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Sammandrag 

Syftet med denna studie var att undersöka språket i en läromedelstext för att få en uppfattning 

om textens svårighetsgrad för vuxna andraspråksläsare på gymnasienivå. Hypotesen var att 

läromedelstexten saknade vissa språkliga drag som kan underlätta läsförståelsen för andra-

språksläsare. 

Utgångspunkten var att göra en kvalitativ studie genom att beskriva texten utifrån vad som 

kännetecknar den och de aspekter som undersöktes var textbindning och röst. Men eftersom 

omfattningen av förekomsten av vissa språkliga drag undersöktes var metoden delvis kvanti-

tativ. Den textbindning som undersöktes var referensbindning och konnektivbindning i form 

av kausalitet. Vad gäller aspekten röst undersöktes om texten präglades av aktivitet, d.v.s. 

verb i aktiv form som uttrycker konkreta handlingar och subjekt som har individer som refe-

renter.  

Texten analyserades ur ett mikroperspektiv och det undersökta materialet begränsades till 

totalt fem sidor från de två första kapitlen i läroboken. Referensbindningen inom ledfamiljer-

na kategoriserades under en av kategorierna identitet, modifierad identitet, delidentitet eller 

inferens. Därefter markerades förekomsten av kausala sambandsmarkörer. Slutligen under-

söktes huruvida verben i syntagmerna uttrycker konkreta handlingar eller inte och om de står i 

aktiv eller passiv form och vilka referenter subjekten i satserna har. 

Resultatet visade att läromedelstextens referensbindning är tät med tydligt urskiljbara led-

familjer men att den starkaste bindningstypen identitet förekommer sällan och att den vanlig-

ast förekommande bindningstypen delidentitet kan uppfattas som en svag bindningstyp i tex-

ten. Vad gäller kausala sambandsmarkörer förekommer de mycket sparsamt och röst i form av 

aktivitet är inte något framträdande drag i texten. Den sammanfattande slutsats som kan dras 

av studien är att den undersökta läromedelstexten kan vara en utmaning för vuxna andra-

språksläsare på gymnasienivå. 
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1. Inledning 

Många elever som har svenska som sitt andraspråk söker sig vidare till gymnasieprogrammen 

Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet efter studier på grundläg-

gande nivå inom vuxenutbildningen. Vissa av eleverna har gått i den svenska ungdomsskolan 

ett varierat antal år men de flesta av dem har kommit till Sverige i vuxen ålder. De klarar sig 

ofta bra muntligt i skolsammanhang men det läromedelsspråk de möter i kurslitteraturen skil-

jer sig på många sätt från det muntliga mer informella språket och ämneslärarna upplever att 

det är en stor utmaning för andraspråkseleverna att tillgodogöra sig den kurslitteratur som hör 

till programmen.
1
 

När jag har diskuterat detta med ämneslärare i bl.a. psykologi och specialpedagogik, har 

det framkommit att också de tycker att vissa av läroböckerna är svåra att greppa trots att de 

vid första anblicken verkar enkla och kortfattade med mycket bilder, sammanfattningar och 

diskussionsfrågor. Även de ämneslärare i ungdomsgymnasiet som jag har varit i kontakt med, 

och som under en period använt de nyare läromedlen, har förmedlat att de återgått till äldre 

läromedel som fungerar bättre för de flesta av eleverna. Varför kan läromedelstexter vara en 

utmaning för elever på gymnasienivå? 

Min hypotes är att de skenbart lätta läromedelstexterna saknar vissa språkliga drag som 

underlättar läsförståelsen för läsovana elever och/eller andraspråksläsare som kommit i kon-

takt med svenska språket först i vuxen ålder. För att få en uppfattning om det vill jag titta 

närmare på språket i ett av de läromedel som används inom Vård- och omsorgsprogrammet 

och Barn- och fritidsprogrammet inom vuxenutbildningen på många skolor i Sverige. 

                                                 
1
 För att få en uppfattning om vilken utbildningsbakgrund vuxna andraspråkselever som läser Vård- och om-

sorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet kan ha inom vuxenutbildningen, har jag besökt några av de 

klasser som läser de aktuella programmen på den skola där de tidigare nämnda lärarna undervisar. Genom en 

kort enkät har jag samlat in information om ålder, skolbakgrund, startålder för svenska och högsta godkända kurs 

i svenska som andraspråk. Av 110 tillfrågade elever svarar 53 elever att de inte har svenska som sitt L1. De 

flesta eleverna är mellan 25 och 39 år och mer än hälften av dem har kommit i kontakt med svenska språket efter 

20 års ålder. Det är bara 7 elever som uppger att de kommit i kontakt med svenska före gymnasieålder. De flesta 

av eleverna uppger att de kommer från ett land i Asien (21 elever) eller Afrika (18 elever) och spridningen är 

stor vad gäller skolgång i hemlandet, allt från något enstaka år till högskolestudier. Spridningen vad gäller högsta 

godkända kurs i svenska som andraspråk/svenska är inte lika stor. De flesta är godkända i SVAX eller fösta 

gymnasiekursen i svenska som andraspråk på gymnasiet. 
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1.1 Några begrepp kring andraspråk och ämnet svenska som and-

raspråk 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp några begrepp som används i uppsatsen och som har att 

göra med andraspråksläsarna, textbindning och röst i texter. Begrepp som är kopplade till läs-

ning, läsförståelse, läsbarhet och textanalys tas upp under kapitlen Bakgrund och Metod och 

material. 

En människas förstaspråk är det eller de språk han eller hon hör och lär sig först i livet. Det 

eller de språk personen senare kommer i kontakt med blir andraspråk. (Löthagen m.fl. 2008: 

11). På engelska används termerna Language 1 (L1) och Language 2 (L2). Jag kommer att 

använda mig av de engelska förkortningarna i uppsatsen. 

Jag kommer att benämna elever och läsare som har svenska som sitt L1 för förstaspråkse-

lever och förstaspråksläsare och de som inte har svenska som sitt L1 för andraspråkselever 

och andraspråksläsare. Detta behöver dock inte betyda, vilket berördes ovan, att svenska är 

det språk som andraspråkseleverna lärde sig direkt efter sitt L1. Svenska kan vara elevens 

tredje, fjärde eller femte språk, vilket inte alls är ovanligt. 

Startålder är den ålder då man exponeras för ett språk första gången. Startåldern har visat 

sig kunna ha betydelse för den slutliga språknivån en individ uppnår i sitt L2. En person som 

tidigt i livet kommer i kontakt med ett L2 har större möjligheter att utveckla detta L2 till en 

högre nivå än den som gör det senare i livet (Wedin, 2010: 33; Abrahamsson, 2009: 225).  

För att en elev ska ha behörighet att läsa ett gymnasieprogram inom vuxenutbildningen 

måste eleven ha godkända betyg från grundläggande nivå i ämnet svenska eller svenska som 

andraspråk. Det motsvarar ungdomsskolans årskurs 9. Förkortningen SVAX används i uppsat-

sen för svenska som andraspråk på den nivån. Många andraspråkselever påbörjar gymnasie-

programmen direkt efter godkända betyg i SVAX men det finns också de som först läser 

Svenska som andraspråk 1, vilket är den första kursen i svenska som andraspråk på gymna-

siet.  

Begreppet textbindning står för olika sätt att skapa sammanhang i en text. Ett av dessa sätt 

är referensbindning vilket innebär att ord eller uttryck som helt eller delvis refererar till 

samma företeelse eller referent återkommer i texten (Nyström, 2001). Ett annat sätt att skapa 

sammanhang är att använda konnektiver, d.v.s. sambandsord av olika slag för att visa hur de 

olika delarna i texten hör ihop med varandra logiskt. Kausala konnektiver är sambandsord 

som uttrycker orsakssamband (Hellspong & Ledin, 1997: 80). En text som karakteriseras av 

röst skapar engagemang hos läsaren genom att bl.a. ha individer i stället för abstrakta begrepp 
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eller grupper som subjekt. Om texten dessutom har många verb som uttrycker konkreta hand-

lingar och verb i aktiv form sägs texten karakteriseras av aktivitet (Liberg, 2000). De begrepp 

som används i textanalysen presenteras närmare i uppsatsens bakgrundskapitel och metodka-

pitel. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vad som karakteriserar en vanligt förekommande lärobok Specialpe-

dagogik 1 (Svensson Höstfält, 2011) vad gäller textbindning och röst för att få en uppfattning 

om textens svårighetsgrad för vuxna andraspråksläsare på gymnasienivå. 

Därför vill jag undersöka följande:  

 Hur ser referensbindningen ut i texten? Vilka typer av referensbindningar förekommer 

och är de referensbindningstyper som förekommer starka eller svaga? 

 Är kausala samband mellan satserna markerade med konnektiver eller andra lexikala 

uttryck?   

 Karakteriseras texten av det som kallas röst i form av aktivitet? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I Kapitel 1 presenteras några centrala begrepp i uppsatsen. I Kapitel 2 diskuteras läsförståelse 

och vad det kan innebära att läsa på ett andraspråk och resultat från några läsundersökningar 

presenteras. Kapitlet avslutas med en presentation av några aspekter av läromedelsforskning 

och några textanalysmodeller. Metoden och det undersökta materialet presenteras i Kapitel 3. 

I Kapitel 4 presenteras resultaten utifrån frågeställningarna i syftet och i Kapitel 5 sammanfat-

tas resultaten och kopplas till de teoretiska resonemangen i Kapitel 2. Uppsatsen avslutas med 

en slutsats där läsutmaningar för andraspråkselever diskuteras. 
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2. Bakgrund 

2.1 Läsförståelse 

Alla som påbörjar gymnasiestudier borde kunna läsa och så är det också oftast. Men att kunna 

läsa behöver inte nödvändigtvis betyda att man alltid förstår det man läser. Att läsförståelse är 

något mer än att avkoda med flyt framgår i Reichenbergs definition när hon diskuterar läsför-

ståelse av läromedelstexter: ” /…/ en läsare av en lärobokstext förstår texten om han/ hon inte 

bara kan förstå de ingående delarna i den och hur dessa hör samman utan också kan integrera 

denna insikt med sina tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter.” (Reichenberg, 2000: 

20). En sådan läsning kräver att läsaren är aktiv och läsförståelsen blir en summa av textens 

innehåll och läsarens kunskaper och erfarenheter. Men hur går det till att utveckla läsförstå-

else och vad krävs det av en läsare som vill utveckla förmågan att interagera med den text han 

eller hon läser?  

Det första steget när det handlar om att lära sig läsa är naturligtvis att knäcka den s.k. "läs-

koden". Det innebär att man förstår på vilket sätt de olika språktecknen symboliserar olika 

ljud och hur de tillsammans bildar ord som man känner igen och förstår. Denna avkodning 

automatiseras mer och mer och så småningom kan man avkoda på ett mer omedvetet plan 

vilket gör att man kan använda mental energi till att skapa sammanhang av det lästa. Läsfors-

kare har försökt att beskriva denna första läsinlärningsfas med hjälp av olika modeller där 

man beskriver hur processen går till. 
2
 

Nästa steg är att utveckla lässtrategier för att läsa längre texter med förståelse vilket ställer 

ytterligare krav på läsaren. Det kräver att läsaren har grammatisk kunskap om hur satser och 

meningar hänger ihop och ett tillräckligt ordförråd men också kunskap om hur olika slags 

texter är uppbyggda, s.k. genrekunskap. Det kräver också en aktiv läsare som vet när han eller 

hon inte förstår och som har strategier för att lösa det. Den aktiva läsaren förväntas också inte-

ragera med texten och koppla ihop det lästa med det han eller hon redan kan om ämnet och 

fylla i med information i texten där innehållet är underförstått, det man brukar kalla för att 

läsa ”mellan raderna” eller inferera (Lundberg, 2006:7; Reichenberg, 2008: 60-62). För att 

erövra den läsförmågan behöver man som läsare många timmar av läsning och övning bakom 

sig. Ett annat sätt att beskriva hur en läsare kan aktivera sina förkunskaper är att kalla förkun-

skaperna för scheman. Enligt sådana schemateorier har läsaren scheman (tankestrukturer eller 

                                                 
2
 Enligt ljudmetoden eller bottom-up-processen menar man att läsaren utgår från de enskilda ljuden för att bygga 

upp större enheter som ord och meningar. Enligt helordsmetoden eller top-down-processen utgår läsaren från 

helheten, orden och fraserna. Idag tror de flesta läsforskarna att det är en kombination av båda processerna sam-

tidigt (Liberg, 2006: 16). 
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begreppsliga scheman) som finns lagrade i långtidsminnet både för innehåll och form i texter. 

Om läsaren saknar scheman för innehållet eller formen för en viss textgenre och texten dessu-

tom saknar nödvändiga ledtrådar blir läsförståelsen minimal. (Reichenberg, 2000: 21-24).  

Det engelska begreppet Literacy eller litteracitet på svenska, står idag för en utvidgad läs- 

och skrivförmåga och innefattar alla de aktiviteter som har med läsande och skrivande att 

göra. Enligt den läsförståelsedefinition som används i PISA-undersökningarna innebär det att 

eleverna kan ”/…/ förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina 

egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 

2013). Men skriften används också i interaktion med andra människor och vårt sätt att agera 

kring läsande och skrivande präglas av den kultur och det samhälle där vi lever (Wedin, 2010: 

15-16). Liberg beskriver läsförståelse på följande sätt: ” Det är i mötet mellan läsare och text i 

en viss situation som förståelse av textens innehåll skapas.” (Liberg, 2000: 1). Det som en text 

lyckas förmedla kan enligt Liberg variera beroende på av vem, var, när och hur den läses. 

2.1.1 Läsundersökningar 

Hur ser då läsförmågan ut i Sverige? Är det många som inte uppnår den läsförmåga som krävs 

för att de ska lyckas med sina studier eller den läsförmåga som behövs i arbetslivet och i sam-

hället i stort? Vad säger de läsundersökningar som genomförts de senaste åren både vad gäller 

barn och vuxna? 

Den senaste PISA-undersökningen
3
 som presenterades i december 2013 visar att svenska 

15-åringars kunskaper vad gäller läsförståelse har fortsatt att sjunka sedan PISA 2009. Sverige 

är det land där försämringen är störst och den andel elever som inte ens når upp till nivå 2, 

vilket är basnivån för att klara fortsatta studier, är 23 % i Sverige i jämförelse med 18 % i ett 

genomsnittligt OECD-land. Det är framför allt lågpresterande elever som tappar mest och en 

stor andel av dem är pojkar, men även flickor läser sämre än tidigare (Skolverket, 2013). Man 

kan också se en nedgång vad gäller läsförmåga bland yngre elever i Sverige, vilket redovisas i 

läsundersökningen PIRLS
4
 från 2011. Läsförmågan vad gäller läsning av sakprosatexter har 

försämrats mest och elever som har föräldrar med högre utbildning presterar bättre än elever 

som inte har det (Skolverket, 2012). 

                                                 
3
 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett internationellt projekt som genomförs vart 

tredje år och som undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Den senaste 

PISA-undersökningen genomfördes 2012 (Skolverket, 2013). 

 
4
 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som undersöker elevers 

läsförmåga i årskurs 4. (Skolverket, 2007; 2012). De senaste PIRLS-undersökningarna genomfördes 2006 och 

2011.  
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Vad säger undersökningarna om de elever som inte har svenska som sitt L1? I PISA an-

vänds begreppet ”elever med utländsk bakgrund” för elever vars båda föräldrar är födda i ett 

annat land eller för de elever som själva är det. Genom att använda en sådan definition regi-

streras inte alla andraspråkselever som andraspråksläsare och därför finns det elever som läser 

på ett språk som kanske inte talas i hemmet men som ändå räknas som infödda i undersök-

ningen (Fredriksson & Taube, 2012:135). 

Det har inte ännu
5
 presenterats några specialstudier hur elever med utländsk bakgrund pre-

sterar i PISA 2012 eller PIRLS 2011 i relation till elever med inhemsk bakgrund. Men i PISA 

2009 presterade elever med utländsk bakgrund sämre än infödda elever. Och de som preste-

rade sämst var de elever som inte var födda i Sverige. De som hade kommit till Sverige vid 5 

års ålder eller tidigare presterade bättre än de som kommit senare. De som kommit efter 12 års 

ålder presterade sämst men de hade ju bara varit i Sverige max 3 år (Skolverket, 2010). Även i 

PIRLS 2006 fick elever med utländsk bakgrund lägre resultat. Man kan se en koppling mellan 

hur mycket svenska som talades i hemmet och läsförmågan, vilket i sin tur hade att göra med 

hur länge familjen hade bott i Sverige (Fredriksson & Taube, 2012: 136-140).  

1995 och 1998 genomfördes en undersökning av vuxnas läs- och skrivförmåga i Sverige 

som en del i den internationella studien IALS 
6
. Läsförmågan definierades utifrån individens 

förmåga att handskas med olika texter i vardagslivet och en indelning i 5 nivåer användes, där 

nivå 1 är lägst och nivå 5 är högst. Nivå 3 motsvarar grundskolans årskurs 9. Av den infödda 

befolkningen klarade 33 % nivå 4-5 medan knappt 10 % av de utlandsfödda klarade samma 

nivå. Resultaten visade också att drygt 30 % av andraspråksläsarna klarade av att lösa uppgif-

ter endast på nivå 1. En anledning till den låga nivån vad gäller läsförståelse förklarades med 

lågt deltagande i vuxenutbildning och arbetsliv. Startålder för svenska utpekades också som 

en viktig faktor för god läsförståelse. De som invandrat till Sverige före tonåren läste och 

skrev i nivå med befolkningen i stort. De som kom i tonåren klarade sig sämst bland dem som 

kom före 26 års ålder. Högstadiet och gymnasiet verkade inte kunna kompensera för dem som 

kom i kontakt med L2 under tonåren vad gäller läsförståelse. Resultaten visade också att det 

inte var vistelsetiden för dem som varit i Sverige längre än 5 år utan utbildningsbakgrunden 

och utbildningsdeltagandet och språkmiljön som påverkade läsförmågan. Och det var framför 

allt de som kommit före skolåldern som läste och skrev bra (Myrberg, 2000). 

                                                 
5
 Vad jag kunnat hitta 6/4 2014. 

 
6
 IALS (International Adult Literacy Survey) är en internationell studie som genomfördes 1995- 1998. Genom 

stickprov utvaldes personer (16-65 år) som fick svara på frågor i hemmet och göra lästest. 
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PIAAC
7
 är en annan internationell undersökning som vill jämföra vuxnas (åldrarna16-65 

år) färdigheter vad gäller läsförståelse, räkning och problemlösning med hjälp av IT. Vad gäl-

ler läsförmåga klarar sig svenska vuxna bra och 58 % klarar nivå 3 eller högre av totalt 5 ni-

våer. Men skillnaderna är stora i den svenska befolkningen (störst skillnad i Sverige) och det 

finns en stor andel vuxna som ligger på en låg nivå vad gäller läsförståelse. I denna grupp 

ingår dels många med kort utbildning, dels många utrikes födda (SCB, 2013:33).  Av de som 

är födda utomlands når mer än 40 % inte nivå 2, vilket kan jämföras med 10 % av den infödda 

befolkningen. God utbildningsbakgrund indikerar god läsförmåga och det finns också ett tyd-

ligt samband i Sverige mellan kunskapsnivå i läsförmåga och deltagande i vuxenutbildning 

(Ibid. : 80). 

2.1.2 Att läsa på ett andraspråk 

Varför är då läsförståelse en så stor utmaning för andraspråksläsarna? Varför läser både skole-

lever och vuxna som inte har svenska som L1 sämre än förstaspråkselever? Det skrivna språk 

som eleverna kommer i kontakt med i skolan skiljer sig från det muntliga informella språket 

och är mer krävande vad gäller både ordförråd och meningsbyggnad. Att lära sig ett andra-

språk tar längre tid än vad många tror speciellt vad gäller skriv- och läsförmåga (Löthagen, 

m.fl., 2008: 12) och många vuxna elever har inte den tiden.  

Man brukar skilja mellan BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) och CALP 

(Cognitive Academic Language Proficiency). BICS är vardagsspråket och CALP är det språk 

som behövs i skolsituationer, det kunskapsrelaterade språket. Om man kommer i kontakt med 

ett andraspråk i skolålder kan man i bästa fall lära sig det muntliga vardagsspråket på två år 

men det tar betydligt längre tid att erövra skolspråket. Det finns forskning som visar att 8-12 

år är den optimala startåldern för ett andraspråk om man vill lära sig språket snabbt upp till 

CALP-nivå. Då tar det 2-5 år att uppnå en nivå som är likvärdig förstaspråkselevernas i 

samma ålder. Är man 12-15 år tar det 6-8 år enligt vissa amerikanska undersökningar (Hyl-

tenstam, 2010: 305-309). En anledning till att det är bättre att vara 8-12 år än 5-7 år är att de 

äldre eleverna kan dra nytta av de skolkunskaper de lärt sig på sitt förstaspråk, t.ex. att ha 

knäckt läskoden.  

Men förutom språkförmågan måste man också anamma den nya språkgemenskapens sätt 

att agera kring läsande och skrivande. Man är kanske van att se skrift och läsande ur ett helt 

annat perspektiv än det svenska och överför sin förstaspråkslitteracitet till sin läs- och skriv-

                                                 
7
 PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) är en internationell undersök-

ning av vuxnas färdigheter som genomfördes i 23 länder 2011 (SCB, 2013). 
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praxis på svenska. Ett exempel från skolans värld kan vara att man kanske har en tradition 

från sitt hemland att läromedelstexter är något som man inte ska ifrågasätta, analysera eller 

kritiskt granska vilket leder till att man lär sig utantill vad som står i läromedlet inför ett prov 

där uppgiften just är att analysera och ifrågasätta (Wedin, 2010: 37). Om man då som elev 

kommer från en kultur och ett skolsystem som skiljer sig stort från de svenska referensramar-

na kan läsningen bli en stor utmaning. En andraspråksläsare som inte kommit i kontakt med 

faktatexter på sitt L1 kan dessutom ha svårt att tillägna sig faktatexter på L2 om han eller hon 

saknar namn och begrepp på sitt L1 för företeelser i faktatexterna (Reichenberg, 2000:42). 

2.2 Forskning om läromedelstexter 

De begrepp man använt om läromedel har varierat bl.a. beroende på vilken funktion läromed-

len har haft i skolan. På Skolverkets hemsida kan man läsa att i 1971-års skolförordning var 

läromedel ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation” d.v.s. allt från 

böcker till föremål (Sandström, 2012). I dagens digitaliserade värld har begreppet läromedel 

fått en liknande betydelse där läromedel förutom böcker också är bilder, filmer och interaktiva 

läromedel på nätet. Men läromedelstexter i form av fysiska böcker skrivna speciellt för ut-

bildning utgör fortfarande en viktig kunskapskälla inom vuxenutbildningen. I denna uppsats 

används begreppet läromedelstext för fysiska läroböcker skrivna speciellt för utbildning. 

Läromedelstexters främsta uppgift är att de ska förmedla kunskap genom att vara begrip-

liga och i bästa fall intresseväckande. Men de utgör också mönster för hur faktatexter skrivs 

och de spelar roll vad gäller elevernas utveckling av skolspråk, ordförråd och textmönster. 

Många vetenskapliga studier har gjorts av läromedelstexter både vad gäller innehåll och språk 

ur olika perspektiv. Men trots många studier finns det inte någon heltäckande bild av hur 

svenska läromedelstexter ser ut eller hur de fungerar, kanske just därför att infallsvinklarna 

kan vara så många och de olika stadiernas läromedelstexter kan se så olika ut (Melander, 

2004). Den forskning som fördjupat sig i språket i läromedelstexter har dels försökt beskriva 

vad som karakteriserar läromedelstexterna vad gäller läsbarhet, dels analyserat hur en viss 

läromedelstext fungerar för en tilltänkt målgrupp d.v.s. om texten är begriplig. Melander talar 

om ett deskriptivt och ett funktionellt perspektiv (Ibid.: 13). Det deskriptiva perspektivet har 

främst använt sig av olika kvantitativa metoder medan det funktionella perspektivet har utgått 

från mer kvalitativa metoder. Exempel på kvantitativa metoder som växte fram under 1960- 

och 1970- talet i Sverige var olika slags läsbarhetsformler där man ville få fram hur svåra eller 

lätta olika texter var. Den läsbarhetsformel som är mest känd och spridd i Sverige är C. H. 

Björnssons läsbarhetsindex, LIX (Ibid.: 33). Genom att addera andelen ord med mer än sex 
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bokstäver med genomsnittlig meningslängd mätt i antal ord fick man fram ett index som mått 

på hur lätt eller svår en text var.  Men läsbarhetsformler som LIX och andra har kritiserats för 

att vara för ytliga och för att inte fungera tillfredsställande vad gäller att förutsäga om en text 

är lättläst eller inte. Korta meningar behöver t.ex. inte alltid betyda lättläst text och för att 

komma åt ett djupare plan i texterna utvecklades mer funktionellt inriktade analysmetoder, 

s.k. textlingvistiska studier som ville analysera begripligheten (Melander, 2004: 34). Det finns 

inga heltäckande studier av begriplighet i läromedelstexter men däremot studier som kombi-

nerat läsbarhetsaspekter och begriplighetsaspekter (Sandqvist, 2004: 24; Melin, 2004: 77). 

De kvantitativa studierna tillsammans med kvalitativa studier har ändå visat att läromedels-

texterna efter 1980-talet har utvecklats i en viss riktning. De är kortare men mer informat-

ionstäta och trots att textbindningen fungerar ganska bra vad gäller referensbindning och te-

matisk bindning så är konnektivbindningen svag. Eleverna förväntas själv dra slutsatser av det 

lästa och se de underförstådda sammanhangen. De informationstäta texterna har grupper som 

referenter i stället för enskilda personer och förekomsten av pronomen blir mindre vilket är 

till nackdel för textbindningen (Sandqvist, 2004; Melander, 2004; Melin, 2004). 

Ett sätt att se hur olika drag i texter påverkar läsbarheten är att skapa olika bearbetningar av 

texter och tillföra olika drag. I Sverige har bl.a. Melin (1992 I: Reichenberg, 2000: 51) mani-

pulerat läromedelstexter. Han testade fyra olika versioner av texter i historia för högstadieele-

ver och resultaten visade att när antalet satskonnektorer ökade och både referensbindningen 

och den tematiska bindningen förbättrades så ökade läsförståelsen. 

Två andra studier där man manipulerat texter med just koherens är Beck m.fl. (1995) och 

Reichenberg (2000). De tillförde texterna också något de kallade för röst vilket kommer att 

redovisas närmare för i nästa avsnitt om läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv. Ett 

tydligt resultat i de två studierna var att en kombination av just ökad koherens och röst ökade 

begripligheten för svaga läsare (Reichenberg, 2000: 50). Andra undersökningar av lärome-

delstexter visar att begripligheten kan försvåras p.g.a. en ryckig informationsstruktur (temati-

ken), svag referensbindning och dåligt fungerande satskonnektion (Almlöv, 1991). 

2.2.1 Läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv 

De läromedelstexter som eleverna möter under sina gymnasiestudier ställer stora krav på läs-

förståelse. Läromedelstexterna skiljer sig från skönlitterära texter på många sätt och alla ele-

ver har inte tränat upp förmågan att vara aktiva läsare av längre faktatexter. Många av elever-

na kanske läser med flyt men alla förstår inte det lästa p.g.a. en avancerad meningsbyggnad 

eller en för hög andel obekanta ord i texterna. Det räcker det med 15-20 % okända ord på en 
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sida för att man inte ska förstå. Om man då dessutom saknar lässtrategier för att ta sig an en 

text som är svår att relatera till innehållsmässigt och man saknar förförståelse för ämnet är 

risken stor att läsförståelsen blir ytlig (Lundberg, 2006). Eleverna kanske har vissa förkun-

skaper om ämnet men kopplar inte innehållet i det lästa till sina erfarenheter och kunskaper 

och missar därför möjligheten att läsa mellan raderna. De infererar inte och det blir svårt att se 

sammanhang i det lästa (Ibid.: 7). 

Det finns få studier gjorda om läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv och speciellt 

vad gäller läromedel på gymnasienivå. Men undersökningar gjorda på elever i yngre åldrar 

visar att de textinterna drag som visat sig ha stor betydelse för andraspråksläsares läsförståelse 

är hur komplex meningsbyggnaden är, hur sammanhanget i texten signaleras, hur texten en-

gagerar läsaren och textens innehåll (Liberg, 2000: 3).  Andraspråksläsare har svårare än 

förstaspråksläsare att inferera om läromedelstexterna saknar kohesiva drag och en anledning 

kan vara att den typen av texter förutsätter en viss språklig nivå och kulturspecifik förkunskap 

för att sammanhanget ska bli tydligt för läsarna (Reichenberg, 2000: 37-39). 

Reichenberg (2000) har undersökt på vilket sätt koherens och röst påverkar läsbarheten i 

läromedelstext som ska läsas av både första- och andraspråkselever i årskurs 7. Detta gjorde 

hon genom att bearbeta texter med röst och/eller koherens och jämförde de bearbetade texter-

na med originalversionerna. Hon ville också veta om det fanns skillnader mellan första- och 

andraspråksläsarna. Det visade sig att de bearbetade texterna ökade läsförståelsen hos alla 

eleverna men speciellt hos andraspråksläsarna. När texterna bearbetades så att graden av både 

kausalitet och röst ökade, ökade läsförståelsen mest och skillnaden mellan förstaspråksläsarna 

och andraspråksläsarna var marginell. Dessutom var det den bearbetningen som gagnade and-

raspråksläsarna mest vad gäller alla frågetyper i det läsförståelsetest hon använde 

(Reichenberg, 2000:28). De ovan nämnda textinterna aspekterna är viktiga för att andra-

språksläsare ska uppnå hög läsförståelse och speciellt om man inte befinner sig på hög nivå i 

L2. Om läsaren har nått en högre språklig nivå i L2 spelar andra faktorer en viktig roll t.ex. 

förkunskaper, förhållningssättet till innehållet, den kulturella närheten eller avståndet till äm-

net och det sociala sammanhang läsaren befinner sig i. Detta visar att läsning är så mycket 

mer än bara texten (Liberg, 2000: 12). 

2.3 Textanalysmodeller 

I avsnittet presenteras vad som gör en text till en text och några analysmodeller som kan an-

vändas vid analys av textbindning och röst i texter. 
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2.3.1 Vad är en text? 

Vad gör en text till en text? Enligt Nyström (2001: 9) finns det ett antal kriterier som måste 

uppfyllas innan en text blir en välfungerande text. För det första ska meningarna ha ett ge-

mensamt innehåll och kopplas ihop med hjälp av vissa grammatiska konstruktioner så att ett 

sammanhang skapas. Dessa textinterna egenskaper kallas textbindning. För det andra måste 

texten fungera kommunikativt i olika typer av kontexter och där skapa meningsfulla helheter, 

de s.k. textexterna egenskaperna. Om texten förutsätter förkunskaper och en läsförmåga som 

läsarna inte besitter finns en risk att sammanhang inte skapas under läsningen och textens 

kommunikativa funktion brister (Nyström, 2001: 10). En läsares förkunskaper kan vara de 

kunskaper han/hon har om ämnesområdet i texten men det kan också handla om kunskap om 

hur olika texter är uppbyggda. Om man som läsare är bekant med olika textgenrer har man en 

förförståelse för hur innehållet i texten kommer att presenteras och det är lättare att skapa ett 

sammanhang under läsningen. Detta sätt att definiera vad en text är kan innebära att en text 

blir till först i mötet med läsaren. 

Eftersom min studie begränsar sig till att undersöka textinterna egenskaper presenteras här 

enbart analysmodeller som visar hur sammanhang och engagemang skapas i texter. 

2.3.2 Att skapa sammanhang i texter 

Det finns olika sätt att skapa sammanhang i en text och man brukar kalla det för textbindning 

eller koherens. Det handlar om hur de olika delarna i texten hänger ihop med varandra och hur 

man på ett smidigt sätt presenterar nya ämnen i texten. Ibland står begreppet koherens enbart 

för den textbindning som finns under ytan och de språkliga signalerna kallas då för kohesion 

(Hellspong & Ledin, 1997). I denna uppsats används begreppet textbindning för alla aspekter 

som bidrar till att sammanhang skapas i en text. 

Det finns åtminstone fyra olika sätt att skapa sammanhang i en text: referensbindning, 

konnektivbindning, tematisk bindning och retorisk bindning (Hellspong & Ledin, 1997: 80-

90). Den tematiska bindningen är viktig men kommer endast att presenteras kort eftersom den 

inte analyseras i denna studie. Retorisk bindning är inte vanligt förekommande i läromedels-

texter och kommer därför inte att behandlas. 

Referensbindning. Orden i en text berättar om företeelser i den verkliga världen och dessa 

företeelser som orden eller begreppen pekar ut kallas för referenter. För att skapa samman-

hang i en text bör det finnas en bindning mellan olika referenter s.k. referensbindning. Ny-

ström (2001) presenterar en analysmodell för referensbindning där hon beskriver hur olika 

begrepp eller konstituenter parvis är förbundna med varandra. Hon delar in de analyserade 
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texterna i makrosyntagmer
8
 och analyserar de bindningar som finns uppåt, både mellan mak-

rosyntagmer och mellan satser inom makrosyntagmerna. Hon delar in bindningstyperna i tre 

huvudkategorier: identitetsbindningar, bindningar byggda på semantiskt släktskap och infe-

rensbindningar. 

Identitetsbindningar innebär att ord eller uttryck som refererar till samma referent före-

kommer i texten. Enligt Nyströms analysmodell finns 8 olika identitetsbindningar (Nyström 

2001: 39). De två starkaste identitetsbindningstyperna är identitet och modifierad identitet. 

Identitet innebär att både referenten och konstituenten (ordet/orden) är identiska. Nyström 

tillåter dock växling mellan obestämd och bestämd form och växling mellan subjekts- och 

objektsform på pronomen. Modifierad identitet är en bindningstyp där referenten är den 

samma men konstituenten kan t.ex. komma från två olika ordklasser eller ha olika bestäm-

ningar.  

Bindningar byggda på semantisk släktskap innebär att det finns en semantisk koppling 

mellan konstituenterna där referenten endast delvis kommer tillbaka. Nyström nämner även 

här 8 olika undergrupper varav en är kopplingen mellan överordnade och underordnade be-

grepp t.ex. volvo - bilar.
9
 Ett annat exempel på en semantisk koppling där en referent bara 

delvis kommer tillbaka är när man talar om delar av en helhet t.ex. kök och köksbord; ansikte, 

ögon (Hellspong & Ledin, 1997: 83). Detta kallas delidentitet. 

Den tredje huvudkategorin vad gäller referensbindningstyper består av en typ, inferens. 

Den bindningstypen är den svagaste eftersom den förutsätter att läsaren har en förmåga att 

fylla på med det som finns mellan raderna men som inte syns på textnivån (Nyström, 2001: 

47). 

Tematisk bindning. Det andra sättet att skapa sammanhang i en text är på vilket sätt man 

presenterar det innehåll man vill förmedla. Den tematiska bindningen handlar om informat-

ionsstrukturen i en text. Temat i en mening eller sats är det som är bekant för läsaren, det man 

vill säga något om (Hellspong & Ledin , 2004: 84). Remat är det nya, det man tillför i me-

ningen eller satsen. Att gå från det kända till det okända när man vill kommunicera kallas för 

tema – rema-principen. 

Konnektivbindning. En text kan också signalera sammanhang som ligger på ett logiskt 

plan, t.ex. hur det ena leder till det andra eller varför något är som det är, s.k. konnektivbind-

ning mellan satser och meningar. Detta kan man göra med hjälp av språkliga markörer i form 

av konnektiver. Som konnektiver fungerar ord eller fraser i form av konjunktionella adverb, 

                                                 
8
 Definition av makrosyntagm: en huvudsats med tillhörande bisatser (Nyström, 2001: 34). 

9
 För en komplett beskrivning av underkategorier se Nyström (2001: 44-47). 
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konjunktioner och subjunktioner men även prepositionsfraser eller verb. Hellspong & Ledin 

urskiljer fyra huvudgrupper av konnektion: additiv, temporal, adversativ och kausal bindning 

(1997: 88).  

Man behöver inte alltid markera samband mellan satser och meningar med hjälp av kon-

nektiver. I många fall förstår läsaren ändå underförstått hur satserna hänger ihop. Man kan 

därför skilja mellan implicit och explicit satskonnektion (Nyström, 2001: 100). Det behöver 

inte heller vara så att det enbart är konnektivtätheten i en text som avslöjar textens grad av 

sammanhang eftersom faktorer som meningslängd, meningskonstruktion, referensbindning 

och tematisk bindning samspelar med konnektivbindningen. Men i många studier gjorda på 

läromedel har det visat sig att just avsaknaden av konnektiver har gjort att läsbarheten har 

försämrats för många grupper av läsare (Reichenberg, 2000; Liberg, 2000). 

2.3.3 Att ge texten röst 

Förutom textbindning är textens förmåga att engagera och aktivera läsaren av betydelse för 

läsförståelsen vilket forskning om läromedelstexter har visat (Beck m.fl., 1995; Reichenberg, 

2000). Detta kallas för att ge en text röst och det kan man göra på olika sätt. Både Beck m.fl. 

och Reichenberg har manipulerat läromedelstexter genom att tillföra dem aktivitet, muntlighet 

och konnektivitet. De engelska beteckningarna är activity, orality och connectivity (Beck 

m.fl., 1995: 225). Aktivitet innebär att det finns aktörer i texten som utför konkreta handling-

ar. Muntlighet står för att stilen är mer informell och att direkt och indirekt tal kan före-

komma. Slutligen konnektivitet innebär att man försöker skapa närhet till läsaren genom att 

författaren blir mer synlig (Reichenberg, 2000: 54).  
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3. Metod och material 
 

I följande kapitel presenteras först den läromedelstext och de utdrag ur texten som analyseras 

och på vilket sätt analysen av läromedelstexten har genomförts.  

3.1 Den undersökta läromedelstexten 

Den läromedelstext som analyseras är Specialpedagogik 1 (Svensson Höstfält, 2011) och den 

används både inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet inom 

vuxenutbildningen på många orter i Sverige enligt de undervisande lärarna som jag varit i 

kontakt med. Enligt bokens baksida vänder sig Specialpedagogik 1 till studerande på de ovan 

nämnda programmen och det står också att boken är lättläst och pedagogisk. Varje kapitel 

avslutas med diskussionsuppgifter och en sammanfattning. Det finns också en studiehandled-

ning till Specialpedagogik 1. Författaren presenteras som vårdlärare och delaktig i ett fort-

bildningsprojekt för personal inom omsorgsverksamhet. 

Analysen är gjord på de tre första sidorna av inledningskapitlet, s 9-11 och de två första si-

dorna, s 19-20 i Kapitel 1. Det analyserade materialet är totalt 80 syntagmer; 38 syntagmer 

från inledningskapitlet och 42 syntagmer från Kapitel 1. 

Genom att välja utdrag från inledningskapitlet och Kapitel 1 och inte från kapitel längre 

fram i boken minskar risken att innehållet i texten bygger på sådant som tidigare presenterats, 

vilket kan ha betydelse för läsförståelsen. Att urvalet är från två kapitel gör också att det blir 

en spridning vad gäller innehåll. I inledningskapitlet definieras vad specialpedagogik är och i 

Kapitel 1 ges en historisk bakgrund. Eftersom inte hela texten analyseras kan det finnas läs-

barhetsaspekter som inte kommer fram i studiens resultat men antalet sidor som undersöks 

begränsas av studiens omfattning.  

Min utgångspunkt är att i första hand göra en kvalitativ studie genom att beskriva texten 

utifrån vad som kännetecknar den. Eftersom jag inte analyserar hela läromedelstexten väljer 

jag att göra analysen ur ett mikroperspektiv vilket innebär att jag kommer att undersöka hur 

sammanhang, helhet och engagemang skapas på sats- och meningsnivå. Om man vill analy-

sera texter ur ett makroperspektiv tittar man på hela läromedlets informationsstruktur (kapitel, 

styckeindelning, rubriker, faktarutor, bilder, diagram, arbetsuppgifter, teckensnitt, arbets-

material m.m.), vilket jag inte kommer att göra. 

Både Reichenberg (2000) och Liberg (2000) framhåller att textbindning och röst i texter 

kan påverka läsbarheten positivt, speciellt för andraspråksläsare vilket motiverar varför det 

kan vara intressant att undersöka just de aspekterna av texten. 
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3.2 Textbindning 

För att analysera textbindning väljer jag att titta på referensbindning och konnektivbindning i 

form av kausalitet. Referensbindningen är kanske den viktigaste bindningsmekanismen i en 

text eftersom den bygger på det innehåll som förmedlas och i läromedelssammanhang är det 

naturligtvis innehållet i texten som är det centrala (Nyström, 2001: 35). Men det har också 

visat sig i studier av läromedelstexter att bl.a. en ökad markering av kausalitet i texterna har 

underlättat läsförståelsen speciellt för lässvaga elever. Därför är det just konnektivbindning i 

form av kausalitet som kommer att undersökas i min uppsats. 

3.2.1 Referensbindning 

Vid analysen av referensbindningen följer jag i stora drag Nyströms (2001) arbetsmodell där 

hon delar in den analyserade texten i makrosyntagmer
10

 som numreras. Rubriker räknas inte 

med. Vad gäller kategorisering av referenstyper följer jag den indelning i tre huvudgrupper 

och en undergrupp som presenteras i Hellspong & Ledin (1997: 80-84). Den referensbindning 

som analyseras är den mellan makrosyntagmerna. 

Centrala referenter identifieras i makrosyntagmerna och deras bindning uppåt i texten ana-

lyseras och sorteras under en av kategorierna identitet, modifierad identitet, delidentitet eller 

inferens (association). Dessutom markeras till vilken makrosyntagm bindningen går. Om flera 

bindningar finns markeras den som står närmast. Då en referent introduceras för första gången 

benämns den för ”ny”. Termen konstituent används för orden eller ordgrupperna i texten me-

dan referent används för det som orden refererar till i verkligheten. Konstituenter markeras 

med citattecken i den löpande texten i uppsatsen och ledfamiljer och referenter kursiveras.  

Jag har i min analys använt mig av följande kategorier och förkortningar: 

Ny (ny) En ny referent presenteras. 

 

Identitet Identisk referent (samma referent dyker upp igen) ex. hus – hus, 

(id) Hit hör även växling mellan bestämd och obestämd form; hus – huset, och 

 växlingen mellan subjekts- och objektsform ex. jag - mig 

 

Modifierad Identisk referent men formen är en annan ex. sol – sola, 

identitet Lena – hon, flickan – den glada flickan, pojke-gosse 

(mi)  
 

Delidentitet Delvis samma referent (del av helhet) ex. lägenhet – kök, 
11

 

(di) (överordnat-underordnat) ex. hund-djur   

 

                                                 
10

 Se definition av syntagm i fotnot 8 s. 16. 
11

 Här ger Nyström, 2001:42 en annan definition av bindningstypen. 
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Inferens Association, allmänt samband mellan referenterna ex. bil – avgaser 

(if) 

 

Jag kommer att studera de mest centrala ledfamiljerna i texten, d.v.s. de konstituenter som bär 

upp det centrala innehållet i texten. Den begränsningen görs för att inte analysmaterialet ska 

bli för omfattande och för att fokus i ett läromedel naturligtvis är att presentera specifik äm-

neskunskap. 

3.2.2 Konnektivbindning i form av kausalitet 

Eftersom det har visat sig att det är explicit uttryckta orsakssamband som är viktiga för läs-

svaga elever kommer textens kausalitet att undersökas. Finns det konnektiver som uttrycker 

kausalitet i texten?  Hit räknas också samband som uttrycker villkor (förutsatt att), syfte (för 

att), följd (så att) och kontraster (fastän, även om). Lexikala uttryck som t.ex. medförde att, 

bidrog till m.m. kommer att uppmärksammas. Analysen kommer att ske på syntagmnivå, 

satsnivå och i motsats till i analysen av referensbindning kommer satsgränser att göras även 

vid satsförkortningar och relativa bisatser där ”som” följer direkt efter korrelatet. 

3.3 Röst i form av aktivitet 

Studier har visat att en kombination av både kausalitet och röst i texter har gynnsamma effek-

ter på läsförståelsen hos skolbarn (Beck & al., 1995, Reichenberg, 2000: 53-54). Att en text 

har röst innebär att den har activity, orality och connectivity (Beck et al, 1995: 225). De 

svenska beteckningarna är aktivitet, muntlighet och konnektivitet (Liberg, 2000). Jag vill un-

dersöka läromedelstexten för att se om den karakteriseras av aktivitet. Eftersom läromedels-

texten är skriven för gymnasieungdomar och vuxenstuderande utgår jag ifrån att muntlighet 

och konnektivitet inte är förväntade drag och därför begränsas analysen till aktivitet.
12

Ana-

lysen utgår från följande frågor: 

a) Betecknar verben konkreta handlingar? 

b) Står verben i aktiv eller passiv form? 

c) Är subjekten individer eller kollektiver, obestämda, abstrakta? 

Vid analysen av verben stryks de under i de numrerade syntagmerna (se bilaga) och kategori-

seras som konkreta eller inte konkreta handlingsverb och formen kategoriseras som aktiv eller 

passiv. I syntagmer där pronomenet ”man” förekommer står verbet i aktiv form och det kate-

goriseras då som aktivt. Subjekten i syntagmernas satser markeras med fet stil och kategorise-

                                                 
12

 Läromedel på gymnasienivå karakteriseras av ett vetenskapligt språk utan subjektiva värderingar, vilket inte 

alltid passar ihop med muntlighet och konnektivitet. 
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ras som individer eller som kollektiver, obestämda eller abstrakta. När det relativa pronomen-

et ”som” fungerar som subjekt är det korrelatet som kategoriseras (se bilaga). 

3.4 Validitet och reliabilitet 

De analysmetoder som används i textanalysen besvarar på ett bra sätt uppsatsens frågeställ-

ningar, vilket kan indikera en hög validitet. Men eftersom vissa delar av analysen kan inne-

hålla mer eller mindre subjektiva ställningstaganden kan reliabiliteten ifrågasättas. För att 

höja reliabiliteten och göra analysen mer transparent diskuteras resultaten både i uppsatsens 

resultatdel och diskussionsdel.  
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4. Resultat 

Först presenteras resultaten vad gäller analysen av textbindning, d.v.s. referensbindning och 

konnektivbindning i form av kausalitet. Därefter presenteras förekomsten av drag som hör 

ihop med aspekten röst i form av aktivitet. 

4.1 Textbindning 

4.1.1 Referensbindning 

Referensbindningen presenteras genom en beskrivning av 12 centrala ledfamiljer i det under-

sökta materialet. Jag kommer att presentera vilka konstituenterna är som bildar sambandsle-

den, vilken bindningstyp som håller ihop leden och mellan vilka syntagmer jag bindningen 

går. Siffran före konstituenten berättar i vilken syntagm konstituenten ingår och siffran efter 

konstituenten till vilken syntagm bindningen går. Presentationen delas upp i två avsnitt. I det 

första visas ledfamiljer och sambandsled i inledningskapitlets 38 första syntagmer och däref-

ter bindningen i de 42 första syntagmerna i Kapitel 1 Historik. Syntagmerna finns presente-

rade i den bifogade bilagan. 

4.1.1.1 Ledfamiljer i syntagmerna (1) – (38) 

De ledfamiljer som har flest sambandsled i inledningskapitlet är: specialpedagogik, elever, 

olika tidpunkter, särskilda klasser och speciallärare. Dessutom finns det ytterligare några 

ledfamiljer som kan uppfattas som centrala med tanke på temat i läromedelstexten men ef-

tersom de endast består av fyra eller färre led, t.ex. ledfamiljerna värderingar och funktions-

nedsättningar, presenteras de inte. Ledfamiljen standardregler har fler led men ledfamiljen 

sträcker sig längre än det analyserade materialet och därför tas den inte heller med. 

Den ledfamilj som förekommer i de 5 första syntagmerna, (1) – (5), utgörs av ledfamiljen 

specialpedagogik. Bindningen mellan syntagm (2) och (1) är stark tack vare bindningstypen 

identitet. Men i nästa led, bindningen från syntagm (3) till syntagm (2), blir den svagare om 

man tror att läsaren måste inferera
13

. I syntagm (4) återkommer referenten specialpedagogik 

och bindningstypen tolkas som identitet trots att bindningen hoppar över en syntagm. Det-

samma gäller för referenten specialpedagogiska insatser som återkommer i syntagm (5). 

Nästa gång ett sambandsled inom ledfamiljen uppträder är först i syntagm (14) och därför är 

den markerad som ny. Den tolkningen görs eftersom det kan vara en utmaning för vissa ovana 

läsare att hålla stora mängder nytt innehåll i arbetsminnet medan de läser vidare. Konstituen-

                                                 
13

 Se en fördjupad diskussion i uppsatsens diskussionskapitel s. 29. 
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ten ”specialpedagogiska sammanhang” i syntagm (25) markeras också som ny eftersom av-

ståndet i texten till konstituenten ”specialpedagogik” blir ganska stort där också. Där är bind-

ningstypen dessutom inferens vilket signalerar en svagare bindning. 

Ledfamiljen: Specialpedagogik 

(1) Specialpedagogik (ny)  (14) specialpedagogiken (ny) 

(2) Specialpedagogiken (id) (1)  (16) specialpedagogiken (id) (14) 

(3) specialpedagogiska insatser (if) (2) (19) specialpedagogiken (id) (16) 

(4) specialpedagogik (id) (1) 

(5) De specialpedagogiska insatserna (id) (3) (25) specialpedagogiska sammanhang (ny) 

 

Nästa centrala ledfamilj är elever. Bindningen mellan leden skapas genom modifierad identi-

tet och delidentitet eftersom jag väljer att tolka referenten elev som ett övergripande begrepp.  

Ledfamiljen: elever 

(2) elever som av någon anledning inte kunde tillgodogöra sig undervisning i skolan (ny) 

(3) eleven (di) (2) 

(6) vissa elever (di) (3) 

(7) dövstumma elever (di) (6) 

(9) de elever som hade svårt att hinna med det vanliga skolarbetet (di) (7) 

(10) fler och fler elever som behövde stöd (mi) (9) 

(11) Flera grupper av elever (di) (10) 

(13) för elever med begåvningshandikapp (di) (11) 

 

Eftersom inledningskapitlet utgår från ett historiskt perspektiv spelar tidsangivelser en central 

roll i texten för att skapa sammanhang. Den tredje ledfamiljen som presentera är därför olika 

tidpunkter. Ledfamiljen sträcker sig från syntagm (6) till syntagm (16). Det förekommer olika 

bindningstyper mellan syntagmerna i ledfamiljen och det finns inte alltid en bindning till 

närmast föregående syntagm. Bindningen mellan syntagm (6) och (7) kan tolkas olika. Refe-

renten redan i mitten av 1800-talet är en delidentitet av tidigt eftersom även andra tidpunkter 

kan uppfattas som tidigt. Men eftersom referenten tidigt i skolans historia kan förutsätta att 

man känner till skolväsendets historia i Sverige väljer jag att se bindningen som inferens. 

Bindningen mellan referenterna 1800-talet och 1900-talet och olika delar av 1900-talet kan 

tolkas som delidentitet eftersom de olika tidpunkterna är en del av ett tidsförlopp. I syntagm 

(13) åsyftas samma referent som i syntagm (10) men uttrycks med andra ord och därför kan 

man se bindningen som modifierad identitet. Bindningen mellan syntagm (14) och (13) tolkas 

också som modifierad identitet eftersom konstituenterna ”under resten av 1900-talet” och 

”under senare delen av 1900-talet” kan antas ha identisk referent. Ledfamiljen avslutas med 

ledet ”i dag” och bindningen kan tolkas som inferens eftersom man som läsare förväntas 

känna till att historiska genomgångar vanligtvis avslutas i nutiden. 

Ledfamiljen: olika tidpunkter 

(6) tidigt i skolans historia (ny) 

(7) redan i mitten av 1800-talet (if) (6) 

(9) I början av 1900-talet (di) (7) 

(10) under resten av 1900-talet (di) (9) 

(13) under denna tid (mi) 10 
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(14) under senare delen av 1900-talet (mi) (13) 

(16) idag (if) (14) 

 

Särskilda klasser utgör den fjärde ledfamiljen. Där väljer jag att tolka att bindningen uteslu-

tande sker med hjälp av delidentitet eftersom alla referenterna kan ses som överordnade be-

grepp eller underordnade begrepp av referenterna skolor eller klasser. 

Ledfamiljen: särskilda klasser 

(7) några hjälpklasser (ny) 

(8) en hjälpskola i Norrköping (di) (7) 

(9) s.k. hjälpklasser (di) (8) 

(10) särskilda grupper och klasser (di) (8) 

(13) särskolan (di) (10) 

 

Referensbindningen i ledfamiljen speciallärare är stark mellan de 4 första syntagmerna trots 

att det finns ett hopp mellan syntagm (12) och (15) eftersom den byggs upp med hjälp av mo-

difierad identitet och identitet. Men i syntagm (19) byts perspektivet och eftersom pronomenet 

”vi” saknar tydligt korrelat måste läsaren kanske själv inferera d.v.s. fylla på med ett innehåll. 

Ledfamiljen: speciallärare 

(11) en lärare med särskild kompetens, en speciallärare (ny) 

(12) speciallärarna / lärare som vidareutbildat sig inom ett speciellt område t.ex. läs- och skrivsvårigheter, syn 

eller hörsel (mi) (11) 

(15) De lärare som har en påbyggnadsutbildning inom området / specialpedagoger (mi) (12) 

(16) specialpedagoger (id) (15) 

(19) vi som arbetar med människor som är i behov av vägledning / vi (if)  (16) 

(20) vi / vi (id) (19) 

4.1.1.2 Ledfamiljer i syntagmerna (39) – (80) 

I syntagmerna (39) - (80) presenteras 5 centrala ledfamiljer: de senaste århundradena, be-

grepp, de människor som inte riktigt passade in, institutioner, och ny syn på funktionsnedsätt-

ningar. Ledfamiljen olika begrepp för funktionsnedsättning är stor och bindningen mellan 

leden bygger på delidentitet men eftersom referenten är ”ord” och inte människorna bakom 

orden väljer jag att inte presentera ledfamiljen. 

Referenten de senaste århundradena fungerar som en övergripande referent för alla led i 

ledfamiljen, vilket innebär att alla övriga tidpunkter kan tolkas som att de får bindningen deli-

dentitet till ledet i syntagm (39) eller (64). Men de delidentiteter som presenteras kommer inte 

alltid i kronologisk ordning utan ibland handlar det om två tidpunkter som på något sätt ställs 

i relation till varandra, då – i dag, tidigare – nu. Ibland är tidsangivelserna vaga då bindningen 

bakåt är till syntagmer som finns i tidigare avsnitt. Referenterna tidigare och nu i syntagmerna 

(64) och (65) kan bli svårtolkade eftersom de tidsangivelser de har bindningar till finns i ru-

briker tidigare i texten efter syntagm (55). 

Ledfamiljen: de senaste århundradena 

(Rubrik) Historik  (Rubrik) Sinnesslöabarn 

(Rubrik) Inledning  (64) tidigare (ny) 

(39) under de senaste århundradena (ny) (65) nu (di) (64) 
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(40) under tidens gång (di) (39)  (Rubrik) Sinnesslöa barn 

(41) då (di) (40)   (67) tidigare (di) (65) 

(42) i dag (di) (41)  (68) 1886 (di) (67) 

(43) 1800-talet (di) (44)  (Rubrik) Döv- och blindskolor 

(44) Så småningom (di) (43)  (69) Redan 1817 (di) (68) 

(45) På 1900-talet (di) (44)  (70) under 2012 (di) (69) 

(51) Senare under seklet (di) (45) (71) 1879 (di) (70) 

(52) I dag, på 2000-talet (di) (51) (72) 2004; numera (di) (71) 

   (73) Under 1800-talet (di) (72) 

   (Rubrik) 1900-talet 

   (74) Detta århundrade (di) (73) 

   (75) I början av seklet (di) (74) 

 

I ledfamiljen begrepp sträcker sig bindningarna över 11 led med ett avbrott på 5 syntagmer 

mellan syntagmerna (46) – (50) där en utvikning görs angående betydelsen av ordet ”handi-

kappad” på engelska. Det finns olika bindningstyper inom ledfamiljen begrepp men de två 

som förekommer mest är inferens och modifierad identitet som förekommer 4 gånger vardera. 

Växlingen mellan betydelsen att använda begrepp och begreppsförändring tolkas som infe-

rensbindning eftersom perspektivet blir ett annat och det förutsätter att man ser en koppling 

mellan språk och olika samhällsfenomen. 

Ledfamiljen: begrepp 

(40) de begrepp som använts (ny)  

(41) De begrepp som använts (id) (40)    

(42) Ett exempel på utvecklingen hur begreppen ändrats är följande ord (if) (41)    

(43) var benämningen (if) (42)    

(44) talade man om (mi) (43)   

(45) infördes ordet (if) (44) 

 (51) hette det (mi) (45) 

(52) kallades det för (mi) (51)  

(53) användes andra typer av ord (mi) (52) 

(54) har orden förändrats (if) (53)  

(55) Begreppen (di) (54) 

 

Den största ledfamiljen är de människor som inte riktigt passade in och den består av 15 

led och sträcker sig från syntagm (60)  till syntagm (80). Den huvudsakliga bindningen består 

av delidentitet. Ledfamiljen institutioner består av 10 led och bindningen kan tolkas som svag 

eller stark beroende på hur man analyserar bindningstypen delidentitet. Man kan som läsare 

vara obekant med referenterna i syntagmerna (68) - (71)  och därför väljer jag att tolka refe-

renterna i syntagmerna (68) -(71) som ny information och då blir bindningen svag. 

Ledfamiljen: de människor som inte riktigt  Ledfamiljen: institutioner 

passade in 

(60) De människor som inte riktigt passade  (61) flera institutioner (ny)  

         in (ny)   (63) institutioner som tog hand om människor med funktions- 

(61) människor med funktionsnedsättningar         nedsättningar (di) (61)                  

       (if) (60)   (64) de nya institutionerna (mi) (63) 

(63) barn, gamla, sjuka och  (65) ”uppfostringsanstalter för bildbara sinnesslöa barn”(di)(64) 

        människor med funktions-  (67) vanföreanstalter (if) (65) 

        nedsättningar (di) (61)  (68) Eugeniahemmet (ny) (64) 

Rubrik: SINNESSLÖA BARN  (69) en skola för dövstumma och blinda barn (ny) 

(64) Flera av de barn som omhändertogs  (70) Manillaskolan (ny) 



27 

        (di) (63)   (71) Tomtebodaskolan (ny) 

(65) barnen (mi) (64)  (72) Den (mi) (71)   

(66) de som vuxna (mi) (65) 

(Rubrik) INVALIDER 

(67) barn med cp-skador eller medfödda 

 missbildningar (di) (64) 

(68) dessa barn (mi) (67)   

(Rubrik) DÖV- OCH BLINDSKOLOR 

(69) dövstumma och blinda barn (di)  (64)  

(71) blinda barn  (di) (69)   

(73) de flesta barn med funktionshinder (di) (71) 

(Rubrik) 1900-talet 

(74) personer med funktionsnedsättning (di) (7)3 

(75)  människor med funktionsnedsättning (mi) (74) 

(76) nya grupper (di) (75) 

 

Ledfamiljen stora förändringar som består av 7 led binds ihop genom inferens mellan alla 

led. För läsare med förkunskaper inom området kan bindningarna fr.o.m. syntagm (78) tolkas 

som delidentitet. 

Ledfamiljen: stora förändringar 

(74) stora förändringar (ny)  

(75) fler än man trott(if) (74)  

(76) dök upp; blev synliga (if) (75) 

(77) nya diagnoser och diagnossystem (if) (76) 

(78) funktionshinder som en kronisk sjukdom (if) (77) 

(79) medicinsk verksamhet byggdes upp (if) (78) 

(80) läkare, sjuksköterskor, liksom övrig personal, vårdare, skötare (if) (79) 

 

Texten karakteriseras av relativt tät referensbindning och ledfamiljerna kan ibland bestå av 

många led. Det är en stor variation vad gäller bindningsstyrkan i de olika ledfamiljerna. Van-

ligaste bindningstypen i de presenterade ledfamiljerna är delidentitet och det är främst inom 

ledfamiljerna de senaste århundradena och de människor som inte riktigt passade in som den 

är vanligt förekommande. Bindningen identitet förekommer endast en gång, i syntagm (41). 

Modifierad identitet förekommer tillsammans med delidentitet i vissa ledfamiljer medan infe-

rensbindningar förekommer främst i en ledfamilj, i ledfamiljen stora förändringar. 

4.1.2 Konnektivbindning i form av kausalitet 

I inledningskapitlets 38 första syntagmer (syntagmerna (1) – (38)) förekommer kausala sam-

bandsmarkörer endast i 6 av syntagmerna. De består av konnektorerna alltså, därför, däremot 

och de lexikala uttrycken och verbfraserna av någon anledning, orsakerna till, orsaker till, 

innebär och konsekvenser av. Tre av kausalitetsmarkörerna finns dessutom i en enda syntagm 

(syntagm 37).  

I Kapitel 1 (syntagmerna 39-80) förekommer kausala sambandsmarkörer i 11 av syntag-

merna. Ingen av de 3 konnektiverna är renodlat kausala: om (konditional), för att och så att 

(finala). I 5 av syntagmerna förekommer lexikala uttryck eller verb som signalerar ett kausali-
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tetssamband: skälet till var, innebar x 3, målet var, gjorde. Dessutom finns adverbet egentlig-

en och prepositionsfrasen i stället för att uttrycka ett samband som innebär en viss kausalitet, 

men inte lika självklart. (Sambandsmarkörerna är markerade med överstruket i syntagmerna i 

uppsatsens bilaga. Textens 80 syntagmer innehåller 6 konnektiver, 11 uttryck som signalerar 

kausalitet, 1 adverb och 1 prepositionsuttryck.  

4.2 Röst i form av aktivitet 

Nedan följer en beskrivning av huruvida verben uttrycker konkreta handlingar eller inte och 

om verbformerna är aktiva eller passiva och därefter presenteras vilken typ av subjekt som 

förekommer i analysmaterialet för att få en uppfattning om huruvida texten karakteriseras av 

aktivitet eller inte. (Verbfraserna är markerade med understrykning och subjekten med fet stil 

i Bilaga 1). 

4.2.1 Verb som uttrycker konkreta handlingar och verb i aktiv form 

Den undersökta texten karakteriseras inte av verb som uttrycker konkreta handlingar. De verb 

som förekommer ofta är relationsverben vara och bli och andra verb som i sammanhanget 

inte uttrycker konkreta handlingar t.ex. skapa, spela roll, förändras, finnas, kallas för. Ibland 

kan det vara svårt att avgöra om ett verb uttrycker en konkret handling eller inte om handling-

en innebär både konkreta och abstrakta aktiviteter med kognitiva inslag. Verb kan också tol-

kas olika utifrån det sammanhang där de förekommer. Följande verb har kategoriserats som 

konkreta i analysmaterialet: definierar, vidareutbilda sig, diagnostiserats, arbeta med, an-

vända hjälpmedel, kan planera, beskrivs (3 ggr), utföra arbete, skrivit under, får spela, flyt-

tade, arbeta, tog hand om, omhänderta, ville uppfostra, hjälpa, och följa undervisningen. 

Verben står främst i aktiv form. Det förekommer verb i passiv form i mindre än hälften av 

syntagmerna men andelen ökar i Kapitel 1. 

4.2.2 Subjekt som individer 

I de flesta av syntagmerna är subjekten något annat än en mänsklig varelse. Det vanligaste är 

att subjekten utgörs av abstrakta begrepp som t.ex. specialpedagogik, funktionsnedsättningar, 

lagar, standardregler och begrepp. Andra vanliga ”icke-mänskliga” subjekt är olika institut-

ioner och skolformer t.ex. några hjälpklasser för dövstumma elever, en hjälpskola, särskolan 

för elever med begåvningshandikapp, flera institutioner, och Eugeniahemmet. 

De gånger subjekten är mänskliga varelser utgörs de av grupper som många gånger är 

ganska vaga eller ospecificerade t.ex. elever som av någon anledning inte kunde tillgodogöra 
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sig undervisningen i grundskolan; elever som hade svårt att hinna med det vanliga skolarbe-

tet; lärare som utbildat sig inom ett speciellt område t.ex. läs- och skrivsvårigheter, syn eller 

hörsel; vuxna människor med t.ex. autismspektrumstörningar, rörelsehinder eller syn- och 

hörselnedsättningar; vi som arbetar med människor som är i behov av stöd; och de männi-

skor som inte riktigt passade in.  

I endast 1 syntagm förekommer en enskild individ som subjekt och det är en namngiven 

professor i syntagm (4). I ytterligare 2 syntagmer, syntagm (3) och syntagm (50), presenteras 

en mänsklig individ i singular form men jag väljer att tolka referenterna som grupper. Den 

referent som åsyftas i syntagm (3) är gruppen elever som av någon anledning inte kunde till-

godogöra sig undervisningen i grundskolan och den spelare som används som metafor i syn-

tagm (50) väljer att tolka som en bild för gruppen funktionshindrade. Min tolkning är att sub-

jekten i de undersökta syntagmerna inte utgörs av individer. 
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5. Diskussion 

Syftet i denna studie var att undersöka vad som karakteriserar språket i läromedelstexten Spe-

cialpedagogik 1 (Svensson Höstfält, 2011) vad gäller textbindning och röst för att få en upp-

fattning om textens svårighetsgrad för vuxna andraspråksläsare på gymnasienivå. Nedan följer 

en sammanfattande diskussion vad gäller resultaten i studien. 

5.1 Textbindning 

5.1.1 Referensbindning 

Inledningskapitlet inleds med en presentation av referenten specialpedagogik och min tolk-

ning är att referensbindningen främst byggs upp med hjälp av bindningstypen identitet, vilket 

brukar tolkas som en stark bindningstyp. Men eftersom perspektivet vid två tillfällen växlar 

från ämnet specialpedagogik till specialpedagogiska insatser och sammanhang krävs det 

eventuellt av läsaren att han eller hon vet att det finns sådana insatser för att han eller hon ska 

kunna fylla på med det som saknas i texten. För den läsare som har sådana förkunskaper kan 

man anta att det blir det en lätt inferens men för den som helt saknar kunskaper om företeelsen 

specialpedagogik kan det bli en svårare inferens. 

I ledfamiljen elever skapas bindningen med hjälp av delidentitet vilket kan uppfattas som 

en relativt stark bindningstyp om man känner till referenten. Referenten elever är något alla 

borde känna till men eftersom bindningen inom ledfamiljen vid flera tillfällen inte är till 

närmast föregående syntagm behöver inte alltid sammanhanget bli tydligt för alla läsare. En 

annan sak som kan försvåra för läsaren är att de referenter som konstituenterna avser ibland är 

vaga och ospecificerade t.ex. vissa elever, flera grupper av elever, elever som av någon an-

ledning inte kunde tillgodogöra sig undervisning i skolan. Bindningstypen delidentitet kan då 

skapa osäkerhet huruvida en ny referent ingår i någon av de vaga referenterna som presente-

rats tidigare.  

Att kronologiskt berätta om t.ex. utvecklingen av ett samhällsfenomen är ett vanligt sätt att 

skapa sammanhang i en text vilket också används med hjälp av ledfamiljen olika tidpunkter i 

texten. De olika referenterna blir då olika ”delar” av den tid som presenteras och bindningsty-

pen blir delidentitet. I den analyserade texten används inte alltid årsangivelser för olika tid-

punkter utan man utgår också från historiska händelser. Det innebär t.ex. att den som inte vet 

något om när folkskolan blev obligatorisk i Sverige inte kan utnyttja ledtråden (konstituenten) 

”tidigt i skolans historia” för att skapa sammanhang i texten på samma sätt som den som kän-

ner till skolans historia.  
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På samma sätt som i ledfamiljen elever skapas bindning mellan syntagmerna i ledfamiljen 

särskilda klasser med hjälp av delidentitet. Ledfamiljen sträcker sig från syntagm (7) till syn-

tagm (13) och bindningen sker till närmast föregående led på alla ställen förutom ett. De kon-

stituenter som förekommer innehåller orden ”klass” eller ”skola” men den referent som åsyf-

tas växlar mellan unika namngivna skolor, olika typer av klasser, skolor och grupper vilket 

gör att bindningen mellan leden försvagas och då också eventuellt sammanhanget i texten. 

I ledfamiljen specialpedagoger är bindningen stark tack vare bindningstypen identitet och 

modifierad identitet. Jag har valt att analysera bindningen mellan syntagm (11) och (12) också 

som modifierad identitet trots att den ena konstituenten står i singularform och den andra i 

plural form eftersom referenten i båda fallen syftar på yrkesgruppen specialpedagoger och 

inte enskilda lärare. Inferensbindningen mellan de sista sambandsleden i familjen kan tolkas 

olika beroende på vem läsaren är. Vilka är vi i texten? Specialpedagoger, vårdpersonal, läsar-

na som kanske vill bli specialpedagoger eller undersköterskor? 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns variation vad gäller bindningstyper 

med både starka och svaga bindningar i de undersökta ledfamiljerna i inledningskapitlet. Jag 

tolkar att vissa avsnitt i texten karakteriseras av en stark och tät bindning med hjälp av identi-

tet, t.ex. mellan leden i ledfamiljen specialpedagogik. Delidentitet är den bindningstyp som 

förekommer mest och den kan uppfattas som relativt stark om läsaren har förkunskaper och 

ett helhetsperspektiv. Men om läsaren inte har det kan det bli svårt att se hur de olika delarna 

hänger ihop speciellt då det sker en växling mellan överordnade och underordnade referenter. 

Referensbindningen är inte lika stark i Kapitel 1. Vissa ledfamiljer binds ihop med hjälp av 

delidentitet och modifierad identitet medan andra bygger helt på inferens. Ledfamiljen de 

senaste århundradena kan uppfattas som tydlig vad gäller bindningen eftersom den innehåller 

många konstituenter som uttrycker tid men eftersom texten är indelad i korta underavsnitt, 

med mellanrubriker med tidsangivelser i rubrikerna ibland, är det inte alltid säkert att läsare 

vet vart bindningen för konstituenter som ”tidigare” och ”nu” hör. 

I ledfamiljen begrepp kan bindningen upplevas som stark om läsaren är medveten om att 

ord kan stå för värderingar och synsätt på olika företeelser i ett samhälle och att det finns en 

växelverkan mellan vad man aktivt väljer att kalla något för och vilket förhållningssätt man 

har till företeelsen (ordet kontra den upplevda referensen). De olika orden som använts för 

människor med funktionsnedsättningar räknas upp i texten men förklaringar till vilka associat-

ioner ord som t.ex. idiot, abnorm och lytt kan ge saknas helt i texten. Andraspråksläsare som 

vistas kort tid i Sverige kanske inte alls uppfattar vad orden signalerar. 
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Bindningstypen delidentitet uppfattas som svag om det är oklart vilken referent som åsyf-

tas. I ledfamiljen människor som inte riktigt passade in behöver det inte alltid vara tydligt 

vilken grupp som menas. Texten börjar med att tala om industrialisering och människor som 

flyttar till städerna och samtidigt förekommer referenter som människor med funktionsned-

sättningar, barn, gamla och sjuka. Det kan tolkas som att alla förutom de som jobbade i fa-

brikerna inte passade in och togs om hand på institutioner.  

I ledfamiljen institutioner sträcker sig bindningen mellan 10 led och olika bindningstyper 

förekommer. Men trots detta kan bindningen uppfattas som svag eftersom bindningstypen 

delidentitet och ny referent är vanligt förekommande. Jag har valt att tolka bindningar som 

förutsätter att läsarna känner till de namngivna skolorna i texten, som t.ex. Manillaskolan, och 

som vet vilken målgrupp de har som ny referent trots att insatta läsare kan uppfatta bindning-

en som delidentitet. De läsare som inte har vuxit upp i Sverige kanske aldrig har kommit i 

kontakt med skolorna eller platserna som nämns. 

Den ledfamilj som kanske har den svagaste bindningen är stora förändringar. För en läsare 

som kommer från ett land med stort kulturellt avstånd till svenska förhållanden kan koppling-

en mellan konstituenterna ”dök upp”, ”blev synliga” och ”nya diagnoser och diagnossystem” 

vara en stor utmaning att förstå. Den läsare som från början vet hur man omhändertar och 

hjälper personer med funktionshinder i Sverige uppfattar kanske bindningarna som delidenti-

tet medan en läsare utan förförståelse inte ser bindningen mellan leden. 

Sammanfattning. Vad gäller referensbindning verkar texten ytligt sett ha en välfunge-

rande referensbindning eftersom det finns många tydliga ledfamiljer och vissa av ledfamiljer-

na innehåller många sambandsled. Men det bör påpekas att analysresultaten bygger på subjek-

tiva tolkningar utifrån ett andraspråksperspektiv vilket gör att de slutsatser som görs angående 

bindningstyp kan uppfattas olika.  

Tabell 5.1 visar att den starkaste bindningstyperna identitet är minst förekommande och den 

näst starkaste, modifierad identitet, är inte heller vanligt förekommande. Den bindningstyp 

som är vanligast i materialet är delidentitet och den förutsätter ibland att läsaren har förkun-

skaper om innehållet för att förstå sambandet vilket läsare inte alltid har.  

 
Tabell 5.1 Förekomster av referensbindningar 

Kategorier Förekomster 

(di) 41 

(ny) 17 

(if) 16 

(mi) 15 

(id) 8 

Totalt 97 
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Dessutom följer inte växlingen mellan underordnade och överordnade begrepp någon tydlig 

struktur vilket gör bindningen svagare eftersom det blir otydligare vilken referent som är ak-

tuell i texten. 

Det finns många mellanrubriker i den undersökta texten men referenten i en rubrik kan inte 

fungera som sambandsled för en ledfamilj i brödtexten. Detta innebär i det undersökta materi-

alet att vissa av bindningarna går till syntagmer i tidigare avsnitt och då kan avståndet mellan 

leden ibland blir långt vilket kan försvåra för läsarna att se sammanhanget. 

Så sammanfattningsvis kan man säga att de undersökta texten inte saknar referensbindning 

men att den referensbindning som förekommer kanske inte är optimal för alla läsare, och 

kanske inte alls för andraspråksläsare som vistats relativt kort tid i Sverige och som kommer 

från länder med stort kulturellt avstånd från svenska förhållanden. 

5.1.2 Konnektivbindning i form av kausalitet 

Det förekommer få explicit uttryckta konnektiver i texten och det kan vara svårt att uppfatta 

hur ett avsnitt hänger ihop med nästa avsnitt. Att det endast förekommer explicit uttryckta 

sambandsmarkörer i 17 av de 80 syntagmerna är anmärkningsvärt eftersom innehållet handlar 

om att förklara varför och hur specialpedagogiken har utvecklats i Sverige. Rubrikerna i 

läromedelstexten ingår inte i analysmaterialet men verkar ha som syfte att leda över läsaren 

till nästa avsnitt. Men eftersom rubrikerna många gånger endast består av substantivfraser ger 

inte de heller några ledtrådar om sammanhanget. Läsaren förväntas inferera och själv fylla i 

med information för att ett sammanhang ska skapas i texten. Utan förkunskaper om hur vi 

behandlat människor med funktionshinder i Sverige och hur det fungerar idag kan det vara en 

utmaning för vissa läsare att få en helhetsbild av det lästa. Andraspråksläsare som kommer 

från länder där specialpedagogiska insatser inte är vanliga kan kanske få svårigheter med att 

skapa ett sammanhang av texten och då blir den bara fragmentariska faktauppgifter och kon-

stateranden radade på varandra. 

5.2 Röst i form av aktivitet  

Min tolkning är att texten saknar röst i form av aktivitet. Det innebär att abstraktionsnivån är 

hög och fastän texten handlar om människor är subjekten oftast abstrakta begrepp. Om be-

greppen står för människor så är de inte individer utan grupper som ibland är vaga och man 

vet som läsare inte alltid vilka individer som ingår. Detta sammanfattas i tabell 5.2. 
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Tabell 5.2 Förekomster av individer som subjekt 

Kategorier Förekomster 

abstrakta subjekt 95 

kollektiver och obestämda grupper som subjekt 45 

individer som subjekt 1 

Totalt 141 

 

Tabell 5.3 visar att det finns få verb som uttrycker en konkret handling i de undersökta 

syntagmerna. Det berättas t.ex. inte vad de funktionshindrade personerna inte kan göra och 

vad de behöver hjälp med. Och det berättas inte heller vad specialpedagogerna konkret för-

väntas göra för att hjälpa dem.  

Tabell 5.3 Förekomster av verb som uttrycker en konkret handling 

Kategorier Förekomster 

icke-konkreta verb 138 

konkreta handlingsverb 19 

Totalt 157 

 

De verb som i uppsatsen kategoriserats som konkreta handlingsverb behöver inte heller upp-

fattas som helt konkreta eftersom de kan tolkas på olika sätt. Exempel på sådana verb är t.ex. 

”definierar”, ”arbeta med”, ”kan planera” och ”utföra arbete”. Det framgår av tabell 5.4 att 

verben vanligen står i aktiv form vilket är ett av kriterierna för en text med röst. 

 

Tabell 5.4  Förekomster av verb i aktiv form 

Kategorier Förekomster 

aktiv form 123 

passiv form         34 

Totalt 157 

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att den delen av läromedlet som analyserats inte 

verkar karakteriseras av röst. Detta kan eventuellt leda till att det kan skapas ett avstånd mel-

lan texten och vissa läsare vilket kan försvåra läsförståelsen enligt bl.a. Reichenberg (2000) 

som i en tidigare nämnd studie i avsnitt 2.2.1 i denna uppsats har visat att texter som bearbe-

tats med en ökad grad av röst och kausalitet leder till ökad läsförståelse. 

  



35 

6. Slutsats 

Många av de andraspråkselever som ska läsa läromedlet Specialpedagogik 1 under sin utbild-

ning inom den vuxenutbildning där jag varit i kontakt med lärare och elever har kommit till 

Sverige i vuxen ålder vilket innebär att de inte har gått i den svenska grundskolan. De har 

olika utbildningsbakgrund från sina hemländer och många av eleverna har inte läst mer än 

svenska som andraspråk på grundläggande nivå i Sverige. De textinterna drag som undersökts 

och hittats i denna uppsats underlättar förmodligen inte läsförståelsen för dessa elever utan 

kan tvärtom t.o.m. försvåra läsförståelsen eftersom texten varken präglas av explicit uttryckt 

kausalitet eller röst vilket forskning visat har betydelse för läsförståelse (Reichenberg, 2000). 

Eftersom eleverna har olika skolbakgrund från sina hemländer finns det många i gruppen 

som har med sig lässtrategier på en hög nivå sedan tidigare men de elever som saknar det mö-

ter kanske läromedelstexter på gymnasienivå för första gången på sitt L2 och för dem kan det 

vara en utmaning att hitta strategier för hur de ska optimera läsförståelsen. De lärare jag talat 

med på skolan säger också att de diskussionsfrågor som finns efter varje kapitel är svåra för 

andraspråkseleverna eftersom de tycker att de inte hittar ”svaren” i texten. Om elevernas läs-

strategier inte stämmer överens med läromedlets intentioner kan det försvåra läsförståelsen 

enligt studier som tagits upp i uppsatsens bakgrundskapitel (Lundberg, 2006; Reichenberg, 

2008). 

 Alla elever borde ha tillräckliga kunskaper i L2 eftersom de är godkända på grundläg-

gande nivå men det går inte alltid att jämföra med de elever som har svenska som sitt L1. En 

svensk elev har med sig erfarenheter och kunskaper om det svenska samhället som inte alla 

andraspråksläsare nödvändigtvis har och ett svenskt ordförråd som, trots att det inte behöver 

innebära akademiska ord och fackord, ändå antagligen kan vara betydligt större än en andra-

språkselev som är relativt nyanländ. Därför kan det vara en stor utmaning för många andra-

språksläsare att förstå vissa av orden i texten och då speciellt ord som dels står för abstrakta 

fenomen som är kulturspecifika för Sverige, dels ord som inte längre används och som har en 

svensk historia bakom sig.  

Startålder har visat sig ha betydelse för en andraspråkstalares slutliga språknivå på L2 

(Wedin, 2010; Hyltenstam, 2010). Nästan ingen av eleverna i de klasser jag besökte har 

kommit i kontakt med det svenska språket före 20 års ålder vilket skulle kunna betyda att det 

kan finnas elever som ännu inte har utvecklat sina svenskkunskaper till en hög nivå vilket 

skulle indikera bl.a. ett större ordförråd. Men startålder är inte det enda som påverkar utveckl-

ingen av L2 så den sena startåldern behöver inte i sig vara en utmaning för eleverna som ska 
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läsa Specialpedagogik 1. Däremot finns det elever i gruppen som inte har använt svenska 

språket så länge och då kan det vara en utmaning att utveckla ett skolspråk (CALP) på den 

korta tiden (Hyltenstam, 2010). 

De läsundersökningar som gjorts både bland barn och vuxna visar också att det är en ut-

maning att läsa på svenska om man är född i ett annat land och inte har svenska som sitt L1 

(Skolverket, 2010). Det är fler elever och vuxna med svenska som sitt L2 än elever med 

svenska som L1 i den andel som inte når den basnivå som behövs för att man ska kunna stu-

dera med framgång. Men det finns också en stark koppling mellan god läsförståelse och del-

tagande i vuxenutbildning vilket indikerar en god läsförståelseutveckling hos de tillfrågade 

eleverna i uppsatsen. Men det förutsätter naturligtvis att skolan erbjuder en god undervisning 

där eleverna får möjlighet att utveckla denna. 

Slutsatsen blir att den undersökta läromedelstexten kan vara en utmaning för relativt nyan-

lända vuxna andraspråksläsare som läser kursen Specialpedagogik 1 på gymnasienivå. Detta 

beror på att de referensbindningstyper som är vanligast förekommande i texten inte är de mest 

optimala med tanke på andraspråksläsarna. Men det beror kanske främst på att texten saknar 

explicit uttryckta kausala sambandsmarkörer vilket försvårar läsförståelsen för ovana läsare 

och läsare som inte läser på sitt L1. Dessutom saknar texten röst i form av aktivitet vilket 

kunde ha hjälpt läsarna att leva sig in i texten och konkretisera innehållet. Den hypotes som 

presenterades i inledningen bekräftas både av textanalysen i denna uppsats och resultatet 

stämmer också väl överens med resultaten i andra studier av läromedelstexter som visar att 

många av dagens läromedelstexter har en relativt väl fungerande referensbindning men att 

referenterna är grupper och inte individer vilket försvagar textbindningen. Dessa studier visar 

också att konnektivbindningen är svag och att detta gör att begripligheten försvagas i de för-

kortade informationstäta texterna (Sandqvist, 2000; Melander, 2004; Melin, 2004).  

Eftersom studien endast undersökt en begränsad del av läromedlet kan man inte med sä-

kerhet veta om hela läromedlet genomgående karakteriseras av de språkliga drag som resulta-

tet i denna uppsats visar. Dessutom undersöktes inte den tematiska bindningen i texten, vilket 

kunde ha gett en fördjupad bild av textens svårighetsgrad. Fortsatta studier skulle kunna titta 

på hela läromedlet både ur ett mikroperspektiv och ett makroperspektiv och även låta de till-

tänkta läsarna göra ett läsförståelsetest.  
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Bilaga Syntagmer och analys av kausalitet och röst i form 

av aktivitet 

Konnektiver och uttryck som markerar kausalitet är markerade med överstrykningspenna.  

Subjekt i satserna är markerade med fet stil. 

Verben är understrukna. 

Nytt stycke markeras //. 

 

(Rubrik) Inledning  

 

(1) Specialpedagogik är en relativt ny gren av pedagogiken / som har hämtat kunskaper och teorier från olika 

områden som pedagogik, psykologi, medicinsk vetenskap, sociologi och filosofi.  

 

(2) Från början var specialpedagogiken tänkt / att vara till för elever / som av någon anledning inte kunde till-

godogöra sig undervisningen i grundskolan. 

                                                                  

 

(3) Orsakerna till specialpedagogiska insatser kunde t.ex. vara / att eleven hade dålig syn eller hörsel / eller 

hade det / som tidigare kallades rörelsehinder och begåvningshandikapp. 

// 

(4) Bengt Persson, professor i specialpedagogik, definierar i sin bok Elevers olikheter och specialpedagogisk 

kunskap specialpedagogik som: "Kunskapsområde inom den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pe-

dagogiken inom områden där avvikelser definieras och ges uttryck."  

 

(5) De specialpedagogiska insatserna används alltså när den "vanliga pedagogiken inte räcker till.  

// 

(6) De problem / som fanns hos vissa elever /  uppmärksammades tidigt i skolans historia. 

 

(7) Redan i mitten av 1800-talet startades några hjälpklasser för dövstumma elever,  

                                                           

(8) och en hjälpskola startade i Norrköping. 

                      

(9) I början av 1900-talet inrättade man s.k. hjälpklasser för de elever / som hade svårt  / att hinna med det van-

liga skolarbetet. 

 

(10) Under resten av 1900-talet blev det fler och fler elever / som behövde stöd i särskilda grupper och klasser. 

                  

(11) Flera grupper av elever behövde också en lärare med särskild kompetens, en speciallärare. 

 

(12) Speciallärarna var lärare / som vidareutbildat sig inom ett speciellt område t.ex. läs- och skrivsvårigheter, 

syn eller hörsel. 

 

(13) Särskolan för elever med begåvningshandikapp växte också fram under denna tid. 

// 

(14)  Under senare delen av 1900-talet blev specialpedagogiken en egen inriktning inom pedagogiken. 

 

(15) De lärare / som har en påbyggnadsutbildningen inom området / kallas för specialpedagoger. 

// 

(16) I dag är specialpedagogiken en erkänd del av pedagogiken / och  har alltmer blivit en specialitet även för 

grupper utanför den ordinarie skolan. 

 

(17) Vuxna människor med t.ex. autismspektrumstörningar, rörelsehinder eller syn- och hörselnedsätt-

ningar / som utvecklats eller diagnostiserats i vuxen ålder / kan få hjälp av specialpedagoger. 

     

(18) Därför är det viktigt / att känna till lite om de principer / som finns i specialpedagogiken. 

// 

(19) Vi /  som arbetar med människor / som är i behov av vägledning, /  oavsett vilket stöd som är nödvändigt, / 

behöver veta något om de metoder för stöd / som finns / och hur vi kan använda hjälpmedel på bästa sätt. 
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(20) Vi behöver också veta en del om de funktionsnedsättningar / som ligger bakom stödbehovet / samt om hur 

vi på bästa sätt kan planera nödvändiga insatser i vården och omsorgen. 

// 

(21) Den lagstiftning som delvis ligger till grund för arbetet med människor med funktionsnedsättning / besk-

rivs kortfattat i slutet av boken. 

 

(22) De lagar som beskrivs / är framför allt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade. 

// 

(23) Lagar innehåller värderingar av olika slag. 

 

(24) Värderingarna handlar om det goda samhället / och vilken livskvalitet som människor har rätt till. 

 

(25) Värderingar spelar också en stor roll i / hur vi utför arbetet i specialpedagogiska sammanhang. 

 

(26) Flera av dessa värderingar kan man hitta grunden till i två dokument / som har betytt mycket för / hur sy-

nen på människor med funktionsnedsättningar har förändrats under åren. 

            

(27) Dessa dokument är FN:s standardregler och Salamancadeklarationen, / vilka beskrivs kortfattat här nedan. 

// 

(28) Internationella råd och deklarationer bygger på gemensamma överenskommelser mellan  

medlemsländerna.  

 

(29) De är vägledande och rådgivande / och / används ofta som underlag /  när lagar stiftas i medlemsländerna. 

 

(Rubrik) FN:s standardregler  

 

(30)  FN (Förenta Nationerna) har utarbetat standardregeler inom en rad områden. 

 

(31) Ett av dessa områden är FN:s standardregler för funktionsnedsättningar / som kom 1993. 

 

(32)  (Det fullständiga namnet är : Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktions-

hinder.) 

// 

(33) Ett stort antal av världens stater har skrivit under standardreglerna. 

 

(34) Standardregler är inte tvingande på det sätt / som lagar är, / men / kan ses som ett sätt /  att inrikta arbetet 

med insatser för människor med funktionsnedsättningar / och / ”innebär ett moraliskt och politiskt åtagande från 

staternas sida / att anpassa samhället till människor med funktionsnedsättning”. 

// 

(35) Standardreglerna börjar med att konstatera / att det finns människor med funktionsnedsättningar i alla 

delar av världen  

 

(36) och att antalet ökar. 

 

(37) Däremot är orsaker till och konsekvenser av funktionsnedsättningar olika i olika delar av världen. 

 

(38) ATT FUNDERA ÖVER:/  På vilket sätt kan sociala och ekonomiska förhållanden påverka situationen för 

människor med funktionsnedsättningar?  

 

Kapitel 1 

 

(rubrik) Historik 

 

(rubrik) Inledning 

 

(39) Synen på människor med funktionsnedsättning har förändrats mycket under de senaste århundradena. 

(40) Det kan bland annat avläsas i de begrepp / som använts under tidens gång. 

 

(41) De begrepp / som använts / kopplas till de då rådande normerna, värderingarna och attityderna i samhället. 
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// 

(42) Ett exempel på utvecklingen av / hur begreppen ändrats / är följande ord / som har / att göra med det / 

som i dag kallas fysisk funktionsnedsättning:  vanför, lytt, handikappad, funktionshindrad, människor med rö-

relse- funktionsnedsättning. 

// 

(43) Under 1800-talet var benämningen / att man var ”vanför”. 

 

(44) Så småningom talade man om människor / som var ”lytta”. 

 

(45) På 1900-talet infördes ordet ”handikappad” 

 

(46) (det ordet är ett lån från engelskans Hand in Cap =  hand i mössan). 

 

(47) Det betyder egentligen / att den fysiska förmågan är begränsad. 

 

(48) (Jämför med begreppet ”handikapp” i spel som t.ex. golf. 

 

(49) Där betyder begreppet / att några inte når upp till de högsta poängen. 

 

(50) Den spelare / som är mycket skicklig / får spela med ”handen i mössan” / så att villkoren blir mer likvär-

diga). 

 

(51) Senare under seklet hette det i stället ”funktionshindrad”. 

 

(52) I dag, på 2000-talet, kallas det för ”funktionsnedsättning”. 

// 

(53) I andra sammanhang användes andra typer av ord. 

 

(54) Om man har någon form av kognitiv funktionsnedsättning / har orden förändrats ungefär på följande sätt: 

idiot, abnorm, debil, efterbliven, handikappad, utvecklingsstörd, funktionshindrad, människor med kognitiv 

funktionsnedsättning. 

// 

(55) Begreppen kan sägas spegla den uppfattning om funktionsnedsättningar / som råder i samhället.              

(satsförk.) 

// 

(rubrik) Den historiska utvecklingen 

 

(rubrik) 1800-talet 

 

(56) Industrialiseringen startade i Sverige under senare hälften av 1800-talet. 

 

(57) Det innebar / att många nya arbetstillfällen skapades 

 

(58) och många människor flyttade från landsbygden till de ställen / där industrierna fanns. 

// 

(59) Under den här tiden gick utvecklingen starkt framåt även inom andra områden. 

 

(60) De människor / som inte riktigt passade in / uppmärksammades 

 

 (61) och flera institutioner skapades för människor med funktionsnedsättningar.  

 

(62) Skälet till det var / att både män och kvinnor arbetade i industrierna. 

 

(63) Det innebar / att det behövdes institutioner / som tog hand om barn, gamla, sjuka och människor med funkt-

ionsnedsättningar. 

 

(rubrik) SINNESSLÖA BARN 

(64) Flera av de barn / som omhändertogs på de nya institutionerna / hade tidigare funnits på hospital och inom 

fattigvården tillsammans med dem / som var sinnessjuka, fattiga eller gamla. 
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(65) Nu upprättades ”uppfostringsanstalter för bildbara sinnesslöa barn”  / där man ville uppfostra barnen 

och ge dem en viss grundläggande utbildning. 

 

(66) Målet var /  att de som vuxna skulle kunna försörja sig själva.  

                                     

Rubrik INVALIDER 

 

(67) Barn med cp-skador eller medfödda missbildningar kallades vanföra eller lytta, / och hade tidigare vår-

dats på s.k. vanföreanstalter. 

 

(68) 1886 bildades Eugeniahemmet / för att hjälpa dessa barn. 

    

(rubrik) DÖV- OCH BLINDSKOLOR 

 

(69) Redan 1817 startades en skola för dövstumma och blinda barn / där nuvarande Manillaskolan i Stock-

holm ligger 

 

(70) (Manillaskolan flyttar under 2012 till Konradsberg i Stockholm). 

// 

(71) 1879 startade Tomtebodaskolan sin verksamhet för blinda barn. 

 

(72) Den överfördes 2004 till dåvarande Specialpedagogiska institutet / (som numera heter Specialpedagogiska 

skolmyndigheten). 

// 

(73) Under 1800-talet hade de flesta barn med funktionshinder stora svårigheter att följa undervisningen och 

slutade skolan tidigt. 

 

(rubrik) 1900-Talet 

 

(74) Detta århundrade präglades av stora förändringar för personer med funktionsnedsättning. 

 

(75) I början av seklet upptäcktes / att det fanns fler människor med funktionsnedsättning / än man hade trott, 

 

(76) och nya grupper dök upp, / eller blev synliga. 

 

(77) Nya diagnoser och diagnossystem gjorde / att man kunde skilja på de olika funktionsnedsättningarna på 

ett tydligare sätt. 

// 

(78) Man började se på funktionshinder som en kronisk sjukdom 

 

(79) och det innebar / att en medicinsk verksamhet byggdes upp. 

 

(80) Runt personen med funktionsnedsättning fanns läkare, 

 sjuksköterskor, liksom övrig personal, / vilka fick titlar som vårdare eller skötare. 


