
 
 

 

     

    2016 VT 02051 

 

 

 

 

Vilket ordförråd uttrycks i svenska 

läseböcker? 

En läromedelsanalys av två läromedels ordförråd inom ämnet svenska och svenska som 

andraspråk 

 

 

 

 

 

 

Författare: Rebecca Arwskog 

 

Handledare: Lotta Brantefors  Examinator: Katarina Gustafson 

 

 

 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 
Självständigt arbete II, 
grundlärarprogrammet 

15 hp 
 

 



1 
 

Sammanfattning  

 

Denna studie fokuserar på vilket ordförråd som används i svenska läromedel för lågstadiet 

årskurserna 1-3. Den empiriska undersökningen består av en analys av två läromedel som 

används inom ämnena svenska och svenska som andraspråk inom läsning. De båda böckerna är 

läseböcker bestående av historier om de olika karaktärerna texten bygger på. Från varje bok har 

sedan två kapitel valts som grund för det empiriska materialet.  

     Metoden till denna studie består av en innehållsanalytisk metod med inriktning på den 

textuella strukturen. Analysverktyget till studien bygger på textens innehåll som fokuserar på 

ordförrådets olika delar Vanliga/ovanliga ord, Ordklasser, Ordpackning och Bildspråk. Under 

denna studie har två frågeställningar bearbetats. Den första frågeställningen bearbetade varje 

kapitel separat. Den andra frågeställningen uppmärksammade skillnader och likheter mellan 

respektive bok. Vid undersökningens gång framkom det att respektive bok består av liknande 

ordförråd, exempelvis består de båda böckerna av ungefär samma mängd ovanliga ord trots att 

ena boken är anpassad för svenska som andraspråk. Sammanfattningsvis har denna undersökning 

granskat två läseböckers ordförråd inom ämnet svenska och svenska som andraspråk. 
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andraspråk 

 

 

 



2 
 

 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................................................................................ 1 

1. INLEDNING .......................................................................................................................................................................................... 3 

2. BAKGRUND ......................................................................................................................................................................................... 4 

2.1 VAD SÄGER LÄROPLANEN? ............................................................................................................................................................................ 4 

2.2 BARNS LÄS- OCH SPRÅKUTVECKLING ................................................................................................................................................................ 4 

2.3 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK .......................................................................................................................................................................... 6 

2.4 SKILLNADEN MELLAN ETT FÖRSTA- OCH ANDRASPRÅK ......................................................................................................................................... 8 

2.5 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................................................................... 8 

3. LITTERATURÖVERSIKT ....................................................................................................................................................................... 10 

3.1 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................................................................. 10 

3.1.1 Läromedelsforskning .................................................................................................................................................................... 10 

3.1.2 Andraspråksforskning................................................................................................................................................................... 10 

3.1.3 Forskning om läsförståelse ........................................................................................................................................................... 12 

3.2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ......................................................................................................................................................................... 14 

3.2.1 Språkliga dimensioner .................................................................................................................................................................. 14 

4. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................................................ 16 

5. METOD ............................................................................................................................................................................................. 17 

5.1 METOD FÖR DATAINSAMLING ...................................................................................................................................................................... 17 

5.2 URVAL .................................................................................................................................................................................................... 17 

5.2.1 Läs med oss, Mer om Ola, Elsa, Leo (svenska som förstaspråk) ................................................................................................... 17 

5.2.2 Briljant svenska textbok 2 (svenska som andraspråk) .................................................................................................................. 17 

5.3 GENOMFÖRANDE ...................................................................................................................................................................................... 17 

5.4 ANALYSMETOD ......................................................................................................................................................................................... 18 

5.5 ANALYSVERKTYG ....................................................................................................................................................................................... 19 

5.6 RELIABILITET OCH VALIDITET ........................................................................................................................................................................ 20 

6. ANALYS OCH RESULTAT ..................................................................................................................................................................... 21 

6.1 VILKET ORDFÖRRÅD FRAMKOMMER I DE UTVALDA LÄSEBÖCKERNA? .................................................................................................................... 21 

6.1.1 En konstig julafton – Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra (svenska som förstaspråk) ................................................................. 21 

6.1.2 Marias födelsedag – Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra (svenska som förstaspråk).................................................................. 22 

6.1.3 Jul – Briljant svenska textbok 2 (svenska som andraspråk) .......................................................................................................... 23 

6.1.4 Inbjudan – Briljant svenska textbok 2 (svenska som andraspråk)................................................................................................. 25 

6.2 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH RESULTAT .................................................................................................................................................... 26 

6.3 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS MELLAN DE TVÅ LÄSEBÖCKERNAS ORDFÖRRÅD? .......................................................................................... 26 

6.3.1 Vanliga/ovanliga ord .................................................................................................................................................................... 26 

6.3.2 Ordklasser .................................................................................................................................................................................... 27 

6.3.3 Ordpackning................................................................................................................................................................................. 28 

6.3.4 Bildspråk ...................................................................................................................................................................................... 29 

6.4 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH RESULTAT .................................................................................................................................................... 29 

7. DISKUSSION ...................................................................................................................................................................................... 30 

7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................................................................................................................................................. 33 

8. KONKLUSION .................................................................................................................................................................................... 34 

9. REFERENSLISTA ................................................................................................................................................................................. 35 

9. 1 FORSKNING ............................................................................................................................................................................................. 35 

9.2 BÖCKER ................................................................................................................................................................................................... 36 

9.3 ELEKTRONISKA RESURSER ............................................................................................................................................................................ 37 

9.4 TIDNINGSARTIKLAR .................................................................................................................................................................................... 38 

9.5 LÄROPLANER ............................................................................................................................................................................................ 38 

9.6 LÄROMEDEL ............................................................................................................................................................................................. 38 

 

 



3 
 

1. Inledning  
Under min tid på lärarutbildningen har jag fått möta läromedel och dess användning i 

klassrummet på olika sätt. Jag har alltid tyckt det varit intressant att kritiskt granska hur läromedel 

påverkar elever i skolan. Detta ligger i grund till valet av ämnesområde till studien. Att granska de 

val av läromedel som används i skolan är viktigt. Elever blir påverkade av de läromedel som vi 

lärare presenterar för dem (Skolverket, 2006 s. 14). Forskning har även visat att användning av 

läromedel på ett korrekt sätt har en positiv påverkan på elever då undervisningen blir produktiv 

och tydlig för eleverna (Vetenskapsrådet, 2015 s. 28). Därför är det angeläget att analysera 

läromedel utifrån olika aspekter. Ytterligare en faktor som stärker vikten av att vi lärare måste 

granska och analysera läromedel är att läromedel i dagens samhälle inte kontrolleras. Innan 1991 

skötte den svenska läromedelsgranskningen kontrollen av läromedel (Calderon, 2016-04-01). 

Sedan kom granskningsmyndigheten och la ned denna granskning vilket resulterade i att 

pedagogerna på skolorna själva fick ansvara över kontrollen. I dagens samhälle är detta ännu inte 

förändrat. Det är därför vårt uppdrag som lärare att granska och se styrkor och svagheter i 

läromedel utifrån olika aspekter. I denna läromedelsanalys har jag valt att delvis fokusera på en 

läsebok för svenska som andraspråk. Anledningen till valet av läromedel grundar sig i den ökade 

invandring som skett i dagens samhälle. Ett resultat av den ökade invandringen har lett till att 

elever med svenska som andraspråk ökar i skolorna. I dagens lärartidningar kan man ofta läsa om 

betydelsen av att vi lärare är medvetna kring svenska som andraspråk just på grund av hur 

samhället har förändrats på den punkten. I Lärarnas tidning skriver tidningen om bristen på 

behöriga lärare i svenska som andraspråk (Orre 2016-03-18, s. 8). Det kan därför vara nyttigt att 

jag som blivande lärare får mer kunskap kring området genom denna studie. Jag kommer därför 

göra en läromedelsanalys där jag kommer analysera två läseböcker och dess ordförråd. De 

läseböcker som valts är som nämns ovan ett som är anpassat för elever med svenska som 

andraspråk och den andra läseboken som utsetts är anpassat för svenska som förstaspråk.  
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2. Bakgrund  

2.1 Vad säger läroplanen? 

Användningen av läseböcker har olika syften och innefattar olika innebörder. Ett syfte som 

läseböcker har är att använda dem som hjälpmedel för att nå uppsatta mål (Skolverket 2006, s. 

19). Målen till olika moment styrs av dagens läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklass 

och fritidshemmet 2011. I läroplanen finns det en uppdelning mellan svenska och svenska som 

andraspråk. Det kan därför vara betydelsefullt att urskilja och uppmärksamma skillnader mellan 

avsnitten för att se vilka kunskapskrav eleverna ska uppnå inom läsning. Kunskapskraven för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 för svenska inom läsning;  

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge 

några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt 

framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (Skolverket 2011, 

s. 227) 

Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 för svenska som andraspråk inom 

läsning;  

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och 

återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla 

resonemang om texternas tydliga framträdande budskap och relatera detta till egna 

erfarenheter. (Skolverket 2011, s. 245) 

De skillnader som kan uppmärksammas mellan de olika kunskapskraven är att elever med 

svenska som andraspråk ska efter egna referensramar kunna föra enkla resonemang (Skolverket 

2011, s. 245). Medan kunskapskraven för svenska säger endast att eleven ska kunna föra enkla 

resonemang och inget om att anpassa det till egna referensramar (Skolverket 2011, s. 227). Med 

detta sagt finns det skillnader för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 inom läsning mellan 

svenska och svenska som andraspråk.  

2.2 Barns läs- och språkutveckling  

Läroplanens inverkan är inte den enda faktor som påverkar elevers lärande. Språket har även ett 

stort inflytande på elevers inlärningsförmåga, vikten av språk påverkar elevernas utveckling av 

tänkande. Forskning har även visat att en orsak till att elever inte lyckas med uppgifter i skolan 

kan bero på begränsningar i elevers ordförråd (Enström 2004, s. 171).  



5 
 

Det är därför angeläget att elever på skolor behärskar inlärningsspråket så att eleverna kan 

använda kunskaper de möter vid användning av exempelvis läseböcker (Linberg 2006, s. 83). I 

barns språkutveckling utgör ordförrådet en stor komponent (Bente Eriksen & Pálsdóttir 1993, s. 

76). Den språkliga utvecklingen har även en stor inverkan på elevers läsinlärning och 

läsutveckling. Att elever kan använda sin språkliga förmåga inom läsningen gör att eleverna kan ta 

till sig texten på ett givande tillvägagångssätt (Fridolfsson 2008, s. 20). Inom elevers 

språkutveckling kan olika nivåer nås, den semantiska nivån är en av dem. Denna nivå innebär att 

elever kan behärska betydelsen av ord och fraser och även se samband mellan de olika orden 

(Fridolfsson 2008, s. 24). Den semantiska nivån betraktas som en av de mest centrala delarna då 

de gäller elevers läsförståelse. Elevers ordförråd utvecklas som mest innan och under skolgången, 

sedan fortsätter utvecklingen fortgå under resten av livet. Dock ändras farten på utvecklingen ju 

längre fram en person kommer i livet vilket gör att ordförrådsutvecklingen bromsas och går i 

långsammare takt (Fridolfsson 2008, s. 25). Exempelvis beräknas en tvååring ha vetskap om 

ungefär 50 ord och en fem-sexåring beräknas ha ett ordförråd på mellan 1200-2000 ord. Under 

ett barns första år har substantiven en stor betydelse och dominerar hos barnets ordförråd. 

Vidare utvecklas ordförrådet vid fyra till sex år då verben börjar användas, sedan får pronomen 

även en stor roll då substantiven blir ersatta av dem (Fridolfsson 2008, s. 25). Den semantiska 

förmågan har en stor inverkan på barns läsning när det gäller att förstå innehållet och kunna 

avkoda orden. En text med stort omfång okända ord leder till att barnet tappar intresset för 

texten då förståelsen blir begränsad (Fridolfsson 2008, s. 53). Att arbeta med sammansatta ord är 

ytterligare ett område som kan utveckla elevers läs- och språkutveckling. Genom att elever får 

möta sammansatta ord ges barnet möjlighet att göra nya språkliga upptäckter (Fridolfsson 2008, 

s. 53).  

     När det kommer till läsutveckling hos andraspråkselever kan nivån skilja sig mycket. Eftersom 

andraspråkselever kommer från olika kulturer kan detta vara en faktor som försvårar läsandet för 

eleven. Det är inte enbart språket som kan skapa oförståelse kring en text för eleverna utan även 

vad texten handlar om (Gibbons 2010, s. 118). Ett mål med läsningen är dock att utveckla sin 

nivå, att gå från befintlig kunskap till ny kunskap. Detta är en anledning varför det är angeläget att 

elever med svenska som andraspråk möter texter med främmande innehåll. Det kommer då 

resultera i att texten inte framstår som främmande för eleven så att hen lättare kan ta till sig 

textens innehåll (Gibbons 2010, s. 119). Språkbehärskning är ytterligare ett område som påverkar 

andraspråkselevers läsinlärning. De elever som inte behärskar språket kommer ha svårt att 

förutsäga vad som kommer ske i texten. Det är därför viktigt att elever får möta de språk som 

används i texterna så att de känner sig bekanta med det (Gibbons 2010, s. 119).  
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En viktig del i att ge elever med svenska som andraspråk möjlighet att utveckla sitt språkbruk är 

att göra innehållet i de utvalda läroböckerna språkligt tillgängliga. Detta är en förutsättning för att 

eleverna ska kunna ta till sig informationen i de olika böckerna. Denna uppgift ska läraren 

ansvara för att se till att de läseböcker som används är språkligt tillgängliga för eleven genom att 

eleven kan ta till sig språket och innehållet i texten. Dock är det angeläget att läseboken bidrar till 

utveckling av språket vilket innebär att nivån ökar i samband med elevens läsutveckling (Linberg 

2006, s. 44).  

2.3 Svenska som andraspråk  

Inom elevers läs- och språkutveckling kan progressionen se olika ut beroende på om personen är 

en första- eller andraspråkstalare. Därför kan det vara angeläget att göra en närmare framställning 

av svenska som andraspråk. Många elever med svenska som andraspråk börjar den svenska 

skolan med limiterade kunskaper inom undervisningsspråket. Eleverna som handskas med denna 

utmaning måste långt innan deras andraspråk är fullt utvecklat använda det nya språket för att ta 

till sig kunskaperna de får möta i skolan (Lindberg 2007, s. 13). Enligt Skolverkets statistik är 

elever med svenska som andraspråk kraftigt överrepresenterade bland de elever som inte når 

målen i grundskolan. I Lindbergs text hänvisar hon till skolverkets resultat från ämnesprovet i 

matematik från årskurs 9 år 2004 (SOU 2004:97, s. 237 i Lindberg 2007, s. 14);  

Det förekommer stora skillnader mellan elever med svensk bakgrund och elever 

med utländsk bakgrund. 11,3 procent av eleverna med svensk bakgrund nådde 

inte betyget Godkänd i ämnesprovet i matematik, medan motsvarande andel för 

elever med utländsk bakgrund var 21, 2 procent. 

Inom skolan kräver skolarbeten en användning av språket på ett kognitivt och krävande sätt. 

Under dessa skolarbeten behöver eleven använda språket som ett utmanande tankeredskap och 

även som ett redskap för att redovisa kunskap.  Med detta sagt kräver skolan och skoluppgifter 

att eleverna kan hantera språket i dessa situationer (Lindberg 2007, s. 15).  För elever med 

svenska som andraspråk saknas en trygg förankring till svenska språket. Konsekvenser av detta 

kan då leda till problematiska situationer när det kommer till ”vetenskapligt” språk som finns i 

skolan. Därför är det angeläget att lärare vägleder och anpassar uppgifterna till eleverna så att 

förutsättningarna att nå kunskapskraven inte blir påverkat (Lindberg 2007, s. 15). Vid anpassning 

av uppgifterna i skolan till elevernas modersmål gäller det att fortsätta utveckla elevernas språk, 

detta gäller även elevernas skolrelaterade förmågor och inte minst ordförrådet (Lindberg 2007, s. 

18). Läsarens ordförråd har stor påverkan på hur väl läsaren kan ta till sig innehållet i texten. 

Ordförrådet anses vara det enskilt viktigaste för att utvecklas inom skolan för elever som studerar 

på andraspråk.  
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Förståelsen av texter i läseböcker påverkas av vad den enskilda eleven har för ordförråd. 

Forskning har nämligen visat att 95 % av de orden som används i läseböcker bör vara kända för 

mottagaren för att hen ska kunna ta till sig innehållet i texten. Andra forskare menar också att 

mötet med texter som innehåller mer än 2 % okända ord påverkar förståelsen negativt för 

andraspråkselever (Lindberg 2007, s. 34). En anledning varför elever med svenska som 

andraspråk har ett mindre ordförråd än elever med svenska som förstaspråk beror på att eleverna 

under kortare period har kommit i kontakt med undervisningsspråket. Forskning inom detta 

område har dock visat att läsning har stor och positiv betydelse när det kommer till utvecklingen 

av ordförrådet. Anledningen till att läsning kan utveckla ordförrådet beror på att det skrivna 

språket har en högre lexikal frekvens än det talade språket (Lindberg 2007, s. 34). Med lexikal 

frekvens menas att texten innehåller en stor andel innehållsord som substantiv, adjektiv och verb. 

Det talade språket anses bestå av fler funktionsord som pronomen och prepositioner (Lindberg 

2007, s. 35).  

     Som nämns ovan har ordförrådet en stor betydelse för läsförståelsen. För att ordförrådet ska 

påverka läsförståelsen räcker det med att en elev kan något färre ord för att läsförståelsen ska 

minska. För andraspråkselever kan även detta vara en begränsande faktor för förståelsen och 

inlärningen av en text. De ord som inte tillhör de vardagliga orden är de ord som är mest 

informationsrika. Konsekvenserna av detta blir då att eleven missar innehållet i texten och tappar 

förståelsen för den (Golden 2006, s. 114). Elever med svenska som andraspråk har ofta ett 

mindre ordförråd än elever med svenska som förstaspråk. Orsaken till detta beror på att 

andraspråkselever läser långsammare, har mindre förståelse och har sämre avkodning än 

jämnåriga elever med svenska som förstaspråk. Anledningen till att de skiljer sig så pass mycket 

mellan de olika eleverna beror på att de saknar språkliga färdigheter när det kommer till 

läsförståelse. Detta beror på lägre språkkunskaper på grund av att de har ett begränsat ordförråd 

och även mindre grammatiska kunskaper inom svenska språket. Ytterligare en orsak som 

påverkar detta är att andraspråkselever ofta saknar bakgrundskunskap om vad texten handlar om. 

Sista orsaken som påverkar andraspråkselevers läsförståelse är att de inte har kontroll över sin 

egen förståelse vad det gäller sitt andraspråk (Golden 2006, s. 115).  Metaforer är även ett område 

som kan påverka en andraspråkselevs ordförråd. Dock har metaforer en positiv inverkan på 

ordförrådet. Genom att läraren arbetar med metaforer i klassrummet kan också den språkliga 

medvetenheten öka. I arbete med metaforer kan elevernas olika modersmål vara till god hjälp. 

Via jämförelser av metaforer på olika språk kommer i många fall sambandet mellan de enskilda 

ord och fraser som binder dem samman, bli synliga. Därför kan det vara angeläget att 

andraspråkselever får möta metaforer i texter (Golden 2006, s. 116).  
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2.4 Skillnaden mellan ett första- och andraspråk  

Som nämns i inledningen bygger denna studie på läseböcker för svenska som andraspråk och 

svenska som förstaspråk. Ovan har en redogörelse kring begreppet andraspråk gjorts, eftersom 

förstaspråk har en lika stor del i studien är det angeläget att redogöra för detta. En persons 

utveckling av första- och andraspråk sker oftast parallellt, dock måste ett förstaspråk inrättats 

innan en person kan etablera ett andraspråk (Hägerfelth 2004, s. 28). En persons språk kan 

beskrivas på olika sätt beroende vem det är som använder det.  Begrepp som andraspråk och 

förstaspråk används för att beskriva olika personers språk. Mellan dessa begrepp finns det dock 

stora skillnader. Ett förstaspråk är de språk som ett barn lär sig vid tre års ålder. De språk som 

etableras efter förstaspråket ses som ett andraspråk. Elever som immigrerat till Sverige efter tre 

års ålder kommer därför få svenska som sitt andraspråk eftersom de först får möta det svenska 

språket efter tre år (Hägerfelth 2004, s. 29). Ett första- och andraspråk utvecklas på ungefär 

samma sätt, dock finns det vissa skillnader mellan dessa språktyper. Andraspråk innebär som sagt 

språk som etablerats efter tre års ålder (Hägerfelth 2004, s. 29). Genom ett barns förstaspråk 

skapas ett språkregister som barnet använder för att kommunicera i olika sammanhang. När 

barnet då ska börja etablera sitt andraspråk har hen en språklig bas, som utvecklas och byggs på 

genom att eleven använder språket. Samtidigt som barnet utvecklar sitt förstaspråk ska hen också 

börja utveckla sitt andraspråk, det sker alltså en utveckling av två språk samtidigt. Dessa två språk 

har olika nivåer i språket, en bas- och utbyggnadsnivå. Hur väl en elev lyckas utveckla 

andraspråket samtidigt som förstaspråket byggs ut beror på många olika faktorer. Faktorer som 

sociala, kulturella och individuella aspekter påverkar hur väl eleven utvecklar språket. 

Förstaspråkelever ligger ofta ett steg före i sin språkutveckling eftersom andraspråkselever måste 

lära sig två språk samtidigt vilket gör att de inte hinner med i samma takt (Hägerfelth 2004, s. 29). 

Sammanfattningsvis finns det skillnader på ett första- och andraspråk, förstaspråket är grunden 

för hela språkutvecklingen oavsett om ett andraspråk utvecklas eller ej.  

2.5 Problemformulering  

Svenska Dagbladet skriver i en artikel från 14:e februari i år ”Fler lärare vill utbilda sig i svenska 

som andraspråk”. Denna rubrik är något som återkommer i tidningar runt om i samhället. I dag 

är det brist på lärare i svenska som andraspråk och fler lärare börjar söka sig till de fristående 

kurserna som finns vid Stockholms universitet (Thurfjell 2016-02-14). Björn Kindenberg skriver 

på hemsidan ”Skola och samhälle” om bristen på kunskap kring svenska som andraspråk. Han 

menar att det inte är endast elever som är födda i ett annat land än Sverige som har rätt till SVA-

undervisning. Han menar på att alla elever som är födda med ett annat språk än svenska borde 

undervisas med svenska som andraspråk (Kindenberg 2012-02-13).  
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I sitt inlägg på hemsidan skriver han också om okunskapen bland skolor över vilka elever som 

har rätt till undervisning i svenska som andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk är ett vanligt 

förekommande ämne som ständigt diskuteras och i tanke på den ökande invandringen sätts högre 

press på skolorna att kunna hantera området (Kindenberg 2012-02-13). Detta är en anledning till 

att det är intressant och viktigt att göra en studie delvis kring området svenska som andraspråk.  

Forskning har även visat att ordförrådet i skolans läseböcker kan vara den svåraste delen för 

flerspråkiga elever. Ord och fraser är viktigt och grundläggande för att kunna ta till sig innehållet i 

texter. Detta gäller inte enbart svenska läseböcker utan behovet finns i övriga ämnen i skolan 

(Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007, s. 7). Det är därför angeläget och intressant att 

kontrollera läseböcker inom svenska och svenska som andraspråk för att se om en anpassning 

görs av ordförrådet mellan de båda böckerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

3. Litteraturöversikt  

I kommande avsnitt finns en sammanställning över den forskning som berör områden som 

benämns i denna studie. Efter den tidigare forskningen redogörs ett kapitel där den teoretiska 

utgångspunkten till studien framställs.  

3.1 Tidigare forskning  

3.1.1 Läromedelsforskning  

Läroböcker har länge genomsyrat många studier när det kommer till språket i skolan. Inom denna 

forskning har studier som handlar om samband mellan språkliga drag och läsförståelse varit 

centrala. Det har även gjorts mycket forskning om ordförråd och läsbarhet. Inom dessa studier 

har det bland annat gjorts undersökningar på satslängder och elevers resultat på lästest. En 

klassisk studie som gjorts inom detta område är ”A teachers´ Word Book of 10.000 words”. 

Studien bygger på att författaren har gjort en engelsk frekvensordlista från 1921 som är författad 

av Thorndyke (1921). Andra forskare som Lively och Pressey (1923) har granskat Thorndykes 

forskning som hävdar att Thorndyke menar att läsbarheten i läroböcker sjunker då texten 

innehåller fler lågfrekventa ord (Lindberg 2007, s. 19).       

     Anne Charlotte Torvatn (2002) är ytterligare en forskare inom detta område. Hon skapade år 

2002 en avhandling där syftet var att redogöra för hur textstrukturen påverkar läsförståelsen i 

läroböcker. Hon påpekar i sin avhandling att långa ord inte alltid behöver ses som svåra. 

Tornvant tar upp två ord som exempel, chokladkaka och stäv. Chokladkaka är ett långt ord men 

ses som ett välkänt ord, medan stäv är ett kort ord men ses som ett okänt ord. Med detta sagt 

behöver inte alltid de långa orden vara de svåra. I sin avhandling fann även Torvatn indikationer 

på att textstrukturen har stor inverkan på elevernas förståelse av läroböcker. I avhandlingen fann 

hon även att eleverna som arbetade med läromedel tog för givet att ord och begrepp som 

användes i boken senare förklarades, dock visade det sig att detta inte alltid sker. Konsekvenser 

av det leder då till att eleverna tappar förståelsen för innehållet (Lindberg 2007, s. 19). 

3.1.2 Andraspråksforskning  

År 2005 mellan 7-8 oktober hölls en nordisk konferens av Institutet för svenska som andraspråk 

vid Göteborgs universitet. Från denna konferens skapades en rapportsammanfattning som 

sammanfattar olika forskningsrapporter som handlar om svenska som andraspråk. 

Sammanfattningen heter ”Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och 

högskola”.  Det främsta syftet med sammanfattningen var att ge en möjlighet att i förberedande 

form rapportera arbetet inom Institutet för svenska som andraspråk.  
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Temat för konferensen behandlade språkets roll i skolmiljöer för andraspråkelever. I dagens 

skolor har flerspråkiga elever ökat, skolorna består idag av ungefär 140 olika modersmål. Utifrån 

tidigare avhandlingar genom åren har resultaten visat att skolor saknar förmågan att tillvarata 

flerspråkighet. Flerspråkighet associeras istället med bekymmer och brister. Andraspråkselevers 

nivå av svenska språket varierar och många elever med annan språkbakgrund kan behärska det 

svenska språket vid skolstart. Skolorna kan inte bemöta dessa elever och ge dem det korrekta 

stöd som dessa elever behöver. Utifrån dessa resonemang skapades denna konferens för att 

belysa om skolans roll för andraspråkselever (Lindberg & Sandwall 2006, s. 2).   

    ”OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år” 

en serie forskningsrapporter inom ämnet svenska som andraspråk. Syftet med OrdiL var att göra 

en kartläggning av de ordförråd som är vanligt förekommande i läroböcker i grundskolans senare 

år. Genom resultatet av undersökningen av läroböckerna skapades sedan ordlistor med 

frekvensen och spridningen av orden i läroböckerna. Utgångspunkten för undersökningen var att 

skapa fördjupade kunskaper kring lexikala drag som skildrar läromedel i olika skolämnen 

(Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007, s. 9). Ytterligare ett syfte med OrdiL var att analysera 

konkordanser i läroböckerna. Kondordanser är en analys av ordens användning i olika kontexter. 

Genom denna analys kan information om i vilka vanliga ordkombinationer orden ingår i 

(Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007, s. 10). I OrdiLs rapport redovisas arbetet som gjorts i 

projektet fram till och med juni 2006. Resultaten och slutsatsen av OrdiLs rapport visar på att 

långa ord med flera stavelser är svåra att förstå för vissa elever och kan även blockera 

läsförståelsen. I detta fall visade det sig att det inte är en påverkande faktor om eleverna har 

svenska som första- eller andraspråk. I de ord som uppmärksammads i läroböckerna handlade 

det om betydelsetunga substantiv som kräver sociokulturell förståelse från eleverna. De ord som 

visade sig vara svårast för andraspråkselever var abstrakta läromedelsord som exempelvis 

inflytande, rörelse och företräda. Resultaten visade även på att sammansatta ord är en svårighet 

för elever med svenska som andraspråk. Studiens resultat visade också att ett flertal elever klarade 

av att dela upp orden i huvudled. Dock menar författarna att detta inte är en garanti på att 

eleverna har förståelse av orden (Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007, s. 158). Resultatet 

bland de olika skolformerna visade att grundskoleeleverna klarade testen bäst. Dock visade de sig 

att spridningen mellan dessa elever var stor. När de kommer till resultaten mellan pojkar och 

flickor visade de sig att pojkarna hade högre poäng än flickorna (Lindberg & Johansson 

Kokkinakis 2007, s. 158). 
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3.1.3 Forskning om läsförståelse  

Helena Eckeskog är en forskare vid Umeå universitet som år 2003 skapade en avhandling som 

bygger på läsförståelse i åk 1 och 2. Syftet med avhandlingen var att ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv följa lärare och se hur de arbetar utvecklande med läsförståelse i årskurs 1 och 2 för att 

eleverna sedan ska kunna uppnå målen i årskurs 3. Syftet med avhandlingen var också att 

synliggöra vilken påverkan arbete med läsförståelse kan påverka deras motivation för läsning 

(Eckeshog 2003, s. 6). Resultaten och slutsatsen av Eckeskogs avhandling visade att lärarnas 

undervisning skapar möjlighet för eleverna att visa sina språkliga färdigheter. Lärarna som 

undersöktes i avhandlingen arbetar ofta med läsförståelse då de läser högt för eleverna. De menar 

att eleverna i efterhand ska lära sig att självständigt arbeta med lässtrategierna. I klasserna som 

undersöktes har texterna varit utgångspunkt för undervisningen eller använts som ett redskap för 

att eleverna ska lära sig strategierna. Arbetet med läsförståelsen förekom oftast i hel- eller 

halvklass och vid ett fåtal situationer inträffade vägledd undervisning med eleverna. 

Sammanfattningsvis visade resultatet av avhandlingen att ordförståelsen är i fokus och i vissa fall 

förekom samtal om stavning av ord i texten (Eckeskog 2003, s. 104).       

     Lena Ivarsson är ytterligare en forskare som år 2008 skapade ett avhandlingsarbete vid Umeå 

universitet som heter ”Att kunna läsa innan skolstarten - läsutveckling och lärandemiljöer hos 

tidiga läsare”. Avhandlingsarbetet bygger på en studie där Ivarsson (2008) följt tretton elever som 

är tidigt i sin läsutveckling i en kommun i Norrland. Syftet med studien var att se barns 

läsprocesser i samband med barnets historiska, sociala och kulturella miljö och vilken 

förutsättning dessa gör för varje elev i lärande och utveckling. Syftet var också att beskriva, 

analysera och diskutera tretton tidiga läsare (Ivarsson 2008, s. 43). I studien delar Ivarsson in 

resultaten i olika rubriker; läsutveckling, hemmiljö och skolmiljö. I avhandlingen har författaren 

studerat elever från årskurs ett till tre och sedan jämfört barnens läsförmåga i de olika klasserna. I 

studien delade författaren in barnen i olika grupper; tidigare läsare, medelgoda läsare och icke-

läsare. I Ivarssons resultat och slutsats framkom det att läsutvecklingen för de tidiga läsarna 

utvecklats redan innan skolstarten. De medelgoda läsarna utvecklas i ettan och tvåan och icke-

läsare i tvåan och trean (Ivarsson 2008, s. 115).  

     Resultaten och slutsatsen av hemmiljön visade på att alla de elever som ses som tidiga läsare 

har syskon. Det visade sig även att antingen föräldern eller syskonet hade också varit en tidig 

läsare. De tidiga läsarna förutom en hade deltagit i förskolan där aktiviteter som stimulerat 

läsutvecklingen skett. Elevernas nivå som läsare påverkades också på hur mycket texter hemmet 

hade.  
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De visade sig även att de tidiga läsarna hade ett tydligt uttal när de pratade tidigt i sin utveckling 

(Ivarsson 2008, s. 115). Resultaten och slutsatsen av skolmiljön visade på att fem av de klasser 

som studerades arbetade traditionellt med läs- och skrivutveckling. Lärarna i klasserna som deltog 

i denna studie menade att det är en fördel att ha tidiga läsare i klassen för att de kan hjälpa sina 

kamrater i dess läsutveckling. Lärarna ansåg även att dessa elever självständigt kunde hantera 

instruktioner i klassrummet vilket lärarna såg som en fördel (Ivarsson 2008, s. 116).       

    Christine Cox Eriksson skapade år 2014 en doktorsavhandling vid Stockholms universitet som 

heter “Children‘s Vocabulary Development - The role of parental input, vocabulary composition 

and early communicative skills”. Avhandlingens syfte var att undersöka tidigt ordförråd hos ett 

urval svenska barn i förhållande till föräldrarnas tidiga talförmåga. Avhandlingen består av tre 

studier som alla tre består av tidig språkutveckling hos barn. Den första studien bestod av att 

analysera föräldrars språkliga förmåga i tre grupper med varierande ordförråd under en 18 

månaders period. Den andra studien handlade om att undersöka vokabulär utveckling hos barnen 

jämfört med föräldrarna under en 18 månaders period. Den tredje och sista studien bestod av att 

granska tidiga tecken på produktivt vokabulär och grammatik under 18 månader (Cox Eriksson 

2014). Resultatet och slutsatsen av den första studien visade på vikten av att utveckla en tidig 

språkutveckling. Föräldrarnas kunskap kring ordförrådet påverkar vilken storlek på ordförrådet 

eleverna utvecklat. Barn med tidigt ordförråd visade på ett stabilt ordförråd och dessa elever 

uppvisade även på en grammatisk utveckling. Resultatet av avhandlingen visade att mötet mellan 

vuxna och barn påverkar ordförrådet och barns språkutveckling. Tidig ordförrådsutveckling 

lägger grunden för den allmänna språkinlärningen hos barn och påverkar senare läs- och 

skrivinlärning. Resultaten visade även på att föräldrarna behöver ha vardagliga samtal med sina 

barn som exempelvis att samtal om ett ämna vid matbordet. Det är även viktigt att skolan 

fortsätter dessa samtal i skolan så att utvecklingen fortgår (Cox Eriksson 2014, s. 125).  

     Resultat och slutsatsen av den andra studien visade på att storleken på barns tidiga ordförråd 

påverkas av och förknippas med den grammatiska utvecklingen. Föräldrar och lärare måste 

därför samtala med barnen om språket så att de grammatiska delarna uppmärksammas. Genom 

att samtala med barnen och anpassa samtalet efter barnens intresse ökar fokuset för grammatik 

och även barnets ordförråd (Cox Eriksson 2014, s. 160). Resultatet och slutsatsen av den tredje 

studien visade på att det är viktigt att barn med speciella behov erbjöds den hjälp och stöd som 

behövdes. Genom stöd och hjälp i barnets lärande ökade ordförrådet. Att använda gester i 

samband med samtal visade sig vara utvecklande för barn. Genom att använda gester i samtalet 

med barnen ökar förståelsen för ordet (Cox Eriksson 2014, s. 163). 
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3.2 Teoretisk utgångspunkt  

I min analys har jag tagit stöd i Wiksten Folkeryds (2016) språkliga dimensioner för textanalys. 

Därför blir Wikstens Folkeryds (2016) språkliga dimensioner den teoretiska utgångspunkten för 

studien. Till denna studie har extra fokus lagts på en av Wiksten Folkeryds dimensioner, textens 

innehåll. Dimensionen granskar bland annat texters ordförråd genom att uppmärksamma 

exempelvis ordklasser, sammansatta ord och bildspråket i texter.  

3.2.1 Språkliga dimensioner  

Wiksten Folkeryd talar om att inom textanalyser finns det många olika synsätt och vägar av att 

analysera texter. Språkliga dimensioner består av tre huvudområden, textens innehåll, textens 

makrostruktur och textens mikrostruktur. Nedan kommer en närmare beskrivning av dessa sätt 

att se och analysera en text. Ett sätt att analysera är att se till textens innehåll och då specifikt 

ordförrådet (Wiksten Folkeryd 2016, s.2). Ytterligare en väg in i texten som även hänger samman 

till textens innehåll är att se till innehållsliga teman i texten (Wiksten Folkeryd 2016, s.4). Textens 

makrostruktur innebär att analysera texter utifrån att granska i vilken mängd av deltagaraktivitet 

som ges. Deltagaraktivitet innebär att granska hur texten förhåller sig till läsaren. Denna aspekt 

granskar även hur väl texten kommunicerar till läsaren med bland annat tilltal och omtal, och 

även hur värderingar och attityder uttrycks i texten (Wiksten Folkeryd 2016, s.9). Den 

mikrostrukturella nivån innebär att analysera och uppmärksamma hur satser och meningar 

samspelar (Wiksten Folkeryd 2016, s.6). Inom den mikrostrukturella nivån kan även satsers och 

frasers komplexitet analyseras (Wiksten Folkeryd 2016, s.7).  

3.2.1.1 Textens innehåll  

Som nämns ovan har extra fokus lagts på en av dimensionerna för att skapa ett stöd i analysen av 

materialen till denna studie. Textens innehåll är den kategori som har används som verktyg till 

analysen. Vid en analys av språkliga dimensioner utifrån kategorin textens innehåll används 

ordförrådet som verktyg för att analysera texten utifrån olika aspekter. För att en person ska 

kunna ta till sig en text bör 95 procent av orden vara kända för läsaren. Vanliga/ovanliga ord, 

ordklasser, ordpackning och bildspråk har även en stor vikt i texter och även hur 

nominaliseringar används (Wiksten Folkeryd 2016, s. 149). Textens innehåll består även av att 

urskilja teman i texter. Dock har denna del i textens innehåll inte använts som verktyg till 

analysen i studien. Vanliga ord innefattar ord som ofta används av eleven och som används i 

elevnära texter. Ovanliga ord har den motsatta innebörden. Under denna kategori finner man de 

ord som elever inte använder och möter ofta i sin läsning. Under kategorin ovanliga ord finns 

även ämnesspecifika ord, ord som används specifikt för ett ämne (Wiksten Folkeryd 2016, s 4).  
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Inom ämnesspecifika ord utvecklas endast ordförrådet för det område som eleven läser om just 

nu. Om en elev möter texter som handlar om exempelvis abborrar betyder det inte att eleven har 

förståelse för alla fiskar. Därför kan en person bli insatt och få en brett ordförråd inom ett 

ämnesspecifikt område men det innebär inte att eleven har ett brett ordförråd för alla ämnen 

(Enström 2004, s. 173). Komponenten Ordklasser innebär de olika ordklasserna inom svenska 

språket. Under denna kategori behandlas även nominalfraser. Nominalfras är de ord som är 

huvudordet i själva satsen/meningen. Nominalfrasers huvudord kan antingen bestå av substantiv 

eller pronomen som exempelvis studenten, solen eller jag. En nominalfras kan även bestå av 

huvudordet med tillhörande attribut. Sammanfattningsvis kan en nominalfras bestå av ett eller 

flera ord (Lundin 2014, s. 74). När det kommer till ordklasser för elever med svenska som 

andraspråk kan det finnas skillnader hur de lär sig de olika ordklasserna (Enström 2004, s. 185). 

Till exempel har verbet och substantivet olika svårighetsgrader för inlärning. Verbet är mindre 

situationsbundet vilket gör att verbets betydelse kan variera beroende på dess kontext. När det 

kommer till substantiv har orden oftast en specifik betydelse vilket gör att det är lättare att ta tills 

sig dessa ord (Enström 2004, s. 185). Ordpackning bygger på korta ord, långa ord, 

nominaliseringar och sammansatta ord. Skillnaden mellan korta och långa ord görs genom att se 

hur många bokstäver ordet består av. Har ordet fler än 6 bokstäver räknas de som ett långt ord. 

Har ordet 6 eller färre bokstäver räknas det som ett kort ord. Nominaliseringar innebär att verbet 

eller adjektivet i en mening byts ut och ersätts med ett substantiv.  Sammansatta ord är två eller 

flera ord som sätt ihop och bildar ett nytt ord med ny innebörd (Wiksten Folkeryd 2016, s. 4). 

Bildspråk är den sista kategorin och den innebär bildspråk som grundar sig i liknelser och 

metaforer (Wiksten Folkeryd 2016, s. 4). Metaforer används för att skapa namn på nya 

företeelser. Metaforer vidgar språkets uttrycksregister på grund av att stora delar av språket består 

av metaforer. Exempelvis med metaforen ”livets höst” associerar den med ålderdom. En metafor 

kan delas in i två delar bildledet och sakledet. I detta fall är hösten bildledet och ålderdomen 

sakledet. Bildledet ger en bild av hur man ska se på sakledet. I detta fall ses ålderdomen som en 

form av höst. Bildledet (hösten) för över delar av sin betydelse på sakledet (ålderdomen). 

Sammanfattningsvis innebär metafor att överföra en betydelse till ett annat ord och skapa en ny 

definition (Hellspong 2003, s. 1). Textens innehåll består även av att urskilja teman i texter. Dock 

har denna del i textens innehåll inte använts som verktyg till analysen av studien. 
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4. Syfte & frågeställning  

Syftet med denna studie är att göra en läromedelsanalys genom att analysera två läromedel som 

bygger på läsning. De utvalda läroböckerna analyseras utifrån fyra kategorier som kommer 

granska de utvalda läseböckernas ordförråd.  

 

De övergripande frågeställningar som jag har utgått ifrån i analysen är;  

1. Vilket ordförråd framkommer i de utvalda läseböckerna? 

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan de två läseböckernas ordförråd?  
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5. Metod  

5.1 Metod för datainsamling  

Denna studie bygger på en läromedelsanalys. Val av analysmetod till undersökningen bygger på 

innehållsanalytisk metod med inriktning på den textuella strukturen. Urvalet av läromedel 

analyseras sedan utifrån olika kategorier som beskrivs under analysverktyget.  

5.2 Urval  

Till denna undersökning har två läromedel valts. Dessa läromedel är; Läs med oss, Mer om Ola, 

Elsa, Leo och Briljant Svenska Textbok 2. Urvalet till uppsatsen har begränsats till två kapitel per 

bok. För att kunna göra en jämförelse mellan de båda böckerna är det angeläget att de utvalda 

kapitlen inbegriper liknande område. Därför har ett kapitel vid namn Marias födelsedag valts från 

Läs med oss. Det andra kapitlet som har valts från denna bok är En konstig julafton. I det andra 

läromedlet, Briljant svenska, har kapitel med liknande område valts, dessa kapitel är Inbjudan och 

Jul. 

5.2.1 Läs med oss, Mer om Ola, Elsa, Leo (svenska som förstaspråk) 

Läromedlet är anpassat för svenska, årskurs 2. Läroboken handlar om elevnära situationer som 

exempelvis familjen, vänner och högtider. Boken är skriven av Kerstin Sundh och Ewa 

Malmborg och är utgiven 2005. Läromedlet är en bok av en bokserie i tre delar, en del för varje 

årskurs. Boken består av 175 sidor och 33 kapitel. Serien Läs med oss är ett läromedel i läs- och 

skrivutveckling för de tre första skolåren, en klassiker inom läsinlärning.  

5.2.2 Briljant svenska textbok 2 (svenska som andraspråk) 

Briljant svenska textbok 2 är ett läromedel som är anpassat för svenska och för svenska som 

andraspråk för årskurs 1-3. Läromedlet är ett basläromedel för elever med olika kulturella och 

språkliga bakgrunder. Läromedlet tar även här upp elevnära situationer som elever ofta möter i 

sin vardag. Detta är en positiv aspekt som gör de båda böckerna kompatibla att jämföra. Boken 

är skriven av Bim Wikström och är utgiven år 2010. Läromedlet är en bok i en bokserie i tre 

delar, en del för varje årskurs. Boken består av 108 sidor och 42 kapitel.  

5.3 Genomförande  

Denna studie är genomförd genom en innehållsanalys med inriktning på den textuella strukturen. 

Innan analysen påbörjats valdes två läseböcker ut som skulle ligga till grund för analysen. Dessa 

blev då Mer om Ola, Elsa och Leo och Briljant svenska, textbok 2.  
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Sedan valdes två kapitel ut från respektive bok som har analyserats och granskats. Första 

processen i analysdelen var att besvara den första frågeställningen. Där fokus låg på att granska 

varje kapitel genom analysverktyget. För att redovisa de resultat som uppmärksammades genom 

analysen skapades diagram för varje kategori för att på ett tydligt sätt redovisa resultaten. För att 

få fram resultaten för varje kategori har en frekvensordlista används som sammanställer alla ord 

som finns i varje kapitel. Dessa frekvensordlistor har används som underlag för att kunna urskilja 

de olika kategorierna bland orden som används i respektive kapitel. I analysprocessen har även 

Lixräknare varit ett hjälpmedel. Genom att lägga in texten från respektive kapitel i räknaren har 

antal korta och långa ord kunnat urskiljas. För att få fram nominaliseringar i texten granskades 

texten som helhet för att uppmärksamma dem. De resultat som registrerades från denna del i 

analysen redovisades också i en tabell. Bildspråket är den sista kategori som texten analyserades 

ifrån. Här användes även texten i boken för att uppmärksamma bildspråk och metaforer i texten. 

Även dessa resultat redovisades sedan i en tabell för att tydligt redogöra för resultaten av 

analysen.  Den andra processen i analysen var att skapa en jämförelse mellan de båda böckerna. 

För att kunna skapa en jämförelse mellan böckerna har resultaten från varje kapitel sammanförts 

för att skapa ett gemensamt resultat. Därefter har de sammanställda resultaten från båda 

böckerna jämförts för att skapa en bild av likheter och skillnader mellan respektive bok. 

Resultaten av denna del i analysen har även redovisats genom tabeller i procentenheter för att på 

ett tydligt sätt redogöra för resultaten.   

5.4 Analysmetod  

Till denna studie grundar sig metoden i den innehållsanalytiska metoden med inriktning på den 

textuella strukturen. Den innehållsanalytiska metoden används för att samla in materialet som ska 

användas och även för att skapa de kategorier som ska undersökas i materialet. När 

innehållsanalytisk metod används gäller det att i ett tidigt skede välja ut och undersöka mindre 

materialmängd, vilken typ av text som ska användas (Bergström & Boréus 2012, s. 54). Efter 

urvalet av materialet har gjorts är nästa steg att välja ut vilka delar i de olika läromedlen som ska 

analyseras (Bergström & Boréus 2012, s. 54). Efter urvalet av material är gjort ska det noteras vad 

som ska analyseras i materialen. I detta fall är ordförrådet det område som ska analyseras. 

Resultaten av orden som uppmärksammas i materialen redovisas genom att skapa tabeller som 

består av de olika kategorierna vanliga/ovanliga ord, ordklasser, ordpackning och bildspråk som 

ska granskas i undersökningen (Bergström & Boréus 2012, s. 55). Att analysera ordförråd i texter 

grundar sig i den textuella strukturen (Hellspong 2001, s. 25). Genom användning av 

analysverktyget som beskrivs under nästkommande rubrik kommer de utvalda läromedlens 

textuella struktur uppmärksammas.  
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5.5 Analysverktyg  
Analysverktyget till undersökningen kommer fokusera på textens innehåll. Textens innehåll består 

av två områden; ordförråd och makro/mikroteman. Till denna analys kommer fokus ligga på 

ordförrådet. Ordförrådets olika delar innefattar Vanliga/ovanliga ord, Ordklasser, Ordpackning 

och Bildspråk (Wiksten Folkeryd 2016, s.4).  

 

Vanliga ord är ord som ofta är förekommande i texter av samma typ. Ord som räknas under 

denna kategori är ord som återfinnes i elevnära texter som är anpassat för denna årskurs.  

Exempel på ord som räknas till vardagliga ord är; han, hon, jag (pronomen), en, ett, två 

(räkneord), i, med, på (prepositioner), och, men, för (sambandsord), att, som (bisatsinledare), sen, 

inte (adverb) (Skolverket 2011, s. 11). 

 

Ovanliga ord innebär ämnesspecifika ord, ord som är specifika för ett område eller ämne. Exempel 

på ord som hör till denna kategori är de som har en specifik betydelse och är specifik för området 

som texten handlar om. Orden som tillhör kategorin ovanliga ord är ord som hör till ordklasserna 

substantiv, adjektiv, verb och enstaka adverb (Skolverket 2011, s. 11).  

 

Ordklasser handlar om att se olika ordklasser i texterna som analyseras. Ordklasserna är substantiv, 

adjektiv, verb och pronomen (Wiksten Folkeryd 2016, s.4). Substantivet är huvudordet i en 

mening, det ordet som själva meningen bygger på, exempelvis pojken. Substantivet är ord som 

betecknar konkreta eller abstrakta föremål som exempelvis Katt och Sverige (Lundin 2009, s. 76). 

Adjektivet beskriver själva substantivet och dess egenskaper som exempelvis ordet stort hus. Då 

är adjektivet stort för de beskriver hur huset (substantivet) ser ut (Lundin 2009, s. 8). Verbet 

innebär det som händer i en mening exempelvis ordet hoppar (Lundin 2009, s. 55). Pronomen är 

den sista ordklassen som analyseras i denna studie. Pronomen är den ordklass som kan ersätta ett 

substantiv med exempelvis hon och han. Exempelvis kan en mening ha följande struktur ”Pojken 

hoppar högt”. När substantivet byts ut mot pronomen skulle meningsföljden bli denna ”Han 

hoppar högt”. Där pojken byts ut mot han (Lundin 2009, s. 74).  

 

Ordpackning bygger på sammansatta ord, nominaliseringar och korta/långa ord.  Korta ord är ord 

som består av 6 eller färre än 6 bokstäver. Långa ord är ord som består av fler än 6 bokstäver. 

Sammansatta ord är enskilda ord som tillsammans med andra ord bildar ett nytt ord som 

exempelvis maskros. Mask är ett ord och har en specifik betydelse och ros är ett annat ord som 

har en specifik betydelse. Men tillsammans bildar dessa ord ett nytt ord med ytterligare en 

betydelse (Wiksten Folkeryd 2016, s. 4).  
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Nominaliseringar innebär att verbet eller adjektivet i en mening byts ut och ersätts med ett 

substantiv. Exempel på nominaliseringar kan vara ”Modern dog - Moderns död” eller ”Pojken är 

rädd för vatten - pojkens rädsla för vatten (Wiksten Folkeryd 2016, s. 4). 

 

Bildspråk bygger på metaforer och ordspråk (Wiksten Folkeryd 2016, s. 4). Metaforer används för 

att skapa namn på nya företeelser. Metaforer vidgar språkets uttrycksregister, hela språket består 

av metaforer. Exempelvis med metaforen ”livets höst” associerar den med ålderdom. En metafor 

kan delas in i två delar bildledet och sakledet. I detta fall är hösten bildledet och ålderdomen 

sakledet. Bildledet ger en bild av hur man ska se på sakledet. I detta fall ses ålderdomen som en 

form av höst. Bildledet (hösten) för över delar av sin betydelse på sakledet (ålderdomen). Metafor 

betyder överförning att överföra en betydelse till ett annat ord och skapa en ny betydelse 

(Hellspong 2003, s. 1).  

5.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet och validitet innebär nivån av en studies tillförlitlighet och giltighet (Bell 

2006, s. 117). Begreppet reliabilitet innebär att undersökning och resultat till studien är tydligt 

gjord att den kan utföras av en annan forskare. Validitet innebär i vilken omfattning studien 

stämmer överens med verkligheten. Validitet innebär också hur väl resultatet från studien kan 

användas i andra sammanhang som är brukbara i praktiken (Bell 2006, s. 118). Denna studie har 

en god validitet eftersom analysen av empirin och frågeställningarna har skapat en bra bild över 

hur det ser ut i realiteten av de läromedel som analyserats utifrån de utvalda kategorierna. Trots 

att studien består av ett litet urvalsunderlag kan även reliabiliteten anses vara hög. Dock är 

reliabiliteten låg om undersökningen gör begäran på att dra bredare slutsatser avseende alla 

läseböcker inom svenska och svenska som andraspråk. De slutsatser som kan dras av denna 

studie gäller endast de läromedel som analyserats.  
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6. Analys och resultat  

Under följande rubrik redogörs analysen och resultatet av de utvalda läseböckerna. Utifrån den 

teoretiska utgångspunkten som redogörs i kapitel 3.2 har resultaten av denna analys formulerats. 

Den inledande delen bearbetar första frågeställningen, där varje kapitel analyseras var för sig. 

Andra delen besvarar frågeställning två där en jämförelse görs mellan de båda böckerna. Här har 

resultatet från båda kapitlen från respektive bok sammanförts till ett resultat för att 

uppmärksamma skillnader och likheter mellan de utvalda kapitlen från böckerna.  

6.1 Vilket ordförråd framkommer i de utvalda läseböckerna? 

Under följande rubrik görs en analys av varje läsebok som redogör ordförrådets olika delar, som 

exempelvis ordklasser och bildspråk. De två första böckerna som redovisas nedan är böcker som 

är anpassade för svenska. De två sista böckerna är läseböcker anpassade för svenska som 

andraspråk. 

6.1.1 En konstig julafton – Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra (svenska som förstaspråk) 

Under följande rubrik redogörs de resultat som uppkom från analysen av kapitlet En konstig 

julafton från boken Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra, s. 102-111. Boken är anpassad för 

svenska som förstaspråk.  

 

Diagram 1: Diagrammet nedan sammanställer resultaten av vanliga/ovanliga ord, långa/korta ord och sammansatta ord.  

 

I analysen av vanliga och ovanliga ord syns endast en svag skillnad mellan de olika kategorierna. 

Texten består av 576 vanliga ord och 641 ovanliga ord. Mellan de båda kategorierna skiljer det 

endast 65 ord. Genom analysen av ordpackningen har antalet korta och långa ord 

uppmärksammats. I kapitlet En konstig julafton finns det 98 stycken långa ord. När det kommer 

till korta ord finns det betydligt fler, hela 1119 korta ord. Resultatet från analysen av långa och 

korta ord visar därför på stora skillnader mellan de båda kategorierna. Resultatet av analysen visar 

att texten består av 54 sammansatta ord.  
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Hela kapitlet består av 1217 ord och 54 av dessa ord är sammansatta. Analysen visar på att texten 

består av ungefär 4 % sammansatta ord. Resultatet av nominaliseringar i texten visar på att det 

inte fanns i kapitlet. Av analysen från kapitlet av metaforer visar resultatet på att texten inte 

innehåller metaforer, liknelser eller bildspråk.  

 

Diagram 2: Diagrammet ovan redovisar de resultat som uppmärksammats kring ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och pronomen.  

 

Av analysen som gjorts av ordklasserna från kapitlet En konstig julafton – Mer om Ola, Elsa, Leo 

och andra har skillnader mellan de olika ordklasserna uppmärksammats. I texten hittades 375 ord 

som tillhör ordklassen substantiv. När det kommer till ordklassen verb hittade 329 ord. 

Ordklassen adjektiv utgör sammanlagt 109 ord. Pronomen är den ordklass som hade färst ord, 

resultatet av analysen visade att 73 ord tillhörde pronomen. Genom denna analys kan därför 

resultaten dras att substantiv är den ordklass som används mest. Sedan kommer verb med 329 

ord. Efter verbet kommer adjektivet och till sist pronomen.  

6.1.2 Marias födelsedag – Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra (svenska som förstaspråk) 

Under följande rubrik redogörs de resultat som uppkom från analysen av kapitlet Marias 

födelsedag från boken Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra, s. 128 – 124. Boken är anpassad för 

svenska som förstaspråk.  

 

Diagram 3: Diagrammet nedan sammanställer resultaten av vanliga/ovanliga ord, långa/korta ord och sammansatta ord.  
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I analysen av vanliga och ovanliga ord syns även här en uppdelning dock utan markanta 

skillnader. Texten som analyserats består av 354 vanliga ord respektive 444 ovanliga ord. Även 

här visar resultatet att texten består av fler ovanliga ord än vanliga. Resultat av analysen av 

ordpackningen visar att det finns 108 långa ord och 690 korta ord. I detta fall visar resultatet på 

stora skillnader mellan de olika kategorierna. Det finns betydligt fler korta ord i texten de vill säga 

ord som består av 6 eller färre bokstäver. Analysen av sammansatta ord i kapitlet Marias 

födelsedag visar på att 26 ord är sammansatta. I texten finns det 421 ord och 26 av dessa ord är 

sammansatta. Vid analys av nominaliseringar i texten kunde inget hittas. Analysen av bildspråk 

visar på att texten inte innehåller några metaforer, liknelser eller bildspråk.  

 

 

 Diagram 4: Diagrammet ovan redovisar de resultat som uppmärksammats kring ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och pronomen.  

 

Genom analysen av ordklasserna i kapitlet Marias födelsedag har dessa resultat frambringats. Den 

ordklass som har fått störst utrymme i texten är substantiv, i texten hittades 379 substantiv. När 

det kommer till verb hittades 212 stycken verb. Pronomen är den ordklass som har fått näst 

minst utrymme i kapitlet. Mellan de två vanligaste ordklasserna (substantiv och verb) och 

pronomen är inte skillnaden markant. I texten hittades 161 ord som tillhör ordklassen pronomen. 

Adjektiv är den ordklass som har fått minst utrymme i kapitlet, i texten hittades 60 ord som 

tillhör ordklassen adjektiv.  

 

6.1.3 Jul – Briljant svenska textbok 2 (svenska som andraspråk) 

Under följande rubrik redogörs de resultat som uppkom från analysen av kapitlet Jul från boken 

Briljant svenska textbok 2, s. 54-55.  Boken kapitlet kommer ifrån är en läsebok som är anpassad 

för svenska som andraspråk.  
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Diagram 5: Diagrammet nedan sammanställer resultaten av vanliga/ovanliga ord, långa/korta ord och sammansatta ord.  

 

Resultatet av analysen i kapitlet Jul visar på en relativt jämn uppdelning mellan vanliga och 

ovanliga ord. Vanliga ord består av 76 ord medan ovanliga ord består av 109 ord. Även om 

resultaten visar på en jämn uppdelning mellan de olika kategorierna visar analysen att texten 

består av flest ovanliga ord.  Resultaten från analysen av antalet långa och korta ord i kapitlet 

visar på en markant skillnad mellan de olika kategorierna. Kapitlet består av 20 långa ord och 165 

korta ord. Texten består därför av betydligt fler korta än långa ord. Vid analys av antalet 

sammansatta ord från kapitlet Jul visar resultaten från analysen att texten består av 7 sammansatta 

ord. I texten finns det sammanlagt 185 ord varav 7 av dem är sammansatta ord. Vid analys av 

nominaliseringar från kapitlet Jul kunde inga nominaliseringar uppmärksammas. Genom 

granskning av kapitlets bildspråk kunde inte något bildspråk påträffas.  

 

 

Diagram 6: Diagrammet ovan redovisar de resultat som uppmärksammats kring ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och pronomen.  

 

Vid analysen av ordklasserna i kapitlet Jul visar resultaten på att verb är den ordklass som får 

mest utrymme i texten. 68 ord i texten tillhör ordklassen verb. Substantiv är den ordklass som får 

näst störst utrymme i texten, 46 ord tillhör denna ordklass. Adjektiv och pronomen är de 

ordklasser som utgör minst del i texten. Adjektiv hittas bland 20 ord i texten och 24 tillhör 

ordklassen pronomen.   
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6.1.4 Inbjudan – Briljant svenska textbok 2 (svenska som andraspråk) 

Under följande rubrik redogörs de resultat som uppkom från analysen av kapitlet Inbjudan från 

boken Briljant svenska textbok 2, s. 92-95.  Boken som kapitlet kommer ifrån är en bok som är 

anpassad för svenska som andraspråk.  

 

Diagram 7: Diagrammet nedan sammanställer resultaten av vanliga/ovanliga ord, långa/korta ord och sammansatta ord.  

 

Genom analysen av kapitlet Inbjudan visar resultatet på att ovanliga ord och vanliga ord får 

ungefärligt utrymme i texten. Kapitlet består av 199 vanliga ord och 222 ovanliga ord. Resultatet 

av analysen av lång och korta ord visar att texten består av 38 långa ord och 383 korta ord. 

Resultaten visar därför på stora skillnader mellan de båda kategorierna. Genom analysen av antal 

sammansatta ord i texten visar resultatet på att texten består av 31 sammansatta ord. Texten 

består därför av få sammansatta ord i förhållande till resterande ord i texten. Av analysen av 

nominaliseringar i texten kunde inga nominaliseringar påträffas. Analysen av bildspråket i texten 

resulterade i att texten inte innehöll ett bildspråk, metaforer eller liknelser.  

 

 

 Diagram 8: Diagrammet ovan redovisar de resultat som uppmärksammats kring ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och pronomen.  
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Av analysen av ordklasserna i texten visar resultaten på att substantiv är den ordklass som har fått 

störst utrymme i texten med 118 ord. Därefter kommer ordklassen verb, i texten används 92 

verb. Adjektiv och pronomen är de ordklasser som utgör minst utrymme i texten. I texten finns 

67 ord som tillhör pronomen och 15 ord i texten tillhör ordklassen adjektiv.  

6.2 Sammanfattande analys och resultat  
Den första frågeställningen i denna analys granskar varje kapitels ordförråd separat. Resultatet 

från denna frågeställning visar att respektive kapitel innehåller fler ovanliga än vanliga ord. 

Genom analysen av kategorin långa/korta ord uppvisar resultatet att de utvalda kapitlen 

innehåller fler korta ord än långa ord. I analysen granskas även kategorin sammansatta ord, 

resultaten av denna kategori uppvisar att respektive kapitel innehåller få sammansatta ord i 

förhållande till antal ord i texten. Genom analysen av ordklasser visar resultatet att verb och 

substantiv är de ordklasser som får störts utrymme, pronomen och adjektiv utgör minst utrymme 

i texterna. I denna frågeställning analyseras även kategorierna nominaliseringar och bildspråk, 

dock är dessa kategorier obefintliga i texterna.  

 

6.3 Vilka skillnader och likheter finns mellan de två läseböckernas 

ordförråd? 

Under följande rubrik redovisas de resultat som uppmärksammats av en jämförelse mellan 

läseböckerna Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra och Briljant svenska textbok 2. Resultaten av 

analysen redovisas genom tabeller där resultatet från respektive bok ha sammanförts till en 

gemensam kolumn för att urskilja skillnader mellan böckerna. För att synliggöra skillnader har 

resultaten från fråga ett sammanfösts till ett resultat och visar den sammanlagda procentenheten 

för varje kategori för respektive bok.  

6.3.1 Vanliga/ovanliga ord 

 

Diagram 9: I diagrammet ovan redogörs resultatet av analysen i stapeldiagramform av vanliga och ovanliga ord mellan respektive bok.  
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Analysen av vanliga och ovanliga ord mellan de båda böckerna visar resultatet mellan de båda 

böckerna på olikheter. Boken för svenska som andraspråk innehåller 45 % vanliga ord och boken 

för svenska innehåller 46 % vanliga ord. När det kommer till området ovanliga ord består boken 

som är anpassad för svenska som andraspråk av 55 % ovanliga ord och boken för svenska 

innehåller 54 % ovanliga ord. Det skiljer sig en procent mellan både vanliga och ovanlig ord. 

Boken Briljant svenska är anpassad för elever med svenska som andraspråk. Trots detta visar 

resultatet av ovanliga/vanlig på att skillnaden inte är stor mellan respektive bok.  

6.3.2 Ordklasser  

 

Diagram 10: I diagrammet ovan redogörs resultatet av analysen i stapeldiagramform av ordklasserna mellan respektive bok.  

 

Analysen av ordklasserna mellan de båda böckerna visar på skillnader. Boken för svenska som 

andraspråk består av 27 % substantiv, 26 % verb, 6 % adjektiv och 15 % pronomen. Boken som 

är anpassad för svenska innehåller 38 % substantiv, 27 % verb, 8 % adjektiv och 12 % 

pronomen. Den boken som är anpassad för svenska innehåller fler substantiv än boken anpassad 

för svenska som andraspråk, detta resultat gäller även för kategorierna verb och adjektiv. Dock 

visar resultatet av analysen att boken anpassad för svenska som andraspråk innehåller 3 % mer 

pronomen än boken som är anpassad för svenska.  
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6.3.3 Ordpackning  

 

Diagram 11: I diagrammet ovan redogörs resultatet av analysen i stapeldiagramform av antal korta och långa ord mellan respektive bok.  

 

Analysen av ordpackning, långa och korta ord uppvisar stora likheter. Mellan de båda böckerna 

finns det ingen skiljaktighet utan böckerna består av samma omfattning långa som korta ord. De 

båda böckerna består av 90 % korta ord och 10 % långa ord. Sammanfattningsvis visar resultatet 

av denna analys endast på likheter mellan böckerna och därför inga olikheter.  

 

 

Diagram 12: I diagrammet ovan redogörs resultatet av analysen i stapeldiagramform av antal sammansatta ord mellan respektive bok.  

 

Analysen av antal sammansatta ord mellan kapitlen från respektive bok visar på viss skillnad. 

Läseboken som är anpassad för svenska som andraspråk består av 2 % mer sammansatta ord än 

boken som är anpassad för svenska. Boken anpassad för svenska som andraspråk innehåller 6 % 

sammansatta ord och boken anpassad för svenska innehåller 4 % sammansatta ord. Resultaten av 

analysen visar därför att de båda böckerna visar på olikheter när det kommer till området 

sammansatt ord. Analysen av nominalisering i respektive bok visar endast på likheter mellan de 

båda böckerna.  
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Dock visar resultaten av nominaliseringar i de båda böckerna inom denna kategori att de är 

obefintliga. Eftersom inga nominaliseringar hittades genom analysen av denna kategori har inget 

diagram skapats.  

6.3.4 Bildspråk  

Analysen av bildspråket i texterna visar endast på likheter mellan respektive bok. Inga metaforer, 

liknelser eller bildspråk kunde uppmärksammas genom analysen av de båda böckerna. Eftersom 

inget bildspråk hittades genom analysen av denna kategori har inget diagram skapats.  

6.4 Sammanfattande analys och resultat 
Den andra frågeställningen i denna analys granskar likheter och skillnader mellan respektive bok. 

Resultatet av analysen uppvisar både likheter och skillnader mellan böckerna. Resultatet av 

analysen ovanliga/vanliga ord visar att det endast skiljer en procent mellan böckerna inom dessa 

kategorier. Genom analysen av ordklasserna visar resultaten att boken anpassad för svenska som 

förstaspråk innehåller fler substantiv, verb och adjektiv. Dock får ordklassen pronomen störst 

utrymme i boken anpassad för andraspråkselever. Analysen av sammansatta ord uppvisar att 

boken anpassad för SVA innehåller fler sammansatta ord än boken anpassad för svenska. 

Resultatet av analysen av kategorierna bildspråk, korta/långa ord och nominaliseringar uppvisar 

att de båda böckerna innehåller samma mäng bildspråk, korta/långa ord och nominaliseringar.  
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7. Diskussion  

Denna studie grundar sig i en läromedelsanalys där en jämförelse har gjorts mellan två läseböcker 

och dess ordförråd. De läseböcker som har granskats är en bok anpassad för svenska som 

andraspråk och den andra boken är anpassad för svenska. Analysen bygger på två kapitel från 

respektive bok där ordförrådet har undersökts. Uppkomsten av studien grundar sig i betydelsen 

av valen av läromedel i skolan. Elever blir påverkade av de läromedel som lärare presenterar för 

dem (Skolverket 2006, s. 14). Användningen av läromedel skapar en positiv påverkan på 

undervisningen eleverna möter i skolan. Undervisningen blir nämligen bejakande och tydlig för 

eleverna genom användning av läromedel i skolan (Vetenskapsrådet 2015, s. 28). Som nämns 

ovan bygger studien på att analysera ordförrådet från respektive bok. Ordförrådet har en viktig 

betydelse för människor. Oavsett om en person talar ett första- eller andraspråk har ordförrådet 

en stor betydelse för människor. Elever får i dagens skolor möta situationer där det är viktigt att 

förstå det som sägs i olika förhållanden och även förstå skriftspråket. Ytterligare en utmaning 

som elever får möta i skolan är att kunna uttrycka erfarenheter och kunskaper inom ett ämne 

(Enström 2004, s. 169). I dessa omständigheter ovan har ordförrådet en stor inverkan och antal 

ord som en person känner till har även stor påverkan på hur väl elever kommer kunna hantera 

situationerna. Med detta sagt är det viktigt att elever i skolan får möjlighet att utveckla sitt 

ordförråd så att dessa elever kan hantera situationerna (Enström 2004, s. 169). Tidig utveckling av 

ordförrådet lägger grunden för den generella språkinlärningen hos barn och påverkar även senare 

läs- och skrivinlärning (Cox Eriksson 2014, s. 125). Därför är det angeläget att granska läromedel 

utifrån dess ordförråd. 

     Studien bygger på två frågeställningar som bearbetas och besvaras under föregående avsnitt. 

Den första frågan handlar om att granska varje kapitel från respektive bok separat. De utvalda 

kapitlen från respektive bok uppvisar ett varierat ordförråd. Den andra frågan i denna studie 

bygger på en jämförelse mellan respektive bok för att uppmärksamma likheter och skillnader 

mellan böckerna. Resultaten av denna frågeställning visar på både likheter och skillnader. 

Resultatet av bildspråket, nominaliseringar och långa/korta ord visar att böckerna fått exakt 

samma utfall. Resultaten av analysen visar dock på att bildspråk och nominaliseringar i respektive 

bok är obefintliga. Undersökningens resultat av området nominaliseringar skulle kunna bero på 

att meningar som innehåller nominaliseringar visar på en hög språknivå (Wiksten Folkeryd 2016, 

s. 4). Eftersom denna bok är anpassad för elever i lågstadiet kan författaren velat ha en text med 

lägre nivå så att eleverna lättare kan ta till sig texten. Resultaten av bildspråket, också kallat 

metaforer, kan även bero på att dessa läromedel är anpassade för en yngre målgrupp. Elever i 

lågstadiet är i början av sin språkutveckling och metaforer anses som svårt inom språket.  
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Metaforer brukar oftast ses i texter som är anpassade för vana läsare (Wiksten Folkeryd 2016, s 

4). Metaforer kan även påverka elevernas förståelse för texten. Många barn gör bokstavliga 

tolkningar av metaforer vilket gör att de tappar förståelsen för det (Fridolfsson 2008, s. 194). 

Därför kan det ses som positivt att läseböckerna saknar metaforer för att detta kan påverka 

förståelse för texten negativt. Dock skulle det kunna vara en negativ aspekt för andraspråksläsare.  

Genom att arbeta med metaforer i klassrummet kan den språkliga medvetenheten öka. Vid arbete 

med metaforer kan jämförelser göras mellan metaforer på olika språk. Genom att jämföra 

metaforer på olika språk kan samband mellan ord och fraser uppmärksammas. Detta har en 

positiv inverkan på andraspråkselevers utveckling av ordförrådet (Golden 2006, s. 125).  

     Som nämns ovan visar resultatet av analysen på att de båda böckerna innehåller exakt lika 

många långa som korta ord. Respektive bok innehöll 10 % långa ord och 90 % korta ord. En 

vanlig förekommande tanke kring långa respektive korta ord är att de långa orden anses vara de 

svåra. Lindgren (2007) och Wiksten Folkeryd (2016) har två olika uppfattningar kring detta. 

Wiksten Folkeryd (2016) menar att långa ord avgör textens svårighetsgrad. Ju fler och längre ord 

som finns i texten desto svårare blir den (Wiksten Folkeryd 2016, s. 4). Därför kan det ses som en 

fördel att resultaten visar på att texten innehåller fler korta än lång ord. Lindgren (2007) menar 

dock att de långa orden inte behöver vara de svåra. Om de långa orden är kända för eleven kan 

eleven hantera dessa ord. De korta orden behöver inte alltid vara de lätta, de enkla kan även ses 

som svåra om de är okända för eleverna. Därför behöver inte resultatet av analysen betyda att 

texten består av lätta ord på grund av att de är korta (Lindberg 2007, s. 19).  

     En olikhet som uppmärksammades genom analysen är antal ovanliga respektive vanliga ord. 

Resultatet av analysen visar på att varje kapitel innehåller fler ovanliga än vanliga ord. Dock visar 

sammanställningen av respektive kapitel från böckerna att den boken som är anpassad för 

svenska som andraspråk innehåller något fler ovanliga ord. Forskning har visat att 95 % av orden 

i texten måste vara bekanta för läsaren för att hen ska kunna ta till sig texten (Wiksten Folkeryd 

2016, s. 4). Eftersom texterna består av fler ovanliga ord skulle därför detta kunna påverka 

elevernas ordförråd negativt. Som nämns ovan måste en elev kunna 95 procent av alla ord i en 

text för att lyckas med läsförståelsen. För andraspråkselever kan detta ha en större påverkan än 

för elever med svenska som förstaspråk. De ord som inte tillhör de vanliga orden är de ord som 

är mest informationsrika, detta kan då leda till att eleverna missar innehållet i texten och därmed 

förlorar förståelsen (Golden 2006, s. 114).  

     Resultaten av analysen visar som sagt att den bok som är anpassad för svenska som 

andraspråk innehåller något fler ovanliga ord än vanliga ord. Trots att skillnaden mellan de olika 

kategorierna inte är stor, representerar ovanliga ord den största delen i texten.  
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För andraspråksläsare kan vissa ord vara svårare att tolka. Vissa icke-fackord är en ordtyp som en 

elev förutsätts kunna i en text. Dessa fackord liknar ovanliga ord eftersom båda är kopplade till 

ämnesområdet som texten bygger på. Eftersom andraspråkselever saknar likande 

bakgrundskunskaper som förstaspråkstalare kan de därför tappa förståelse för dessa ord vilket 

eventuellt kan påverka utvecklingen av ordförrådet (Golden 2006, s. 116). I de båda böckerna 

analyseras två kapitel som handlar om julen. Ord som hör till julen ses som ämnesspecifika ord 

eftersom de är specifika för just detta område. Att fira jul är en tradition som inte finns i alla 

kulturer, därför kan vissa elever med andra kulturer sakna kunskap kring området. Detta kan då 

leda till att ämnesspecifika ord som är förknippad med julen inte förstås av andraspråkselever. 

Konsekvenser blir då att en andraspråksläsare tappar förståelse för texten på grund av att de inte 

har kunskap om de ämnesspecifika orden (Golden 2006, s. 114). När elever med svenska som 

andraspråk ska möta texter är det viktigt att dessa texter är språkligt tillgängliga för dem. Detta 

påverkar huruvida eleverna får möjlighet att utveckla sitt ordförråd. Det är därför viktigt att 

anpassa texter som andraspråkselever möter så att de blir språkligt tillgängliga för dem (Linberg 

2006, s. 44).  

     Ännu en olikhet mellan varje kapitel från de båda böckerna är antalet sammansatta ord. Boken 

som är anpassad för svenska som andraspråk innehåller 2 % fler sammansatta ord än boken som 

är anpassad för svenska. Resultatet av analysen visar dock på att de båda texterna innehåller ett 

fåtal sammansatta ord. För elever kan det vara givande att arbeta med sammansatta ord för att de 

ger eleverna möjlighet att göra språkliga upptäckter i texten. Elever som är i sin tidiga läs- och 

skrivutveckling behöver möta sammansatta ord i texter för att kunna utveckla en förståelse för 

dem (Fridolfsson 2008. s. 166). Det är angeläget att texter består av sammansatta ord så att 

eleverna får möta dessa och skapa sig kunskaper kring dem.  

     Resultatet av området ordklasser visar på olikheter mellan de båda böckerna. Boken som är 

anpassad för svenska har fler substantiv, verb och adjektiv än boken som är anpassad för 

andraspråkselever. Dock visar resultatet på att boken som är anpassad för andraspråkselever har 

fler ord som tillhör ordklassen pronomen än den bok som är anpassad för svenska. Resultatet av 

analysen av de båda böckerna visar att de ordklasser som har fått störst utrymme är substantiv 

och pronomen. När barn utvecklar sitt ordförråd finns det en viss ordning av denna utveckling. 

Ett barn utvecklar först substantiv vid fyra till sex års ålder sedan börjar verben etableras. Sedan 

börjar pronomen framträda i barnets utveckling då dessa ersätter substantiven (Fridolfsson 2008, 

s. 25). Eftersom den boken som är anpassad för svenska som andraspråk innehåller fler 

pronomen än substantiv kan detta tolkas som att denna bok har en högre nivå utifrån 

utvecklingen av ordklasserna.  
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När det kommer till ordklasser för elever med svenska som andraspråk kan det finnas 

skiljaktigheter hur de utvecklar de olika ordklasserna (Enström 2004, s. 185). Till exempel har 

verbet och substantivet olika svårighetsgrader för inlärning. Verbet är mindre situationsbundet 

vilket gör att verbets betydelse kan variera beroende på dess kontext. När det kommer till 

substantiv har orden oftast en specifik betydelse vilket gör att det är lättare att ta tills sig dessa ord 

(Enström 2004, s. 185). Dock kan elevers möte med texter och läsning öka elevers ordförråd 

genom ordklasserna. Anledningen till att läsning kan utveckla ordförrådet är att det skrivna 

språket har högre lexikal frekvens. Men detta menas att texter består av innehållsord som 

substantiv, adjektiv och verb. Analysen av de båda böckerna visade att texten består av större 

delar substantiv, adjektiv och verb än pronomen. Pronomen anses nämligen som funktionsord 

och får större utrymme i det talade språket. Därför stämmer dessa resultat av ordklasser ihop 

med vilka typer av ordklasser som ofta får störst utrymme i skrivna texter (Lindberg 2007, s. 35).  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Inom detta område finns det mycket intressanta aspekter att forska vidare på. Det skulle vara 

intressant att studera hur användningen av ordförrådet ser ut i verkliga skolmiljöer. Detta skulle 

kunna undersökas genom att intervjua pedagoger på skolor. Ytterligare ett sätt att granska detta är 

att delta under svensklektioner för observera hur användningen av ordförrådet sker. Det skulle 

också vara intressant att göra observationer i klassrum som har olika språkliga förutsättningar. Att 

tillexempel göra observationer i en klass där det finns få andraspråkselever och sedan jämföra 

detta med observationer i en klass där det finns fler andraspråkselever för att se om arbetet med 

ordförråd utförs olika. Om mer tid skulle funnits till studien skulle det varit intressant att 

undersöka hela böcker och dess ordförråd.  
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8. Konklusion  

Sammanfattningsvis var huvudsyftet med denna uppsats att undersöka ordförrådet i två 

läseböcker inom ämnet svenska och svenska som andraspråk. Under arbetets gång har de utvalda 

kapitlens ordförråd i läseböckerna uppmärksammats. Genom en sammanställning av resultaten 

från respektive bok har det uppmärksammats skillnader och likheter mellan varje kapitel i 

böckerna. Analysen av läseböckernas ordförråd har varit förvånande i vissa delar. Ett resultat som 

var förvånande var resultatet av vanliga och ovanlig ord. Analysen av resultaten visade att de båda 

böckerna hade ungefär samma mängd vanliga som ovanliga ord. En fråga som kan ställas här är 

om det finns något syfte med att använda sig av en bok anpassad för svenska som andraspråk 

eftersom resultaten visar på att böckerna är relativt lika. Bortset från resultaten av analysen har 

det varit mycket givande att som en blivande lärare få ta del av områdena som denna studie 

bygger på. Det ska bli intressant att följa och möta användningen av läromedel i klassrummet.  
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