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Utgångspunkten för det här arbetet är studier som visar att elever i svenska skolor har 

blivit allt sämre på att ta till sig faktatexter.
1
 Att återge enkla former av faktatexter är 

ett kunskapskrav redan i årskurs 3,
2
 men en del barn vågar inte ens ge sig på texter av 

rädsla för att misslyckas. Detta kan ha sin grund i möten med texter som inte varit 

anpassade efter elevernas förmåga.
3
 

 

Således handlar mitt arbete om att undersöka vilken typ av textbearbetning som kan 

användas för att förenkla faktatexter för barn och i synnerhet då en utvald del av Na-

tur & Kulturs PULS SO-boken. Målgruppen är barn i årskurs 2–3 och framförallt barn 

med svenska som andraspråk, en grupp som visat sig vara överrepresenterade i grup-

pen ”svaga läsare”.
4
 En mottagaranpassad text är mycket viktig för att eleverna ska få 

läslust, ökat självförtroende och förstå texter.
5
 Detta bidrar i sin tur till att tidigare 

nämnda kunskapskrav uppfylls och eleverna får ökade förutsättningar att bli en del av 

vårt informationstäta samhälle. Dessutom är välarbetade lärobokstexter synnerligen 

viktiga eftersom de utgör förebilder för elevernas eget skrivande.
6
 

 

Jag har använt mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder eftersom de komplet-

terar varandra. Litteraturstudier har varit en stor och viktig del av mitt arbete och gav 

mig en teori att utgå från. Teorin om att ”röst och kausalitet ökar läsförståelsen” har 

sin grund i amerikansk forskning som sedan har applicerats i svenska förhållanden i 

både en stor kvantitativ studie med högstadieelever (av professor Monica 

Reichenberg) och en mindre med mellanstadieelever (av språkkonsult Martin Rans-

gart). För att få en djupare förståelse för min målgrupps syn på PULS SO-boken och 

min bearbetade text har jag gjort intervjuer med både dem och en lärare som jobbar 

med boken. För att testa att teorin fungerar i praktiken gjorde jag också utprovningar.  

 

Slutsatsen är att framförallt fyra typer av textbearbetning kan användas för att för-

enkla faktatexter och samtidigt öka läsförståelsen: röst, konkretion, tydliggjorda or-

sakssamband samt tydligare struktur med rubriker som innefattar allt på varje upp-

slag. Den optimala förenklade faktatexten vore antagligen en kort text med tydliga 

orsakssamband och författarröst, men det är två faktorer som är svåra att kombinera.  

                                                      
1
 PIRLS 2011 refererad i Skolverket, ”Fjärdeklassare sämre i läsning men bättre i NO”, pressmed-

delande 2012-11-12.  
2
 Skolverket, ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3” i Kursplan – Svenska 

(Skolverket 2011).  
3
 Ingvar Lundberg, Konsten att läsa faktatexter (Natur och Kultur 2006 s. 16–18) och Karin Taube, 

Läsinlärning (Norstedts Akademiska Förlag 2004 [1987] s. 123). 
4
 PIRLS m.fl. i Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg, Vad är lättläst? (Specialpedagogiska skol-

myndigheten 2008 s. 25). 
5
 Taube s.123. 

6
 Siv Strömquist, ”Läroboksspråk – mönster eller monster?” i Siv Strömquist (red.), Läroboksspråk – 

Om språk och layout i svenska läroböcker (Hallgren & Fallgren 1999 [1995] s. 7).  



 
 

The starting point for this work is studies showing that Swedish students have be-

come increasingly worse in understanding factual texts during the last years.
7
 In 

Swedish schools, it is a knowledge requirement to “render simple forms of factual 

texts” already in grade 3,
8
 but some children don't dare to tackle texts by fear of fail-

ure. This may stem from meetings with texts that haven’t been adapted to students' 

abilities.
9
  

 

Therefore I have dedicated my work to explore what kinds of text processing you 

may use when simplify factual texts, and in particular a selected part from the Swe-

dish school textbook PULS SO-boken, by text processing. The target group is chil-

dren in the Swedish school's grade 2 and 3 and especially children with Swedish as 

their second language, a group proved to be over-represented in the group "people 

with reading disabilities" (in swedish: "lässvaga").
10

 A text adapted to the target 

group is a very important device to improve the students' inclination for reading, their 

confidence and understanding of texts.
11

 This increases the potential for higher 

achievement and students opportunities to become a part of our information dense 

society. In addition, well-crafted textbook texts are particularly important since they 

represent role models for students' own writing.
12

  

 

I have used both qualitative and quantitative methods as they complement each other. 

Literature studies have been a major part of my work and gave me a theory to work 

with.  The theory that "voice and causality increases reading comprehension" is root-

ed in American research that has been applied in Swedish conditions in both a large 

quantitative study with junior high students (by professor Monica Reichenberg) and a 

smaller one with primary students (by language adviser/språkkonsult Martin 

Ransgart). To get a deeper understanding of my target group's approach to PULS SO-

boken and my processed text I've done interviews with both them and a teacher who 

works with the book. To test the theory in practice, I also made a practical testing.   

  

The conclusion is that mainly four kinds of text processing can be used to simplify 

factual texts and at the same time increase reading comprehension: voice, concrete-

ness, causality and structure with headings that include everything on each spread. 

The optimal simplified factual text would probably be a short text with clear causal 

relationship and writers' voice, but it is two factors that are difficult to combine. 

 

                                                      
7
 Skolverket 2012. 

8
 Skolverket 2011. 

9
 Lundberg 2006 s. 16–18 and Taube 2004 [1987] p. 123. 

10
 PIRLS et. al in Lundberg and Reichenberg 2008 p. 25 

11
 Taube p. 123. 

12
 Strömquist p. 7.  



 
 

 

 

Innehållsförteckning  

1. Introduktion ............................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

1.1.1 Natur & Kultur och en del av dess utbud ................................................................. 2 

1.1.2 Beskrivning av PULS SO-boken samt kapitlet ”Järnåldern” ...................................... 2 

1.2 Målgrupp ......................................................................................................................... 3 

1.3 Problemformulering ........................................................................................................ 4 

1.3.1 Frågeställningar ........................................................................................................ 4 

1.4 Begreppsdefinition .......................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsning ..................................................................................................................... 5 

2. Teori ........................................................................................................................... 6 

2.1 Läsning och läsförståelse ................................................................................................ 6 

2.2 Lättläst ............................................................................................................................. 7 

2.3 Begriplighet genom tydliggjorda orsakssamband ........................................................... 9 

2.4 Engagemang genom röst och konkretisering................................................................ 10 

2.5 Läslighet ........................................................................................................................ 11 

2.5.1 Struktur .................................................................................................................. 11 

2.5.2 Typografi ................................................................................................................ 12 

2.6 Fakta eller fiktion .......................................................................................................... 13 

2.7 Sammanfattning ............................................................................................................ 14 

3. Metoddiskussion ........................................................................................................ 14 

3.1 Textanalys ..................................................................................................................... 14 

3.2 Litteraturstudier/källkritisk granskning ......................................................................... 15 

3.3 Intervjuer ....................................................................................................................... 16 

3.3.1 Informantintervju .............................................................................................. 16 

3.3.2 Respondentintervjuer och kvalitativ utprovning .............................................. 18 

3.4 Utprovning, kvantitativ ................................................................................................. 19 

3.4.1 Etisk diskussion ...................................................................................................... 21 



 
 

4. Redovisning/empiri .................................................................................................... 22 

4.1 Textanalys ..................................................................................................................... 22 

Text- och bildanalys av järnålderskapitlet .......................................................................... 22 

Jämförelser och tankar kring övriga delar av boken ........................................................... 25 

Jämförelse mellan A- och B-boken i läsinlärningsmaterialet om ABC-klubben .................. 26 

4.2  Litteraturstudier/källkritisk granskning ........................................................................ 27 

4.3 Intervjuer ....................................................................................................................... 27 

4.3.1 Informantintervju ................................................................................................... 27 

4.3.2 Respondentintervjuer och kvalitativ utprovning ................................................... 29 

4.4 Utprovning, kvantitativ ................................................................................................. 32 

5. Gestaltning ................................................................................................................ 34 

5.1 Utkast och nya texter .................................................................................................... 34 

5.2 Slutgiltigt förslag ........................................................................................................... 53 

6. Slutdiskussion ............................................................................................................ 61 

Källförteckning .............................................................................................................. 64 

Bilagor ........................................................................................................................... 67 

1. Blankett till målsmän inför utprovningar ........................................................................ 67 

2. Utprovningsfrågor vid kvantitativ utprovning ................................................................ 67 

3. Uppslag vid respondentintervjuer/kvalitativ utprovning ............................................... 70 

4. Uppslag vid kvantitativ utprovning ................................................................................. 71 

 

 



1 
 

1. Introduktion 

Det här examensarbetet inleddes med att jag kontaktade Lisa Östh, projektledare och 

textredaktör på bokförlaget Natur & Kultur.  Lisa har gästföreläst för min klass på 

Mälardalens högskola, och eftersom jag inspirerats av dessa föreläsningar och länge 

varit intresserad av både bokbranschen och att bearbeta befintligt textmaterial ville 

jag höra om hon hade några uppslag till examensarbete. Jag var också nyfiken på att 

lära mig mer om läromedelstexter, och Lisas erbjudande om att undersöka möjlighet-

erna att förenkla en del av förlagets PULS SO-boken kändes som en både rolig, spän-

nande och intressant uppgift. 

1.1 Bakgrund 

I en stor undersökning gjord av Skolverket framkommer att en av de fyra faktorer 

som lärare anser vara viktigast då de väljer läromedel är att det tillgodoser elevernas 

olika behov och förutsättningar.
13

 De so-lärare som undervisar elever med svenska 

som andraspråk, dyslexi eller andra lässvårigheter använder alla läromedel med en-

klare språk och fler förklaringar till dessa elever. I rapporten framkommer också att 

en del lärare inte alltid är nöjda med detta material och därför gör om det själva.
14

  

 

Samtidigt är det känt att många elever har en negativ självbild och stor oro för att 

misslyckas. En följd av detta är att eleverna inte vågar eller ”orkar” försöka ge sig på 

en text, eller att de har så fullt upp med att avkoda ord att de inte får en djupare för-

ståelse för textens innehåll.
15

 För att öka dessa elevers självkänsla är det viktigt att ge 

dem texter som är anpassade efter deras förmåga, det vill säga texter som de kan läsa 

”relativt flytande”
16

.   

 

Dessutom är ett av kunskapskraven i svenska för årskurs 3 att eleverna ska kunna 

”återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter”,
17

 men 

svenska elever har visat sig bli allt sämre på att ta till sig sådana texter.
18

 Vårt sam-

hälle kräver att alla människor ska kunna läsa och ta del av olika sorters texter, och de 

som inte behärskar förmågan tillräckligt riskerar att hamna utanför. Klyftorna mellan 

                                                      
13

Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, användning och bedömning 
av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, rapport 284 (Skolverket 2006 s. 11, 79, 114).  
14

 Ibid s. 119. 
15

 Lundberg s. 16–17 och Taube s. 123. 
16

 Taube s. 123. 
17

 Skolverket 2011.   
18

 Skolverket 2012.  



2 
 

dessa personer och de som kan vara delaktiga tenderar att öka i takt med att informat-

ionsmängden gör det, och därför är mottagaranpassade texter en nödvändighet.
19

  

 

Eftersom lärobokstexter utgör förebilder för elevernas eget skrivande är det synnerli-

gen viktigt att dessa är väl genomarbetade.
20

 Extra viktigt är detta för unga elever, 

vars första möte med facklitterära texter ofta kommer med läroboksläsandet.
21

  

1.1.1 Natur & Kultur och en del av dess utbud 

Bokförlaget Natur & Kultur grundades år 1922 och består idag av de två förlagsen-

heterna ”allmänlitteratur” och ”läromedel”. På läromedelsenheten ger man ut böcker 

för alla delar av det svenska utbildningsväsendet, från förskoleklasser till hög-

stadiet.
22

  

 

På Natur & Kultur finns sedan tidigare det skönlitterära läsinlärningsmaterialet ABC-

klubben i tre versioner med text i olika svårighetsgrader för barn med olika läsför-

måga. Nu vill förlaget få reda på om att det är möjligt att komplettera även lärome-

delsserien PULS med en enklare textnivå. PULS-serien består av no- och so-böcker 

för barn i årskurs 1 till 6. Projektledare Lisa Östh berättar att förlaget tidigare under-

sökt möjligheten att ta fram lättare texter till PULS-seriens böcker för årskurs 4 till 6, 

men att de inte lyckats tillräckligt bra för att de ska vilja satsa på idén. Däremot har 

förlaget lättare versioner av so-böcker för elever i de senare skolåren. Böckerna ingår 

i läromedelsserien SOL4000, de lättare versionerna med tillägget ”Fokus”.
23

 

1.1.2 Beskrivning av PULS SO-boken samt kapitlet ”Järnåldern” 

PULS SO-boken består av 144 färgsidor, 12 kapitel och minst en 

bild på varje sida. Bilderna är både fotografier och illustrationer. 

Texten är skriven av Maria Willebrand, ämneslärare i so-ämnena 

från årskurs 6 och uppåt, samt Göran Körner, historiker som bidra-

git med ämneskunskaperna till historiedelen. Textredakör Lisa Östh 

ligger bakom en stor del av dispositionen och språkbearbetningen 

och har även hjälpt Göran Körner att anpassa de historiska texterna 

för lågstadieläsarna. Maria Willebrand hade hjälp av en lågstadielä-

rare som läste manus och gav synpunkter.
24

   

                                                      
19

 Lundberg och Reichenberg 2008 s. 10–11, 14.   
20

 Strömquist s. 7. 
21

 Ulla Ekvall, ”Läroboken – begriplig och intressant?” i Strömquist (red.) s. 47. 
22

 ”Om förlaget Natur & Kultur” på Natur & Kulturs hemsida, http://www.nok.se/Om-oss/Forlaget/  
och http://www.nok.se/Laromedel/ hämtat 2013-05-17. 
23

 Lisa Östh, intervju 2013-04-03.  
24

 Lisa Östh, mejlkonversation 2013-04-25. 

http://www.nok.se/Om-oss/Forlaget/
http://www.nok.se/Laromedel/
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Bokens ramberättelse handlar om sex barn i Falun, illustrerade av Jens Ahlbom. Bar-

nen introduceras redan på bokens omslag och återkommer då och då både i text bild. 

Lisa Östh berättar att tanken är att PULS SO-boken ska börja i elevernas närhet och 

att man därför valt att inleda med kapitel som ”I skolan” och ”Min familj”.
25

 Längst 

bak i boken finns de historiska kapitlen med illustrationer av Tor Morisse. Här finns 

alltså inte längre de sex barnen representerade. 

 

Jag har valt att göra en djupare analys av ett av dessa historiska kapitel: kapitlet 

”Järnåldern” som utgör några av de sista sidorna i PULS SO-boken. Kapitlet består av 

13 sidor (126–139) och sex underrubriker som tar plats på varsitt uppslag. På varje 

uppslag finns en tredje rubriknivå för texter som inte anges i innehållsförteckningen. 

Varje sida i kapitlet är illustrerad med minst en tecknad bild, flera gånger ”blödande 

bilder” över hela uppslag. Dessutom rymmer kapitlet sju fotografier (de flesta med 

bildtexter) samt en faktaruta. 

1.2 Målgrupp 

Målgruppen för min textbearbetning är svensktalande barn i årskurs 2–3, framförallt 

barn med svenska som andraspråk (det vill säga barn som pratar ett annat förstaspråk 

än svenska hemma). 

 

Till en början angav jag målgruppen som ”lässvaga barn i årskurs 2–3”, eftersom jag 

ansåg att dessa barn var i störst behov av en lättare text. Vilka som räknas som läs-

svaga är dock en definitionsfråga. På Natur & Kultur riktar sig de enklare läromedlen 

till ”barn som av olika anledningar tycker det är svårt att läsa”
26

, en vid målgrupp 

som kan rymma både barn som ännu inte ”knäckt koden” och barn med dyslexi eller 

svenska som andraspråk. Dessa målgrupper behöver egentligen olika typer av texter, 

men att skriva flera olika textversioner för olika målgrupper är inte ekonomiskt håll-

bart.  

 

Enligt Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg behöver alla lättlästa texter, men för 

vissa är behoven extra stora.
27

 Därför har jag strävat efter att skriva texter som ska nå 

så många som möjligt av de svensktalande barnen i årskurs 2–3, men valt att fokusera 

på de som har problem med läsförståelsen men behärskar ordavkodningen. Primär 

målgrupp är barn som har svenska som andraspråk, eftersom flera internationella 

undersökningar visar att barn med invandrarbakgrund är överrepresenterade i grup-

                                                      
25

 Lisa Östh, intervju 2013-04-03. 
26

 Lisa Östh, telefonsamtal 2013-03-25. 
27

 Lundberg och Reichenberg 2008 s. 15. 
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pen ”svaga läsare”.
28

 Huruvida det är bra att förenkla texter för denna målgrupp råder 

det delade meningar om. En del menar att sådana förenklade texter fördröjer läsarnas 

språkinlärning medan andra menar att anpassade texter krävs för att läsarna överhu-

vudtaget ska våga ge sig på dem.
29

 Jag håller med om det sistnämnda, och vill ge alla 

samma chanser att ta till sig information. Att jag valt att främst rikta mig till personer 

med svenska som andraspråk handlar inte om att jag prioriterar dem framför personer 

med dyslexi, utan att de sistnämnda visat sig klara av att ta till sig komplicerad in-

formation om de bara får den uppläst.
30

 

1.3 Problemformulering 

Jag ska studera och analysera läroboksinnehåll samt teorier om vad som kan känne-

teckna en välfungerande lärobok.  Detta för att ta reda på vilken typ av textbearbet-

ning som kan användas för att förenkla en text och samtidigt öka elevers förståelse 

för den. En mottagaranpassad text är mycket viktig för att eleverna ska få läslust, ökat 

självförtroende och förstå texter,
31

 vilket i sin tur bidrar till att ett av kunskapskraven 

i svenska uppfylls och eleverna får ökade förutsättningar att bli en del av vårt inform-

ationstäta samhälle istället för att hamna utanför det. 

1.3.1 Frågeställningar 

Vilken typ av textbearbetning kan användas för att förenkla ett kapitel i Natur & Kul-

turs PULS SO-boken och samtidigt öka elevers förståelse för texten?  

 

Vad är en lätt text enligt tidigare studier och enligt barn i årskurs 2–3? 

1.4 Begreppsdefinition  

I detta arbete har jag fokuserat på att förändra en originaltext, både dess form och 

innehåll men framförallt det sistnämnda. Sådana ändringar kallar jag ”textbearbet-

ningar”, i detta arbete ett samlingsbegrepp för ett antal förändringsmöjligheter som 

ordval, meningslängd, tydliggjorda orsakssamband och författarröst. Även typogra-

fiska och layoutmässiga ändringar såsom teckengrad och typsnitt räknas till textbear-

betningar.    

                                                      
28

 PIRLS m.fl. i Lundberg och Reichenberg 2008 s. 25. 
29

 Lundberg och Reichenberg 2008 s. 14 och 25. 
30

 Ibid s. 17. 
31

 Taube s. 123 och Lundberg. 
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1.5 Avgränsning 

Jag har avgränsat mig till att undersöka ett kapitel i PULS SO-boken; kapitlet om 

järnåldern. Jag vill bearbeta just detta kapitel eftersom det innehåller fler längre texter 

än bokens övriga kapitel. Dessutom är berättargreppet i detta och de två andra histo-

riska kapitlen ett annat än i övriga boken, liksom tilltalet är mer distanserat. De histo-

riska kapitlen handlar om något som är långt ifrån barnens egen vardag och jag ser 

det som en utmaning att lära ut historia på ett entusiasmerande sätt som är lätt att ta 

till sig. Jag tycker själv att historia är ett intressant ämne, men minns besvikelsen över 

att lärare både på mellanstadiet och gymnasiet inte lyckades göra ämnet så spännande 

som det finns potential för. Dessutom anser jag att det, trots textredaktörernas arbete, 

syns att Göran Körner inte är van vid att skriva för lågstadiebarn.  

 

Jag är medveten om att barns läsförståelse inte bara grundar sig i texters utformning, 

utan till stor del också handlar om hur texten presenteras och hur barnen får arbeta 

med den. Men, eftersom min kompetens ligger i text- och formgivningsarbete uteslu-

ter jag denna pedagogiska bit. Därmed har jag valt att fokusera på läroboken PULS 

SO-boken och inte tittat närmare på övrigt läromedel (exempelvis lärarhandledning). 

Jag har också valt att utgå från de fakta som presenteras i originaltexten för att kunna 

koncentera mig på textbearbetning. Faktaurval och research är redan gjort av kunniga 

personer med erfarenhet av pedagogiskt arbete och läromedelsproduktion. 

 

Jag har också valt att fokusera på texten och dess utformning och endast tittat över-

gripande på bildanvändningen. Självklart påverkar bilder och dess utformning läsupp-

levelsen och även läsförståelsen och förväntningar på texten, men eftersom bilderna i 

PULS SO-boken är realistiska och därmed ger förväntningar på att texten är fakta
32

 

anser jag att de inte behöver ändras. En annan styrka i bildmaterialet är dess variation 

av teckningar och färgfotografier, den typ av bilder som barn och lärare visat sig fö-

redra framför andra.
33

Ytterligare en styrka är att alla bilderna är i färg, vilket kan öka 

både vår motivation och uppmärksamhet och samtidigt bidra till bättre inlärning och 

minne.
34

  

  

                                                      
32

 Rune Pettersson, Bilder i läromedel (Institutet för infologi 2008 s. 127).  
33

 Ibid s. 104. 
34

 Ibid s. 110.  
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2. Teori 

Det har gjorts mycket språkforskning inom läromedelsområdet. ”Begriplighet” är i 

detta sammanhang ett centralt begrepp, liksom det närbesläktade ”läsförståelse” som 

är utgångspunkten i nästan all litteratur jag tagit del av i detta arbete. Ytterligare två 

välanvända och relevanta begrepp är ”engagemang” och ”lätt text”. Nedan följer en 

förklaring och fördjupning av dessa begrepp. 

2.1 Läsning och läsförståelse 

Läsning kan sägas bestå av två nödvändiga processer; avkodning och förståelse. Pe-

dagogikprofessor Karin Taube menar att det gör att läsning sker enligt formeln ”Läs-

ning = avkodning x förståelse”. Det leder till att en person som ”knäckt koden” och 

kan avkoda ord (avkodning 1) men inte förstår (förståelse 0) inte kan läsa i egentlig 

mening.
35

  

 

Även docent Lars Melin skriver om både avkodning och förståelse och menar att läs-

förståelse är en process i fyra steg, där det första handlar om just avkodning. Här re-

dovisas samtliga fyra steg i denna läsförståelseprocess: 

1. Avkoda texten ord för ord, läsa den högt. 

2. Förstå innebörden av ord och samband mellan dem i olika meningar/syntax. 

3. Relatera texten till vad man tidigare vet, så kallad integration. 

4. Använda kunskapen i konkreta handlingar.
36

 

 

Melin påpekar att få läsbarhetsundersökningar mäter förståelse på steg 4, men att det 

inte behöver vara något negativt. En text som är lätt på nivå 1 och 2 ökar chanserna 

för förståelse även på nivå 3 och 4.
37

  

 

I boken Konsten att läsa faktatexter poängterar läsforskaren Ingvar Lundberg att 

läromedel inte kan stå på egna ben utan kräver insatser både före, under och efter 

läsning för att eleverna ska ta till sig innehållet. Detta framhålls också i den lärar-

handledning som tillhör PULS SO-boken, där ett utdrag ur Lundbergs bok är publice-

rat.  

 

Enligt Lundberg är målsättningen att göra elever till konstruktiva läsare, vilket bland 

annat innebär att de själva kan välja lässtrategi beroende på läsningens syfte och att 

                                                      
35

 Taube s. 56–57. 
36

 Lars Melin, Språkpsykologi – Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns (Liber 2004 s.75). 
37

 Ibid s. 75. 
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de, om de inte förstår något i texten, går tillbaka för att läsa om och ta reda på mer.
38

 

Så agerar inte alla elever; tendensen är istället att de är på väg att ge upp den tidigare 

så naturliga mänskliga drivkraften att söka och skapa mening.
39

 Lundberg menar att 

detta beror på att eleverna mött allt för många svårigheter och misslyckanden och att 

de därför upplever att det inte är någon idé att anstränga sig.
40

 Följaktligen är ”lässi-

tuationer som innebär att det känns rimligt att anstränga sig”
 41

 en av de saker som 

krävs för att öka både elevers självförtroende och läsförståelse.
42

  

 

En del kanske tror att ökad läsförståelse även kan åstadkommas genom att erbjuda 

texter i uppläst form. Det kan underlätta för de som har problem med att avkoda ord, 

exempelvis personer med dyslexi. Men, för personer som har problem med läsförstå-

elseprocessens högre nivåer är uppläsning inte till mycket hjälp. I en uppläst textvers-

ion finns de svåra orden kvar och både satsbyggnad och den logiska strukturen är lika 

svår att förstå som i skriftlig form.
43

 

2.2 Lättläst  

I boken Läroboksspråk beskriver Siv Strömquist en bra lärobok som bland annat ”in-

tresseväckande” och ”lättläst” och poängterar att enkel inte är detsamma som kort.
44

 

Samma åsikt har Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg som i en artikel nämner 

en rad olika anledningar till varför korta texter inte alltid är att rekommendera. Bland 

annat tenderar förkortade texter att bli informationspackade och svåra att förstå ef-

tersom de inte har plats för vare sig författarröst eller orsakssamband.
45

 En allt för 

enkel text tenderar också att trötta ut läsaren på grund av sin övertydlighet.
46

  

 

Reichenberg och Lundberg har också skrivit Vad är lättläst? där de redogör för några 

egenskaper som brukar gälla för lättlästa texter. Författarna poängterar att alla lätt-

                                                      
38

 Lundberg s. 43. 
39

 Ibid s. 17–18. Huruvida det rör sig om svenska elever eller barn även i övriga delar av världen fram-
går inte. 
40

 Ibid s. 18. 
41

 Ibid s. 18. 
42

 Ibid s. 18  
43

 Lundberg och Reichenberg 2008 s. 13–14. 
44

 Strömquist s. 8. 
45

 Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg, ”Varför bör det finnas lättlästa texter?” i Specialpedago-

gisk tidskrift – att undervisa. Nr 5 (2009 s. 6–7). 
46

 Monica Reichenberg, ”Röst och kausalitet i läroböcker” i Textvård – Att läsa, skriva och bedöma 
texter (Norstedts 2006 s. 51).  
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lästa texter inte rymmer alla dessa egenskaper, men att de allra flesta har några av 

dem.
47

 

 

För det första nämns att lättlästa texter ”inte är särskilt långa”
48

. Vidare karakteriseras 

lättlästa texter av följande innehåll:  

 

 personligt tilltal med författarröst 

 tydligt förklarade orsakssamband 

 omväxlande korta och långa meningar 

 praktiska exempel 

 satskonnektorer,49 det vill säga ord om knyter samman meningar och tydliggör 

sammanhang.50 

 

Lättlästa texter kan enligt Reichenberg och Lundberg också kännas igen genom att 

texterna undviker främmande ord, passiv form, abstrakta begrepp och långa substan-

tiv.
51

 

 

Det finns flera hundra metoder att använda för att mäta huruvida en text är lätt- eller 

svårläst, men i Sverige är standardinstrumentet LIX (LäsbarhetsIndeX).
52

 LIX räknas 

ut genom man adderar antalet ord i genomsnittsmeningen (antalet ord i hela tex-

ten/antalet meningar i hela texten) med procentandelen långa ord ((antalet ord med 

fler än sex bokstäver i hela texten/antalet ord i hela texten)x100).
53

 Den avrundade 

summan kan sedan jämföras med en tabell, som ger en hint om textens svårighets-

grad. Huruvida mätmetoden är bra eller inte har diskuterats, men de flesta tycks vara 

överens om att den är bra på att visa om en text är lätt eller svår, men inte varför.
54

   

 

Lästid och läsförståelse är två andra mått som går att använda för att avgöra om en 

text är svår eller inte. Läsförståelse mäts med svar på flervalsfrågor.
55

 

 

 

                                                      
47

 Lundberg och Reichenberg 2008 s. 8. 
48

 Ibid s. 8. 
49

 Ibid s. 8 
50

 Ibid s. 44. 
51

 Ibid s. 8. 
52

 Melin s. 74. 
53

 Lundberg och Reichenberg 2008 s. 41. 
54

 T.ex. Melin s. 75.  
55

 Melin s. 67. 
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2.3 Begriplighet genom tydliggjorda orsakssamband 

I boken Kunskapens texter anges att en lärobok har till syfte att ”undervisa, hänföra 

och skapa förståelse”
56

. Målsättningen är att skapa en text med grund i tre delar: in-

formation, motivation och förenkling. Detta åstadkommer man i sin tur genom att ta 

hänsyn till tre olika aspekter: skrivkonsten, layout och metoden.
57

 Att texten knyter 

an till den tänkta läsaren är mycket viktigt för att texten ska uppfattas som begriplig.
58

 

 

För att förstå en text krävs att läsaren kan se samband mellan meningar och idéer i 

den.
59

 Om sambanden saknas eller är explicita krävs att läsaren gör egna tolkningar 

och ifyllnader, så kallade inferenser.
60

 Därför kan en text som tydliggör sambanden 

bidra till ökad förståelse,
61

 vilket bland annat bevisas i Monica Reichenbergs doktors-

avhandling där 833 högstadieelever testade bearbetade lärobokstexter.
62

 Liknande 

slutsatser har Martin Ransgart kommit fram till i sin studie Begriplighet och engage-

mang i lärobokstext – en undersökning av läsförståelsen hos mellanstadieelever, ba-

serad på Reichenbergs hypotes. Ransgart är dock något mer försiktig i sina uttalanden 

och ifrågasätter bland annat huruvida den valda undersökningsmetoden med flervals-

frågor verkligen undersöker elevernas djupare förståelse för texten.
63

  

 

Rent konkret innebär tydliggjorda orsakssamband i en text två saker:  

 sammanbindande ord och uttryck
64

 

 implicit information görs explicit. 

 

I de bearbetade lärobokstexterna strävade Reichenberg efter att ge svar på läsarnas 

”varför-frågor”. Därför frågade hon sig efter varje mening om läsaren kunde se sam-

band, orsak och verkan. Om sambanden inte var tydliga tillförde hon kausala 

satskonnektorer (bindeord/uttryck som exempelvis ”därför” och ”därför att”) och 

                                                      
56

 Egil Børre Johnsen m.fl., ”Text och stil” i Kunskapens texter – Jakten på den goda läroboken (Uni-
versitetsforlaget 1998 s. 162). 
57

 Ibid s. 162.   
58

 Ekvall s. 50. 
59

 Martin Ransgart, ”Läsvärda böcker kräver helhetsbegrepp” i Textvård Att läsa, skriva och bedöma 
texter (Norstedts 2006 s. 66) och Isbel L. Beck, Margaret G. McKeown och Jo Worthy, ”Giving a Text 
Voice Can Improve Students’ Understanding” i Reading Research Quarterly (International Reading 
Association 1995 s. 220). 
60

 Ransgart 2006 s. 66. 
61

 Best m.fl. och Kintsch i Erin M. McTigue och Scott W. Slough ”Student-Accessible Science Texts: 
Elements of Design” i Reading Psychology (Routledge 2010 s. 221–222).  
62

 Doktorsavhandlingen heter Röst och kausalitet i läroböcker. En studie av förståelse av olika text-
versioner (Acta Universitatis Gothoburgensis 2005). Reichenberg 2006 s. 55. 
63

 Martin Ransgart, Begriplighet och engagemang i lärobokstext – en undersökning av läsförståelsen 
hos mellanstadieelever (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2003 s. 40). 
64

 Reichenberg i Ransgart 2003 s. 7.  
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gjorde explicit information implicit.
65

 En anledning till att detta ofta utesluts i läro-

böcker kan ha att göra med utrymmesskäl; tydligjorda orsaksamband tar mer plats än 

utelämnade sådana.
66

 

2.4 Engagemang genom röst och konkretisering 

Språkforskare Ulla Ekvall menar att känslomässigt engagemang hänger samman med 

att väcka intresse,
67

 vilket stämmer överens med Reichenbergs och Ransgarts tidigare 

nämnda undersökningar. De två sistnämnda har i sina studier kommit fram till att en 

tydlig författarröst är det främsta hjälpmedlet för att skapa intressanta och engage-

rande texter, vilket också framkommer i artiklarna Giving a Text Voice Can Improve 

Students’ Understanding
68

  och Student-Accessible Science Texts: Elements of De-

sign.
69

  

 

Rent konkret skapas en tydlig författarröst genom inslag av följande textelement: 

 Pronomen ”du” och ”vi”.
70

 Pronomen har visat sig ha en övertalande funkt-

ion
71

 och ordet ”du” kan ge texter en förtrolig, informell karaktär.
72

 Det finns 

dock en risk i att författare gör för stora antaganden om läsarnas erfarenheter 

och därmed snarare exkluderar med ordet ”du”.
73

 Ulla Ekvall ger ett exempel 

på detta genom en lärobokstext, där de som inte är allergiker kan tänkas ex-

kluderas i följande mening: ”Det är vår. Ögonen börjar rinna och du nyser. Du 

kände likadant förra året”
74

. Samma ”risker” finns med ordet ”vi”, som är så 

ofta använt att det håller på att bli synonym till ”man”. Vem eller vilka inklu-

deras egentligen i dessa ord?
75

 

 Talspråkliga drag, exempelvis aktiv form istället för passiv, fullständiga satser 

och korta fundament (inledningar på meningar). 

 Tydliga författarkänslor och värderingar samt att personer i texten tillåts tänka 

högt.
 76

 

 Direkt tilltal i form av uppmaningar
77

och frågor.
78

 

                                                      
65

 Reichenberg 2006 s. 48. 
66

 Ransgart 2003 s. 17 samt Beck, McKeown och Worthy s. 227. 
67

 Ekvall s. 62 
68

 Beck, McKeown och Worthy s. 218. 
69 M. McTigue och W. Slough s. 217. 
70

 Ekvall s. 69. 
71

 Hedquist i Ekvall s. 64.  
72

 Ekvall s. 65.  
73

 lbid s. 66 och 69.   
74

 Ante Bränholm m.fl., Globen 1. Geografi, Naturkunskap och Samhällskunskap (Gleerups Förlag AB 
1991 s. 10) i Ekvall s. 66.  
75

 Børre Johnsen m.fl. s. 171. 
76

 Reichenberg 2006 s. 49.  
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Även konkretion kan räknas som ett engagerande och intresseväckande medel. En 

text kan göras mer konkret genom exempelvis: 

 jämförelser 

 exemplifieringar 

 metaforer 

 upprepningar 

 engagerande utrop 

 förstärkande fraser (till exempel ”till och med”)
 79

 

 förklaringar av ämnesspecifika ord. När Reichenberg bearbetade lärobokstex-

ter bytte hon ut ord som var ovanliga i elevernas värld till mer vanligt före-

kommande. De ämnesspecifika orden lät hon dock vara kvar, men med en 

förklaring i texten.
80

  

 

Att tillföra röst och tydliggöra orsakssamband har visat sig vara särskilt gynnsamt för 

att öka läsförståelsen hos elever med svenska som andraspråk.
81

 

2.5 Läslighet 

Begreppet läslighet/ ”legibility of text” handlar om en texts externa egenskaper; dess 

utseende.
82

 Sådant som påverkar läsligheten är exempelvis typografi, radlängd, pap-

perskvalitet, layout och mycket mer.
83

 

2.5.1 Struktur 

I artikeln ”Läroboken – begriplig och intressant” påpekar språkforskare Ulla Ekvall 

att texters utformning, framförallt på makronivå, spelar stor roll för huruvida texter 

upplevs som begripliga eller ej. Till makronivå räknas textens struktur; både grafiska 

markörer (till exempel styckeindelningar och rubrikanvändning) och diskursmarkörer 

(uttryck som ”för det första”).
84

 Även Rune Pettersson påpekar att en klar och tydlig 

struktur underlättar såväl tolkning, förståelse, inlärande och hågkomsten av informat-

ion.
85

 

                                                                                                                                                       
77

 Eriksson och Svensson i Ekvall s.64.  
78

 Reichenberg 2006 s. 49. 
79

 Ekvall s. 73.  
80

 Reichenberg 2006 s. 49. 
81

 Ibid s. 57. 
82

 Williams och Tollet, Lipton, Pettersson i Rune Pettersson, It Depends (Institute for Infology 2007 s. 
37). 
83

 Pettersson 2007 s. 37. 
84

 Ekvall s. 50. 
85

 Pettersson 2007 s. 37. 
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Siv Strömquist, filosofie doktor i svenska, antar att inlärningseffekten ”ökar med 

ändamålsenlig layout”
86

, något som bekräftas av språkkonsult Martin Ransgart som 

menar att läsförståelse till stor del handlar om att skapa hierarkier. Enligt honom in-

nebär god textstruktur att alla delteman ingår i ett huvudtema.
87

 Även läsforskare 

Ingvar Lundberg påpekar att textens utformning påverkar läsförståelsen och framhål-

ler begreppen ”genomtänkt textstruktur” samt ”tydlig grafisk form och samspel mel-

lan text och bild”
88

.  

 

Struktur kan skapas på en mängd olika sätt, bland annat genom rubriker som visat sig 

bidra till ökad läsförståelse.
89

 Professor Rune Pettersson menar att en av informat-

ionsdesignerns uppgifter är att begränsa antalet nivåer i en struktur, och hänvisar till 

undersökningar som visar att läsare har svårt att ta till sig mer än tre till fyra nivåer.
90

 

Andra saker som hjälper till att skapa struktur är typografi, färg och layout.
91

 Vad det 

gäller strukturen av historiska händelser i läroböcker är traditionen att dessa placeras i 

kronologisk ordning.
92

  

2.5.2 Typografi 

I Information Design Journal publicerades år 2003 en undersökning gjord på 24 6-

åringar med syfte att få reda på hur barn upplever typsnitt med och utan seriffer. Frå-

gorna som skulle besvaras handlade dels om huruvida barn tycker att något av typ-

snitten är svårare att läsa, dels om barnen tycker att så kallade ”infant characters” 

(typsnitt anpassade för barn) är lättare eller svårare att läsa. Resultatet visar att det 

inte finns någon märkbar skillnad mellan de olika typsnitten; barnen presterade unge-

fär på samma sätt oavsett teckensnitt. Som artikelförfattarna själva påpekar var studi-

eunderlaget litet, men resultatet kan fungera som en fingervisning (även om jag är 

medveten om att det är tio år gammalt).  

 

 I artikeln nämns också ett antal kriterier för typsnitt lämpliga för barn:  

 höga staplar och underhäng som hjälper till att uttrycka ordformer 

 tydlig skillnad mellan bokstäver som vanligtvis liknar varandra (”o” och ”a”) 

 speciella barnalfabet.
93

 

                                                      
86

 Strömquist s. 8. 
87

 Ransgart 2006 s. 61. 
88

 Lundberg s. 20–22. 
89

 D. Bransford och K Johnsson i Ekvall s. 57.  
90

 Lang, Miles, Misanchuk i Pettersson 2007 s. 38. 
91

 Pettersson 2007 s. 37–38.  
92

 Børre Johnsen m.fl. s. 105. 
93

 Sue Walker och Linda Reynolds, ”Serifs, sans serifs and infant characters in children’s readnings 
books” i Information Design Journal nr 3 (John Benjamins Publishing Company 2003 s. 112 och 114).   
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Vad det gäller teckengrad har det visat sig att meningar satta i en större sådan (26 

punkter) läses snabbare än texter med en mindre teckengrad (22 punkter). Studien 

genomfördes på 24 barn i en brittisk tredjeklass och visade inga signifikanta skillna-

der mellan elevernas prestationer och texterna med olika teckengrad.
 94

  

 

När det kommer till radlängd anges allt mellan 35 och 65 tecken vara lämpligt,
95

 men 

professor Rune Pettersson anser att 42 tecken är den optimala radlängden.
96

 Enligt 

honom bör en rad aldrig bli längre än 60-70 tecken, förutom om det rör sig om böcker 

för mycket duktiga läsare.
97

 

2.6 Fakta eller fiktion 

En del menar att barn har svårt att se skillnad på övergångar mellan fakta och fiktion 

och att det är svårt att skriva pedagogiska berättelser som fastnar i minnet.
98

 En eng-

elsk studie visar att elever i årskurs 3 och 4 inte föredrar någon av texttyperna framför 

den andra, men att läsförståelsen tycks öka med informativa texter. Studien genom-

fördes på 74 elever och visade att eleverna fick fler rätt på läsförståelsefrågor och 

kom ihåg fler nyckelbegrepp från en informativ text i jämförelse med en skönlitte-

rär/berättande text.
99

  

 

Samtidigt skriver exempelvis pedagogikforskare Staffan Selander att ”Små barn lär 

sig genom berättelser, genom ’narrativa’ strukturer”
100

 och Lars Melin menar att ”dy-

namiskt berättande förstås bättre än statisk faktaredovisning”
101

 för att det skapar 

konkretion och liknar den berättarform som alla läsare är mest vana vid.
102

  

 

Vidare skriver Selander att kunskap överförs till pedagogiska texter i en process som 

han kallar ”text-traduktion”, vilket innebär att mycket av det som är osäkert eller tve-

tydigt i vetenskapen framställs som entydigt i pedagogiska texter.
103

 

                                                      
94

 Arnold Wilkins m.fl ”Typography for children may be inappropriately designed” i Journal of 
Research in Reading nr 4 (Blackwell Publishing 2009 s. 403–405). 
95

West och Lipton och Parker och Miles och Zwaga, Boersma och Hoonhout i Pettersson 2007 s. 42. 
96

 Walker och Pettersson i Petterson 2007 s. 42. 
97

 Petterson 2007 s. 42.  
98

 Børre Johnsen m.fl. s. 167. 
99

 Marco A. Bravo m.fl. ”Text Genre and Science Content: Ease of Reading, Comprehension, and Re-
ader Preference” i Reading Psychology nr 6 (Routledge 2009 s. 487). 
100

 Staffan Selander ”Skolbokskunskap och pedagogisk textanalys” i SKOLBÖCKER 3 – den (o)möjliga 
läroboken (Allmänna Förlaget 1988 s. 108). 
101

 Melin s. 73.  
102

 Ibid s. 73. 
103

 Selander s. 98. 
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2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att lärobokstexter bör vara begripliga, vil-

ket åstadkoms främst genom tydliggjorda orsakssamband och tydlig struktur. Dessu-

tom bör texterna vara intresseväckande och skapa engagemang, vilket kan göras ge-

nom ett personligt tilltal och en tydlig berättarröst. Texter för barn kan gärna vara satt 

i stor teckengrad (26 punkter) och ha en radlängd på omkring 42 tecken.  

 

3. Metoddiskussion  

Jag har valt att använda mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder eftersom de 

kompletterar varandra. Den kvalitativa metoden har sin styrka i att den ger kunskap 

på djupet. Till skillnad från kvantitativa metoder skapas förståelse, inte bara förkla-

ring. Däremot menar en del att kvantitativa metoder ger högre reabilitet, det vill säga 

att upprepade mätningar ger samma resultat. Å andra sidan är validiteten (giltigheten) 

högre i kvalitativa metoder.
104

 

3.1 Textanalys 

Jag var tidigt inne på att göra en textanalys för att försöka få en objektiv bedömning 

av texterna i PULS SO-boken. Valet föll på en kombination av Lars Melin och Sven 

Langes textanalys samt Lennart Hellspongs modell för läsbarhetsanalys. Enligt 

Hellspong passar läsbarhetsanalysen bäst för informativa texter, exempelvis läroboks-

texter.  Ett av målen med en sådan analys kan vara att uppmärksamma svårigheter för 

att kunna ta bort dem, något som jag vill göra i mitt arbete. En läsbarhetsanalys har 

också fördelen att den utgår från tre apsekter av texten: dess läslighet (hur texten går 

att avläsa för ögat; dess utseende), läsbarhet (hur texten fungerar för olika läsare med 

olika mål; dess innehåll) och lättläshet. Analysen berör såldes både textens yta, form, 

innehåll, ambitioner och läsare. Dock påpekar Hellspong att många svar på analysens 

frågor utgör antagande om hur olika läsare reagerar.  Sådana hypoteser kan ge värde-

fulla insikter, men för att pröva dem krävs tester av olika slag.
 105

 Följaktligen valde 

jag att göra en utprovning och intervjuer för att validera mina antaganden, mer om det  

i kapitel 3.3 och 4.3, ”Intervjuer” och 3.4  och 4.4 ,”Utprovning, kvantitativ”. 

 

På grund av min avgränsning valde jag att utföra textanalysen endast på Göran Kör-

ners kapitel om järnåldern. Eftersom PULS SO-boken är i två delar av två olika för-

fattare funderade jag på att analysera även ett kapitel av den andra författaren. Jag 

nöjde mig dock med några reflektioner och jämförelser mellan kapitlet om järnåldern 

                                                      
104

 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Studentlitteratur 1997 s. 78, 95). 
105

 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Studentlitteratur 2001 s.85–86). 
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och övriga delar av boken. Detta eftersom en analys av ett kapitel jag inte skulle be-

arbeta endast skulle bli ett konstaterande, men inget jag skulle arbeta med.  

 

Jag var också inne på att göra en komparativ analys av Natur & Kulturs läroböcker i 

samhällskunskap med två olika textnivåer: SOL 4000 och SOL 4000 Fokus. En sådan 

analys kunde hjälpa mig att tydliggöra grepp som används i det som förlaget kallar 

lättare texter. Men, eftersom SOL 4000 riktar sig till högstadielever menar jag att 

förenklande grepp i dessa böcker ändå kan vara för svåra för min målgrupp. Således 

valde jag att istället göra jämförelser mellan texter i A och B-boken i Natur & Kulturs 

läsinlärningsmaterial om ABC-klubben, riktade till barn i årskurs 3.  

3.2 Litteraturstudier/källkritisk granskning 

Jag har valt att göra mycket litteraturstudier för att ta del av lämpliga teorier och vad 

som redan skrivits om läroböcker för barn. Utgångspunkten för mitt arbete var Språk-

rådets småskrift Textvård och de två kapitlen om läroböcker av Monica Reichenberg 

och Martin Ransgart. Eftersom Språkrådet är en del av en svensk myndighet (institu-

tet för språk och folkminnen)
106

 anser jag att boken är en trovärdig källa, men då 

Textvård till största delen består av artiklar som refererar till annat material har jag 

strävat efter att komma så nära ursprungskällan som möjligt.  

 

Samtliga källor jag använt har anknytning till högskole- eller universitetsvärlden med 

inriktning mot språk, pedagogik och/eller läsning. Monica Reichenberg är till exem-

pel professor med mångårig forskningserfarenhet inom läsning och framför allt läs-

förståelse och Lars Melin är docent i svenska med mängder av böcker, artiklar och 

experimentell språkforskning på sitt cv.
107

   

 

Monica Reichenberg är en av de källor jag förlitat mig mest till. Martin Ransgart har 

refererat till hennes doktorsavhandling, liksom Reichenberg själv har gjort. Eftersom 

hon själv står för refereringen anser jag att risken för felaktig tradering är minimal, 

och med tanke på den mångåriga forskningserfarenheten anser jag att Reichenberg är 

en mycket trovärdig källa. En av styrkorna i hennes doktorsavhandling är den kvanti-

tativa inriktningen som gav mig en välbeprövad teori att utgå från. Teorin har sitt 

ursprung i amerikansk forskning som jag också tagit del av, men eftersom mitt arbete 

handlar om det svenska språket har jag prioriterat den svenska undersökningen. Som 

tidigare nämnts har språkkonsult Martin Ransgart gått vidare med Reichenbergs 

undersökning för att testa teorin på yngre barn, något som varit synnerligen relevant i 

mitt arbete.  Även Natur & Kultur har samarbetat med Monica Reichenberg då de 
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gjort ”lättläst” läromedel, vilket ytterligare förstärker hennes trovärdighet. En annan 

person som Natur & Kultur refererar till (i sin lärarhandledning) är professor emeritus 

Ingvar Lundberg. Visserligen har Natur & Kultur gett ut många böcker av Lundberg 

och kan anses vara partiskt i valet av ”expert”, men med tanke på Lundbergs mångå-

riga erfarenhet, gedigna produktion och flera utmärkelser menar jag att han är en syn-

nerligen trovärdiga källa. Som tidigare nämnts har Lundberg och Reichenberg samar-

betat vid flertalet tillfällen, liksom Lundberg varit mentor åt Karin Taube, en annan 

av de författare jag refererat till.  

  

Som synes återkommer många personer gång på gång, vilket jag menar tyder på att 

dessa personer är välansedda i sammanhanget. Ulla Ekvall, filosofie doktor och uni-

versitetslektor i nordiska språk, är ytterligare en källa som både jag och medarbetare 

på Natur & Kultur använt. Även om exempelvis Ekvalls artikel är skriven redan 1995 

verkar den fortfarande vara aktuell då bland andra Ransgart refererar till den. 

 

Merparten av mina källor utgörs av svenska studier och böcker av olika slag, vilket 

har fördelen att de resultat som presenteras i princip går att appliceras direkt i mitt 

arbete eftersom det också rör svenska förhållanden. Dock använder jag också flera 

utländska vetenskapliga artiklar för att bredda mitt kunskapsinhämtande och försäkra 

att de resultat som redovisas är vetenskapligt granskade.  Jag har undvikit ”böcker av 

handbokskaraktär” och därmed exempelvis Maria Sundins Lättläst, trots att den inne-

håller många konkreta och handfasta råd. Var dessa råd kommer ifrån är dock oklart) 

eftersom boken har bristfällig källhänvisning. Följaktligen har jag i största möjligaste 

mån enbart utgått från källor med tydligt refererade källor.   

3.3 Intervjuer 

Det som avgör vilken typ av intervju man väljer är dels undersökningens syfte, dels 

hur man skaffar sig pålitlig information.
108

 Därför har jag valt att göra både infor-

mant- och respondentintervjuer. PULS SO-bokens användare utgörs av såväl elever 

och lärare och för att få en helhetsblick över synpunkter kring boken ville jag inter-

vjua båda parterna. 

3.3.1 Informantintervju 

Jag höll min informantintervju på Fröslundaskolan (2013-04-18), en skola där flera 

lärare arbetar med PULS SO-boken. Egentligen skulle jag prata med en klasslärare för 

en årskurs 3 där merparten av eleverna har svenska som andraspråk, men eftersom 

hon fick förhinder fick jag prata med specialpedagog Marita Halldorf istället. Hall-

dorf jobbar i samma klass som klassläraren, framförallt med de sju barn som inte 

                                                      
108
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kunde läsa när de började trean. Min tanke var att någon som jobbar nära eleverna 

kunde ge mig en helhetsbild över både sina egna och elevernas tankar kring boken. 

PULS SO-boken riktar sig som sagt till barn i både årskurs 2 och 3, men eftersom 

kapitlet om järnåldern är det sista och vanligtvis inte tas upp förrän i årskurs 3 var det 

extra lämpligt att prata med en lärare som jobbar med en sådan klass. Eftersom Hall-

dorf mest jobbar med barn som har mycket svårt för att läsa rörde hennes kommenta-

rer inte min primära målgrupp, men det var värdefullt att ta del av åsikter från en per-

son som har specialutbildning i att jobba med barn som har olika typer av svårigheter.  

 

Jag utgick från en halvstrukturerad intervjuform och några i förväg bestämda fråge-

områden (”arbetssätt”, ”vad är lättläst” och ”åsikter om boken” (både elevers och den 

intervjuades)). Att frågeområden är att föredra framför förutbestämda frågor är något 

som bland annat professor Jan Trost påpekar,
109

 och jag håller med om att det är vik-

tigt att inte vara för låst vid frågor. Syftet med min intervju var att få en annan per-

sons syn på något som jag inte är så insatt i, och därför tyckte jag att det var viktigt att 

vara lyhörd och låta Halldorf styra samtalet. Dock var det skönt och bra att kunna luta 

mig mot frågeområdena för att säkerhetsställa att jag fick svar på det jag ville. För att 

kunna kontrollera vad som verkligen sagts spelade jag in intervjun. 

 

Så här i efterhand funderar jag på om det faktum att jag berättade för Halldorf att jag 

varit i kontakt med Natur & Kultur påverkade hennes svar. Kanske tänkte hon att 

förlaget skulle ta del av min rapport och att hon därför vill uttala sig positivt om deras 

bok? Samtidigt tänker jag att Halldorf nog skulle ta tillvara på möjligheten att för-

ändra boken om det var något hon inte gillade med den.  

 

Jag redovisar min intervju som en sammanfattning och med citat omskrivna till 

skriftspråk. Att fullständig transkribering inte är nödvändig stöds av Trost, som även 

menar att det är oetiskt att använda övervägande talspråkliga citat eftersom tal- och 

skriftspråk skiljer sig så mycket åt. Trost menar att den intervjuade kan uppleva det 

pinsamt att bli ordagrant citerad,
 110

 och jag håller med eftersom jag märkt att citat 

tagna ur sitt sammanhang tenderar att få en annan betydelse än ursprunget.  

 

Ett tag övervägde jag att även göra en observation, eftersom människor inte alltid gör 

detsamma som de säger att de gör
111

 och eftersom det finns en risk att intervjuobjekt 

vill imponera på den som ställer frågor.
112

 Genom en observation tänkte jag att jag 
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själv kunde bilda mig en uppfattning om huruvida det som sagts stämde överens med 

verkligheten. Dock är det inte praktiskt möjligt att genomföra en dold observation i 

en klassrumssituation och därmed skulle jag ändå, bara genom min närvaro, kunna 

påverka situationen.
113

 Följaktligen anser jag att en intervju och observation går att 

likställa i det här fallet.  

 

Jag hade även tankar på att intervjua PULS SO-bokens formgivare och textredaktö-

ren/författarna till SOL 4000 Fokus, det lättare so-läromedlet för högstadieelever. 

Dessa intervjuer kunde ge svar på hur och varför böckerna formgetts och skrivits som 

de gjorts, men det är upplysningar som inte är värda särskilt mycket om böckerna 

ändå inte fungerar som de ska.  

3.3.2 Respondentintervjuer och kvalitativ utprovning 

Jag genomförde mina fyra respondentintervjuer i en årskurs 2 på Björktorpsskolan 

(2013-05-16), även det en klass där majoriteten av eleverna har svenska som andra-

språk. På grund av nationella prov var det svårt att få tredjeklassare att ställa upp, 

men eftersom PULS SO-boken riktar sig både till årskurs 2 och 3 och jag intervjuat en 

lärare för en årkurs 3 kompletterar de två intervjutillfällena varandra.  

 

Ett tag funderade jag på att göra en fokusgruppsintervju, som är en form av gruppin-

tervju. Sådana har fördelen att de kan leda till nya infallsvinklar och skapa en jämnare 

maktbalans,
114

 som i det här fallet mellan barn och vuxen, men ett problem är att man 

kan behöva diskutera saker av privat natur.
115

 Eftersom mina intervjufrågor handlar 

om vad de intervjuade tycker är lätt respektive svårt anser jag att det är bättre att in-

tervjua enskilt, för att minimera risken för grupptryck. För att ytterligare minska bar-

nens känsla att de måste svara ”rätt” är det bra att undvika att genomföra intervjuer i 

klassrummet.
116

 Därför satt jag i ett annat rum på skolan, där barnen ändå förhopp-

ningsvis känner sig trygga.  

 

Enligt en del källor bör man intervjua åtminstone 10–15 personer för att få ett repre-

sentativt urval,
117

 något som jag av resursskäl inte haft möjlighet att göra. Andra käl-

lor påpekar att validiteten och reabiliteten ökar redan efter sex till åtta personer och 

att det är dags att avsluta när man upplever mättnad.
118

 Professor Jan Trot anser att 
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man ska begränsa sig till ”ett mycket litet antal intervjuer”
119

 och föreslår fyra till åtta 

personer. Med tanke på omständigheterna valde jag således att intervjua fyra barn, 

både killar och tjejer för att få bredd i undersökningsresultatet.
120

 Barnens klasslärare 

valde ut vilka jag skulle intervjua utifrån mina önskemål om så stor bredd som möj-

ligt.  

 

Även i respondentintervjuerna strävade jag efter att efterlikna ett så naturligt samtal 

som möjligt, men eftersom barnen inte var så pratglada fick jag ställa många frågor. 

Frågorna handlade om barnens syn på två texter; originalet och min bearbetade vers-

ion (se bilaga 3). Intervjun blev en kvalitativ utprovning eftersom barnen skulle läsa 

båda texterna och ge synpunkter på dem. Först fick de välja vilken text de ville börja 

med och motivera valet. Därefter bad jag dem säga vad de tyckte om texten och, efter 

att de läst den andra texten, jämföra de två med varandra. Jag frågade dels vilken text 

de tyckte var lättast att förstå, dels vilken text de tyckte var mest spän-

nande/intressant. Jag frågade också vad barnen tyckte var en lätt text och bad dem till 

sist att välja vilken text som var bäst och motivera valet. 

3.4 Utprovning, kvantitativ 

Docent Lars Melin menar att det går att avgöra hur svår en text är genom att mäta 

dels hur lång tid det tar att läsa den, dels hur läsaren förstår texten. För att undersöka 

läsförståelsen används flervalsfrågor,
121

 något som både Monica Reichenberg och 

Martin Ransgart använt i sina studier av lärobokstexter. Både Reichenberg och Melin 

är ofta refererade källor med mångårig erfarenhet av att studera språk (läs mer i kapi-

tel 3.2, ”Litteraturstudier/källkritisk granskning”) och därför valde även jag att utgå 

från flervalsfrågor. Svar på sådana frågor går att bearbeta kvantitativt, vilket har för-

delen att de då blir lätta att jämföra. I boken Forskningsmetodik anges också att kvan-

titativa metoder har fördelen att de genererar högre reabilitet (pålitlighet),
122

 men just 

i det här fallet anser jag att det inte stämmer. Frågor med givna svarsalternativ kan 

öka risken för chansartade svar eftersom de uppmuntrar chansartade svar. Samtidigt 

är sådana frågor bra eftersom de inte ställer krav på de tillfrågades förmåga att ut-

trycka sig. Studier har visat att många elever med svenska som andraspråk upplever 

det extra jobbigt att uttrycka sig i skrift på andraspråket,
123

 och eftersom majoriteten 

av eleverna i klassen jag besökte har ett annat förstaspråk än svenska valde även jag 

flervalsfrågor, men med medvetenhet av metodens nackdelar. Eftersom jag även valt 
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att genomföra kvalitativa undersökningar i form av intervjuer anser jag att de två me-

toderna kompletterar varandra, något som även påpekas i exempelvis Forskningsme-

todik.
124

 

 

Utprovningen genomfördes på 21 elever i årskurs 2 på Björktorpsskolan. Merparten 

av eleverna har svenska som andraspråk. Tio elever läste kopior av de tre första upp-

slagen om järnåldern från PULS SO-boken, elva läste de tre motsvarande uppslagen 

av min bearbetade version (se bilaga 4). Vilka som skulle läsa vilken text bestämdes 

till stor del av barnens klasslärare, vilket troligtvis ledde till att något fler av de barn 

som får ”kämpa hårdare” med att läsa fick ta del av min text. Trots Melins åsikter 

ville jag inte mäta elevernas lästid eftersom det utgör ett stressmoment.  

 

Jag använde samma kombination av flervalsfrågor som Ransgart och Reichenberg: 

textkontrollerande, kombinationsfrågor och inferensfrågor, se bilaga 2. Den först-

nämnda frågetypen är av psykologisk karaktär, för att alla ska få en bra start och 

känna att de kan svara på något. Kombinationsfrågorna kräver att eleverna läser flera 

meningar där ordalydelsen inte är exakt densamma i text och frågor. Inferensfrågor 

kräver att man läser mellan raderna och drar egna slutsatser.
 125

 Liksom Ransgart 

gjorde jag frågorna utifrån originaltexten. Till skillnad från honom valde jag dock en 

annan fördelning på frågorna (en textkontrollerande fråga, fyra kombinationsfrågor 

och fyra inferensfrågor) eftersom jag ansåg de sistnämnda viktigast. Av naturliga skäl 

är frågefördelning inte densamma för de elever som läst min text.  

 

Inför min utprovning testade jag först frågorna på en klasskompis. Efter hennes syn-

punkter skrev jag om en fråga. Eftersom resultatet från min första utprovning inte 

gick att använda (läs mer i kapitel 3.4.1, ”Etisk diskussion”) fick jag se även denna 

som en provutprovning, men i en realistisk situation och med rätt målgrupp. Efter 

denna utprovning formulerade jag om en fråga ytterligare samt gjorde några smärre 

justeringar i frågeblanketten. Jag kom också fram till att jag skulle vänta med att dela 

ut frågeblanketten tills barnen läst ett tag, för att minimera risken för snabba och 

chansartade svar.  

 

Till sist kan också tilläggas att det är en sak att mäta förståelse, men vad eleverna 

kommer ihåg och därmed verkligen lärt sig kan mätas först ett tag efter studien ge-

nomförts,
126

något som jag av resursskäl inte har möjlighet att göra.   
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3.4.1 Etisk diskussion 

En mycket viktig del av detta arbete har varit kraven på informerat samtycke, fram-

förallt då jag gjorde utprovningar och intervjuer på barn. Barn kan sägas vara en extra 

utsatt grupp, kanske särskilt om studierna som i mitt fall genomförs i skolmiljöer där 

barnen vanligtvis ska rätta sig efter en auktorititet. I det här fallet var det viktigt att 

barnen deltog i mina utprovningar av fri vilja, eftersom forskning inte får bedrivas om 

barnet förstår forskningens innebörd och inte vill delta.
127

 Jag upplevde vissa svårig-

heter med att kombinera dessa krav med synsättet ”gör som läraren säger”, men för-

står att lärare tycker att det sänder ut fel signaler att barnen plötsligt kan slippa det de 

inte vill göra. Jag tycker dock att jag och klassläraren för min utprovningsgrupp kom 

på en bra lösning när jag sa att alla skulle läsa texten (önskemål från läraren, som en 

läsuppgift) och alla skulle lämna in ett frågepapper. De som inte ville svara på frå-

gorna fick lämna in ett tomt papper. Jag undrade om barnen hade några frågor och 

fick svaret nej, men självklart kan man ändå fundera på om de förstått fullt ut. Alla 

lämnade in ett ifyllt frågepapper och alla hade målsmännens informerade samtycke 

att delta. Målsmännens informerade samtycke fick jag genom deras underskifter på 

en blankett som skickades med eleverna hem (se bilaga 1). För att förvissa mig om att 

samtycket var informerat skulle alla föräldrar skicka tillbaka blanketten, oavsett om 

de godkände studien eller inte.  

 

Jag anser också att studien är etiskt riktig eftersom de enskilda barnens resultat inte 

går att särskilja från varandra och studiens syfte var att undersöka en text, inte elever-

nas läsförmåga eller kunskaper. Självklart kan man diskutera lämpligheten i att låta 

läraren vara med och dela ut texterna. Jag tror dock inte att barnen uppfattade vilken 

text som skulle vara ”lättare” och därmed pekade ut vissa elever. Å ena sidan skulle 

en kortare text kanske ökat läsförståelsen hos de som har svårt att läsa, men å andra 

sidan bidrar en text som min till att ingen direkt pekas ut som ”hen som inte är så bra 

på att läsa” eftersom texten rent utseendemässigt inte skiljer sig nämnvärt från origi-

naltexten. Somliga tycker förmodligen att det är dumt att dela upp elever på ett sådant 

sätt som böcker med olika svårighetsgrad gör, medan andra menar att det är okej så 

länge främsta syftet är att öka elevernas självförtroende.  

 

Till sist kan nämnas att jag faktiskt genomfört två utprovningar, men eftersom läraren 

i klassen där jag genomförde den första utprovningen visat sig ha skrivit om min 

blankett på ett sätt som gjorde att jag inte kan garantera informerat samtycke kan jag 

tyvärr inte redovisa resultatet från denna studie. Däremot drog jag lärdom av denna 

utprovning inför utprovning två.   
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4. Redovisning/empiri  

4.1 Textanalys  

Här redovisas först en analys av järnålderskapitlet, följt av tankar, reflektioner och 

jämförelser med övriga delar av PULS SO-boken. Därefter följer en jämförelse mel-

lan två texter i A- och B-boken i läsinlärningsmaterialet om ABC-klubben. 

Text- och bildanalys av järnålderskapitlet 

Lässituationen 

PULS SO-boken och därmed också kapitlet om järnåldern riktar sig till svensktalande 

barn i grundskolans årskurs 2 och 3. Deras förkunskaper är begränsade och motivat-

ionen och läsmålen varierar förmodligen från elev till elev. Några kanske har speci-

fika läsmål som att lära sig om runstenar, andra kanske läser texten bara för att lära-

ren sagt det eller för att kunna genomföra en speciell uppgift. I det långa loppet anser 

jag att det implicita läsmålet för alla elever är att ta till sig kunskap för att kunna stu-

dera vidare.  

 

Med läsmålen varierar också lässtrategierna. Några kanske skummar igenom texten 

för att hitta svar på lärarens frågor, andra sträckläser. Jag gissar att lärarna går igenom 

merparten av bokens innehåll i skolan, som visserligen kan upplevas som en stressig 

och orolig miljö men där också hjälp i form av lärare finns till hands. Genom läsning 

hemma kan barnen läsa i lugn och ro och få hjälp med förklaringar från sina föräldrar.  

(Observera att jag gjorde analysen innan jag intervjuat specialpedagog Marita Hall-

dorf och därför inte visste att många barn inte har möjlighet att få hjälp hemifrån.) 

Grafisk form 

Kapitlet har tydligt tryck och färgglada bilder. Med tanke på bildernas detaljrikedom 

och det stora utrymme de ges kan de möjligen utgöra ett störningsmoment för ovana 

läsare. Samtidigt ger de texten en extra dimension och lättar upp uppslagen och ger 

dem ett lättläst intryck. 

 

Kapitlet kan upplevas som något svårt att orientera sig i eftersom stycken på varje 

uppslag inte linjerar med varandra och eftersom det inte finns någon tydlig likhet i de 

olika underkapitlen. Dock är varje kapitel uppbyggt enligt samma struktur i ett upp-

slag med kapitelrubrik och underrubriker till olika långa stycken. Brödtexten är satt 

med antikvan Minion Pro 13 punkter, vilket är en större teckengrad än vad som är 



23 
 

brukligt i böcker för vuxna. Bildtexter urskiljes genom ett annat typsnitt och mindre 

teckengrad, liksom rubriknivåer getts en hierarkisk struktur genom olika teckengrad. 

Raderna är relativt korta med omkring 48 tecken per rad, vänsterjusterade och med 

ojämn högermarginal. Det sistnämnda anses vara lämpligt för unga och oerfarna 

 läsare.
128

 

Språk 

Lexikala nivån, ord 

Orden som används är övervägande korta, inhemska och vanliga. De flesta är också 

konkreta.  Undantaget är homonymen ”man” som förekommer på 19 ställen. Även 

begreppet ”främmande länder”, som återfinns på fyra ställen, kan vara svårt att förstå 

för ett barn. Redan på första uppslaget blir det också förvirring kring ordet ”nu”. På 

första sidan används det som synonym till ”på järnåldern”: ”Nu hade människorna 

lärt sig att bygga en ny sorts båtar med mast och segel
129

”. På andra sidan använder 

författaren ordet för att hänvisa till nutiden: ”Nu finns nästan bara runstenarna 

kvar
130

”. 

 

Några av orden förekommer mer sällan i barns vardag. Exempel på dessa ord är ”ru-

nor” och ”hövdingar”. Dessa ord anges i PULS SO-bokens lärarhandledning som 

”Nyckelord”; ”Ord som är viktiga att uppmärksamma (…) för att eleverna ska kunna 

ta till sig innehållet och förstå texterna”
131

. I lärarhandledningen anges också ”SVA-

ord”, ord som är särskilt viktiga att ta upp för de med svenska som andraspråk. Jag 

håller med om att det är viktigt att ta upp dessa ord för att barnen ska förstå, för 

”nyckelorden” förklaras inte i läroboken, varken i text eller bild. Varför, undrar jag? 

Ett exempel är ordet ”bärnsten”. Istället för att lägga in ett fotografi av en bärnsten 

gestaltas texten av ett armband och örhänge av guld. Det är föremål som i jämförelse 

med bärnsten torde vara betydligt mer välkända för barn i årskurs 2 och 3. Övriga 

nyckelord är: järn, köpmän, husmor, offer, vikingatid, rista, päls och läder, krigare, 

andar, mast och segel, smed, bärnsten och borg.
132

 Jag saknar orden ”järnmalm” och 

”trälar”. Det sistnämnda ordet förklaras dock i texten och introduceras så här: ”Ibland 

hade köpmannen också köpt eller fångat människor. De blev trälar på hans egen gård, 
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eller så sålde han dem vidare”
133

. Några sidor längre fram står det ”En del bönder har 

trälar (slavar) som hjälper till med arbetet på gården”
134

. 

 

Utmärkande för kapitlet är den osäkra författarattityden som märks framförallt i slutet 

av kapitlet och genom perspektivmarkörer som ordet ”kanske”. Detta ord återfinns på 

nio ställen i kapitlet, exempelvis i följande mening: ”En del gravar såg ut som skepp. 

Kanske trodde man att den döde skulle segla över till ett annat liv”
135

. Ett annat ex-

empel på denna författarattityd är meningen: ”Så kan man förklara hur de nya gudar-

na kom till Norden. Men det finns säkert också andra förklaringar”
136

.  På andra stäl-

len uttalar sig författaren mer självsäkert: ”Den som ville resa långt bort tog aldrig 

(min kursivering) häst och vagn, för det fanns nästan inga vägar genom de täta sko-

garna”
137

. 

Syntaktiska nivån, meningar 

Kapitlet har korta meningar på i genomsnitt nio ord, vilket upplevs hackigt på sina 

ställen. Ett exempel på detta är kapitlets inledning: ”En ny metall kom till Norden. 

Den nya metallen var järn. Människorna i Norden gjorde vapen och verktyg av 

järn”
138

. Textbindningen är överlag mycket tydlig genom både konnektivbindningar, 

tematisk bindning och referensbindningar. Konnektivet ”därför” används exempelvis 

på tre ställen.  Tematisk bindning syns till exempel på sidan 138, där temat är rubri-

kens ”Hövdingens sista resa”. Huruvida barn förstår denna metafor för döden kan 

man dock ställa sig frågande till.  

 

På sidan 137 finns ett exempel på otydlig textbindning: ”Men man offrade också 

människor! Arkeologerna har gjort stora och spännande fynd i mossar, som var sjöar 

på järnåldern”
139

.   

 

Författaren visar också värderingar med ord och meningar som ”Under järnåldern 

kom en stor nyhet (min kursivering)”
140

 och ”Den var snabb, säker och kunde ta 

mycket last”
141

 och ” vackra tyger”
142

.  
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Textens innehåll 

Kapitlet är relativt långt, vilket kan verka avskräckande för barn som har svårt för att 

läsa. Bilder och korta stycken lättar dock upp. Eftersom texten är så komprimerad kan 

fakta upplevas som tung och informationspackad, men tanken är inte att man ska läsa 

hela kapitlet på en gång. Tack vare mellanrubriker är det lätt att vaska fram innehåll. 

 

Sett till innehållets struktur kan vissa rubriker verka missvisande, exempelvis ”Höv-

dingar och krigare” som även handlar om borgar. Och vad har runor att göra med 

rubriken ”På jakt efter guld och trälar”? ”Hemma på gården” är dock en bra rubrik 

som sammanfattar uppslagets innehåll. ”En (hel) familj av gudar” kunde hellre hetat 

något i stil med ”Gudar och offer.”  

 

Abstraktionsnivån är relativt hög med, som tidigare nämnts, begreppet ”man”. Dock 

används vissa konkretiserande grepp, exempelvis i beskrivningen av varför katten, 

gåsen och hönan var användbara.
143

 Berättarperspektivet kan ifrågasättas. Varför har 

det personliga perspektivet från bokens övriga kapitel frångåtts i de historiska delar-

na? På sidorna 132 – 133 används presens, övriga kapitel berättas i imperfekt.  

LIX och sammanfattning 

En LIX-beräkning av kapitlet ger det LIX- värdet 25, ”mycket lättläst, barnböcker.” 

Huruvida LIX är ett bra mått på en texts läsbarhet kan diskuteras, men i det här fallet 

anser jag att beräkningen stämmer relativt väl med min analys. Med sin tydliga struk-

tur är kapitlet både läsligt och läsbart för målgruppen. Namngivningen av underka-

pitlen kan dock ses över, liksom berättarperspektiv och tempusform, för att skapa 

enhetlighet. Jag menar också att det borde gå att förklara flera ord i texten, istället för 

att de ska behöva separat behandling som ”nyckelord”.  

Jämförelser och tankar kring övriga delar av boken  

Som tidigare nämnts så brukar läroböcker traditionellt sätt disponeras kronologiskt, 

från forntid till nutid.
144

 Så är de historiska kapitlen upplagda, men eftersom boken 

börjar i nutid kan möjligen dess struktur uppfattas som något förvirrande. Om tanken 

är att gå från nära till långt borta, borde egentligen kapitlet om stenåldern komma sist.  

 

Med tanke på att bokens olika delar är skrivna av två olika författare och med bilder 

av två olika illustratörer kan de upplevas som två böcker i en. Jag funderar på varför 

Natur & Kultur valt att låta de sex barnen utgöra ramberättelsen. Antagligen är det för 
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att skapa närhet och ge barnen karaktärer att identifiera sig med, men i vissa fall anser 

jag att greppet blir krystat. Ett exempel på det är kapitlet ”Barn i världen”, där barn i 

andra länder beskrivs som exempelvis de sex barnens kusiner.
145

 Som tidigare nämnts 

kan det diskuteras huruvida det är lämpligt att skriva läroböcker med fiktiva drag.   

Jämförelse mellan A- och B-boken i läsinlärningsmaterialet om ABC-

klubben 

Som tidigare nämnts erbjuder Natur & Kultur ett läsinlärningsmaterial med texter i 

olika svårighetsgrader; böckerna om ABC-klubben. Tredjeklassarnas Nyckeln till 

skatten finns i två versioner; A- och B-boken. A-boken innehåller inte lika mycket 

text som B-boken.   

 

Eftersom ett av kunskapskraven i svenska för årskurs 3 är att eleverna ska kunna 

”återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter”
146

 rym-

mer Nyckeln till skatten även en sådan. Eftersom jag vill undersöka hur man kan för-

enkla faktatext för barn har jag gjort en jämförelse mellan denna text i A- respektive 

B-boken. Med hjälp av denna jämförelse har jag uppmärksammat grepp som använts 

i A-boken och som även jag kanske kan använda i arbetet med att förenkla en text.  

 

Med tanke på materialets ringa omfång kan det vid en första anblick verka som att det 

inte är så mycket som skiljer de båda texterna åt. B-texten rymmer 18 meningar, A-

texten 17 stycken. Således är A-texten något kortare, även om jag inte upplever det 

visuellt eftersom den är satt i något större teckengrad och indelad i fler stycken (nio 

istället för åtta). Exempelvis har inledningen i B-texten delats upp i två stycken: 

”I slutet av 1960-talet fastande en metallring i en skånsk bondes harv. Han trodde att 

det var en mässingsring till en gardin
147

”. 

 

Jag menar att denna styckeindelning inte är helt optimal med tanke på textbindingen. 

Frågan är om alla förstår att ”han” är densamme som bonden i stycket före. Å andra 

sidan har ett stycke från B-texten utökats till två  i A-texten. Två faktaupplysingar har 

uteslutits; dels namnet på bondens gård som ”hamnade på den arkeologiska 

tan
148

”, dels att materialet var”75% guld – ”det som idag kalls för 18 karat
149

” (i A-

texten anges endast ”guld”).  
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Utmärkande för A-texten är också förklaringar och/eller förenklingar av begrepp. Det 

som i B-texten kallas Riksantikvarieämbetet är ”några experter på fornfynd” i A-

texten, liksom ”fornfynd” kallas ”skatter”. Jag funderar på om detta är ett bra grepp 

att använda. Å ena sidan är det bra att konkretisera för att skapa intresse,
150

 men å 

andra sidan tänker jag att barn behöver en viss mängd svåra ord för att utöka sitt ord-

förråd. 

 

A-textens större teckengrad och styckeindelningar kan också diskuteras. Å ena sidan 

bidrar de till upplevelsen av en luftigare och därmed mer lättläst text, men å andra 

sidan gör de också att texten tar mer plats och därmed ser ut att vara lika lång som B-

texten. Första intrycket kan vara avgörande för att texten överhuvudtaget ska läsas, så 

kanske hade man vunnit fler lässvaga läsare genom mindre teckengrad som sparar 

utrymme? 

 

Sammanfattningsvis särskiljs alltså A-texten genom följande kännetecken: 

 färre meningar 

 större teckengrad 

 fler stycken 

 uteslutna faktaupplysningar 

 förklaringar och/eller förenklingar av begrepp. 

4.2  Litteraturstudier/källkritisk granskning 

Resultatet av dessa studier redovisas i kapitel 2, ”Teori” samt kapitel 3.2, ”Litteratur-

studier/källkritisk granskning”.  

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Informantintervju  

Som tidigare nämnts intervjuade jag specialpedagog Marita Halldorf på Frö-

slundaskolan i Eskilstuna (2013-04-18). Halldorf jobbar som sagt främst med de sju 

elever som ännu inte kunde läsa då de började trean och medger att det är ovanligt att 

så många inte kan läsa då. Nu kan de, men läser på samma nivå som de som går i 

ettan. Därför är PULS SO-bokens texter för svåra för dessa barn, men eftersom Hall-

dorf jobbar mycket med barnen och texterna verkar hon tycka att texterna ändå funge-

rar. Symboler som korset i religionskapitlet i kombination med de första, stora bok-

stäverna i rubriker som ”Kristendom” utgör stöd och hjälper barnen att hänga upp 
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informationen på något. För att komplettera texterna brukar Halldorf teckna dem, och 

hon poängterar att bilderna med sin detaljrikedom är viktiga för lässvaga barn. Något 

som också underlättar dessa barns läsning är bindestreck:  

– Jag vet att det finns många synsätt angående det, men JAG tycker att bindestreck 

är bra. Det är en hjälp i läsningen. Om lässvaga barn ska ljuda ihop mer än tre bok-

stäver finns en risk att de tappar bort sig, de behöver korta ord. Därför hjälper jag till 

genom att lägga papper över vissa långa ord så barnen bara läser en del i taget.
151

 

 

Överlag är Halldorf mycket nöjd med PULS SO-boken och säger sig ha hört att även 

andra lärare är det och att fler böcker ska köpas in. Hon berättar att PULS SO-boken 

är nyinköpt på skolan, men tanken är att den ska användas både i årkurs 2 och 3. Den 

klass jag besökte har alltså endast använt boken i trean, men de elever som idag går i 

tvåan använder också boken och kommer fortsätta med det i trean.  

 

Hur tycker du att boken fungerar? 

–  Ja jag tycker att det absolut är bland det bättre som jag har sett i den här vägen.  

 

Vad är det som gör att du tycker att boken är bra? 

– Tydligheten. Exempelvis är det tydligt när ett nytt kapitel börjar. Boken är luf-

tig och det är lätt att få inspiration av den, texten är bra, varierad med tecknade 

bilder och lätt för barn.  

 

Halldorf tycker att både text och bild rymmer lagom mängd detaljer och menar att ett 

visst mått av sådana skapar intresse. 

– Barnen kommer ihåg sådana små detaljer, säger hon och exemplifierar med 

diskussionen om att nålarna förr var gjorda av fiskben. Det pratar barnen om 

fortfarande.  

 

Vad tycker du är en lätt text? Det känns som att många tycker att lätt är det-

samma som kort. 

– Nejnejnej, absolut inte. För de barnen som jag jobbar med är det viktigt att or-

den inte är för långa, att de går att ljuda. Visst finns de som vill läsa mer, men 

då lånar vi böcker på biblioteket.  

Samtidigt säger Halldorf att barnen tappar intresset om böckerna är för tunga, att de 

då upplever boken som en börda. Därför är detaljrika bilder viktiga, så att även de 

som inte kan läsa har något att sätta sig in i.  
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Vi diskuterar också säkerhetsmarkörer i form av ord som ”kanske” i de historiska 

kapitlen. Halldorf ser dessa som något positivt, att de ger diskussionsutrymme och 

öppningar för att tänka själv. Hon tycker att det direkta tilltalet är tillräckligt mycket.  

Arbetssätt 

Halldorf berättar att de jobbar mycket runt texterna och kompletterar böckerna med 

konkret material såsom filmer, bilder och fysiska saker. Arbetsområdet religion in-

leddes med att eleverna fick frågan ”Vad vet ni om islam?” (lärarna valde att börja 

med denna religion eftersom det är många muslimer i klassen). Genom frågan kom en 

rad olika begrepp upp, begrepp som sedan kopplades ihop med andra religioner. På så 

sätt fick begreppen ett sammanhang istället för att lärarna framhöll dem som ord som 

eleverna måste kunna.  

 

Klassen jobbade vidare med religionskapitlet genom att några elever läste högt ur 

delar av det. Lärarna dramatiserar vissa delar av texterna (till exempel de skönlitterära 

berättelserna i de historiska kapitlen) och barnen får ta ut fakta och göra egna små 

häften. En majoritet av eleverna i klassen har ett annat hemspråk än svenska och kan 

därför inte räkna med att få läxhjälp hemifrån. Det erbjuds dock på skolan, och Hall-

dorf säger att arbetssättet gör att eleverna klarar av det de ska i skolan och inte behö-

ver ta hem PULS SO-boken för att göra läxor. Hon berättar också att boken endast är 

ett lån till eleverna och att de därför inte får skriva i den.  

4.3.2 Respondentintervjuer och kvalitativ utprovning 

De två texterna (se bilaga 3), båda utskrivna i samma format och i färg, låg på ett 

bord framför eleverna som fick välja vilken de ville läsa först. De fick välja om de 

ville läsa högt eller tyst, alla utom en valde att läsa högt.  

 

1. Välj vilken text du vill läsa först och berätta varför du valde den.  

Elev 1: Originaltexten, ”för att det är mycket spännande med guld” (bilden).  

Elev 2: Originaltexten, ”för jag läste den förut.”  

Elev 3: Bearbetade, ”för den är lite spännande, med den här brännstenen” (bilden av 

bärnstenen). 

Elev 4: Bearbetade, ”för att den ser inte lika…Med den här tycker jag att det ser rätt 

så spännande ut så jag tror nog att det kommer handla lite om sådana” (pekar på bärn-

stensbilden). 

 

Vilken text var lättast att förstå? 

1: Bearbetade, ”för det var inte lika svåra ord i den här texten.” När jag frågar vilka 

ord som var svåra i originaltexten kan eleven inte peka ut dem. 

2: Bearbetade, ”för den hade inte så många svåra ord.” 



30 
 

3: Bearbetade, ”för den var tydligare.” 

4: Bearbetade, eleven tyckte att texten hade tydligare sammanhang.  

 

Vilken text var mest intressant/spännande att läsa? 

1: Originaltexten, ”den handlar mer om guld och silver och så.” 

2: Originaltexten, ”för den handlar om att de delar ut guld.”  

Jag: Om det stått ”På jakt efter guld och trälar” här på den här texten, tror du att du 

tyckt att den var mest spännande då, om det bara var en annan rubrik?  (Medveten om 

den ledande frågan). 

2: Ja.   

3: Bearbetade, ”för den var bra och lite spännande.”  

Jag: Tyckte du att bilderna spelar roll?  

3: Nej. 

4: Originaltexten, ”det är svårt för både var rätt så spännande.” ”Men den här för att 

det fanns mera…här stod det lite om att köpmän alltid har med sig seglare och 

vaktsoldater, det var rätt så spännande att veta.”(Eleven missade denna information i 

bearbetade textens bildtext.). 

 

Vad tycker du är en lätt text? 

1: ”Det är när det inte är så långt, att det inte fortsätter jättelångt” (text, inte mening-

ar). När jag påpekar att en del till exempel tycker att lätta texter har bilder eller stora 

bokstäver säger intervjupersonen att ”det är ju lättare att förstå när det är bilder, om 

man inte förstår texten kan man titta på bilderna.” Jag frågar om den tecknade bilden 

av skepp hjälper eleven att förstå och får svaret ja. ”Det handlar om båtar och så, att 

de bygger, och så åker de båtar till andra länder och så.” Jag frågar om bildtexter, om 

de hjälper eleven att förstå eller om det är bra utan: ”Det går bra vilket som.”  

2: ”Att det inte finns många svåra ord och att man inte skriver så jättejättemycket.” 

Få svåra ord. När jag frågar om bilder säger eleven att ”det är lättare om man har 

några bilder men inte så här jättejättemycket som finns över hela.”  

3: ”Att man ska förstå och sånt.”  

4: ”Den här var rätt så lätt (bearbetade). För jag förstod den rätt så bra. Ibland när jag 

inte förstår texterna så bra så brukar jag försöka läsa om och förstå men den där för-

stod jag väldigt lätt.” 

 

Om du ska välja en av de två texterna som är den bästa, vilken skulle du välja 

då?  

1: Bearbetade, ”den var lätt att förstå.” 

2: Originaltexten, ”den är spännande och bra, och handlar om guld!” 

3: Bearbetade, ”den var bra, spännande.” När jag frågar vilken av rubrikerna som var 

mest spännande svarar eleven originaltextens. 

4: Bearbetade, finare bilder. 
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Åsikter om originaltexten 

1: ”Några ord var svåra, men man fick reda på mycket om järntiden.” Tänkte inte på 

bildtexten. Förstod inte vad trälar var när hen läste rubriken men säger sig ha förstått 

efter att ha läst brödtexten. 

2. ”Bra.”  

Jag: Varför var den bra?  

2: Jag vet inte…  

Jag: Var den för kort eller för lång, svåra ord… 

2: Svåra ord! Jag säger kömän istället för sjömän. (Men ordet som står i texten är 

”köpmän”.) Tycker bäst om teckningar, ”för då ser man vad de gör och så.”  

3: ”Också bra, också spännande.”  

4: ”Den var lite svårare än den andra, jag tycker att det blev mer sammanhang i den 

andra, jag förstod inte så jättemycket av den här men jag förstod väldigt mycket av 

den andra.” 

 

Åsikter om bearbetade texten 

1: ”Den var också bra, det var inte lika mycket svåra ord som det var i den andra tex-

ten.” Kommenterade inte de olika bilderna förrän jag frågade om dem. 

2: Läste inte bildtexten men sa att hen tänkte på den. När jag frågar om skillnader 

mellan bearbetade texten och originaltexten säger eleven att ”en handlar om på jakt 

efter guld och en handlar om resor och sjömän” (köpmän, läser rubrikerna). 

3. ”Den var bra, spännande.” Läste inte bildtexten förrän jag påpekade det men såg att 

den var insprängd i originaltextens brödtext. När jag frågar vilket som var bäst svarar 

intervjupersonen i bildtexten, ”för det blir lättare.”  

4: ”Den var bra tycker jag, för man fick lära sig ganska mycket om köpmän som det 

här kapitlet handlar om.” Såg inte bildtexten. ”Bilderna var också fina.” Väljer bear-

betade textens rubrik när jag frågar vilken som är bäst, ”för att den var enklare att läsa 

och det stod att det handlade om köpmän.”  

 

Kommentarer: Intressant att tre av fyra elever baserade sitt val av första text att läsa 

utifrån texternas bilder. Alla väljer min bearbetade version som den text som är lättast 

att förstå, men tre av fyra tycker att originaltexten är mest spännande/intressant. Frå-

gan är om rubrikerna spelar roll här, att originaltextens upplevs mer lockande? Sam-

tidigt sa en elev att min rubrik var lättast att förstå.  

 

Jag trodde det var en bra idé att föra över en del text från brödtexten för att ge texten 

ett luftigare intryck och knyta an bättre till bilderna. Intervjuerna visade dock att 

samtliga elever verkar ha missat bildtexten. 

 



32 
 

4.4 Utprovning, kvantitativ 

Tio elever läste kopior av de tre första uppslagen om järnåldern från PULS SO-boken, 

elva läste de tre motsvarande uppslagen av min bearbetade version (se bilaga 4). Där-

efter skulle de besvara tio frågor. Genom att ge varje rätt svar ett poäng kunde jag t 

bearbeta elevernas svar kvantitativt och jämföra dem med varandra. Jag är dock med-

veten om att svaren trots alla ansträngningar inte riktigt går att jämföra med varandra, 

bland annat eftersom en elev missat att svara på de tre sista frågorna till originaltex-

ten. Detta resulterade i noll poäng på dessa tre frågor, siffror som kunde varit högre 

om eleven svarat på frågorna. Samtidigt kunde min textbearbetning fått fler poäng om 

fler ”duktiga läsare” läst den istället för originaltexten. Så här i efterhand inser jag att 

jag borde tänkt en extra gång innan jag och läraren delade ut texterna. Jag hade hop-

pats på en ökning i andelen rätta svar för de elever som läst min text, men tror att re-

sultatet skulle blivit ett annat om de barn som har svårare för att läsa skulle tagit del 

av originaltexten. Min ambition var att öka läsförståelsen för ”så många som möjligt 

av barnen i årskurs 2 och 3”, och att jag inte lyckades bättre känns tråkigt och som 

något av ett misslyckande. 

 

Sett till varje enskild fråga så är procentandelen rätta svar högre i fråga 3,4,5,6 och 8 

för de elever som läst originaltexten. Således är andelen rätta svar per fråga överlag 

lägre för de elever som läst min bearbetade text, vilket såklart är tvärt emot vad jag 

hoppats på. Sett till de frågor där procentandelen rätta svar är högre för de elever som 

läst min text har dock läsförståelsen ökat rejält: andelen rätta svar är 73 % eller mer. 

Motsvarande siffra för originaltexten var 40–50% på alla frågor utom två, där siffran 

var 80 %. Intressant är att endast 40 % av de som läste originaltexten svarade rätt på 

frågan om när järnåldern var och att motsvarande siffra för min text är 82 %. Här 

syns tydligt att det kan löna sig att göra implicit information explicit för att öka läs-

förståelsen.  

 

Sett till elevernas egna betyg på texten så var det marginellt lägre för min text. Samt-

liga elever som läste originaltexten gav den betyget 3 (”lätt) eller 4 (”lagom”) medan 

svaren från de elever som läst min text hade större spridning med både betyget 1 

(”Jättelätt”) och 5 (”Jättesvår”). Såklart är denna poängsättning synnerligen individu-

ell och jag kan absolut inte garantera att eleverna svarat sanningsenligt. 

 

Medelvärdet för de båda texterna visade sig bli exakt detsamma: 4.9, vilket jag trots 

allt ser som ett bra resultat. Med tanke på att det förmodligen var fler elever som har 

svårt för att läsa som fick ta del av min text anser jag ändå att teorin om att ”röst och 

kausalitet ökar läsförståelsen” fungerar men med vissa reservationer. Om jag förutom 

denna form av textbearbetning även kunnat korta ner min text tror jag att läsförståel-

sen ökat ytterligare. Jag märkte att flera barn verkligen fick anstränga sig för att orka 

ta sig igenom texterna och förmodligen hoppade de över en del. Hade texten varit 
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kortare hade de nog orkat läsa mer noggrant och således haft lättare att hitta rätt svar. 

Dock är det svårt att få med all viktig information i en kort text.   

  

Kolumn1 Antal rätta svar per fråga 

Andel rätta 
svar 

Antal rätta 
svar per 
fråga  

Andel rätta 
svar 

Fråga 
PULS SO-boken, 10 tillfrå-
gade* 

 

Bearbetad 
text,  
11 tillfrå-
gade 

 1. 6 60% 8 73% 
2. 5 50% 8 73% 

3. 8 80% 5 45% 
4. 8 80% 7 64% 
5. 6 60% 3 27% 
6. 4 40% 4 36% 
7. 4 40% 9 82% 
8. 4 40% 2 18% 
9. 4 40% 8 73% 

 
49 

 
54 

 Genom-
snittligt 
antal rätta 
svar 

4,9 

 

4,9 

 
     Medelvärde 
barnens 
betyg på 
texten:  

3,6** 

 

3,4 

 * Ett barn missade de sista tre frågorna 

** Av nio barn  
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Andel rätta svar med SO-
boken

Andel rätta svar med
ombearbetad text

Resultat av  
utprovningen. 
Se de testade  
uppslagen i bilaga 4. 
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5. Gestaltning  

5.1 Utkast och nya texter  

Här presenteras några av mina tankar kring arbetet med de nya texterna. De över-

strukna texterna är förslag som jag förkastat, siffrorna inom parantes anger grepp som 

jag refererar i kommentarer i slutet av varje textstycke (som utgör ett uppslag). Före 

mitt textförslag, som inte är formgivet här, presenteras originaltexten. 

 

Sidan 126 i PULS SO-boken: 

 

Bildtext:

Min textbearbetning: 

För ungefär 2500 år sedan (1) kom ännu en ny metall till Norden. Metallen kallas 
järn.  

– Åh vad bra järn är, sa nog människorna till varandra. (2) 
De upptäckte att järn var både billigare och starkare än brons. Därför (3) började 
människorna att göra sina vapen och verktyg av järn istället, och därför kallas 
den här tiden för järnåldern.  

 
Under järnåldern blev det kallare i Norden. Då dog (4) många lövträd eftersom 
de måste ha mycket värme för att överleva.(5) Men granar mår bra där det är 
kallt. Därför växte det upp stora granskogar i Norden (6) under järnåldern.(7) 
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 Körner s. 126. 
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Bildtext: Så här kunde en familj vara klädd under järnåldern.  

Vilka saker ser du på bilden? 
 
Bildtext tidslinje: Ser du (8) att järnåldern varade i mer än tusen år? Slutet av 
järnåldern kallas för viktingatiden. 
 

Sidan 126 i PULS SO-boken: 

 

Bildtexter: 

  

 

Min textbearbetning: 

Hur kan vi veta något om järnåldern? 
Under järnåldern lärde sig människor i Norden att skriva! Det hände något vik-
tigt i Norden under järnåldern: människorna lärde sig att skriva! (9) Fast de 

skrev inte med pennor och papper som du och jag. (10) Istället använde de vassa 
föremål för att rista in sina bokstäver i trä och stenar. 
 
Bokstäverna kallas runor och eftersom de ristades på hållbara stenar (11) finns 
många texter kvar fortfarande. Därför (12) kan vi läsa runorna och få reda på till 
exempel vad människor och gudar hette på järnåldern. Spännande, eller hur?! 
(13)  Vad bra att människorna lärde sig skriva på järnåldern! (14) 
 

Bildtexter: Nyckel från järnåldern. 
Dyrbart halsband med pärlor av glas. 
Hjälm av järn. 

Bokstäverna från järnåldern kallas runor. (15) 
 

Kommentarer: När man läser om en tidsepok som järnåldern anser jag att en av de 

viktigaste sakerna att få grepp om är när epoken var. Detta höll också klassläraren för 

min utprovningsgrupp med om. Således la jag till tidsindikatorn ”för ungefär 2500 år 

sedan”(1) i min text. I originaltexten sägs detta endast implicit genom en tidslinje, 
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 Körner s. 127. 
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men min kvantitativa utprovning visar att det inte är tillräckligt för att barnen ska 

förstå.   

 

För att öka begripligheten och tydliggöra orsakssamband har jag lagt till kausala 

satskonnektorer på flera ställen (3,12). Jag har också strävat efter att ge texten röst 

och skapa närhet genom direkt tilltal (2, 8, 10). Mening 8 flyttades från brödtexten till 

bildtexten för att tydliggöra sambandet med tidslinjen, liksom mening 11 är ett tyd-

liggjort svar till rubriken ”Hur kan vi veta något om järnåldern?”. Även i mening 9 

har jag förstärkt något som jag anser viktigt, både genom utropstecknet och ordet 

”viktigt”. Min tanke är att storheten i att människorna lärde sig skriva på järnåldern 

kanske inte framgår i den mening jag först tänkte på, där ordet ”viktigt” inte finns 

med (”Under järnåldern lärde sig människor i Norden att skriva!). 

 

Engagerande utrop som 9, 13 och 14 bidrar enligt Ulla Ekvall till ökad konkretion 

och därmed också ökat engagemang.
154

 Utropen synliggör också mig som författare 

vilket visat sig öka läsförståelsen.
155

När jag formgav min text i visade det sig att me-

ning 14 inte fick plats och därför uteslöt jag den, som nog ändå riskerade att bli över-

tydlig och därmed tråka ut läsarna. Av samma anledning tog jag bort tillägget ”under 

järnåldern” (7).  

 

Det något abstrakta ordet ”försvann” har ersatts av ”dog” (4) och ”vikingarnas skriv-

tecken” har bytts ut mot ”bokstäverna från järnåldern” (15) eftersom det inte nämns 

någonstans i texten vad en viking är. Under utprovningen var det dock inget barn som 

markerade ”försvann” eller ”vikingarnas skrivtecken” som svåra ord. 

 

Liksom Reichenberg har jag försökt besvara läsarnas ”varförfrågor” (5, ”varför dog 

lövträden ut i Norden under järnåldern?” och 6, ”varför växte det upp mycket gran-

skog i Norden under järnåldern?).  

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att texter knyter an till den tänkta läsaren,
156

 något 

som kan tyckas svårt när texterna handlar om något så gammalt som järnåldern. Jag 

menar dock att jag lyckats, exempelvis i mening 10. Slutligen har jag anammat 

Reichenbergs förslag om att skapa närhet och engagemang genom att dra slutsatser 

om de inblandades reaktioner på en händelse (2).
157
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 Ekvall s. 72–73. 
155

 Beck, McKeown och Worthy s. 218,  M. McTigue och W. Slough s. 217 m.fl.  
156

 Ekvall s. 50. 
157

 Reichenberg s. 49. 
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Sidan 128–129 i PULS SO-boken:  

 

Min textbearbetning: 

Järn och båtar 

På järnåldern fanns det mycket järnmalm i Norden. (0) Det finns mycket järn-
malm i Norden. (1)  Det går att göra järn av järnmalm (2), men människorna som 
bodde i Norden på järnåldern visste inte hur de skulle göra. Som tur var fanns 
det experter i andra länder som visste.  Experterna kallas smeder (3) och de flyt-
tade till Norden för att visa hur man hittar järnmalm och gör järn.  

 
Nya båtar 

På järnåldern lärde sig människorna att bygga en ny sorts båtar. (4) De nya bå-

tarna var bättre än de gamla eftersom de hade både segel och åror.(5) Därför 

kunde människorna segla långt iväg till andra länder.  Om det inte blåste eller 
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 Körner s. 128–129. 
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var trångt så använde de årorna och rodde (6). Dessutom var båtarna lätta att 

dra upp på land eftersom de var byggda av tunna och lätta plankor (7). De som 

byggde båtarna spikade ihop plankorna med järnspikar, som också var nya un-

der järnåldern. (8). Plankorna spikades ihop med järnspikar.  

Inga vägar – bäst att ta båten 
Som du säkert kommer ihåg (9) fanns det mycket granskog i Norden under järn-
åldern. Alla granarna gjorde det svårt att bygga vägar. Kan du föreställa dig hur 
det skulle vara att leva på en plats där det knappt finns några vägar? Hur skulle 
du göra om du ville hälsa på någon som bor långt bort? (10) Kanske åka båt, som 
människorna på järnåldern?! De gillade verkligen sina båtar som var både 
snabba, säkra och kunde ta mycket last.  

Kommentarer: I denna text har jag jobbat mycket med att göra implicit information 

explicit, något som visat sig öka läsförståelsen.
159

 Jag förklarar nyttan av järnmalm 

(2) och ordet smeder (3), vilket inte görs i originaltexten. Jag är medveten om att det 

inte är optimalt att likställa ”smeder” med ”experter”, men det sistnämnda är förmod-

ligen ett ord som fler barn känner till. Jag förtydligar också att ”tunt” innebär ”lätt” 

(7) och kopplingen mellan ro och åror för tydligare textbindning (6). 

 

När jag läste originaltexten hade jag svårt att förstå vad som var nytt med båtarna på 

järnåldern. Detta är särkskilt irriterande med tanke på rubriken ”De nya båtarna”. I 

originaltexten omnämns båtarna både i introt på sidan 126 samt på sidan 128, men jag 

har jag valt att flytta all båtrelaterad information till ett och samma uppslag för att 

underlätta för läsarna. I mening 5 ger jag ett explicit svar på de frågor som förmodlig-

en uppstår med rubriken ”De nya båtarna” – hoppas jag har tolkat originaltexten rätt! 

 

Som sagt skapas engagemang genom en tydlig författarröst och aktiv form, bland 

mycket annat. Jag försökte följa rådet och skrev ”de som byggde båtarna använde 

plankor…” istället för ”båtarna byggdes av plankor…” (8) men anser att meningen 

blev väl lång då. Således fick jag här frångå råden och använda passiv form. I mening 

9 skapar jag istället engagemang genom direkt tilltal, samtidigt som jag återknyter till 

kapitlets allra första sida.  

 

Frågor är ytterligare ett grepp för att skapa engagemang
160

 och därför la jag in en så-

dan i mening 10. Frågan uppmanar även läsarna att tänka själva, något som special-

pedagogen jag pratade med tyckte var bra.  Hon påpekade också att uttycket ”gott 
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 Reichenberg i Reichenberg s. 48. 
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 Reichenberg s. 49. 
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om” kan vara svårt att förstå för en del läsare, och därför ersatte jag det med ”myck-

et” (1). 

 

Även i denna text insåg jag att det var överflödigt med tidsindikatorn ”på järnåldern” 

i vissa fall (0), men i andra gjorde jag det ändå för tydlighetens skull (4). Styckets 

första förslag på inledande mening (0) förkastades för att den kan ge intryck av att det 

inte längre finns järnmalm i Norden.  

 

Sidan 130 i PULS SO-boken: 

  

 

Min textbearbetning: 

Resor och köpmän  
På järnåldern blev en del bönder också köpmän. En köpman är en person som 
köper och säljer saker (1). När köpmännen seglade iväg till andra länder kunde 
de ha med sig pälsar, läder, bärnsten, honung och saker av järn. Dessa saker 
kunde de sälja eller byta mot andra saker, till exempel smycken av silver och 
guld, vackra tyger och glaspärlor. Ibland köpte köpmännen till och med männi-

skor! (2) Människorna blev en slags slavar som vi i Norden brukar kalla för trä-
lar. (3) Trälarna var tvungna att arbeta hårt på köpmännens gårdar.   
 

Uteslutit: Att köpmännen ofta fick betalt med romerska mynt. Känns inte relevant 

och är nog svårt att förstå för barnen. 
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Sidan 131 i PULS SO-boken: 

 

Bildtext: 

Min textbearbetning: 

De som aldrig kom tillbaka 
En del köpmän kom aldrig tillbaka hem till sina gårdar. Det kan bero på att triv-
des bättre i det nya landet de upptäckt, eller så kanske de dog av sjukdom eller 
krig. Köpmännens släktningar saknande såklart (4) de som inte kom tillbaka och 

för att aldrig glömma dem satte de upp runstenar. Runstenar är nästan som en 
slags gravstenar (5) och blev vanliga under slutet av järnålder, den tid som kal-
las vikingatiden.  
 
Futharken 
Som du kan se så börjar alfabetet av runor med tecknen f u t h a r k. Därför (6) 
kallas alfabetet för Futharken. Titta på bilden nedanför för att lära dig vad de 
olika runorna betyder. (7) 
 
Bildtext: Den här stenen är mer än 1000 år gammal (8) och är gjord av en 
mamma som ville komma ihåg sin son.  (9) Om vi läser runorna får vi reda på att 

mamman heter Tola och sonen heter Harald. Det står också att Harald dog på 
resan till Särkland. Stenen finns vid Gripsholms slott i Mariefred, Södermanland.  
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Kommentarer: Även här har jag jobbat med att göra texten mer begriplig och enga-

gerande genom framförallt förklaringar (1, 3, som till skillnad från originaltexten för-

klarar varför både ordet träl och slav kan användas), tydliggjord författarröst (4), kau-

sala satskonnektorer (6) och en liknelse (5).  

 

Jag har fått ett påpekande om att utropstecknet i mening 2 kan göra att meningen upp-

fattas som positiv, men jag valde att ha det kvar eftersom utrop visat sig vara ett in-

tresseväckande och engagerande medel.
163

 Jag förtydligar också det imponerande 

faktum att vi kan ta del av mer än 1000 år gammal information (8) liksom att runste-

nen på den tillhörande bilden är rest av en mamma som saknar sin son (9). Det är 

ytterligare ett grepp som gör att texten kommer närmare barnens egen vardag ef-

tersom de alla förmodligen har en mammagestalt i sin närhet.  

 

Jag har också tagit bort begreppet ”man” och skrivit om originaltextens ”Här kan du 

se hur man läser runor” till en betydligt mer konkret mening (7). Även stycket om att 

köpmännen aldrig seglade ensamma har tagits bort. Inför mina respondentinter-

vjuer/kvalitativa utprovning provade jag att lägga den informationen intill bilden 

istället men märkte att inget av barnen tycktes uppmärksamma den där. En annan 

förändring jag gjort är att ersätta bilden av guldsmycken med en bild av bärnsten, ett 

ord som flera barn visat sig ha svårt att förstå. 

 

Sidan 132 i PULS SO-boken: 
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Min textbearbetning:  

Hemma på gården  

Det är vinter, kallt och snöigt. 
- Visst är det bra att du får bo inne i huset med oss, säger 10-åriga Sigrid och 

klappar sin häst.  

Hästen har bott i rummet längst in i huset sedan vintern kom. Där bor också en get, 

några hönor och gäss. Sigrids pappa har sagt djuren måste flytta in i huset på 

vintern, annars fryser de ihjäl. 

- Sigrid, kan du hämta en till torkad fisk åt mig? ropar Sigrids mamma.  

Mamman ordnar allt som har med maten att göra, både till djur och människor. 

Dessutom ser hon till att alla i familjen har kläder. Kjolen som Sigrid har på sig har 

hennes mamma sytt, och tyget den är gjord av har mamman vävt själv. Eftersom 

Sigrids mamma gör så mycket inne i huset brukar alla kalla henne för husmor.  

- Ta bara en fisk, ropar mamma, de måste räcka hela vintern!  

Sigrid springer till förrådet. Där finns bär, säd, torkad fisk och surmjölk. Till djuren 

finns det hö. Sigrid sträcker sig efter en fisk och känner hur något mjuk nuddar 

hennes ben. Det är en mus! 

- Ihh, ropar Sigrid.  

 

Ja, så här kunde det gå till hos en familj på järnåldern. Alla i familjen hade 

speciella uppgifter. De vuxna måste hjälpa till att odla grönsaker och annan mat. 

                                                      
164

 Körner s. 132.  



43 
 

Papporna var oftast bönder och brukade jaga och fiska. Ibland var de i smedjan 

och tillverkade verktyg och vapen. Barnens uppgift var att passa djuren.  

 

Under järnåldern fick människorna i Norden nya husdjur. Det var katten, hönan 

och gåsen. Hönan och gåsen kommer från Kina och katten levde från början i 

Egypten. Där tyckte människorna att katten var ett heligt djur. Kanske var det 

köpmännen som tog djuren till Norden. 

 Alla tre djuren kan hjälpa människan på olika sätt. Både hönan och gåsen 

lägger ägg som vi kan äta. Dessutom kan vi äta upp hönan och gåsen, om vi 

behöver kött. Gåsen är också bra att ha som en slags vakthund. Gäss kacklar 

nämligen högt om någon okänd närmar sig, och då blir vi förvarnade om till 

exempel en tjuv försöker ta sig in. Vad kan katten hjälpa oss med, tror du? Titta 

på bilden så får du en ledtråd! 

 

Sjukdomar 

Djur har löss och loppor i sin päls. Löss och loppor hoppar från djur till 

människor och sprider sjukdomar. Eftersom människorna bodde så nära djuren 

var det större risk att sjukdomarna spreds, och därför var människorna på 

järnåldern sjuka oftare än vad vi är idag. 

 

Uteslutit: Meningen om trälar eftersom det tas upp på annat ställe i boken samt 

stycken om katten, hönan och gåsen. 

 

Kommentarer: Eftersom det råder delade meningar om huruvida skönlitterär berät-

tande är bra eller inte ville jag få med även skönlitterärt berättande. Kapitlet ”Hemma 

på gården” kändes optimalt att skriva mer berättande, men för att särskilja texten från 

övrig, mer faktabetonad, har jag satt den i kursiv stil. I originalkapitlet är som sagt 

detta kapitel skrivet i presens vilket jag anser vara något förvirrande, men genom att 

särskilja texterna med olika typsnitt hoppas jag komma ifrån detta.  

 

För att få plats med all text på ett uppslag fick jag utesluta en stor och kanske viktig 

del om vilka djur som kom till Norden under järnåldern. Det är inte optimalt, och 

egentligen har jag inte kompetens att avgöra vad som kan uteslutas eller inte. På detta 

enda ställe valde jag dock att prioritera skönlitterärt berättande framför faktauppgifter 

eftersom en del menar att ”dynamiskt berättande förstås bättre än statisk faktaredo-

visning”
165

 och att ”Små barn lär sig genom berättelser, genom ’narrativa’ struk-
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turer”
166

. Självklart kan man ställa sig frågande till vad som räknas till ”små” barn) 

och att  

 

Sidan 134–135 i PULS SO-boken:  

Bildtext: 
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167

 Körner s. 134–135. 
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Min textbearbetning: 

Krig  
Hövdingarna krigade ofta mot varandra och ibland blev det krig mellan olika 
släkter och byar. Då hämtade männen sina vapen och blev krigare. Krigarna 
hade hjälm och sköld för att skydda sig. Deras vapen var stridsyxor, svärd och 
pilbågar. Ibland tände de eld på hus och fångade människor för att använd som 
trälar. Varför blir det krig, tror du? (0) 
 
Borgar som skydd 
Människorna byggde borgar för att ha någonstans att fly till om det blev krig. (1) 
Eftersom (2) borgarna hade höga murar av sten eller spetsiga träpålar var det 
svårt för fienden att ta sig in i dem. Det var svårt för fienden att ta sig in i bor-

garna eftersom (3) de hade höga murar av sten eller spetsiga träpålar. Innanför 
murarna fanns det små hus för människor och husdjur. När faran var över flyt-

tade familjerna tillbaka till sina egna hus.(4) 
 
Eketorp – en fornborg 
Arkeologerna har hittat många borgar från forntiden. (5) De kallas fornborgar.  
 I Eketorp på Öland kan du se en sådan borg som kallas Eketorp. Eketorp ser ut 
som borgar gjorde på järnåldern, men den är uppbyggd på senare tid. 
Eketorp var först en borg som människorna flydde till om det blev krig. Senare 
flyttade bönderna in i borgen och bodde där hela tiden, kanske för att det var 
krig så ofta? (6) 

 
Bildtext: Fornborgen i Eketorp på Öland. 
 
Kommentarer: I den här texten har jag lagt till två frågor som dels markerar när nå-

got är osäkert (6) och dels får barnen att tänka själv (0). Specialpedagogen jag pratade 

med hade inte något emot osäkerheter i originaltexten utan tyckte snarare att det var 

bra eftersom det gör att barnen tillåts tänka själva.  

 

Jag har jag slagit samman de två meningarna ”Människorna byggde borgar för att få 

skydd mot fienden” och” Dit kunde folket fly om det blev krig” (1) eftersom de säger 

samma sak. Jag har också uteslutit originaltextens ord ”gamla” framför ”borgar” i 

mening 5. Om borgarna kommer från forntiden är det självklart att de är gamla! 

Jag har även ersatt ord som jag upplever som ovanliga i barnens vardag mot sådana 

som är mer konkreta och därmed lättare att förstå (6, ”hela tiden” istället för ”jämt” 

och 4, ”sina vanliga byar” mot ”sina hus”.) Originaltextens formulering väcker frågor 

kring huruvida det fanns ovanliga byar på järnåldern och hur de i så fall såg ut. 
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Även denna text har kompletterats med kausala satskonnektorer (2, 3). Textbindning-

en blev dock tydligare när jag nämnde murarna sist, som i mening 3. 

 

Sidan 136–137 i PULS SO-boken: 
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Bildtext: 

Faktaruta:  

Veckans dagar 

 

Min textbearbetning: 

Tro och religion 

På järnåldern började människorna i Norden att tro på andra gudar än de gjort 
förut. Kanske var det köpmännen som upptäckte de nya gudarna och berättade 
om dem när de kom tillbaka från sina långa resor/ när de var ute på sina långa 
resor. Människor i andra länder trodde redan på dessa gudar. Ingen vet riktigt 
hur de nya gudarna kom till Norden, men kanske var det köpmännen  

 
På järnåldern började människorna i Norden att tro på andra gudar än de gjort 
förut. Ingen vet riktigt hur det gick till, men kanske var det köpmännen som upp-
täckte de nya gudarna och berättade om dem när de kom tillbaka från sina långa 
resor. Alla lyssnade nyfiket och hoppades att de nya gudarna var bättre på att 
skydda dem från olyckor. 
 
Under slutet av järnåldern (vikingatiden) började människorna i Norden att tro 
på andra gudar än de gjort förut. Ingen vet riktigt hur det gick till, men kanske 
var det köpmännen som upptäckte de nya gudarna och berättade om dem när de 
kom tillbaka från sina långa resor. Alla lyssnade nyfiket.  

 – Hoppades att de nya gudarna är bättre på att skydda oss från olyckor, sa nog 
människorna till varandra.  (1)  
 
 
 

                                                      
168

 Körner s. 136–137. 
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Gudarna 

De nya gudarna var ansvariga för bestämde över olika saker. Till exempel var 
Freja kärlekens gud. (2) Oden var krigets gud och åskans och regnets gud hette-
Tor. Frej var den viktigaste guden. Han gav bönderna en bra skörd (3)  och 
många husdjur.  
 
Presenter Gåvor till gudarna  
Människorna trodde också att det fanns onda andar, troll, jättar och vättar som 
gav otur. För att skydda sig mot oturen var det bäst att offra till gudarna, precis 
som på stenåldern och bronsåldern.  
 Människorna offrade dyrbara saker som till exempel vapen och hästar. De off-
rade till och med människor! (5) 

 
Lik i mossar 

Arkeologer i Norden har hittat många döda människor från järnåldern. (6) De 
flesta har legat i något som kallas mossar. En mosse är en fuktig plats som var en 
sjö på järnåldern. Eftersom det är fuktigt i mossar så bevaras människorna, trots 
att de är 2000 år gamla! 
 
En 2000 år gammal man  
I Danmark finns en mosse som heter Grauballe. Arkeologerna grävde där år 
1952, och då hittade de mannen på bilden. Trots att han är så gammal har han 
kvar matrester (7) i sin mage! Kan du gissa vad mannen åt innan han dog? (8) Jo, 

han åt tunn välling gjord av örter.  
Någon har skurit av mannens hals med en kniv. Varför det, tror du? (9) Kanske 
har någon offrat mannen till gudarna? 
 
Uteslutit: Att mannen är naken. Det står i originaltexten, men under bildtexten står 

det att mannens kläder (samt hud och hår) finns kvar tack vare den fuktiga marken… 

Förvirrande! (Så här i efterhand har det uppdagats att det inte är Grauballemannen på 

bilden. Inför omtryckningen av PULS SO-boken har därför texten under ”Liket i mos-

sen” skrivits om.
169

) 

  
Bildtext: Mannen hittades i en mosse. Den fuktiga marken har gjort att kläder, 

hud och hår finns kvar efter 2000 år. 
 

 

 

 

                                                      
169

 Lisa Östh, telefonsamtal 2013-05-24. 
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Faktaruta:  

Veckans dagar 

Visste du att nästan alla veckodagar har döpts fått namn efter gudarna från vi-
kingatiden? (4) Torsdag heter så på grund av åskguden Tor och guden Oden gav 
namn till onsdag. 

Kommentarer: Styckena ”Onda andar, troll och jättar” samt ”Djur och människor 

offras” har slagits samman till ”Gåvor till gudarna” eftersom de båda handlar om of-

fer till gudarna. Det tydliggör också varför människorna offrade, något som i original-

texten endast står i stycket om onda andar. Med tanke på originaltextens rubriker för-

väntar jag mig att den informationen istället skulle komma under ”Djur och männi-

skor offras”. Jag funderade på huruvida ordet ”gåvor” är välkänt bland barn och fun-

derade på ordet ”presenter” istället. Men eftersom ”Gåvor till gudarna” blir något av 

en allitteration tänker jag att det är en rubrik som har större chans att fastna i minnet 

och skapa engagemang.  

 

Även här har jag ersatt flera ord (3, ”god skörd” mot ”bra skörd”, 7, ”resterna av hans 

sista måltid” mot ”matrester” och 4, ”vikingarnas gamla religion” mot ”gudarna från 

vikingatiden” eftersom ordet viking inte förklaras). Jag har också lagt till frågor som 

uppmanar läsarna att tänka själva (8,9).  

 

I mening 5 anger utropstecknet en författarattityd och röst, vilket som sagt visat sig 

öka läsförståelsen. Det gör även explicit information som i mening 6. Här funderade 

jag dock på om meningen blev för obehaglig för barn. Tillslut valde jag ändå att ha 

kvar meningen eftersom informationen är mer konkret i jämförelse med originalets 

”stora och spännande fynd”.  

 

Jag har också strävat efter tydligare textbindning, till exempel i mening 2. I original-

texten står att gudarna hade olika uppgifter, men hur hänger det ihop med att ”Oden 

var krigets gud”?  I mening 1 levandegörs texten genom att visa de inblandades reakt-

ioner på händelsen, ett grepp som Reichenberg använt sig av.
170

 

 

Biltexten har jag låtit vara oförändrad eftersom den både är informativ och intresse-

väckande.  
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 Reichenberg s.49. 
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Sidan 138–139 i PULS SO-boken: 

 

Bildtext: 

 

Begravningar  
När någon dog på järnåldern/på järnåldern brändes alla människor som dött/på 
järnåldern brändes alla döda människor. 
På järnålderns begravningar brändes de döda människorna. Eftersom hövding-
arna var rika fick de extra fina begravningar. Hövdingens vänner la smycken, 
vapen och verktyg i graven. Till och med hövdingens djur fick följa med, brända.  
Tyst, säger Tor.  En rik hövding har dött och ska brännas upp. (1) 

 
På järnåldern brändes de döda människorna innan de skulle begravas (2). Ef-
tersom hövdingarna var rika (4) fick de extra fina (5) begravningar. Hövdingens 
vänner la smycken, vapen och verktyg i hövdingens grav. Till och med hans djur 
brändes upp och lades ner i graven.(6) 
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 Körner s. 138–139. 
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Bildtext: Ales stenar i Kåseberga, Skåne. (7)  

 
Gravar/Gravar som skepp 
I slutet av järnåldern var det vanligt att människorna begravdes i gravar som 
kallas skeppssättningar. Gravarna kallas så för att en del tycker att de liknar 
skepp. Vad tycker du?  
   Ingen vet riktigt varför gravarna ser ut så här, men kanske trodde de som 
gjorde skeppssättningarna att en grav som liknar skepp skulle hjälpa den döda 
att segla över havet till att annat liv? (8) 
   Skeppssättningarna byggdes ofta på höga kullar så att alla kunde se dem. 
Många finns kvar fortfarande, trots att de är över tusen år gamla! 

 
I slutet av järnåldern var det vanligt att människorna begravdes i gravar som 

kallas skeppssättningar. Gravarna kallas så för att en del tycker att de liknar 
skepp. Vad tycker du? (9) 
 
Ingen vet riktigt varför gravarna ser ut som skepp. Kanske trodde de som gjorde 
skeppssättningarna att de kunde hjälpa de döda att segla över havet till att annat 
liv?  
   Skeppssättningarna byggdes ofta på höga kullar så att alla kunde se dem. 
Många finns kvar fortfarande, trots att de är över tusen år gamla! (10) 
 

Ales stenar 
Om du åker till havet (11) i Kåseberga i Skåne så kan du se en stor skeppsättning 
som heter Ales stenar. Experter har grävt i graven för att leta efter gravfynd, 
men de har inte hittat några. Kanske var det någon av experterna som gav nam-
net Ale, för han har inte funnits…  
 
I Skåne finns en stor skeppsättning som heter Ales stenar. Arkeologer (12) har 
grävt i graven (13)för att leta efter gravfynd, men de har inte hittat några.  
 Det har aldrig legat någon som heter Ale i den här skeppssättningen. Det nam-
net har någon hittat på.   
 

Uteslutit: att Ales stenar ligger ”högt där kusten stupar brant ner i havet”
172

, det syns i 

bilden.  
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 Körner s. 139. 
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Kommentarer: Som synes i mening 1 experimenterade jag här med att försöka ut-

nyttja bilderna och skriva mer berättande.  Jag upplevde dock svårigheter i att texten 

plötsligt blir i presens trots att det handlar om något som hände förr. Dessutom är det 

som sagt oklart huruvida barn ser skillnad mellan fakta och fiktion. Jag försökte in-

föra mer direkt tilltal (11), men när formgav texten insåg jag att den blev för lång. Av 

samma anledning förkastade jag mening 8, som dessutom innehåller för mycket upp-

repningar av långa och likande ord.  

 

Som tidigare nämnts är aktiv form att föredra för att skapa engagerande texter,
173

 men 

i mening 2 ansåg jag att texten skulle bli väl brutal med aktiv form, något i stil med 

”på järnåldern eldade xx upp alla människor som dött.” Dessutom är jag osäker på 

vilka som skötte likbrännandet. I originaltexten står ”Tillsammans med hövdingen 

brändes hans hund och hans häst”
174

, vilket kan tolkas som att alla hövdingar hade en 

hund och en häst. Därför tycker jag att det är bättre att skriva mer allmänt i mening 6.  

 

I mening 4 har jag lagt till kausala satskonnektoren ”eftersom” som tydliggör varför 

hövdingarna fick extra fina begravningar, något som inte framgår i originaltexten. I 

mening 12 har jag ersatt ordet ”experter” med mer korrekta ”arkeologer” för att öka 

barnens ordförråd. ”Arkeologer” är ett ord som tas upp redan i inledningen till de 

historiska kapitlen. Jag har också bytt ordet ”högtidliga” mot ”extra fina” (5) för att 

öka chansen att barn förstår. ”Högtidligt” var dock inget ord som barnen markerade 

som svårt i utprovningarna. 

 

Mening 13 kräver att läsaren förstår att grav och skeppssättning är samma sak, men 

det borde de göra eftersom informationen ges i föregående stycke. Synonymanvänd-

ning skapar variation och gör texten mer levande. Jag tänker också att det inte alls är  

säkert att alla tycker att gravarna liknar skepp, och eftersom jag vill att barnen ska 

känna att de får komma med egna åsikter la jag till frågan i mening 9. Förtydligandet 

i mening 10 förklarar storheten i att många runor finns kvar än idag.  

 

Genomgående för alla bildtexter är att jag lagt till landskapet efter den plats det berät-

tas om, som i mening 7. Detta gör att barnen får bättre uppfattning om var den aktu-

ella platsen ligger; kanske till och med i samma del av landet som de själva bor i.  
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 Reichenberg s. 49. 
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 Körner s. 138. 
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5.2 Slutgiltigt förslag  

Här visas mina texter satta i sitt sammanhang och med rätt typografering. Av upp-

hovsrättsliga själ har jag tagit borta merparten av alla bilder. Uppslagen visas i 80 % 

av sin naturliga storlek (200 x 240 millimeter). 

 

Jag har valt att ha kvar typsnittet Minion Pro i teckengrad 13 eftersom studier visat att 

barn inte upplever någon större skillnad mellan typsnitt med seriffer och typsnitt 

utan.
175

 Minion Pro är ett typsnitt som ofta används i böcker och därmed något som 

många är vana vid att läsa. Trots specialpedagogens åsikter har jag inte delat av ord 

med bindestreck, framförallt eftersom många har uppfattningen att sådana ökar risken 

för särskrivning i högre åldrar.
176

 Eftersom läsprocessen bland annat består i att vi 

känner igen och avkodar ordbilder
177

 menar jag att det är bra att lära in de rätta bil-

derna redan från början.  

 

Med tanke på att studier visar att ökad teckengrad ökar läshastigheten utan att för-

sämra läsförståelsen hade jag gärna ökat teckengraden i mitt textförslag, men det var 

inte möjligt av utrymmesmässiga skäl. I flera fall blev min text längre än originaltex-

ten så för att få plats med allt har jag ökat radlängden i några fall. Dock har jag hållit 

mig kring rekommenderade 60 tecken/rad. Jag har fortsatt använda ojämn högermar-

ginal eftersom det sägs vara bra för nybörjarläsare.
178

  

 

De textbearbetningar jag framförallt använt är röst (direkt tilltal, aktiv form och för-

fattarkänslor), konkretion (förklaringar och explicit information), tydliggjorda orsaks-

samband (sammanbindande ord och uttryck) samt tydligare struktur med rubriker 

som innefattar allt på varje uppslag.  
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 Walker Reynolds  s.119.   
176

 Dag Fransson, ”En brun hårig flicka” i Språkvård. Nummer 3 (1993 s. 17). 
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 Melin s. 44. 
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 Zachrisson och Gregory och Poulton i Pettersson 2007 s. 43. 
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Bild: Tor Morisse 
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Bild: Tor Morisse 
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6. Slutdiskussion 

Utgångspunkten för det här arbetet var att undersöka vilken typ av textbearbetning 

som kan användas för att förenkla faktatexter för barn och i synnerhet då en utvald 

del av Natur & Kulturs PULS SO-boken. En första viktig del i arbetet var att under-

söka vad som kan känneteckna en förenklad/lätt text. ”Lättläst” är ett relativt begrepp, 

men som tidigare nämnts så anger exempelvis Monica Reichenberg och Ingvar 

Lundberg att ”inte är särskilt lång” är en av de egenskaper som kan känneteckna en 

lätt text. Samtidigt poängteras att korta texter även kan försvåra läsförståelsen ef-

tersom informationen i dem blir packad och inte rymmer tydliga orsakssamband.
179

 I 

arbetet med min textbearbetning har jag prioriterat det sistnämnda framför att korta 

ner texterna, framförallt eftersom flera kvantitativa studier visat att tydliggjorda or-

sakssamband och en tydlig röst faktiskt ökar läsförståelsen. Min egen utprovning gav 

dock inte samma tydliga resultat, vilket kan bero på att det förmodligen var fler barn 

som har svårt för att läsa som fick ta del av min textbearbetning. Flervalsfrågor som 

de jag använde har nackdelen att de går att chansa på, men eftersom de inte ställer 

krav på läsarens förmåga att uttrycka sig och dessutom är lätta att rätta anser jag att 

det var rätt metod att använda.  

 

Även specialpedagogen jag intervjuade höll med om att lätt inte är detsamma som 

kort, men samtidigt sa hon att de elever hon jobbar med behöver texter med korta ord. 

Med tanke på de teorier som finns om att barn idag är allt mindre villiga att ge sig på 

texter för att de stött på svårigheter
180

 kan man ifrågasätta mitt val att trots allt inte 

korta ner texten nämnvärt. Visserligen har jag försökt ta bort saker som nämns på 

flera ställen, och ibland försökt låta bilderna tala, men som exempelvis Martin Rans-

gart påpekar så leder tydliggjorda orsakssamband till längre texter.
181

 Kanske skräm-

mer långa texter bort en del elever, vilket till viss del kan sägas visa sig i de betyg 

som utprovningsgruppen gav på min text. Även de fyra respondentintervjuerna visar 

antydningar till detta eftersom två av fyra barn nämnde att de tyckte att en lätt text är 

”när den inte är så lång” eller liknande svar. Å andra sidan svarade de andra två bar-

nen att en lätt text är en text som de förstår. Det har också varit min prioritet framför 

textens omfång. Dock märkte jag att jag var väl övertydlig i mina första textutkast 

ibland. Exempelvis skrev jag ”på järnåldern” flera gånger, något som jag sedan insåg 

var överflödigt eftersom hela kapitlet handlar om järnåldern.   

 

För att få ytterligare idéer om vad som kan känneteckna en lättläst text jämförde jag 

två faktatexter i A- respektive och B-boken av Natur & Kulturs läsinlärningsmaterial 
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 Lundberg och Reichenberg 2008 s. 8. 
180

 Lundberg s. 16–18 Taube s. 123. 
181

 Ransgart 2003 s. 17 samt Beck, McKeown och Worthy s. 227. 
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om ABC-klubben, Nyckeln till skatten. I lärarmaterialet till ABC-klubben sägs inte att 

A-boken är ”lättare”, enbart att den rymmer ”mindre text”. Jag hittade dock skillnader 

även i antalet meningar och stycken (färre respektive fler i A-boken), teckengrad 

(större i A-boken), faktaupplysningar (uteslutna i A-boken) samt förklaringar 

och/eller förenklingar av begrepp i A-boken. Jag har anammat det sistnämnda ef-

tersom jag vill att barnen ska förstå så mycket som möjligt på egen hand, framförallt 

eftersom min intervju visade att många barn inte har möjlighet att få hjälp hemifrån. 

Till skillnad från i Nyckeln till skatten 3A har jag dock valt att låta originalorden stå 

kvar, följda av förklaringar. Det är en metod som Monica Reichenberg använt och 

som jag tycker är bra eftersom läsning av faktatexter handlar om att lära sig nya ord. 

Att Nyckeln till skatten 3A innehåller ordet ”skatter” istället för ”fornfynd” är möjligt 

eftersom bokens främsta syfte är att förbättra barnens läsförmåga, inte lära ut nya 

begrepp som kan sägas vara ett av huvudsyftena med exempelvis PULS SO-boken. 

Därför anser jag mig inte kunna minska antalet meningar i min textbearbetning 

nämnvärt. Jag tycker mig inte heller kunna öka teckengraden eftersom det tar mer 

utrymme i anspråk. I skönlitterära texter som merparten av texterna i böckerna om 

ABC-klubben går det att ta bort mycket utan att viktig information går förlorad, men i 

PULS SO-boken är texterna redan komprimerade. 

 

Med tanke på att tre av fyra respondenter tyckte att min text var lättast att förstå men 

att originaltexten var mest spännande/intressant vore det intressant att gå vidare med 

frågeställningen och inkludera även parametern ”intresse”. Med tanke på responden-

ternas svar kan man fråga sig om det är omöjligt att göra en text som både är spän-

nande och lätt att förstå. En slutsats som går att dra av min utprovning är att bilder 

tycks spela en stor roll för att fånga läsarnas intresse, så att titta närmare på läsförstå-

else kring text och bild i samverkan är ett förslag till vidare undersökningar.  

 

Huruvida jag verkligen lyckats öka läsförståelsen kan diskuteras. Sett till de fyra re-

spondentintervjuerna har jag det eftersom samtliga barn valde min text när jag frå-

gade vilken som var lättast att förstå. Sett till resultatet av utprovningen är svaret nå-

got mer tveksamt. Som tidigare nämnts är andelen rätta svar per fråga överlag lägre 

för de elever som läst min text, vilket är tvärt emot vad jag hoppats på. Sett till de 

frågor där procentandelen rätta svar är högre för de elever som läst min text har dock 

läsförståelsen ökat rejält: andelen rätta svar är 73 % eller mer. Medelvärdet för antalet 

rätta svar blev som sagt exakt detsamma för båda texterna, vilket trots allt kan tyda på 

att min bearbetning varit lyckad då fler barn som har svårare med att läsa förmodligen 

fick ta del av den. Samtidigt ville jag att så många som möjligt skulle förstå min text, 

och att jag inte lyckats nå även de som har svårare för att läsa känns inte bra. En slut-

sats som går att dra är att målgruppen kanske trots allt var för bred; en elev med 

svenska som andraspråk behöver inte samma sorts text som en elev med svenska som 

andraspråk som inte kommit så långt med läsningen. 



63 
 

Som tidigare påpekats är det mycket viktigt att elever får jobba med texter i samar-

bete med lärarna för att få ut mesta möjliga ur texterna. En så realistisk testsituation 

som möjligt skulle innebära att läraren introducerade arbetsområdet innan eleverna 

läste texterna, vilket skulle ökat elevernas förförståelse och förmodligen även läsför-

ståelsen. Men, för att förvissa mig om att det var texten och inte elevernas förkun-

skaper som testades ville jag testa ett kapitel som eleverna inte jobbat med förut.  

 

Vad det gäller min textbearbetning har jag tänkt mycket på ordval och arbetat bort 17 

av originaltextens ”man” (i ett av fallen som jag låtit ordet står kvar är det som syno-

nym till ”kvinna”). Ytterligare en sak jag strävat efter är tydlig struktur och igen-

kännbara mönster. Med tanke på att människor inte klarar av mer än tre till fyra  

rubriknivåer är antalet sådana i PULS SO-boken lagom.
182

 Jag har jobbat med att 

namnge rubrikerna bättre för att inkludera allt på uppslaget. Detta har fått till följd att 

en del rubriker kan upplevas som mindre intressanta och lockande i jämförelse med 

de i originaltexten: ”Krig” i min textbearbetning istället för ”Hövdingar och krigare 

”Tro och religion” istället för ”En hel familj av gudar” och ”Begravningar” istället för 

”Hövdingens sista resa”. Å ena sidan kan man, som mina respondentintervjuer anty-

der, tänka att rubriker med ord som barn inte förstår kan locka till läsning, men å 

andra sidan anser jag att det är ännu viktigare att barnen redan från början får ett hum 

om vad texten kommer handla om för att inte skrämma bort dem. Ett av de barn jag 

intervjuade tyckte att min rubrik var bäst eftersom den var enklare att läsa, ett annat 

barn gillade originaltextens rubrik bäst eftersom den var mer spännande. Detta un-

derlag är dock för litet för att dra några generella slutsatser ifrån.  

 

Slutligen kan konstateras att en LIX-uträkning av min text ger den värdet 30, i jämfö-

relse med originaltextens 25. 30 är gränsvärdet för den näst enklaste nivån, ”Lättläst, 

skönlitteratur, populärtidningar”.  Sett till dessa siffor kan min text således upplevas 

som svårare än originaltexten. Som tidigare nämnts är dock LIX endast ett mätin-

strument som tar hänsyn till framförallt ord- och meningslängd. Korta ord och me-

ningar förenklar inte alltid läsningen utan kan snarare göra tvärt om. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att framförallt fyra typer av textbearbetningar 

kan användas för att förenkla faktatexter och samtidigt öka läsförståelsen: röst, kon-

kretion, tydliggjorda orsakssamband samt tydligare struktur med rubriker som inne-

fattar allt på varje uppslag. Den optimala förenklade faktatexten vore antagligen en 

kort text med tydliga orsakssamband och författarröst, men det är två faktorer som är 

svåra att kombinera.  

 

                                                      
182

 Lang, Miles, Misanchuk i Pettersson 2007 s. 38. 
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Bilagor 

1. Blankett till målsmän inför utprovningar 
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2. Utprovningsfrågor vid kvantitativ utprovning  

Textfråga: 2 Inferensfrågor: 4,5,7, 8 Koherensfrågor: 1,3,6 och 9. 
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3. Uppslag vid respondentintervjuer/kvalitativ utprovning 

 

 

  
Min textbearbetning: 

Bild: Tor Morisse 

Foto: Hannes Grobe, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amber_hg.jpg 

Text: Göran Körner i PULS SO-boken (Natur & Kultur (2011 [2012]) s. 
130).  

Bild: Tor Morisse 

Foto: Ulf Bruxe/SHM-bild 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amber_hg.jpg
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4. Uppslag vid kvantitativ utprovning 

Originaluppslagen visas överst. På grund av upphovsrättsliga själ visas uppslagen 

endast i lite format, för texterna i större format se ”5. Gestaltning”. 

 
Bild: Tor Morisse Foto: Ulrika Skans/SHM-bild (nyckel) och Statens Historiska Museum. 
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Bild: Tor Morisse 
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Bild: Tor Morisse Foto: Hannes Grobe (bärnsten), Ulf Bruxe/SHM-bild (guldsmycken) och Natur & Kultur, arkivbild (runsten).  



 
 

 


