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Sammanfattning  

Skolan har den viktiga uppgiften att ge elever förutsättningar att utveckla en god 
läsförmågavilket i sin tur är grunden för allt lärande. I grundskolan sker en 
förskjutning i den meningen att elever går från att lära sig att läsa till att läsa för 
att lära. I de senare åren ska läsningen fungera som ett redskap då texterna blir 
mer informativa och mer språkligt avancerade. Förskjutningen är en del av den 
progression som elever förväntas göra i sin läsning mellan årskurs 1–3 och 4–6. 
Stadieövergången kan vara kritisk för en del elever och orsaka en nedgång i vad 
som kallas The Fourth Grade Slump. Denna studie syftar till att belysa hur 
läroböckernas krav på elevers läsförmåga höjs från årskurs 3 till 4 genom 
textanalys av lärobokstexter i historia och religion. Textanalysen utgår ifrån 
Systemisk Funktionell Lingvistik på så sätt att vi undersöker frekvensen av olika 
vokabulärkategorier samt behovet av att göra olika inferenser under läsningen av 
lärobokstexter. Resultatet visar att vokabulärkategorierna fackord och 
ämnesspecifika ord samt behovet av att göra inferenser ökar. När de gäller de 
undersökta textavsnitten behöver elever flertalet gånger läsa mellan raderna och 
dra slutsatser utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper om ämnet, men även ha 
ett brett och utvecklat ordförråd för att förstå textens innehåll. Elever behöver röra 
sig från ett vardagsnära till ett mer avancerat skolspråk där tidigare erfarenheter 
spelar en allt större roll och undervisningen behöver därför kompensera för 
elevers skilda kunskaper och förutsättningar.  
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Förord  
Denna process som heter uppsatsskrivande har utan överdrift prövat oss på många 

plan och vi är nu både lättade och en smula stolta över vårt arbete. Vi har 

stundtals känt oss ensamma, förvirrade och dåliga men det är med facit i hand 

bara en nödvändig del av skrivandet då utveckling och kunskap faktiskt behöver 

göra lite ont. 

Vi har trots allt inte varit ensamma på vår väg då vi har haft varandra. Vi har läst, 

skrattat, gråtit och skrivit vartenda ord av denna uppsats tillsammans. Vi har även 

haft stort stöd av vår handledningsgrupp med andra studenter, handledare och 

bedömande lärare som vi vill rikta ett stort tack till. Det största tack vill vi dock ge 

till vår handledare Christina Lindh. Christina har fått oss att bryta ner och plocka 

isär, både oss själva och vårt arbete för att sedan plocka upp, strukturera och 

fokusera. Vårt arbete har precis som vi följt samma process och vi kommer nu ut 

på andra sidan, starkare och bättre med mängder av nyvunna kunskaper och 

erfarenheter. Vi blev tidigt tillsagda att vi skulle ”kill our darlings” och det har vi 

sannerligen gjort, både materialmässigt och privat. Till vårt ursprungliga material 

vill vi säga tack för att det fanns med en bit på vägen. Till våra privata ”darlings” 

vill vi säga tack för att ni fortfarande vill vara med oss.   

  

Perstorp och Malmö 23 maj 2022 

Emelie Ahlberg och Sofie Lindstedt  
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1 Inledning  
I vårt föränderliga informationssamhälle möts vi dagligen av oändliga mängder text 

som måste sättas in i ett sammanhang och förstås vilket kräver god läsförmåga (Bjar 

2006). De språkliga kraven i skolan blir dessutom allt högre (Bruce, Sventelius, 

Ivarsson & Svensson 2016) och en del elever uppnår inte den läsförmåga som krävs 

för att kunna tillgodogöra sig alla texter de möter i skolan. I vår kommande roll som 

lärare i svenska har vi ett särskilt ansvar att ge elever förutsättningar att utveckla en 

god läsförmåga vilket är grunden för allt lärande (Rosén & Gustavsson 2006). 

Westlund (2016) beskriver läsförmåga som ett samspel mellan avkodning och 

läsförståelse där avkodning innebär att läsa och tyda orden i en text. Läsförståelse 

definieras utifrån hur läsaren kan använda sig av tidigare erfarenheter, vilken typ 

av texter som möts samt vilket intresse och engagemang läsaren upplever 

(Westlund 2016).  

I amerikansk forskning (se t.ex. Chall 1996) beskrivs ett ökat kunskapsglapp i 

övergången mellan årskurs 3 och 4 vilket har fått benämningen The Fourth Grade 

Slump. En orsak till kunskapsglappet som man har diskuterat är den förändringen i 

lärobokstexter som gör sig gällande i riktning mot en större komplexitet samtidigt 

som elevers läsning behöver fungera som ett redskap i lärandet. Även Liberg (2006) 

lyfter motsvarande problematik i svensk kontext genom att belysa den så kallade 

SO-chocken. Liberg (2006) beskriver att elever näst intill drabbas av en chock på 

grund av den ökade informationstakten i texterna. 

Skolinspektionen (2021) lyfter fram att det främst är i läroböcker som elever 

möter texter i skolan. Även läromedelsutredningen (2021) belyser lärobokens roll 

och dess särskilda betydelse för elevers läsutveckling och beskriver också hur 

lärare ibland förlitar sig på att läroböcker behandlar det som står i kurs- och 

ämnesplanerna. Dock poängteras det att detta kan leda till att elever inte får 

tillräcklig undervisning då läroböcker inte alltid stämmer överens med kursplanen. 

Melander (2003) betonar vikten av att läroböcker bör hålla en viss standard. 

Elever måste förstå språket i dessa texter samtidigt som de ska fungera som ett 

föredöme för deras vidare utveckling av ämnesspecifika språkkunskaper.  
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Enkvist (2021) beskriver i sin krönika i Svenska Dagbladet att skolan idag använder 

läroböcker som materialsamling vilket innebär att elever enbart använder dem för 

att hitta svar på frågor som läraren delar ut. Det bekräftar våra upplevelser av hur 

läroböcker används i skolan och särskilt i de mer lästunga ämnena såsom natur- och 

samhällsorienterade ämnen. Även Skolverket (2017) belyser de utmaningar elever 

ställs inför vid läsning av texter i årskurs 4 och understryker de särskilda utmaningar 

som finns gällande språk och ämnesinnehåll samt att använda sina erfarenheter vid 

läsning. Elever behöver utveckla ett ämnesspråk för att kunna tillgodogöra sig 

innehållet vilket innebär både förkunskaper om ämnet och kunskaper om olika ords 

betydelse men även hur de används i olika sammanhang.  

Mot bakgrund av det kunskapsglapp som kan uppstå i årskurs 4 vill vi genom vår 

studie belysa hur de höjda förväntningarna på elevers läsförmåga från årskurs 3 till 

4 kommer till uttryck i lärobokstexter. För att synliggöra de krav som lärobokstexter 

kan ställa analyserar vi olika språkliga drag i  lärobokstexter i de 

samhällsorienterande ämnena historia och religion utifrån den textuella och 

ideationella funktionen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur förväntningar på elevers läsförmåga höjs från 

årskurs 3 till 4. För att uppnå vårt syfte undersöker vi hur lärobokstexter i 

samhällsorienterande ämnen, historia och religion, förändras på textuell och 

ideationell nivå.   

Med utgångspunkt i syftet ställs följande frågor:  

● Hur förändras de aktuella lärobokstexternas lexikogrammatik på ordnivå? 

● Hur förändras behovet av att göra inferenser i de aktuella 

lärobokstexterna? 

1.2 Avgränsningar  
I inledningen presenteras vårt val att undersöka lärobokstexter från de 

samhällsorienterande ämnena, och vi motiverar det med en hänvisning till SO-
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chocken som Liberg (2006) belyser. Studien avgränsas ytterligare till att 

undersöka lärobokstexter i ämnena religion och historia och det motiveras mot 

bakgrund av den beskrivning som Lindh (2019) ger, nämligen att de 

samhällsorienterande ämnen religion, geografi, historia och samhällskunskap är 

“sprungna ur helt olika akademiska ämnesdiscipliner” (Lindh 2019, s.23). 

Exempelvis kan ämnet geografi i olika delar av världen ses som antingen ett 

samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt ämne eller både och. Ämnena har 

även olika traditioner och egna kursplaner med skilda kunskapskrav (Skolverket 

2019) vilket blir synligt i läroböcker. Ämnet samhällskunskap behandlar väldigt 

skilda områden i årskurs 1–3 samt 4–6 och avgränsningen att undersöka texter i 

religion och historia gjordes således för att de behandlar liknande områden i båda 

stadierna.   

1.3 Disposition 
För att leda läsaren in på ämnet börjar denna studie med en inledning som följs av 

dess syfte och frågeställningar. För att beskriva och förklara vad som ligger till 

grund för den valda studien redogörs sedan för en bakgrund. Därefter presenteras 

ett urval av tidigare forskning under tre rubriker som är relevanta för ämnet. 

Vidare följer de teoretiska utgångspunkter som används i studien samt den metod 

som används för att samla in empirin. Metodavsnittet beskriver vårt urval, 

material samt analysmetod där våra analysverktyg presenteras. Därefter 

presenteras resultat samt en analys som följs av en diskussion. I diskussionen 

kopplas resultatet till den tidigare forskningen samt till våra frågeställningar. 

Diskussionsavsnittet avslutas med en metoddiskussion där vi diskuterar för- och 

nackdelar med den valda metoden samt vilka andra metoder som hade kunnat vara 

aktuella att tillämpa. Studien avslutas med att vi drar slutsatser utifrån resultatet 

och diskussionen samt ges förslag på vidare forskning.   
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2 Bakgrund  
Nedan presenteras en bakgrund till varför textanalys av texter i läroböcker är 

relevant att göra. Bakgrunden beskriver hur olika stadieövergångar kan ge 

konsekvenser för elevers utveckling med fokus på läsförmåga samt hur det blir 

synligt i läroplanen. Många forskare pekar på att de mer avancerade texter elever 

möter i bland annat läroböcker som blir mer informationstäta och ämnesspecifika. 

Förväntningarna höjs med elevers ålder men även med den progression som 

framgår i kursplaner för respektive ämne. I skoldebatten pekar många på en 

förväntan på att elevers läsning ska fungera som ett redskap för lärande.     

Olika stadieövergångar är en naturlig del av skolan där elever ska förflytta sig 

fysiskt, socialt och kunskapsmässigt. En stadieövergång kan ibland innebära nya 

klassrum och skolor och därmed nya sociala konstellationer i form av 

klasskamrater och lärare. Även kursplaner förändras med bland annat högre nivå 

på innehållet samt fler och nya ämnen vilket innebär att kraven på elevers 

kunskaper ökar. En stadieövergång mellan årskurs 3 och 4 kan vara kritisk då 

högre ställda krav på bland annat elevers språkliga förmåga kan leda The Fourth 

Grade Slump (Chall, Jacobs & Baldwin 1991) som nämndes i inledningen. I 

mellanåren förväntas elever inte enbart att läsa texter på en högre språklig nivå 

utan de ska också läsa för att lära. 

Elevers läsutveckling genomgår olika stadier där läsningen fyller olika funktioner. 

I lågstadiet lär sig elever att läsa och texterna kännetecknas oftast av att de är 

korta och illustrerade samt att de handlar om vardagsnära ting som elever har 

erfarenheter av. Lärandets fokus under lågstadiet är att skapa ett flyt i läsningen. 

På mellanstadiet skiftar fokus till att läsa för att lära, vilket ställer högre krav på 

elever då texterna blir mer komplexa och innehållsrika samtidigt som elever 

förväntas att läsa i många olika genrer (Chall 1996). Progressionen avseende 

elevers läsförmåga blir synlig genom ämnenas kursplaner (Skolverket 2019). I 

ämnet svenska skrivs det fram explicit genom en ökad förväntan på elevers 

förmåga att läsa i årskurs 4–6 då det sker en förskjutning från att läsa bekanta och 

elevnära texter till mer allmän skönlitteratur och sakprosatexter. Kraven går från 

att enbart kunna kommentera och återge innehållet till att även kunna göra 
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sammanfattningar och koppla till sammanhanget. I årskurs 3 anger 

kunskapskravet att elever ska kunna resonera om texters budskap på ett enkelt sätt 

samt relateras till egna erfarenheter medan i årskurs 4–6 ska budskapen även 

tolkas där resonemangen är underbyggda samt utgår ifrån egna erfarenheter. För 

andra ämnen som exempelvis historia och religion är kraven mer implicita. I 

ämnet religion förväntas elever i årskurs 3 kunna samtala om, ge exempel, återge 

innehåll och ge beskrivningar medan de i årskurs 6 ska kunna resonera om 

likheter och skillnader, visa på samband samt jämföra och redogöra. I historia ska 

elever i årskurs 3 ge exempel, beskriva och göra enkla jämförelser. Elever i 

årskurs 6 ska kunna resonera, visa på orsaker, konsekvenser och samband men 

även tolka och dra slutsatser. Sammanfattningsvis visar skrivningarna i läroplanen 

att elever i årskurs 4–6 behöver läsa för att lära och att progressionen i deras 

läsförmåga måste öka. Dock syns en mer explicit beskrivning av denna 

progression i kunskapskraven för ämnet svenska medan det är mer implicit i 

historia och religion. 

Stanovich (2009) poängterar att svag läsförmåga ger negativa konsekvenser där 

han lyfter Matteuseffekten som en konsekvens av skillnaderna i elevers 

läsutveckling. Matteuseffekten är ett begrepp som har sitt ursprung i ett citat från 

Matteusevangeliet 25:29 i Bibeln som lyder: “Var och en som har, han skall få, 

och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har”. 

Inom läsforskningen beskrivs det som att de starka eleverna blir allt starkare 

medan de svagare blir allt svagare och kunskapsglappet blir därmed större 

(Kempe 2015). Stanovich (2009) påpekar även att elever med hög läsförmåga blir 

starkare genom att de främst förvärvar kunskaperna från sin omgivning såsom 

skolan och hemmet. Hirsch (2003) menar också att starka läsare även kan ta till 

sig innehållet och bekanta sig med obekanta ord i texter och därmed öka sitt 

ordförråd. En svag läsare kommer däremot ofta från en språkligt fattig miljö, 

vilket innebär att de inte får rätt förutsättningar från sin omgivning för att utveckla 

sin språkliga förmåga. Läsare med ett litet ordförråd kommer därför även gå miste 

om både förståelsen för texten samt de nyvunna orden. En nedgång i läsförmåga 

vid övergången från årskurs 3 till 4 där elever riskerar att hamna i The Fourth 

Grade Slump och där Matteuseffekten ökar får således konsekvenser för lärande i 
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alla ämnen. Övergången innebär även ökade förväntningar på elevers läsförmåga 

då främst ämnesspråk och mer informativa och komplexa texter tar större plats 

vilket kräver att elever behöver läsa mycket och många olika texter (McTavish 

2008).  

Sammanfattningsvis visar denna bakgrund på hur en del elever riskerar att hamna 

efter i sin läsförmåga vid stadieövergången mellan årskurs 3 och 4 och att en 

Matteuseffekt kan uppstå. Den visar även att det till stor del beror på att mer 

avancerade texter träder in i årskurs 4 och elever ska dessutom utifrån 

kunskapskraven göra en progression i hur de läser texter. De förväntas inte enbart 

ta sig an mer språkligt avancerade texter utan de behöver även bland annat föra 

resonemang, tolka budskap samt använda erfarenheter för att förstå det de läser. 

Med andra ord behöver de läsa för att lära. 

Nedan presenteras tidigare forskning som mer ingående belyser hur språket 

förändras i texter som elever möter i årskurs 4 men även vad undervisningen 

behöver behandla för att minska det kunskapsglapp som kan uppstå.  
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3 Tidigare forskning  
I avsnittet nedan presenteras det rådande forskningsläget vi tagit del av som leder 

fram till vår studie. Forskningen presenteras under tre rubriker som beskriver hur 

texter i läroböcker förändras samt hur elevers ordförråd påverkar förståelsen av 

texter.  

3.1 Det förändrade textmaterialet  
I vår bakgrund synliggörs hur elevers läsförmåga skiljer sig åt och hur övergången 

mellan årskurs 3 och 4 kan innebära en utmaning för en del elever. Magnusson 

och Nauclér (2006) poängterar att förväntan på elevers läsförmåga höjs då fler 

textgenrer införs vilket i sin tur håller en högre språklig nivå. I deras studie 

jämförs elevers förmåga i avkodning och läsförståelse i slutet av årskurs 3 och 4 

med fokus på elever som haft språkstörning i förskoleåldern. Resultatet visar att 

samtliga elever var goda avkodare i årskurs 3 och att skillnaden i läsförståelsen 

var liten. I slutet av årskurs 4 var däremot skillnaden större. Elever med former av 

språkstörningar visade även en sämre förmåga i sin avkodning och hade svårare 

att förstå textens innehåll trots att avkodningen hade varit densamma i årskurs 3. 

Studiens resultat visar att en god avkodning inte är tillräckligt för att uppnå 

läsförståelse, när större krav ställs på både ordförråd och grammatik.  

Även Liberg, Af Geijerstam & Wiksten Folkeryd (2010) lyfter fram det 

förändrade textmaterialet då texterna i de första åren i skolan oftast är av 

berättande karaktär med ett enkelt språk med få ämnesspecifika ord. Liberg 

(2006) menar att texterna också blir mer ämnesspecifika, längre och mer 

avancerade. Hon gör i sin studie en textanalys av en läromedelstext för att 

synliggöra förändringen. I sin studie undersöker hon förekomsten av semantiska 

nätverk och referenter i en kortare text om bronsålder samt vilka inferenser eleven 

behöver göra. Resultatet visar att information kommer tätt i texten och att läsaren 

behöver göra egna inferenser för att förstå texten. För att göra inferenser behöver 

läsaren ha ett brett ordförråd med förkunskaper om hur ord hänger samman samt 

kunna dra egna slutsatser. Liberg (2006) resonerar om huruvida inträdet av de mer 

informativa och ämnesspecifika texterna nödvändigtvis inte behöver göras för 
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tidigt men när det väl görs behöver undervisningen ge elever förutsättningar att ta 

sig an texterna och få de förkunskaper som krävs för att förstå de ämnesspecifika 

orden i läromedelstexter.  

Till skillnad från Liberg (2006) menar Palincsar och Duke (2004) att inträdet av 

olika textgenrer och därmed den informativa texten, bör ske tidigare för att 

förbereda elever inför de senare åren. Palincsar och Duke (2004) redogör för ett 

antal studier som är gjorda i USA där syftet är att ta reda på relationen mellan 

texten och läsaren och hur den kan göras mer meningsfull. En av studierna som är 

gjord av Nell Duke är en observationsstudie. Duke besökte totalt 20 olika skolor, 

varav 10 ligger i socioekonomiskt utsatta områden och 10 i områden med hög 

socioekonomisk status. Besöken skedde fyra gånger under ett år där Duke 

observerade hur eleverna exponeras för olika texttyper. Resultatet visar att 

eleverna inte exponeras för formella och informativa texter i de tidigare skolåren. 

Hennes hypotes utgår ifrån att elevers läs- och skrivprestationer påverkas av hur 

mycket eleverna exponeras för och får arbeta med respektive genre. I 

undersökningen framgår det att elever i årskurs 1 exponeras i genomsnitt 3,6 

minuter per dag för informativa texter och siffran var ännu lägre i klassrum i 

socioekonomiskt utsatta områden. Vidare sammanställer Duke och kollegor 

(2004) ytterligare forskning som tyder på att elever kan gynnas av att tidigt 

exponeras för informativa texter. Palincsar och Duke (2004) anser att lärare måste 

integrera ämnesstoffet med läsundervisning i syfte att främja både läs- och 

skrivprestationer och för att göra relationen mellan text och läsare mer 

meningsfull och på så vis förbereda eleverna för de senare skolåren.  

Oavsett när inträdet av fler genrer och mer informativa texter sker under 

skolgången understryker Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) 

vikten av att texter som elever möter i skolan bör syfta till att utveckla ett 

skolspråk där skolspråket kännetecknas av ett mer abstrakt, ämnesspecifikt språk. 

Genom att analysera språket och orden som används i texterna är det möjligt att 

säga något om innehållet som är av vikt att ta hänsyn till vid val av text för att 

stärka elevers läsförmåga (Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd 2010). I 

deras studie görs en textanalys av två lärobokstexter i ämnet historia där de 
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använder sig av teorin Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL) som fokuserar på 

språkets funktioner i en text. SFL som teori beskriver att språket är 

metafunktionellt och att den ideationella-, interpersonella- och textuella 

metafunktionen samspelar i text för att skapa betydelse. I analysen har bland annat 

referenter, användning av verb och aktörer i texten analyserats vilket ger en tydlig 

bild av de olika texternas innehåll. Resultatet visar att den ena texten förhåller sig 

mer abstrakt och generell till sitt innehåll och är av den beskrivande genren, 

medan den andra texten rör sig inom den berättande genren där fakta knyter an till 

en inledande berättelse. Vid diskussion av resultatet poängterar Liberg, af 

Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) att texten av berättande karaktär upplevs 

som enklare att både läsa och förstå medan den andra med sitt mer ämnesspecifika 

språk upplevs som svårare. Texten från den beskrivande genren kräver att elever 

utvecklar sitt skolspråk vilket behöver tas hänsyn till i undervisningen.  

Sammanfattningsvis anser både Palincsar och Duke (2004) och Liberg, af 

Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) att elever behöver utsättas för och 

bekanta sig med de mer informativa texterna för att kunna behärska texttypen. De 

menar även att läraren bär ett ansvar i att undervisningen ska ge elever möjlighet 

att utveckla ett skolspråk samtidigt som elever behöver få läsundervisning kopplat 

till ämnesstoffet.  

3.2 Vikten av ett brett ordförråd  
För att öka elevers läsförmåga krävs en undervisning som syftar till att främja 

elevernas läsförståelse. Hirsch (2003) understyker vikten av god läsförståelse och 

i vilken hög grad den är beroende av kunskap om ord. Han lyfter fram tre punkter 

för att öka elevers läsförståelse där den första är att skapa ett flyt i läsningen 

genom snabb avkodning av orden vilket krävs för att kunna lägga fokus på 

förståelsen. Hirsch förklarar vikten av läsflyt på följande vis: “A big difference 

between an expert and a novice reader is the ability to take in basic features very 

fast, thereby leaving the mind free to concentrate on important features.” (Hirsch 

2003, s.13). Grundläggande funktioner för läsning såsom att ha ett brett ordförråd 

kräver övning och mycket läsning vilket leder till punkt två. Enligt Hirsch (2003) 

innebär punkt två att grunden för ett brett ordförråd byggs redan i hemmet och här 
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konstateras hur skillnader i barns ordförråd är socioekonomiskt relaterade. Hirsch 

(2003) pekar på att starka läsare i årskurs 1 kan dubbelt så många ord som de 

svaga läsarna och att skillnaden har växt till fyra gånger så många ord under sista 

året på gymnasiet. Anledningen till denna skillnad är att en läsare behöver kunna 

95 procent av orden i en text för att skapa förståelse. En stark läsare kommer 

därför både kunna ta till sig innehållet och bekanta sig med de fem procenten av 

obekanta ord och därmed utöka sitt ordförråd. En svag läsare med litet ordförråd 

kommer däremot gå miste om både förståelsen av texten samt de nyvunna orden 

vilket bidrar till en ökad Matteuseffekt. Den tredje punkten som Hirsch (2003) 

menar är avgörande för läsförståelse är domänkunskaper som innefattar kunskap 

om ämnet, vilken typ av text som läses samt vilka inferenser eleven kan göra som 

baseras på tidigare erfarenheter. Elever behöver därför öka sitt ordförråd och 

befinna sig i en språkrik miljö.  

Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) bekräftar att förståelse för en 

stor mängd av ord krävs för att kunna läsa och förstå en text. De beskriver även att 

en hög andel av orden i en text ofta är vanligt förekommande ord som vi använder 

oss av frekvent medan de resterande är ämnesspecifika. Dessa ämnesspecifika ord 

är ord som kan användas inom ett visst ämne men även i andra sammanhang och 

som då kan får en helt annan betydelse. Denna förändring av betydelsen av ett ord 

kan bli problematiskt för många, inte minst för andraspråkselever. Även Edling 

(2006) talar om att förståelse för ord är avgörande. Hon påpekar att orden kan ha 

en abstrakt och konkret men även en generell betydelse. Abstrakta ord kan endast 

uppfattas av tanken och beskrivs ofta som egenskaper, tillstånd eller känslor 

medan konkreta ord beskriver hur något faktiskt är eller betecknar specifika 

föremål eller ämnen. De generella orden är ofta ämnesspecifika och används inom 

sitt ämne men ändrar betydelse när de används inom ett annat ämne och kan för 

många anses som de mest problematiska orden. Hennes studie av lärobokstexter 

inom natur- och samhällsorienterande ämnen samt svenskämnet syftar bland annat 

till att bidra med kunskap om övergången från vardagsspråk till mer 

ämnesspecifikt språk. Även hon studerar språket inom ramen för SFL där 

grammatiska strukturer analyseras för att belysa hur innehållet i texterna skiljer 

sig åt. Resultatet visar bland annat att användandet av abstrakta och 
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generaliserande substantiv är markant högre i naturorienterande ämnen i 

jämförelse med de samhällsorienterande ämnena och svenska. Denna ökning av 

abstrakta och generaliserande ord ses inte enbart i naturorienterande ämnets texter 

utan även i alla ämnen längre upp i åren. När man inom ramarna för SFL-teorin 

analyserar språkets olika funktioner ägnas även uppmärksamhet mot ideationella 

strukturen såsom inferenser där resultatet av Edlings (2006) studie visar en ökning 

på behovet av att göra inferenser.  

3.3 Ordförrådets olika delar 
Pia Nygård Larsson (2011) understryker att språket är tekniskt och abstrakt i sin 

avhandling om biologiämnets texter. Genom textanalys beskriver hon språket 

inom ramen för SFL och belyser även hur forskning visar på skillnader angående 

ordförråd inom de olika skolämnena. Hon belyser även att läroböcker oftast 

används i strategiskt syfte, vilket är en uppfattning som kan jämföras med 

Enkvists (2021) rapport som visar att läroboken används för att finna svar på 

frågor. Syftet med Nygård Larssons (2011) avhandling är att beskriva relationen 

mellan texter och språkbruk. I det sammanhanget använder hon till exempel 

textstrukturella och verbalspråkliga perspektiv i sina analyser av lärobokstexter. 

För att komplettera teorin, SFL, om språkets metafunktioner använder Nygård 

Larsson (2011) lexikogrammatiska verktyg i sin analys genom att kategorisera 

orden i texter. Att dela in ord i olika kategorier ger en översikt över användandet 

av olika typer av ord såsom vardagliga, ämnesspecifika och abstrakta ord vilket 

sedan i sin tur kan användas för att beskriva ordens olika metafunktioner. 

Resultatet visar hur elever behöver undervisning och stöttning i att röra sig från ett 

mer vardagsnära språk till ett mer specialiserat för att kunna ta till sig innehållet 

och uppnå läsförståelse. Det visar även att orden i läroböcker kan innebära en 

utmaning då de uppfattas som tekniska. Ett tekniskt språk kännetecknas ofta av 

mer frekvent användning av ämnesspecifika ord vilket enligt Nygård Larsson 

(2011) är svårare för elever i allmänhet men andraspråkselever i synnerhet.   

Det är emellertid inte enbart andraspråkselever som kan uppleva språket i 

läroböcker som problematiskt (Nygård Larsson 2011). Melander (2003) beskriver 

sammanfattningsvis i sin översikt av forskning om läroböcker ur ett 
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läsförståelseperspektiv, en relativ ogynnsam användning av språket. Melander 

(2003) ställer frågor om hur språket ser ut, om det är ett bra språk och även om 

språkbruk ur ett historiskt perspektiv. Resultatet visar att texter i läroböcker bland 

annat har en hög informationstakt utan någon röd tråd och svaga textbindningar.  

Det blir tydligt att texter ofta är abstrakta och opersonliga vilket leder till problem 

med läsförståelse då framför allt yngre elever behöver ett mer konkret och 

vardagsnära språk. Melander (2003) vill dock genom följande citat förklara att 

språket i läroböcker bör fungera som förebild för ett mer avancerat språk “Ur 

fackspråklig synvinkel kan läroböckerna antas vara ett av de viktigaste mönstren 

för hur man språkligt hanterar olika kunskapsområden (Melander 2003 s.134)”. 

Sammanfattningsvis understryker Melander (2003) att läroboken kan betraktas 

som en av de mest spridda sakprosatexter och att den är en produkt av sin tid 

vilket gör den intressant att studera. Språket i texter behöver utmana elevers 

läsning och ordförråd för att utveckla elevers repertoar samtidigt som det ska vara 

begripligt både på en grammatisk funktionell nivå och innehållsmässigt.   

Ordförrådets storlek är således avgörande och även Lindberg (2006) beskriver hur 

olika ordkategorier i läromedel kan innebära svårigheter för elever. Lindberg 

(2006) belyser distinktionen mellan ämnesspecifika, allmänt akademiska ord och 

fackord och beskriver hur fackord som endast förknippas med ett specifikt ämne 

inte nödvändigtvis är de som anses svårast för elever. Vidare understryker 

Lindberg (2006) även att de ämnesspecifika ord i skolspråket som används i 

läroböcker ofta används i mer abstrakt mening medan samma ord i vardagen har 

en mer konkret betydelse. Exempel på detta är ordet ”teckna” som i vardagen 

vanligtvis har en betydelse för de flesta elever, medan det inom matematiken får 

en helt annan. Elever kan således ha en uppfattning om att de kan orden men ändå 

inte förstå det de läser.  

Lindberg (2007) har i sin roll som projektledare deltagit i sammanställning av en 

rapport inom projektet OrdiL. Rapporten har som syfte att kartlägga ordförråd i 

läroböcker genom en korpusbaserad1 kartläggning. Lindberg (2007) beskriver att 

 
1 en storskalig studie av skriven text 



 

 18 (46) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

det ofta är de ämnesspecifika orden samt de mer allmänna orden som kan bli 

problematiska i läroböcker då det inte läggs lika mycket fokus på att förklara 

dessa ord för elever. Järborg (2007) som författat ett kapitel i OrdiL poängterar 

vikten av att teoretiskt precisera ord och talar då om mentala lexikon. Alla 

människor besitter ett individuellt mentalt lexikon som består av ordförråd och 

kunskaper om orden på olika nivåer. Resonemangen om mentala lexikon 

konkretiseras i likhet med Nygård Larsson (2011) genom att dela in ord i olika 

vokabulärkategorier för att på ett kvantitativt sätt kunna identifiera orden i texter. 

Vokabulärkategorierna presenteras mer ingående under våra teoretiska 

utgångspunkter. Järborg (2007) anser att kvantitativa studier av texter är 

fördelaktigt då frekvens av ord synliggörs men poängterar även att de bör 

kompletteras med kvalitativa tolkningar för att kunna dra slutsatser av resultatet.  

Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten på flera saker. För det första 

betonas vikten av ett brett ordförråd och att ordförrådet består av många olika 

delar som individuellt utvecklas på olika sätt och i olika takt. För det andra 

poängteras även varför analys av lärobokstexter är relevant i förhållande till 

undervisning som ska ge elever rätt förutsättningar att utveckla sin läsförmåga.     

4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som används som 

utgångspunkt för studien. Först beskrivs Systemisk Funktionell Lingvistik och 

dess olika funktioner och sedan presenteras våra analysverktyg.   

4.1 Systemisk Funktionell Lingvistik  
Teorin Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL) är en språkteori utvecklad av 

Michael Halliday. Enligt Lindberg (2007) lägger teorin stor vikt på språkets 

betydelse för lärande och att språket ses som ett socialt fenomen. Teorin har bland 

annat använts för att beskriva hur elevers språkliga förmåga står i relation till 

läroplanernas förväntningar genom att analysera elevtexter såväl som 

lärobokstexter.  
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Inom teorin beskrivs språkets betydelse med hjälp av olika begrepp där vi 

kommer fokusera på att betydelseskapande är skiktat och metafunktionellt. När 

betydelseskapandet beskrivs som skiktat innebär det att man analyserar språket 

utifrån olika perspektiv. Det vill säga att språket får olika betydelser beroende på 

vad som analyseras, exempelvis kontexten eller lexikogrammatiken. Teorin 

belyser att språket är komplext och därmed räcker inte de betydelseskapande 

skikten för att tala om språket utan teorin delar även in språket i tre 

betydelseskapande dimensioner som benämns som metafunktioner. 

Metafunktionerna är de som mest associeras till teorin och är vanligt 

förekommande i modeller för textanalys (se t.ex. Hellspong & Ledin 1997). 

Metafunktionerna är: den interpersonella, den ideationella och den textuella 

(Holmberg, Grahn och Magnusson 2014). Den interpersonella metafunktionen 

visar hur vi använder språket i socialt samspel, exempelvis vilka attityder som 

framgår i en text. Den ideationella är den erfarenhetsbaserade metafunktionen som 

fokuserar på hur innehållet i texten beskriver vår uppfattning av världen. Vid 

läsning konstruerar läsaren sin egen betydelse av textens innehåll bland annat 

genom att göra inferenser. Slutligen behandlar den sista metafunktionen språkets 

form med hjälp av grammatiska begrepp såsom ord, satser och meningar 

(Hellspong & Ledin 1997). Holmberg (2019) beskriver att den textuella 

metafunktionen organiserar genom språkets form, de ideationella och 

interpersonella till en enhet för att skapa förståelse.  

De tre metafunktionerna hänger således samman och fungerar i samspel med 

varandra. I vår studie kommer vi ta avstamp från den textuella funktionen som 

möjliggör jämförelse och diskussion om språket. Även den ideationella 

funktionen ger oss stöd i vår analys av inferenser. Vår studie utgår även ifrån 

SFL:s lexikogrammatiska betydelseskapande skikt då studier av texter på ordnivå 

kan synliggöra hur orden förändras i texterna och vilka krav som ställs på elevers 

ordförråd.  

I analysen om det lexikogrammatiska skiktet och av den textuella funktionen 

utgår vi även från Järborgs (2007) teorier om mentala lexikon och hans 

vokabulärkategorier för att på ett kvantitativt sätt kunna identifiera ord i texter. De 
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olika vokabulärkategorierna är: allmänspråkliga ord, abstrakt skriftspråkliga ord, 

ämnesspecifika ord samt fackord. Den ideationella funktionen analyseras genom 

Westlunds (2009) två beskrivningar av olika inferenser som är modellbaserade 

och textbaserade. Nedan presenteras Järborgs (2007) vokabulärkategorier och 

Westlunds (2009) inferensbeskrivningar.  

4.1.1 Vokabulärkategorier  
Alla begreppsförklaringar nedan utgår ifrån Järborgs (2007) definitioner.  

Allmänspråkliga ord är ord som vi möter i vardagen men som även förekommer i 

formella sammanhang. Exempelvis människa, vara och springa. Fortsättningsvis 

benämns dessa som vardagsord.  

Abstrakt skriftspråkliga ord definieras som generella och ofta förekommande i 

sakprosa såsom exempelvis läroböcker. Reflektera, resurser, påverka och 

livssituation är exempel på abstrakt skriftspråkliga ord.  

Ämnesspecifika ord kännetecknas av att de är starkt kopplade till det specifika 

ämnet men kan också förekomma i andra sammanhang. Exempel på 

ämnesspecifika ord är åker, odla, tro, klimat och kyrka.   

Fackord som exempelvis decimalform, träl och nattvarden är unika för sitt ämne. 

Till skillnad från ämnesspecifika ord förekommer fackord inte i andra 

sammanhang.  

De presenterade vokabulärkategorierna kommer fungera som våra analysverktyg 

på lexikogrammatisk nivå i textanalysen.  

4.1.2 Inferenser  
Vid läsning av texter behöver läsaren ibland göra inferenser vilket innebär att fylla 

i det som inte står utskrivet i texten. Ofta beskrivs detta som att “läsa mellan 

raderna” för att kunna få förståelse för textens innehåll (Westlund 2009).  

En modellbaserad inferens innebär att läsaren använder sina egna förkunskaper 

om ämnet. Läsarens erfarenheter och bakgrund spelar därför stor roll för att kunna 
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göra inferenser. Följande citat är exempel på en elev som gör en modellbaserad 

inferens:  

Lena och Pelle packar ner sina badkläder. De såg att några barn hade byggt höga 
sandslott.  
- Var var Pelle och Lisa?  
- På stranden.  
- Hur vet du det? 
- De såg ju att där var sandslott. Man bygger sandslott på stranden. (Westlund 2009, 
s.102) 

Textbaserade inferenser innebär att kunna ordna information från olika delar av 

texten för att få förståelse för textens innehåll och därefter kunna dra slutsatser. 

Följande citat är exempel på en elev (elev A) som kan göra en textbaserad 

inferens men även en elev (elev B) som inte kan koppla ihop textens innehåll och 

dra en slutsats: 

Mamma är glad för att storebror Pelle inte delar med sig av sina godsaker till sin 
lillebror Lars. Hon berömmer storebror. Lillebror blir arg och tycker att det är orättvist. 
Han vill också ha godis. De båda bröderna tittar på TV och efter en stund kommer 
mamman in med sprutan som lillebror ska ha i benet. Lillebror har diabetes och då får 
man inte äta socker för då kan man bli sjuk. Sprutan kändes bara som ett litet 
myggstick.  
  Gjorde mamman rätt?  
  Elev A: Ja, för han har ju diabetes och om han ätit godiset så skulle han ha blivit sjuk!   
  Elev B: Nej, hon var orättvis mot honom! Varför skulle han bli utan godis? Det var     
orättvist. (Westlund 2009, s. 103)  

De modellbaserade och textbaserade inferenserna kommer i vår textanalys hjälpa 

oss att kunna avgöra vilka kunskaper elever behöver för att kunna förstå varje 

inferens. Det vill säga om eleven behöver tidigare erfarenheter och/eller förståelse 

för ord och textens innehåll.  

5 Metod och material  
Med utgångspunkt i den tidigare forskningen som lyfter det förändrade 

textmaterialet och vilka konsekvenser det får för elevers läsning, motiveras vårt 

val att undersöka texter som elever möter i skolan. Vi har valt att undersöka texter 

i läroböcker för årskurs 3 och 4 för att sedan belysa vilka krav som de ställer på 

elevers läsförmåga.  
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I följande avsnitt redogörs för val av läroböcker att analysera, hur vi har samlat in 

materialet samt vilka kriterier som ligger bakom våra urval. Avslutningsvis 

presenteras vårt val av analysmetod samt etiska överväganden.  

5.1 Urvalskriterier, insamlingsmetod och valt 
material  
Vid våra diskussioner om urval kom vi fram till ett antal kriterier som ligger till 

grund för våra val. Vi beslutade oss för att enbart välja ut läroböcker från de 

samhällsorienterande ämnena och valet motiveras utifrån Libergs (2006) tankar 

om SO-chocken som nämns i inledningen. Chocken orsakas av den stora mängd 

informationstäta texter som elever förväntas läsa och förstå i årskurs 4. Vi tog 

därför beslut om att välja ut informativa texter från läroböckerna. Vi övervägde att 

analysera läroböcker från fler ämnen där ett större urval texter å ena sidan hade 

kunnat ge ett mer generellt resultat, å andra sidan fanns en risk att urvalet hade 

blivit för stort för denna studie. Ytterligare en anledning till vårt beslut att endast 

utgå från ett ämne är att vi har en bredare kunskap om ämnet och det är mer 

aktuellt i vårt kommande yrkesliv eftersom vi efter examen är behöriga lärare i 

samhällsorienterande ämnen.  

För att uppnå ett så objektivt resultatet som möjligt var ett annat kriterium att välja 

läroböcker från olika förlag med anledning av att de har olika upplägg och 

utformning. Vi har därmed valt att analysera texter från de tre förlagen Liber, 

Capensis samt Natur & Kultur som alla är utgivna under vår nuvarande läroplan. 

Inledningsvis hade vi en förhoppning om att analysera läroböcker gjorda för 

endast årskurs 3 respektive 4. Vi fann dock att det inte var fullt möjligt då en 

majoritet av läromedlen är stadiebaserade och vi fann endast ett som är avsett för 

årskurs 4. De stadiebaserade läroböckerna innehåller allt eleverna förväntas 

inhämta kunskaper om under årskurs 1–3 respektive 4–6. För att ändå kunna 

synliggöra den progression som elever förväntas göra i sin läsning mellan årskurs 

3 och 4 har vi utifrån erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning samt 

yrkeserfarenhet systematiskt valt ut texter genom att ha kunskap om vad elever 

läser om i respektive årskurs. Det var även en utmaning att finna läroböcker från 

årskurs 1–3 och vi fick hålla till godo med det som gick att hitta. De böcker vi 
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hade att tillgå hade dessutom liten andel informativa texter men vi har valt ut 

texter som mest liknar den informativa strukturen.  

Enligt kursplanen (Skolverket 2019) i årskurs 3 läser elever om kristendomen 

vilket de även gör i årskurs 4. Vi valde därför ämnet religion och att analysera en 

text från en lärobok för årskurs 1–3 respektive 4. Vi har också valt ämnet historia 

där elever i årskurs 1–3 ska läsa om forntiden, stenåldern, bronsåldern och 

järnåldern, där järnåldern vanligtvis är det sista de läser om i årskurs 3. I årskurs 

4–6 ska elever läsa om vikingatiden, medeltiden, vasatiden och stormaktstiden. 

För att kunna jämföra det förändrade textmaterialet mellan årskurs 3 och 4 har vi i 

ämnet religion valt den första sidan i kapitlet om Kristendomen där en 

introduktion till religionen finns. I ämnet historia har vi valt två texter som 

behandlar livet på gården och i byn utifrån de två olika tidsepokerna, järnåldern 

och vikingatiden. För en tydlig översikt över valt material se tabellen nedan.  

Tabell 1 - materialöversikt  

Fullständig titel PULS SO-boken 
Grundbok  

PULS   
Historia 
Grundbok  

Boken om SO SO 4 grundbok 

Förlag Natur & Kultur Natur & Kultur Liber Capensis 

Författare Körner, G. & 
Willebrand, M. 

Körner, G. & 
Lindberg, P. 

Hedin, A. & 
Ivansson, E. 

Engstrand, M., 
Engström, M., 
Lindholm, J. & 
Wallmark, U.E. 

Utgivningsår 2011 2012 2013 2022 

Årskurs 1–3 4–6 1–3 4 

Ämne Historia Historia Religion Religion 

Sida  132 18 49 144 

 

Avslutningsvis har det insamlade materialet lånats från två skolor som är våra 

nuvarande arbetsplatser vilket gjorde att vi fick ta beslutet att välja tre 

stadiebaserade läroböcker och ett som endast är avsett för årskurs 4. Vi har 

således gjort ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Denscombe (2018) är 

fördelaktigt vid småskaliga forskningsprojekt med begränsad tid och budget. 



 

 24 (46) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

5.2 Analysmetod  
Metoden som användes för att analysera det insamlade materialet i denna studie är 

en mixad metod med både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. 

Textanalysen lämpar sig väl för denna studie då syftet är att välja ut texter, 

beskriva innehållet och skapa kunskap utifrån ett avgränsat forskningsproblem 

(Widén 2017). 

Vid vår analys av det insamlade materialet har vi inspirerats av Nygård Larsson 

(2011) som i sin textanalys av läroböcker kategoriserar orden för att skapa en 

översikt. Vidare har vi i vårt kvalitativa tillvägagångssätt precis som Widén 

(2017) valt att ställa frågor till lärobokstexterna angående deras innehåll och form 

som en del i ett textanalytiskt förfarande. Våra frågor utgår ifrån Järborgs (2007) 

vokabulärkategorier som presenterades i våra teoretiska utgångspunkter men även 

Westlunds (2009) beskrivningar av inferenser.  

 Följande frågor ställdes till texterna: 

● Hur många vardagliga ord finns i texten? 

● Hur många abstrakt skriftspråkliga ord finns i texten? 

● Hur många ämnesspecifika ord finns i texten? 

● Hur många fackord finns i texten? 

● Hur många modellbaserade inferenser behöver göras?  

● Hur många textbaserade inferenser behöver göras? 

Vid analys av texterna gör vi en kvantitativ analys där vi har räknat förekomsten 

av vardagliga, abstrakt skriftspråkliga, ämnesspecifika ord och fackord samt hur 

många inferenser som behöver göras. När vi räknat orden i texterna har vi valt att 

färgmarkera vokabulärkategorierna i olika färger för att enkelt skilja dem åt. Rosa 

färg markerar vardagsord, grön används för ämnesspecifika ord, gul för abstrakt 

skriftspråkliga ord och brun markerar fackord. För att synliggöra inferenser har vi 

valt att stryka under de meningar som vi anser kräva en förmåga hos läsaren att 

läsa mellan raderna (se bilaga 1–4) för att sedan avgöra om de är text- eller 

modellbaserade. Vi började med att markera alla fackord för att sedan markera 
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abstrakt skriftspråkliga, ämnesspecifika, vardagsord och sist inferenser. Resultatet 

av den kvantitativa analysen presenteras i tabeller under rubrik 6.1 och 6.2.  

Kvantitativa data ger å ena sidan övertygande resultat då de baseras på exakta 

mätningar där resultatet ofta presenteras genom diagram och tabeller. Resultatet 

måste å andra sidan diskuteras och sättas in i ett sammanhang (Denscombe 2018), 

vilket vi gör genom att tolka resultatet med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna som innebär att språket har stor betydelse för lärandet och att 

grammatiken kan användas som analytiska utgångspunkter för att förstå, beskriva 

och tala om språket.  

5.3 Etiska överväganden  
Forskningsetik är grundläggande för all god forskning och behövs för att skydda 

deltagarna. Det finns olika koder inom forskningsetiken som ger vägledning om 

vad som bör undvikas och om vilka åtgärder som behövs vidtas (Denscombe 

2018). Dessa koder ligger till grund för god forskningssed och baseras på att 

kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande klarläggs mellan 

forskare och deltagare (codex.vr.se). Vi behöver inte ta hänsyn till några deltagare 

i vår studie men vi har däremot skyldigheter gentemot författarna och förlagen till 

läroböckerna med hänsyn till upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyldigheterna 

omfattar bland annat att vi i våra diskussioner och slutsatser behöver vara sakliga i 

framställningarna av materialet och även återge innehållet exakt så som det är. 

Allt material som framställs i denna studie är korrekt citerat och vi har även valt 

att inte ta med originaltexterna utan att först bearbeta dem. För att försäkra oss om 

tillstånd att använda textmaterialet och bifoga dem till denna studie, bad vi varje 

förlag om tillstånd via mejl, vilket också har beviljats i samtliga fall.  
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6 Resultatanalys  
Nedan kommer resultatet av textanalysen presenteras på så sätt att vi redovisar en 

lärobokstext i taget genom en tabell med en kort sammanfattning för att i slutet 

göra en sammanställande analys av vårt resultat.  

6.1 Resultat  
I tabellerna nedan presenteras frekvensen av de vokabulärkategorier som används 

som analysverktyg i vår textanalys. Frekvensen redovisas med siffror som följs av 

parenteser som beskriver hur många gånger orden förekom i texten. Det vill säga 

att tabellen nedan exempelvis visar att 99 olika vardagsord används totalt 170 

gånger i texten.  

6.1.1 PULS SO-boken grundbok, järnåldern  
Tabell 2 - resultat av en text om järnåldern i PULS SO-boken 1–3 Grundbok  

Rubrik Totala ord Vardagsor
d 

Ämnesspe
cifika ord 

Abstrakt 
skriftspråk
liga ord  

Fackord Modellbas
erade 
inferenser 

Textbaser
ade 
inferenser 

Hemma 
på gården  

211 99 (170) 29 (35) 3 (3)  3 (3) 3 2 

 

Texten (se bilaga 1) innehåller tre styckesindelningar med varsin rubrik. Det 

första stycket är av en mer berättande karaktär men sedan övergår texten till att 

beskriva fakta kopplat till berättelsen. Texten inleds med att tala till läsaren 

genom ett förstapersonsperspektiv och använder ett personligt pronomen “vi” för 

att sedan anta ett mer objektivt perspektiv där författaren beskriver hur människor 

på järnåldern levde. Det finns totalt 211 ord i texten där vardagsord dominerar och 

i texten finns 29 ämnesspecifika ord, exempelvis husmor, gård, bönder och stall. 

De ämnesspecifika orden förekommer totalt 35 gånger.  

Endast tre abstrakt skriftspråkliga ord finns i texten och används bara varsin gång. 

Dessa är: bestämda, sysslar och främmande. De fackord som används är 

järnåldern, trälar och trälkvinnor.  
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Eleven behöver göra tre modellbaserade inferenser samt två textbaserade vid 

läsning av texten. Ett tydligt exempel på modellbaserad inferens är när texten 

säger “Ibland är han ute i krig.” (Körner & Willebrand 2011, s.132). För att förstå 

meningen behöver eleven ha kunskaper om att krig var en del av vardagen och att 

män ofta behövde delta i krig medan kvinnan stannade hemma.  

Ett annat exempel på inferens är när texten beskriver att husmor ser till att det 

finns mat till alla. Meningen lyder: “Hon bestämmer hur mycket mat som får ätas 

upp och hur mycket som måste sparas till vintern.” (Körner & Willebrand 2011, 

s.132). Denna mening kräver till stor del en textbaserad inferens då kopplingar till 

tidigare information från texten kan ge förståelse för att det var mycket kallt på 

vintern. Eleven behöver dock till viss del även göra en modellbaserad inferens då 

det krävs kunskaper om varför det inte går att införskaffa mat under vintern. 

6.1.2 PULS Historia Grundbok, vikingatiden 
Tabell 3 - resultat av en text om vikingatiden i PULS Historia 4–6 Grundbok  

Rubrik Totala ord Vardagsord Ämnesspe
cifika ord 

Abstrakt 
skriftsprå
kliga ord 

Fackord Modellba
serade 
inferense
r 

Textbase
rade 
inferense
r 

Livet i 
vikingabyn 

286 130 (229) 34 (41) 6 (9) 7 (7) 6  3 

 

Även denna text (se bilaga 2) innehåller tre styckesindelningar med varsin rubrik. 

Det finns totalt 286 ord i texten. I likhet med texten från 1–3 dominerar 

vardagsorden. De ämnesspecifika orden representeras av 34 olika som 

förekommer 41 gånger. Exempel på ämnesspecifika ord är fiender, hövding, 

smedja och rista. 

I texten finns sju abstrakt skriftspråkliga ord som alla används en gång. De är: 

räknades, livsviktigt, trygghet, genom, livsfarligt, därför och eftersom. Sex olika 

fackord används totalt nio gånger. Exempelvis vikingatåg, runor och 

vikingaskepp.  
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Vid läsning av texten behöver eleven göra sex modellbaserade och tre 

textbaserade inferenser. Bland annat när de läser “Pojkarna fick hjälpa till i byns 

smedja så fort de orkade lyfta en slägga.” (Körner & Lindberg 2012, s. 18). För att 

förstå innebörden av meningen behöver elever göra en modellbaserad inferens. De 

behöver förstå att pojkarna behövde bli tillräckligt stora och starka för att kunna 

lyfta en slägga för att i sin tur kunna arbeta i smedjan. De behöver också förstå att 

arbete i en smedja förutsätter användning av slägga samt varför enbart pojkar 

skulle bli starka. Ett exempel på när elever behöver göra en textbaserad inferens är 

vid läsning av meningen “Livet var kort på den tiden” (Körner & Lindberg 2012, 

s. 18). Vid fortsatt läsning framkommer det att de flesta bara blev 30 år, att det 

inte fanns läkare och mediciner och att många dog i krig eller när de födde barn.  

6.1.3 Boken om SO, kristendomen 
Tabell 4 - resultat av en text om kristendomen i Boken om SO 1–3 Grundbok 

Rubrik Totala ord Vardagsor
d 

Ämnesspeci
fika ord 

Abstrakt 
skriftspr
åkliga 
ord  

Fackord Modellba
serade 
inferense
r 

Textbase
rade 
inferense
r  

Fakta om 
kristendome
n  

163 70 (116) 16 (21) 3 (3)  9 (23) 1 0 

 

Texten (se bilaga 3) har fyra styckesindelningar med totalt 163 ord varav 70 olika 

vardagsord som användes totalt 116 gånger. Döden, korset och himlen är exempel 

på de 16 ämnesspecifika ord som finns i texten.  

Texten innehåller även tre abstrakt skriftspråkliga ord såsom ungefär, innehåller 

och genom. Fackord förekommer 23 gånger med 9 olika ord. Några av de är: gud 

och nya testamentet.  

Texten kräver en modellbaserad inferens vid meningen: “Men olika kristna 

grupper tror och lever på olika sätt” (Hedin & Ivarsson 2013 s.49). Texten syftar 

till att det finns olika kristna grupper utan att beskriva dem, varken före eller efter.  
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6.1.4 SO 4 Grundbok, Kristendomen  
Tabell 5 - resultat av en text om kristendomen i SO grundbok 4 

Rubrik Totala ord Vardagsor
d 

Ämnesspe
cifika ord 

Abstrakt 
skriftspråk
liga ord   

Fackor
d 

Modellba
serade 
inferenser 

Textbaser
ad 
inferenser 

Kristendome
n  

246 75 (140) 14 (20) 26 (34)  16 (52) 9 0 

 

Texten (se bilaga 4) består av 246 ord och har sex styckesindelningar med en 

rubrik till varje stycke. Vardagsord är 75 olika och används 140 gånger. I texten 

finns 14 olika ämnesspecifika ord som förekommer totalt 20 gånger. Exempel på 

sådana ord är korset, symbol och tillhöra.  

26 olika abstrakt skriftspråkliga ord förekommer totalt 34 gånger. Några av dessa 

är cirka, anses och uppstod. Det går att hitta 16 olika fackord som används 52 

gånger. Kristendomen, ortodox och treenighet är några av dessa ord.  

Vid läsning av denna text behövs nio modellbaserade inferenser göras och inga 

textbaserade. En av inferenserna är när texten beskriver att korset är 

kristendomens vanligaste symbol genom följande mening “det bärs ofta runt 

halsen och finns i kyrkor”. (Engstrand et al. 2022, s.144). För att förstå att korset 

bärs runt halsen behöver elever förstå att texten syftar på ett halsband.   



 

 30 (46) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

6.2 Sammanfattning av resultat   
Tabell 6 - sammanställning av resultat  

 Totala ord Vardagsord Ämnesspecifika 
ord 

Abstrakt 
skriftspråkliga 
ord 

Fackord Modellbaserade 
inferenser 

Textbaserade 
inferenser 

PULS SO-
boken 
Historia, 
åk. 1–3 

211 99 (170) 29 (35) 3 (3) 3 (3) 3 2 

PULS 
Grundbok 
historia 
Historia, 
åk. 4–6 

286 130 (229) 34 (41) 6 (9) 7 (7) 6 3 

Boken om 
SO 
Religion, 
åk.1–3 

163 70 (116) 16 (21) 3 (3) 9 (23) 1 0 

SO 4 
grundbok 
Religion, 
åk. 4 

246 75 (140) 14 (20) 26 (34) 16 (52) 9 0 

 

Vid analys av texternas textuella funktion där vi analyserat lexikogrammatiken 

blir resultatet att texterna för årskurs 4 och 4–6 är längre än för årskurs 1–3. De 

innehåller även fler fackord och i texterna om kristendomen även betydligt fler 

abstrakt skriftspråkliga ord. För texterna i historia höjs frekvensen av 

ämnesspecifika ord från årskurs 1–3 till 4–6 medan det är tvärtom för texter om 

religion. Religionstexterna skiljer sig även markant i användandet av vardagsord 

genom att de används mindre frekvent under båda stadierna medan fackord ökar. 

Religonstexterna kan således upplevas som svårare att förstå om fackord inte 

förklaras. Det är även en intressant upptäckt att ämnena skiljer sig åt vilket 

diskuteras vidare nedan under rubrik 7.1.  

Vår analys av inferenser tyder på ett allt vanligare krav på läsaren att göra 

modellbaserade inferenser för alla texter mellan årskurs 1–3 och 4–6. Elever 

behöver vid flera tillfällen göra modellbaserade inferenser då de behöver läsa 

mellan raderna och kunna dra slutsatser utifrån tidigare erfarenheter och 

kunskaper om ämnet. I religionstexterna har vi inte funnit några textbaserade 
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inferenser men däremot i historia behöver elever vid några tillfällen kunna förstå 

texten och sedan ordna den informationen vidare för att kunna dra slutsatser om 

saker i texten. Det vill säga att elever behöver kunna förstå avgörande delar av 

texten för att vidare kunna tolka och förstå andra delar av texten.   
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7 Diskussion 
Syftet med studien är att belysa hur förväntningar på elevers läsförmåga höjs från 

årskurs 3 till 4. Genom textanalys på lexikogrammatisk och ideationell nivå har 

våra frågeställningar kunnat besvaras och diskuteras i rubriker nedan.  

7.1 Hur förändras de aktuella lärobokstexternas 
lexikogrammatik på ordnivå?  
Analysen av de utvalda textavsnitten tyder på att texter blir längre i läroböckerna 

för årskurs 4 och 4–6. Vidare pekar vår analys på att texterna är av beskrivande 

karaktär med typiska drag för en faktatext då de exempelvis är uppbyggda med 

tydliga rubriker som alla innehåller olika fakta men även frekvent användning av 

ämnesspecifika ord.   

Palincsar och Dukes (2004) forskning pekar på att inträdet av den informativa 

texten sker i de senare skolåren vilket har blivit synligt i vår studie. Det var 

svårare att finna läroböcker till årskurs 1–3 än till årskurs 4–6. Det kan möjligen 

bero på att användandet av informativa texter inte förekommer i samma 

utsträckning i de tidigare åren. Vi hade även svårt att hitta en beskrivande texttyp i 

vårt urval då de flesta är av berättande karaktär. I texten om järnåldern för årskurs 

1–3 (se rubrik 6.1.1) ser vi att texten börjar som en berättelse som sedan övergår 

till att bli mer informativ vilket överensstämmer och lyfts fram i Liberg, af 

Geijerstam och Wiksten Folkeryds (2010) forskning. I förhållande till kursplanen 

i svenska ser vi att texterna förändras i enlighet med den progression elever ska 

göra mellan årskurs 3 och 6 där de i årskurs 4–6 ska läsa mer sakprosa 

(Skolverket 2019). Progressionen beskrivs i kunskapskraven för årskurs 3 

respektive 6 men genom vår textanalys har vi kunnat se att elever behöver ta sig 

an de mer informativa texterna och den progressionen redan i årskurs 4 då de 

stadiebaserade läroböckerna är gjorda för en årskurs 4 likväl som för årskurs 6.    

Texterna förändras även från att vara mer elevnära till mer avancerade och 

abstrakta. En hög informationstakt framhålls av Melander (2003) och analysen av 

vårt material visar en ökning av fackord och ämnesspecifika ord vilket innebär att 

mycket information presenteras tätt. Melander (2003) påpekar att de abstrakta 
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orden kan innebära svårigheter och att den höga informationstakten sker på 

bekostnad av det elev- och vardagsnära innehållet vilket kan vara avgörande för 

textförståelsen hos främst yngre elever. De aktuella texterna inom ämnet historia 

upplevs dock mer elevnära då de innehåller fler vardagsord medan 

religionstexterna uppfattas som mer abstrakta med fler fackord. Vi kan se att detta 

är kopplat till ämnet och inte till årskurserna vilket kan få konsekvenser för bland 

annat betygsättning. Samhällsorienterande ämnen uppfattas nämligen ofta som ett 

övergripande ämne som innehåller flera delar i form av olika ämnen och det finns 

dessutom olika sätt att betygsätta. Enligt Skolverket (2022) och den rådande 

läroplanen (Skolverket 2019) kan rektor besluta om elever till och med årskurs 6 

ska få ett blockbetyg i alla samhällsorienterande ämnen eller ett betyg för varje 

ämne. Detta kan bli problematiskt om ämnena och dess texter bland annat ställer 

olika krav på elevers läsning. Det är mycket viktigt att beakta dessa olika krav 

oavsett blockbetyg eller inte då detta behöver tas hänsyn till i undervisningen. 

Lärare behöver vara medvetna om skillnaden för att kunna ge elever rätt 

förutsättningar att ta sig an de olika texterna. Skillnad mellan de två ämnena är en 

intressant upptäckt och lyfts under förslag till vidare forskning (rubrik 8.1).  

Hirsch (2003) lyfter fram betydelsen av att förstå orden i en text och pekar på att 

läsaren behöver förstå 95% av orden för att kunna använda innehållet i andra 

sammanhang. Om vi skulle anta att elever endast besitter kunskap om de 

vardagliga orden i texterna vi analyserat räcker inte deras ordförråd till för att 

kunna läsa för att lära. Enligt vårt resultat är det därmed nödvändigt att elever 

besitter ämnesteoretiska kunskaper samt har förståelse för de ämnesspecifika ord 

samt fackord som används i texten för att förstå det de läser. En Matteuseffekt kan 

uppstå om det skulle vara så att de elever som inte besitter det ordförråd som 

krävs skulle få problem med att förstå texten. Det leder i sin tur till att de 

ämnesteoretiska kunskaperna i de samhällsorienterande ämnena blir lidande 

medan det för de starka eleverna ökar då de kan ta till sig innehållet och 

förhoppningsvis använda det i andra sammanhang. Ett brett och utvecklat 

ordförråd blir således avgörande för läsförståelse i dessa ämnen och vi kan här se 

svenskämnets särskilda ansvar för att utveckla elevers läsning. Svenskämnets 

ansvar för utveckling av läsförmåga kan dock inte ske separerat från den övriga 
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undervisningen utan undervisningen behöver ske parallellt med läsutvecklingen 

vilket även Palincsar och Duke (2004) poängterar. Undervisning i läsförmåga kan 

inte enbart göras inom ramen för ämnet utan måste kopplas till respektive ämne 

just för att det inbegriper förståelsen av ord i ett specifikt sammanhang vilket både 

Edling (2006) och Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) lyfter i sin 

forskning. Detta kan även kopplas till Disciplinary Literacy (Shanahan & 

Shanahan 2012) som på svenska benämns som ämneslitteracitet (Walldén & 

Lindh 2021). Ämneslitteracitet innebär bland annat att ha kunskaper om ämnet 

men även att anta ett kritiskt perspektiv. Det är något som också understryks i 

kursplanen i historia och religion med orden om att eleven ska kunna tolka och 

föra resonemang. Undervisningen måste därför syfta till att ge elever 

förutsättningar att förstå orden de läser och kunna använda dem i olika 

sammanhang för att på så vis både utveckla sin läsförmåga och ämneskunskaper i 

linje med kursplanerna.  

Resultatet pekar även på att de ämnesspecifika orden används mer frekvent i 

årskurs 4. Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) belyser hur dessa 

kan vara problematiska för en del elever då de ofta har en mer generell betydelse 

och kan användas i flera sammanhang. Det räcker inte enbart med ett brett 

ordförråd utan elever behöver även kunskaper om ordens betydelse på olika nivåer 

vilket Järborg (2007) beskriver som olika delar av det mentala lexikonet. Även 

Lindberg (2007) understryker att de ämnesspecifika orden ofta är problematiska 

även om fackord oftast uppfattas som svårast vilka de möjligtvis är, men 

ämnesundervisningen lägger vanligtvis större vikt vid att förklara dessa ord. Vid 

en första anblick av vårt material upplevs religionstexterna svårare då de som 

tidigare nämnt innehåller fler fackord. Dock om hänsyn tas till Lindbergs (2007) 

resonemang om att undervisningen ofta förklarar dessa ord och att det således blir 

de ämnesspecifika orden som är avgörande för förståelsen skulle det innebära att 

texterna inom historia är svårare. Undervisningen behöver således säkerställa att 

elevers ordförråd både innefattar fackord och ämnesspecifika ord. McTavish 

(2008) poängterar att den explicita undervisningen inte är tillräcklig utan elever 

måste även ges tillfällen att öva på läsning av olika texter och att läsning behöver 

öka generellt. Undervisningen av elevers läsutveckling behöver därför vara en 
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process som får ta olika lång tid som anpassas efter hur deras olika mentala 

lexikon utvecklas inom varje specifikt ämne. Om elever tidigt möter och arbetar 

med texter i olika genrer kommer eleverna vara mer förberedda för inträdet av 

informativa texter i årskurs 4 och övergången till de mer komplexa texterna 

mellan årskurs 3 och 4 blir därmed inte lika svår. 

7.2 Hur förändras behovet av att göra inferenser i 
de aktuella lärobokstexterna? 
Som nämnt i den tidigare forskningen talar Hirsch (2003) om domänkunskaper 

som innefattar kunskaper om ämnet samt vilka inferenser elever behöver göra. 

Han pekar på att elever behöver kunna läsa, ha ett brett ordförråd för att kunna 

förstå orden samt ha domänkunskaper inom ämnet och han belyser hur dessa 

samspelar och är avgörande för läsförståelse. Utifrån ett skiktat betydelseskapande 

där vi analyserat lexikogrammatiken i form av ordens betydelse kan vi se att de 

olika metafunktioner måste samspela. Exempel på detta är när de textbaserade 

inferenserna behövs göras på ordnivå (se exempel 6.1.2). I likhet med Hirsch 

(2003) ser vi således att textbaserade inferenser och förståelse för ord hänger 

samman och den textuella metafunktionen får således betydelse för den 

ideationella metafunktionen. När eleverna har utvecklat ett bredare ordförråd och 

kunskap om orden kan de göra textbaserade inferenser i större omfattning. De 

textbaserade inferenserna förutsätter en god läsförmåga med förståelse för olika 

vokabulärkategorier och dess användning. Avkodningen behöver således ske med 

flyt så att fokus kan riktas mot textens innehåll och läsarens förståelse av den.    

Resultatet visar en markant ökning av behovet av att göra modellbaserade 

inferenser till skillnad från textbaserade inferenser, vid läsning av texter i årskurs 

4 och 4 till 6. De modellbaserade inferenserna kräver erfarenheter och tidigare 

kunskaper om ämnet och elevers bakgrund och uppväxt blir således intressant att 

diskutera. Elevers kunskaper om världen, erfarenheter och läsförmåga är 

avgörande för modellbaserade inferenser och en Matteuseffekt kan därför lätt 

uppstå då dessa skiljer sig åt. Att kompensera för elevers olikheter gällande både 

läsförmåga och erfarenheter som kan kopplas till ämnet blir således centralt att 

beakta i undervisningen. De ökade kraven på läsaren att göra modellbaserade 
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inferenser från årskurs 3 till 4 som vi tycker oss se i vårt material kan ses mot 

bakgrund av lärares kompensatoriska uppdrag som går i linje med vad forskning 

(Stanovich 2009) säger om att elever förvärvar kunskaper från hemmet. Elevers 

uppväxt blir därmed betydelsefull för deras utgångsläge vid läsning och för deras 

läsutveckling.  

Avslutningsvis har vi i relation till vår tidigare forskning diskuterat förändringen 

av den textuella funktionen samt behovet av att göra inferenser i lärobokstexter 

som vi kan se utifrån vårt resultat. Resultatet påverkas av vald metod vilket 

diskuteras nedan.  

7.3 Metoddiskussion  
För att synliggöra de krav som lärobokstexter ställer på elevers läsförståelse är det 

väsentligt att undersöka det språk som används. Textanalys är därmed en lämplig 

metod att använda som går att anpassa utifrån forskningsintresse och studiens 

syfte (Lindberg 2007). Vår textanalys innehåller en mixad metod i form av både 

kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt vilket är en fördel och ger oss ett 

resultat med hög validitet då de kvantitativa resultaten ger oss exakta svar med 

kvalitativa tolkningar som ger ett djupare resultat.  

Vid vårt urval av material fick vi överväga för- och nackdelar. Vi fick ta beslut att 

välja övervägande stadiebaserade läroböcker då det inte var möjligt att finna 

tillräckligt många läroböcker för endast årskurs 3 och 4. De stadiebaserade 

böckerna innehåller texter avsedda för årskurs 1–3 och detsamma för årskurs 4–6. 

Det innebär att utan en lärares didaktiska val och kopplingar till kursplanen skulle 

böckerna kunna fungera lika bra för en elev i årskurs 1 respektive årskurs 6. Det 

vill säga att nivån på läsförmågan mellan årskurs 1 och 6 egentligen hade kunnat 

vara densamma som mellan årskurs 3 och 4. Beslutet om de stadiebaserade 

böckerna har således lett till ytterligare ställningstaganden såsom att utifrån 

erfarenheter välja texter. Våra erfarenheter är subjektiva och kan därmed 

ifrågasättas. För att ändå uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt har vi valt 

texter som är inom samma ämne och som i den mån det går påminner om 

varandra. Det går också att ifrågasätta våra val av analysverktyg och hur vi 
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manuellt kategoriserar orden och inferenserna vilket inte är helt objektivt. Detta 

har gjorts med stöd av våra teoretiska utgångspunkter men vi inser att det kan 

finnas andra uppfattningar om hur orden bör kategoriseras eller var inferenser 

behöver göras.  

Vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut vid annat val av metod eller teoretiska 

perspektiv. Exempelvis hade studien kunnat undersöka hur många olika texttyper 

det finns i respektive lärobok. Resultatet hade då kunnat synliggöra hur olika 

genrer representeras i de aktuella läroböckerna och kunnat kopplas till teorier om 

genrepedagogik. Även andra analysverktyg hade kunnat användas vid analys av 

de valda texterna för att synliggöra andra aspekter som är avgörande för förståelse 

vid läsning. De visuella representationerna och deras betydelse för exempelvis 

inferenser hade kunnat ge studien ett annat resultat då vår metod utelämnar bilder 

och enbart fokuserar på det skrivna språket.  

En mer omfattande analys utifrån alla tre metafunktioner med sociosemiotiskt 

perspektiv som teoretisk utgångspunkt hade gett oss ett djupare resultat. Analysen 

utifrån detta perspektiv hade kunnat undersöka textens alla delar såsom den 

sociala och kulturella kontexten samt hur innehållet kommuniceras, vilka 

maktförhållande som syns och hur text och bild samspelar. De avgränsningar vi 

har gjort har dock gjorts på grund av studiens omfattning och tidsaspekt och vår 

metod har givit oss ett tillfredsställande resultat som svarar på studiens syfte och 

frågeställningar.  

  



 

 38 (46) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

8 Slutsatser 
I följande avsnitt kommer våra slutsatser presenteras som baseras på resultatet av 

empirin och diskussionen. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom 

ämnet.    

Då vårt urval är litet kan vi inte dra några generella slutsatser om någon större 

mängd textmaterial. Vi kan dock urskilja högre ställda krav på ordförråd i de 

enskilda texterna vid läsning av texter i läroböcker för årskurs 4 och 4–6. Genom 

analys av textuell struktur på ordnivå kan vi dra vissa slutsatser både om hur 

textmaterialet förändras och hur språket förändras. Det pekar i samma riktning 

som resultatet i den tidigare forskningen (Liberg, af Geijerstam & Wiksten 

Folkeryd 2010; Magnusson & Naucler 2006) som menar att textmaterialet 

förändras från de mer berättande inslagen till mer informativa sådana. 

Förväntningar på elevers ordförråd höjs således och elever behöver hjälp att röra 

sig från ett vardagsnära till ett mer avancerat skolspråk. Skolspråket kännetecknas 

av mer ämnesspecifika ord och vår empiri bekräftar att texter inom de 

samhällsorienterande ämnena historia och religion innehåller en hög frekvens av 

dessa ord. En slutsats som vi kan dra av vår visserligen begränsade empiri, och 

som inte diskuteras av den tidigare forskningen, är att texterna inom de två 

ämnena skiljer sig åt på ordnivå. Religionstexterna kan vid första anblick upplevas 

som svårare att både läsa och förstå då användandet av abstrakt skriftspråkliga ord 

och fackord ökar vilket i kombination med många ämnesspecifika ord kan bli 

problematiskt för elever. Det går dock inte att dra några generella slutsatser då vi 

inte vet om det beror på ämnesspråket i respektive ämne eller på läroboken och 

dess utformning. Vi tycker ändå att det är centralt att visa på dessa skillnader och 

skapa en medvetenhet om vilken progression elevers ordförråd och läsning 

förväntas göra från årskurs 3 till 4. Att vara medveten om de olika förväntningar 

som ställs på elevers ordförråd vid läsning av texter i läroböcker bidrar till att ge 

elever rätt förutsättningar för läsutveckling. 

I diskussionen dröjer vi vid behovet av hur språkundervisning behöver kopplas till 

ämnesstoffet och kanske är detta en svår uppgift i svensk skola som alltmer 

fokuserar på att ha ämneslärare i stället för klasslärare. Skolans olika ämnen blir 
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därmed frånkopplade från varandra och det kan vara svårt att koppla 

språkundervisningen till ämnesundervisning. Av erfarenhet kan vi även se att de 

samhällsorienterande ämnena ska behandla en stor mängd fakta under relativt kort 

period. Det synliggörs i resultatet av studien då informationstakten ökar betydligt i 

de undersökta textavsnitten för årskurs 4 och 4–6. Ytterligare en slutsats vi kan 

dra är att språkundervisningen och förståelse för ord riskerar att bli lidande som 

en följd av att ämnesundervisningen fokuserar på att lära ut ämnesteoretiska 

kunskaper. En svagt utvecklad ordförståelse riskerar i sin tur att leda till 

svårigheter att göra textbaserade inferenser. En avslutande slutsats som vi vill 

poängtera är därmed att ju högre upp i årskurserna elever når desto mer avgörande 

blir elevers tidigare erfarenheter då det i resultatet synliggörs en markant ökning 

av behovet av modellbaserade inferenser. Vi vill därför avsluta med ett viktigt 

citat från läroplanen som understryker lärarens kompensationsuppdrag.  

“Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket 

2019, s.6) 

8.1 Vidare forskning  
Som förslag på vidare forskning om elevers läsutveckling i relation till läroböcker 

finner vi det intressant att anta ett lärarperspektiv och exempelvis undersöka hur 

lärare arbetar med läsförståelse på ordnivå. Bekräftas det som forskningen menar, 

att lärare enbart fokuserar på att förklara fackord eller hur ser undervisningen 

egentligen ut? Det hade också varit givande att se hur lärare kombinerar 

svenskämnets språkundervisning och läsutveckling med dessa ämnen och om det 

hjälper eleverna att utveckla förståelse för ämnet.  

Som nämnts i metoddiskussionen vill vi även ge som förslag att vidare undersöka 

läroböckernas visuella representationer och deras betydelse för förståelse vid 

läsning. Hjälper eller stjälper bilderna förståelsen för textens innehåll och i så fall, 

på vilket sätt?  
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blablabla 1 Körner & Willebrand 2011 s.132  

Bilaga 1: Hemma på gården 
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Bilaga 2: Livet i vikingabyn 

  
Körner & Lindberg 2012, s.18  
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Bilaga 3: Fakta om kristendomen   

  
Hedin & Ivarsson 2013, s.49   
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Bilaga 4: Kristendomen   
 

 

Engstrand et al. 2022, s.144  


