som grundar sig på Becks m fl 

forskning. Hon använde Becks m fl indelning av röst i ”activity”, ”orality” och 

”connectivity”. Activity betyder här att använda aktivitetsverb, aktiv form, fullständiga 

meningar,(enligt Svenska Akademiens språklära är fullständiga meningar oftast en huvudsats 

som börjar med stor bokstav och avslutas med stort skiljetecken) och bestämda pronomen. 

Orality betyder att texten har muntliga drag i form av talspråk, dialoger och vanligare ord. 

Dialog skrivs med dialogstreck och vanligare ord är exempelvis att särskriva sammansatta 

ord. Vanligare ord kan också vara att använda mer vardagliga ord. Connectivity innebär att 

författaren vill att texten ska närma sig läsaren genom att författaren skriver direkt till 

läsaren.42  

 

Lundberg & Reichenberg citerar Lindgren för att ge ett tydligt exempel på när författaren 

vänder sig direkt till läsaren. I Nya hyss av Emil i Lönneberga står det:  
                                                 
40   Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 54 ff. 
41 Beck, I. L., m fl (1995). s. 233. 
42   Beck, I. L., m fl (1995). s. 233, 225 f; Reichenberg, M. (2000). s. 87. Hultman, T. G. (2003), s. 278.  
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 Du vet väl inte vad en komet är för någonting, och jag vet det 
 knappt heller, men jag tror att det är en bit av en stjärna som 
 har lossnat och ramlat av och far omkring i rymden hur som 
 helst.43 
 
I citatet ovan används Du för att rikta uppmärksamheten mot läsaren. Enligt Beck m fl och 

Reichenberg är connectivity också att författaren tolkat händelser och känslor. Lundberg & 

Reichenberg ger ett annat exempel från Lindgren på att författaren drar slutsatser om 

sambandet mellan händelser och de inblandades känslomässiga reaktioner på dessa händelser: 

 ”Så är det jämt”, tänkte Emil förbittrad. ”Man kan inte ta 
 honom med sej nånstans utan att han springer bort. ”44 
 
Här beskrivs att Emil är förbittrad när han tänker och hur han ser på pappans försvinnande.  

 

Beck m fl beskriver vidare att närheten även kan gestaltas genom att personerna i texten 

utropar och uppmanar saker, samt att personerna tänker högt. Vi anser att exempel på detta 

finns i Stora Emilboken där Emil både utropar och uppmanar sin mamma. Emil säger: ”Jag 

vill inte ha mi mysse, jag vill ha mi bysse!45 I detta citat är det en direkt uppmaning till Emils 

mamma om vad Emil vill ha och inte. Citatet visar även på muntlighet genom att dialogen är 

skriven med talspråk. Vi tycker också att Emil tänker högt när det står ”Genom fönstret 

kanske! Det skulle väl inte vara så svårt, tänkte Emil.” 46 Här talar inte Emil högt vad han 

tänker, men tankarna skrivs ut tydligt för läsaren.  

 

Reichenberg kom i sin studie fram till, att läsförståelsen hos eleverna ökade när texterna 

innehöll röst och kausalitet. Eleverna kunde även lättare läsa mellan raderna. Reichenberg 

skriver att det inte är innehållet i texterna som förändras utan att sammanhangen tydliggörs i 

texterna.47 

 
Vi analyserar texterna utifrån Reichenbergs beskrivning av röst i ”activity”, ”orality” och 

”connectivity”, som hon hämtat från Becks forskning. 48 Lundberg & Reichenberg beskriver 

kortfattat samma innehåll som Beck m fl och Reichenberg, men använder inte begreppen 

activity, orality och connectivity. Vi analyserar läroböckerna utifrån exempel från böckerna på 

ovanstående kriterier.  

                                                 
43   Lindgren, A. (1966) i Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 55. 
44   Beck, I. L., m fl (1995). s. 233, 225 f; Reichenberg, M. (2000). s. 87; Lindgren, A. (1966). i Lundberg, I. & 

Reichenberg, M. (2008). s. 55. 
45   Lindgren, A. (1963). Stora Emilboken. Stockholm: Rabén & Sjögren bokförlag. s. 72. 
46   A.a., s. 55. 
47   Reichenberg, M. (2000). s. 86 ff, 173. 
48   Beck, I., m fl (1995). s. 225; Reichenberg, M. (2000). s. 87. 
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Activity 

Vi tycker att activity är en svårtydd del av röstbegreppet i texter. Vi visar med exempel från 

texten på olika delar av activity men gör inte anspråk på att göra någon helomfattande analys. 

Från Vi Läser finns ett exempel som tar upp flera delar av begreppet röst som på s. 154 f där 

dialogen följer: 

 Pappa får en puss av mamma. 
 – Du var jättesöt, säger hon. 
 Pappa ler lite. 
 Därefter ska Mister Mystiqo 
 trolla fram duvor ur sin hatt. 
 Men då är hans trollstav borta. 
 – Min stav! ropar han. 
 Mister Mystiqo letar överallt. 
 Då tar Elin fram trollstaven. 
 Hon har den under tröjan. 
 – Här! ropar Elin. 
 Hon viftar med staven i luften. 
 – Jag bara trollade lite, säger hon.  

 

I det här citatet finns aktivitetsverb, som får, ler, ropar, tar och viftar. Meningarna är 

fullständiga med stor bokstav och punkt. Det finns tillbakasyftande ord, som Trollstaven, som 

syftar tillbaka på Mister Mystiqos trollstav och tröjan, som syftar på Elins tröja. Bestämda 

pronomen, som den används för att syfta tillbaka på trollstaven, hon syftar tillbaka på Elin, 

han syftar tillbaka på Mister Mystiqo och du syftar på pappan. Citatet visar också att det finns 

många dialoger i texten. Däremot finns inga direkt muntliga uttryck men texten har vanliga 

ord. 

 

I Förstagluttarna B finns en episod beskriven, som innefattar många av de delar som 

Reichenberg och Beck m fl definierar som röst. På sidan 57 f står det:  

 Mamma tyckte att hon skulle ha andra kläder nu på vintern. 
 Det tyckte Anna också. 
 – Jag kan trolla så att du kan vara en  
 skolflicka även utan klänningen, sa Anna. 
 – Äh, sa Moa. Det vågade hon inte tro på. 
 Att räkna hemma var inte så kul. Moa 
 ville hellre leka. 
 

I citatet ovan finns aktiva verb som tyckte, trolla, vågade, räkna och ville. Verben har aktiv 

form och inte passiv form. Citatet visar att texten har fullständiga meningar med stor bokstav 

och punkt samt subjekt och predikat. Det finns också bestämda pronomen i form av hon som 

syftar på Moa och mamma. Men också ett du som syftar på Moa. Det finns dialoger och 

muntliga ord som Äh, liksom att texten har vanliga ord och inga facktermer eller svåra 
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betydelser av ord. I samma mening tolkar författaren Moas känslor, när det står att Moa inte 

vågade tro på det och att Moa hellre lekte än räknade matte. I citatet finns inte något direkt 

tilltal till läsaren med.  

 

I Huset på Alvägen finns det också mycket röst, som exemplet på s. 109 f visar: 

 Larry ser ett foto på väggen. Det är en bild på en kvinna.  
 – Mamma, säger Koko. 
 – Hon tog oss hit från djungeln. Sedan dog hon, säger Ben. 
 Pang – bom – borta. 
 – Och ni blev kvar här? Säger Emma. 
 Ben och Koko nickar. 
 – Men vad gör ni här på dagarna? Frågar Larry. 
 – Vi tränar, säger Koko och lyfter tunga vikter. 
 – Jobbar ni inte? Frågar Emma. 
 – På nätterna, säger Ben. Vi jobbar i en djurpark.  

 

Citatet visar att texten är skriven med hela meningar och verben har aktiv form. Verben ser, 

tog, gör, tränar, lyfter, jobbar, visar på att texten har aktivitetsverb. Det finns en del bestämda 

pronomen: det syftar på fotot, hon syftar på mamma, ni och vi syftar på Koko och Ben. Det 

finns många dialoger i texten och muntliga drag, som Pang – bom – borta. Det som inte visas 

är att författaren beskriver vad personerna tänker och känner samt ett tilltal till läsaren. 

Tempusen är olika i läroböckerna, då Förstagluttarna är skriven i imperfekt till skillnad från 

Vi läser och Huset på Alvägen som är skrivna i presens.  

  

Orality 

I Vi Läser och Förstagluttarna används dialoger för att visa på samtalen mellan aktörerna i 

böckerna, liksom vanliga ord. Det är ett enkelt språk i böckerna, men det finns ord, som 

elever kan ha svårt att tyda, särskilt om svenska inte är förstaspråket. Exempel på ord från Vi 

Läser är ett uttryck på s. 12, där det står ”Svanen ler så kär och mild mot sin egen 

spegelbild.” Vi anser att kär och mild i betydelsen att svanen tycker att hon är vänlig, 

godhjärtad, snäll och mjuk i sättet är en ovanlig och svår översättning av dessa ord.  

 

Exempel från Vi Läser och Förstagluttarna på talspråksliknande texter och dialoger finns 

exempelvis i Vi Läser på s. 65, där det står: 

 Då reser sig Tor. 
 – Nu vet jag, säger han. Nu vet jag  
 vad vi ska göra för djuren som dör ut! 
 – Vi ordnar en loppmarknad, säger Tor. 
 – Va? säger Olson. 
 Håller lopporna på att dö ut? 
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Talspråksliknande drag finns det även exempel på i Förstagluttarna B på s. 6: 

 – Jag vill inte, sa Moa. Jag ser så stor ut  
 i den, som en riktig skolflicka. 
 – Ja-a! sa mamma. Min stora, lilla flicka. 

 

De två sista citaten visar på talspråk i uttrycken Va? och Ja-a! Dialogformen ses i form av 

dialogtecken, som visar på direkta tilltal till varandra. 

 

Connectivity 

Författarna i läseböckerna Huset på Alvägen, Vi Läser och Förstagluttarna skriver inte till 

läsaren direkt i du-form.  

 

Däremot tolkas händelser och känslor i alla böcker. I Huset på Alvägen får läsaren till en 

början följa med runt i huset för en presentation av invånarna. I denna presentation skriver 

författaren om personerna utan dialoger, men presenterar ändå känslor och händelser. 

Författaren skriver på s. 8, om hur det går till när Emma och Larry vaknar:  

 Emma vaknar i sin säng. 
 Hon hör att Larry knackar en gång. 
 Det betyder god morgon. 
 Emma ler. 
 Hon tycker om Larry. 
 Emma knackar en gång i golvet.  

 

I Vi läser, är de flesta meningarna skrivna i dialoger, så händelserna och känslorna uttrycks 

genom dialogerna. Mot slutet av boken finns det lite mer text, som beskriver ett förlopp 

utanför dialogerna, när en scen beskrivs där eleverna tittat på en film, som en elev i klassen 

filmat på cirkusen de tittat på. I exemplet tolkas frökens känslor för elefanterna på s. 163, där 

texten lyder:  

 Efteråt ser fröken ledsen ut.  
 Hon tycker synd om elefanterna. 
 Hon tror inte att de vill stå på händer. 
 – Snart kanske de dör ut, säger hon. 
 Då ger Tor fröken en kram. 

 

I Förstagluttarna B beskriver författaren händelser och känslor återkommande genom hela 

boken. Ett exempel på hur händelser och känslor kommer till uttryck finns på s. 29 f, där Moa 

och Elin har glömts kvar på fritids och blir rädda: 

 – Nej, sa Elin. Jag får inte vara ensam hemma. Det kan komma tjuvar och mördare. 
 – Ja det kan det, viskade Moa. Tyst, hörde du? 
 – Mamma! skrek Elin och sprang iväg. 
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 Nu blev Moa också rädd. 
 – Mamma hjälp! skrek Moa också och sprang efter Elin. 
 De kramade varandra och skrek högre och högre. De blev räddare och räddare. 

  

I Förstagluttarna C finns ett annat exempel på händelser och känslor, som beskrivs på s. 13, 

där Moa beskriver att hon blir ”sjösjuk i magen, när hon såg alla barn”. 

 

Personerna i texterna utropar och uppmanar i dialogerna. I Huset på Alvägen på s. 74, finner 

man en pratbubbla, där det står ett utrop "Guld och diamanter!" eller på s. 89 "Kanoner och 

pirater!" och "Suck och pust!" på s. 34. Alla dessa utrop förstärker texten och är fristående 

från själva läsetexten. 

 

I boken Vi läser finns en scen beskriven, där Tor och hans familj är på cirkus och deras hund 

Lump springer in på cirkusscenen, för att leka med hundarna, som ska uppträda. Cirkusdamen 

ropar och uppmanar när hon ropar på s. 158: 

 – Vems är hunden? ropar damen. Ta fatt hunden! 
 – Vov! säger Lump. 
 – Vov-vov! säger damens hundar.   

 

I Förstagluttarna B beskrivs utrop och uppmaning på s. 38, då Moas kusin Mille och 

fritidsledaren Ulf kommer tillbaka med taxi till fritidshemmet. De ska leta reda på Moa och 

Elin, som har blivit kvarglömda, när de andra åkte på picknick. Stycket lyder: 

 Samtidigt kom taxibilen med Ulf och Mille. 
 – Wow! sa Mille. Vad häftigt! 
 Det tyckte inte Ulf 
 – Sluta, skrek han till brandmännen. Jag har nyckel!   

 

I Förstagluttarna C finns ett exempel på uppmaning från Moas mamma som tycker att Moa 

ska ta av sig den nya klänningen de köpt till skolstarten. Mamman säger på s. 5: 

 

 – Den är snart utsliten, sa mamma. Ta av den nu! 
 – Jag kan inte, suckade Moa och beundrade sig själv i spegeln. 
 Tycker du inte att jag ser stor ut? 
 – Jo-o! Nu var det mammas tur att sucka. Min lilla flicka som redan ska börja skolan. 

 

Att personerna tänker högt anser vi att Moa gör i Förstagluttarna B på s. 7, där skolflickan 

Moa försvinner för klänningen kanske är magisk: 

 När Moa tog av sig klänningen, hände en  
 hemsk sak. Hon blev samma lilla Moa, som  
 hon alltid varit. 
     Skolflickan var borta. 
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 Hjälp! Tänk om klänningen var magisk. 
 Utan den var hon kanske ingen skolflicka? 

 

I citatet uttalar Moa inte tankarna högt för sig själv, men de beskrivs tydligt av författaren. 

 
Vi hittade ett uttryck i Förstagluttarna C där Mille viskar till sig själv. Det skulle kunna vara 

ett uttryck för att Mille tänker högt rent konkret. På s. 44 beskrivs, nämligen hur Mille 

reagerar, när han får en tallrik risgrynsgröt av mat-tanten, som är en maträtt han inte tycker 

om. Sekvensen lyder: 

 – Varsågod, sa hon och gav Mille en stor tallrik risgrynsgröt. 
 – Hjälp! viskade Mille. 
 – Nästa! sa mat-tanten. 
 

Av alla citaten ovan tycker vi att texterna i läroböckerna får anses ha mycket röst då de 

innehåller många av de drag, som Reichenberg och Beck m fl anser, karakteriserar en text 

med röst.49 

 
I alla läroböckerna finns det, som Beck m fl analyserat, som ”activity”. Läroböckerna är 

skrivna med aktiv form och aktiva verb. Läroböckerna innehåller bestämda pronomen vilket 

ingår i denna kategori. Även den kategori, som Beck m fl beskriver, som ”orality” finns 

representerad i läroböckerna genom att texterna innehåller dialoger, vanliga ord och att det 

förekommer talspråksuttryck i texterna. Den slutliga kategorin, som har beteckningen 

”connectivity”, finns representerad i alla läroböckerna, genom att händelser och känslor tolkas 

av författaren.50  

 

I läroboken Huset på Alvägen skriver författaren direkt till läsaren, genom att en figur berättar 

för läsaren om en händelse. Känslan man får när man läser boken, är att berättelsen nästan blir 

”filmisk”, dvs. berättelsen fångar intresset genom att personen pratar till läsaren, som på s. 71, 

där finns det en bild, som ska föreställa en filmrulle där man ser kapten Svärd. Det är kapten 

Svärd, som återberättar för Larry och Emma. På s. 71-74 kan man läsa:  

 Fege Fise fångade mig på de sju haven. Han låste in mig på sin båt. Nästa dag  
 skulle han kasta mig i havet. Jag tittade mig omkring. Där jag satt fanns tio   
 kanoner. Det fanns krut och kulor, men ingen eld. I ett hörn stod tio tunga kistor.  
 Jag försökte öppna dem. Men de var låsta. Jag var inlåst. Jag ville komma ut.   
 Jag måste hitta på något. Då såg jag att det satt en lös spik i väggen. Jag böjde   
 och drog i spiken. Till slut höll jag den i min hand. Jag stack spiken i låset till   
 den första kistan. Efter en stund hördes ett klick. Jag öppnade kistan. Kistan var   
 full av guld och diamanter. 

                                                 
49   Reichenberg, M. (2000). s. 86 ff; Beck, I., m fl (1995). s. 225. 
50   Beck, I. L., m fl (1995). s. 226. 
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Berättelsen väcker en nyfikenhet genom att personerna är så närvarande.  

 

I läroböckerna finns det beskrivningar av hur personer tänker högt, men förekomsten är inte 

så stor. Vi tycker, att resultatet visar, att böckerna har mycket röst som talar till läsaren. 

Eftersom delar av röstbegreppet kräver bra grammatiska kunskaper tycker vi röst är en 

svåranalyserad del av de olika kriterierna. Även om begreppen röst och kausalitet beskrivs, är 

det inte lätt för en lärare i praktiken att undersöka om en lärobok har röst enligt alla 

parametrar. Däremot kan författarrösten skönjas lätt genom att titta på dialoger och hur 

närvarande författaren är i sina beskrivningar. 

  

3.2.3 Textbindning 

Enligt Lundberg & Reichenberg, kan lättlästa texter ha hög grad av textbindning, som leder 

läsaren genom texten, så att läsaren inte behöver läsa så mycket mellan raderna och för att 

texten ska få en läsrytm. Texterna i nybörjarböcker har meningar som är så enkla som möjligt 

och de skrivs ofta på olika rader. Man undviker textbindande (kohesivskapande) referenser 

och skriver i stället ut vem som är aktiv i meningen, för att läsaren ska slippa koppla samman 

meningarna. Meningarna blir sönderstyckade som exempelvis meningarna: ”Lisa cyklar. Lisa 

cyklar fort. Lisa ser en å. Lisa kan inte stanna. Lisa faller i.” i stället för ”Lisa föll i ån därför 

att hon cyklade för fort och inte kunde stanna.”51 

 

Melin skriver i Textbindning i läroboksspråk, att det borde vara ett krav att textbindningen är 

bra i läroböcker, eftersom syftet är att eleverna ska förstå hur saker och ting hänger ihop i 

texterna. De ska förstå vad som är orsak till vad, hur händelseförloppet gick till. De 

textbindande delarna bestämmer om meningar och ord hålls samman till ett sammanhang med 

röd tråd. Enligt Melin kan det bland annat vara ord som beskriver ”orsak-verkan, före-efter, 

avsikt-följd.”52 Exempel på sådana syftande ord antar vi är ord som sedan, efteråt, nu, senare. 

För att få en förståelse för en text skapar läsaren själv sammanbindningar, för att få ett 

sammanhang av texten. För att göra texten tydligare kan texten även skrivas med 

sammanbindande ord och markeringar. Denna textbindning kan hjälpa till att syfta bakåt i 

texten t ex genom pronomen eller bestämda former. Exempelvis kan det enligt Lundberg & 

                                                 
51   Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 34. 
52   Melin, L. (1992). s. 21 f. 
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Reichenberg stå ”En buss kom farande nedför backen. Bussen var nära att krocka med en lastbil.” I 

den meningen är bussen sammanbindande ordet, som syftar tillbaka på den första bussen.53  

 

Ibland kan det krävas att läsaren har förkunskap för att förstå en mening. Det krävs inferenser, 

läsaren förutsätts ha förkunskap om en företeelse. För att förstå ett uttalande som ”saften är 

varm”, fast saften inte beskrivits innan, utan man bara har talat om matsäck, krävs det att 

läsaren själv förstår att saft brukar ingå i en matsäck, och att den kan bli varm av att ligga i 

ryggsäcken.54 

 

För att förstå sammanhanget i en text har läsaren hjälp av olika tillbakasyftande ord och 

ändelser, som ger läsaren ledning i vilket innehåll som är nytt och vad som syftar på något 

som nämnts tidigare. Pronomen, t ex som hon och han, har en tillbakasyftande funktion. 

Bestämda former syftar också tillbaka på tidigare nämnt substantiv, exv. tåget och blomman. 

Ibland är texten skriven så att läsaren förväntas förstå sammanhanget utan att substantivet har 

nämnts tidigare i texten. Sammanhanget ska i dessa fall vägleda läsaren. Lundberg & 

Reichenberg skriver, ”En skriven text inrymmer således mer eller mindre tydliga kohesiva 

band som kittar samman de olika meningarna och skapar ett intryck av sammanhang och 

flyt.”  I texter kan sambandet också knytas ihop av småord som ”därefter, dock, så, men, 

fastän, emellertid” osv. Sådana ord har barn ofta svårt att förstå och använda dem i 

läsförståelse.55  

 
Vi analyserar textbindning, genom att med exempel förklara hur texten är skriven utifrån 

ovanstående resonemang. Texterna är mestadels skrivna med huvudsatser, men det finns 

bisatser i de längre texterna. I Vi Läser kan satserna bindas ihop, som i detta textavsnitt på s. 

162 f: 

 Då och då ser man några elefanter. 
 Sedan ser man elefanter som står på händer. 
 Efteråt ser fröken ledsen ut. 
 Hon tycker synd om elefanterna. 
 Hon tror inte att de vill stå på händer. 

I detta exempel ser man att sedan och efteråt används för att slussa läsaren i tiden. Hon syftar 

på fröken och elefanterna på elefanterna på cirkusen. Även de syftar på elefanterna. 

 

I Huset på Alvägen finns det tillbakasyftande pronomen. Berättelsen är sammanhängande 
                                                 
53   Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 33. 
54    A.a., s. 33. 
55    A.a., s. 33 f. 
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genom att den ena händelsen leder till den andra.  I sitt sökande efter Sulan besöker Emma 

och Larry bröderna Söders lägenhet. Exemplet är hämtat från s. 109 f: 

 Larry ser ett foto på väggen. Det är en bild på en kvinna.  
 – Mamma, säger Koko. 
 – Hon tog oss hit från djungeln. Sedan dog hon, säger Ben. 
 Pang – bom – borta. 
 – Och ni blev kvar här? Säger Emma. 
 Ben och Koko nickar. 
 – Men vad gör ni här på dagarna? Frågar Larry. 
 – Vi tränar, säger Koko och lyfter tunga vikter. 
 – Jobbar ni inte? Frågar Emma. 
 – På nätterna, säger Ben. Vi jobbar i en djurpark.  

 

I ovanstående citat ser man att det syftar tillbaka på fotot, hon syftar tillbaka på mamma, 

sedan visar på sambandet att hon dog och att Ben och Koko blev kvar. Ni och vi syftar 

tillbaka på Ben och Koko. 

 

I Förstagluttarna B på s. 105 finns ett exempel på satssammanbindning: 

 Även om Moa inte ville vara med och  
 hämnas på Elin, fick de låna hennes 
 kärlekslista. Den var ju likadan som Elins. 
    Mille och Berta smet in i klassrummet  
 efter lunchen. Det tog hela rasten att skriva  
 upp alla killar som Elin var kär i.  
 
I den här texten finns tillbakasyftande pronomen i form av de som syftar tillbaka på Mille och 

Berta och den som syftar på kärlekslistan. Satserna binds ihop av som samt och, medan tiden 

beskrivs genom efter lunchen och det tog hela rasten.  

 

I Förstagluttarna C finns det ett mer rytmiskt språk och fler beskrivningar, som gör det lättare 

att bilda sig en helhet av händelserna. Som exempel i texten på s. 14: 

 En trappa upp låg deras klassrum. Det visste de,  
 eftersom de hade varit där och lekt skolbarn en hel  
 dag före sommaren.  
 Nu skulle de inte leka längre. Nu var det allvar. 
 
I den här texten beskrivs tidsperspektivet genom att berätta om före sommaren och nu. Det 

finns tillbakasyftande pronomen i form av de. Ordet och binder ihop texten. Texten ger en 

förklaring till varför de inte skulle leka längre. Ordet eftersom visar på orsakssamband.  

 

Vid vår analys ser vi att läroböckerna, särskilt på den enklaste nivån, huvudsakligen består av 

huvudsatser, som skrivs på olika rader. I läroböckerna används framför allt tillbakasyftande 

pronomen och bestämd form, för att syfta tillbaka på personer och händelser i texten, men 
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även andra ord för textbindning förekommer. I de svårare texterna används en större flora av 

ord, för att uttrycka hur innehållet binds samman. Böckerna har en bra textbindning med 

bestämda former och tillbakasyftande pronomen. På så sätt finns det en tydlighet genom 

texterna. I Förstagluttarna, tycker vi, att vi genom vår enkla analys hittat fler uttryck för 

textbindning. När man läser Förstagluttarna får man en klar känsla för hur berättelsen hänger 

ihop, även om texten inte har långa bisatser. Texten har även många beskrivande adjektiv, som 

förgyller beskrivningarna. 

 

3.2.4 Förklarade orsakssamband – kausalitet  

I Lundberg & Reichenberg står förklarade orsakssamband med som ett kriterium för lättlästa 

texter. Reichenberg har gjort studier av läsbarheten i lärobokstexter. Hon skriver, att en läsare 

som ska förstå en text, måste bygga upp en inre bild och koppla samman informationen i 

texten. För att kunna bygga upp den inre bilden och läsförståelsen måste läsaren se ”orsak-

verkan-sambanden”. Elever som har brister med läsförståelsen, kan ha svårt med att se hur 

delarna hänger ihop. Reichenberg beskriver detta, som att textens delar kittas samman likt en 

tegelvägg, där murbruket utgörs av de ord som binder ihop innehållet. Sådana ord är, enligt 

Reichenberg därför att, alltså, eftersom, annars, trots att, därför, ledde till, berodde på, gjorde 

att, för, medförde, så, bidrog till, så att, för att och även om.56  

 

Enligt Reichenberg, är kausalitet ett stort begrepp som är svårt att begränsa i en studie. 

Kausala samband kan vara klart uttryckta eller underförstådda. Reichenberg menar, att det 

finns ord som framförallt används för att visa på kausalitet. Orden är därför, nämligen, av det 

skälet, följden blev, det beror på. Reichenberg förändrade i sin studie lärobokstexter. Hon 

hade en originalversion, en version som fick högre grad av kausalitet (förklarade 

orsakssamband), en version som fick röst och den fjärde versionen som förändrades så att den 

fick större grad av både kausalitet och röst. När hon förändrade texten med tanke på 

kausalitet, frågade hon sig för varje mening om eleven kunde se orsak och verkan i meningen 

och om eleven kunde få svaren på frågan varför? Hon bearbetade lärobokstexterna, så att 

tankeleden blev tydligare och skrev in ovanstående ord som visade på orsak och verkan. I den 

version, som bara hade fått en ökad grad av kausalitet, blev det inte någon betydelsefull 

ökning av läsförståelsen. Däremot blev de versioner som förändrats med röst och både röst 

                                                 
56 Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 8; Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, 

läsaren och samtalet. Stockholm: Natur och Kultur. s. 25-28. Orden används i Reichenbergs studie 2000.  
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och kausalitet mycket lättare att förstå för andraspråkselever. I de texterna hade 

andraspråkselever nästan lika god läsförståelse som förstaspråkseleverna hade. 

Andraspråkseleverna fick en mycket bättre läsförståelse av lärobokstexter i historia och 

samhällskunskap. Inger Lindberg skriver som kritik mot studien, att texterna som förändrades 

med tanke på kausalitet och röst blev längre än originalversionen, vilket i sig skulle kunna 

gynna läsförståelsen. Därför anser Lindberg, att studien är svårtolkad.57 

 

Reichenbergs föregångare var Beck m fl, som i sin studie undersökte om en text med tydliga 

samband skulle göra det lättare för läsaren att läsa mellan raderna. Det visade sig att läsaren 

hade lättare för att läsa mellan och bortom raderna, när texten innehöll många och tydligare 

orsakssamband. I en text där sambanden mellan orsak och verkan förklaras tydligt, finns en 

hög grad av kausalitet, dvs. orsaken till att en händelse ledde till en annan förklaras för 

läsaren.58 

 
 
Vi analyserar orsakssamband utifrån den metod Reichenberg använde. Kausalitet syftar på 

beskrivning av orsak och verkan i texter. Reichenberg analyserade utifrån om texten, mening 

för mening, ger svar på varför-frågor. Kausalitet visas genom samordnade konjunktionerna för 

eller så. Adverbiala uttryck som beskriver kausalitet är därför, nämligen, av det skälet. Ord 

som följden blev, det beror på uttrycker också kausalitet. Ibland är orsaksrelationerna inte 

utskriva utan är underförstådda. Andra uttryck, som enligt Reichenberg, visar på kausalitet är 

alltså, annars, därför, därför att, eftersom, för, för att, så, så att, trots att, även om, ledde till, 

berodde på, gjorde att, medförde, bidrog till. Vi analyserar utifrån dessa parametrar och 

diskuterar utifrån exempel från texten.59 

 
I Vi Läser, tycker vi, att det saknas tydliga orsakssamband i vissa dialoger. Det är främst i 

början av boken, som vi upplever att dialogerna ibland lämnas utan vidare kommentarer. I 

början av Vi Läser är texterna enkla med meningar i dialogform, som skrivs på olika rader, 

som exempelvis på sidan 20 f: 

 – Hej, sa Tor. 
 – Hej, sa Elin. 
 Här är Lump. 

                                                 
57 Reichenberg, M. (2000). s. 82 ff; Lindberg, I. (2007). Ordil. En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i 

läromedel för grundskolans senare år. I: Lindberg Inger och Johansson Kokkinakis (red.), Ordil. En 
korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. Göteborg: Institutet för 
svenska som andraspråk. s. 22. 

58   Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). s. 50; Beck, I. L., m fl (1995). s. 220. 
59   Reichenberg, M. (2000). s. 82 ff. 
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 – Här är vår fröken, sa Tor. 
 – Fin hund, sa Siv. 
 – Vov, sa Lump. 

 

Det här exemplet tycker vi saknar tydliga orsakssamband. Orsakssambanden är 

underförstådda. Bilderna hjälper till att tolka texten, där Tor och Elin först säger hej till 

fröken, men fröken vänder sig bara om och svarar inte. Fröken ger heller ingen kommentar till 

att de presenterar Lump. När Tor presenterar fröken för Elin, ser man på bilden att Elin och 

fröken hälsar men fröken har fortfarande inte sagt hej till någon av dem. I stället kommer en 

kommentar från Siv om att Lump är fin och Lump svarar.  

 

Ibland skrivs orsakssambanden inte ut som på s. 63 i Vi läser där fröken och Olson pratar med 

varandra:  

 – Varför vill du ha mer papper? sa fröken. 
 – Det ska bli en stor val, sa Olson. 

 

I detta citat finns ett underförstått därför att i början av andra dialogen som beskriver varför 
han vill ha ett större papper.  
 

Längre fram i Vi läser, blir texterna längre och orsakssambanden beskrivs tydligare som på s. 

99, där texten lyder: 

 – När åker du till Mars? frågar Olson. 
 – I april, säger Tor. 
 Då skrattar Siv så att hon får en bit morot i halsen. 

 

I ovanstående citat beskrivs orsakssambanden genom att då syftar på att Siv skrattar därför att 

Tor svarar i april och så att beskriver att hon fick moroten i halsen för att hon skrattade så 

mycket. 

  

I Huset på Alvägen finns det tydliga orsakssamband, till exempel på s. 11: 

 Emma och Lary träffas ute i trappan. 
 – Var är Sulan? Frågar Emma. 
 – Jag vet inte, säger Larry. 
 – Vi måste leta, säger Emma. 

 

Emmas fråga känns befogad och man ser på bilden att Larry håller i ett hundkoppel. Larry 

svarar på frågan och Emma reagerar på svaret hon får.   

 

Vi tycker genom vår enkla analys av olika ord för orsakssamband att det verkar finnas fler 
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olika uttryck för orsakssamband i Förstagluttarna B, som på s. 54, där Danne säger ”Om Gud 

levde så satt inte min pappa inne”. Här visas genom om och så att ett orsakssamband finns 

mellan Gud och fängelset. 

 

I Förstagluttarna C finns ett exempel, där orsakssambanden tydligt beskrivs med orden 

därför och eftersom, vilket gör att resonemanget är lätt att följa på s. 12: 

 Därför var Mille och Moa kusiner. Mille hade kusiner i Norrland också,  
 eftersom hans pappas syskon bodde där. Det hade inte Moa. Det tyckte 
 hon var fuskigt, eftersom Mille därför fick fler julklappar än hon. 

 

Nedan följer en enkel genomgång av olika ord för orsakssamband i texterna. Utifrån denna 

enkla sammanställning och känslan från när vi läst böckerna är ändå intrycket att 

Förstagluttarna innehåller fler olika uttryck för orsakssamband än Vi Läser och Huset på 

Alvägen. 

 

Kausalitet A-nivå B-nivå C-nivå Text för alla 
Vi Läser så, då så att, då, så, för 

att 
därför, så, så att  så, när, därför, 

då, så att 
Huset på 
Alvägen  

 så nära, för - - 

Förstagluttarna Så att, så, om 
man tar är man 
en tjuv, utom 

så att, så då, för 
att, därför, för, 
så, trots att, utan 
att, eftersom 

för, så, så att, då, 
eftersom, på att, 
därför, utan att, 
när, varför, när   

- 

 
 
Enligt Reichenberg, är förekomsten av orsakssamband ett sätt att göra en text lättläst och 

tydlig. Kausalitet, som Reichenberg kallar att koppla samman information i texten med 

varandra, är inte särskilt förekommande i de undersökta böckerna.60 I Förstagluttarna B och 

C tycker vi oss se att orsakssambanden är tydligare utskrivna än i Vi Läser, Huset på Alvägen 

och Förstagluttarna A. Orsakssamband finns men de uttrycks indirekt. Kanske är det så att 

strävan har varit att skriva korta texter, som ska vara lätta att koda av och i andra hand att 

kunna få ett sammanhang av. Dessa lättlästa läroböcker saknar ofta tydliga mönster för hur 

delarna hänger ihop. Vi tror att samtalen kring lärobokstexterna är viktiga, för att eleverna ska 

få möjlighet att förstå innehållet i de ibland osammanhängande, texterna. Läroböckerna lägger 

stort ansvar på eleven att läsa mellan raderna när texten inte utvecklas till en 

sammanhängande text.  

                                                 
60  Reichenberg, M. (2000).  s. 82–84. 
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4. Diskussion 

4.1 Urval och metod 

Vi anser, att vårt urval är representativt för de läroböcker som används ute på skolorna. Vi har 

själva träffat på läroboken Vi Läser som använts i flerspråkiga klasser. Att böckerna skulle 

vara lättlästa förstod vi från början, men vi trodde att vi skulle få större spridning på våra 

resultat än vad resultatet visat. Vi hade kunnat göra en annan sorts undersökning och valt 

böcker från olika årskurser eller jämfört läroböcker av samma serie för olika årskurser och då 

tittat på nivåskillnaden i lättlästhet. Nu valde vi att jämföra liknande böcker, för att det är i 

den situationen vi som lärare kommer att hamna, då vi ska välja lämplig litteratur för våra 

elever. Vi vet också av erfarenhet att den språkliga bakgrunden hos eleverna varierar, liksom 

kunskaperna i det svenska språket. Vi tycker att vår studie har vidgat vårt perspektiv på vilka 

svårigheter det kan finnas, även i lättlästa böcker, för elever som lär sig läsa. Vi tycker, att det 

har varit svårt att hitta lättillgängliga metoder, som påvisar de olika kriterierna och det krävs 

en väldigt god språkkunskap, för att kriterierna ska kunna bedömas och analyseras. Det hade 

varit enklare att titta på några kriterier i ett större antal böcker för år ett, men vi ville se om 

kriterierna kunde användas av lärare ute på fältet, vilket har visat sig vara en svårframkomlig 

väg.  

 

4.2 Är läroböckerna lättlästa? På vilket sätt skilj er de sig åt?   

 

Är då läroböcker i ämnet svenska för år ett lättlästa utifrån kriterierna, som Lundberg & 

Reichenberg ställt upp för en lättläst text? Vi anser efter vår genomgång av böckerna att 

böckerna är lättlästa utifrån kriterierna Lundberg & Reichenberg ställt upp. Vi tycker inte, att 

det finns något som direkt ifrågasätter Lundberg & Reichenbergs kategorier, eftersom de av 

olika forskare bevisats vara viktiga delar i hur lättläst en text är. Däremot är de olika 

kategorierna inte alltid lättanalyserade, varför de inte utgör någon enkel metod att avgöra om 

läroböckerna är lättlästa eller inte.  

 

Eftersom böckerna är skrivna på en sådan grundläggande nivå, är texterna korta och enkla, 

men de ger ändå olika intryck hos läsaren. Läroböckerna skiljer sig något åt i sin utformning 

vilket påverkar den sammanhängande berättelsen. I Huset på Alvägen och Förstagluttarna 
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består läroböckerna av en sammanhängande berättelse från början till slut, medan det i 

läroboken Vi Läser finns sidor med bokstavsbeskrivningar insprängda i lärobokstexten. I 

resultatet ser man att läseböckerna skiljer sig åt lite grann i de olika kriterierna, men att 

böckerna ändå är lättlästa. Däremot som lärare i situationen att välja ut en bra bok för sina 

elever, finns det fler kriterier att ta hänsyn till. Det är svårt att säga vilken bok som bäst 

gynnar elevernas läs- och skrivutveckling, eftersom läseböckerna även har tillhörande 

övningsböcker, som måste tas med i bedömningen om vilken bok som bäst gynnar elevernas 

läsutveckling. Även läsebokens utseende genom typografi, layout och bilder anser vi vara 

viktiga faktorer som påverkar lusten och motivationen att läsa, men också hur lätt det är att 

koda av innehållet och få ett sammanhang i texten. Det samma gäller innehållet i berättelsen 

som vi tror har en stor påverkan på motivationen och intresset hos eleverna. Läseböckerna 

bygger också på läsmetodiker, vilket måste tas med i bedömningen för hur en lärare väljer en 

bok till sin undervisning. Detta har vi inte tittat på i denna uppsats. 

 

Vad vi noterat är att samtliga kriterier inte går att applicera på de undersökta läseböckerna. 

Betyder det då att kriterierna inte är användbara? Nej, självklart inte. Vad vi fann var att på 

vissa av kriterierna blev utfallet mycket tunt. Vi fick exempelvis på kriteriet praktiska 

exempel inte ut mycket. Det kan ha sin förklaring i att dessa böcker är enkelt skrivna och 

därför förekommer det heller inte praktiska exempel. Om vi däremot hade granskat läseböcker 

för äldre elever, hade vi hittat mera av praktiska exempel, eftersom texter för äldre elever inte 

är konstruerade för att vara lättlästa i första hand. Det är detta, som är orsaken till att vissa 

kriterier har behandlats mera uttömmande, medan andra kriterier inte är så väl utvecklade. De 

kriterier, som inte gav något kunde vi ha uteslutit, men vi tyckte att de ändå sa något och 

därför är även de redovisade.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att granska kriterierna för att se om de var ett bra verktyg att 

kunna göra bedömningar med. Metoden är komplex och den består av många delar, som man 

bör ta hänsyn till. Vi har granskat huruvida kriterierna är tillämpningsbara och inte huruvida 

böckerna är lättlästa. Eftersom vi applicerar kriterierna på de redovisade läseböckerna blir 

konsekvensen att vi därmed också säger något om läseböckerna och om de är lättlästa eller 

inte.  

 

Vi tycker inte att kriterierna är en enkel metod för lärare ute i praktiken, som ska göra en 

bedömning av läroböcker. Däremot är Lundberg & Reichenbergs kriterier utformade utifrån 
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forskning och verkar relevanta. Vi har bara tagit med en bråkdel av all forskning vi kommit i 

kontakt med under studiens gång.  

 

När vi arbetat med denna uppsats har vi frågat oss vilka fler faktorer hos läroböckerna som 

påverkar elevernas läs- och skrivinlärning. Vi har kommit på några sådana faktorer såsom 

bilder, böckernas innehåll, typografi och layout. Det vore intressant att intervjua lärare om hur 

de ser på dessa faktorer och hur de påverkar lärarens val av läseböcker. Även 

övningsböckernas betydelse för helheten och därmed för lärarens val av läsebok är ett ämne 

som skulle vara värt att studera. Vi tycker också att det skulle vara intressant att fråga lärare 

förutsättningslöst hur de väljer lärobok. Vilka strategier och metoder använder de sig av? Kan 

man på så vis hitta några gemensamma referenspunkter, som kan ligga till grund för ett nytt 

analysverktyg för läroböcker? 
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