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Förord 
Denna uppsats är sista momentet i vår magisterutbildning med ämnesbredd i ämnet 
pedagogik. Den handlar om ett ämnesområde som ligger i skärningspunkten mellan 
våra respektive yrken, läromedelsutvecklare och gymnasielärare, nämligen elevers 
förmåga att läsa och tolka texter. 

Det har på många sätt varit berikande att arbeta tillsammans under hela 
uppsatsprocessen. Vi har lärt av varandra och fått en bredare kompetens inom våra 
yrken.  

För att den här uppsatsen över huvudtaget skulle bli en realitet finns det några personer 
som vi står i tacksamhetsskuld till. Först och främst de tio elever på Barn- och 
fritidsprogrammet i Lund som gav oss av sin tid för att läsa våra undersökningstexter 
och därefter bli intervjuade av oss. Stort tack till er alla för att ni ställde upp! 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Glen Helmstad. Tack vare hans stöd, 
uppmuntran och konstruktiva kritik har vi navigerat oss bort från de värsta blindskären i 
det vetenskapliga arbetet.  

 

Lund i april 2009 

Aina Johansson & Malin Kågerman Hansén 
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1 Inledning 
Att läsa är någonting som krävs av alla människor i vårt samhälle, såväl i privatlivet 
som i yrkeslivet. Europaparlamentet och Europeiska unionen har listat åtta s.k. 
nyckelkompetenser som unionens medborgare bör utveckla.1 En av dessa kompetenser 
är kommunikation på modersmålet. Det är förmågan att ”både i tal och skrift uttrycka 
och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter”. Kompetensen innebär språklig 
produktion, reception och interaktion. Viktiga delar är kunskaper i ”ordförråd, 
funktionell grammatik och språkets funktioner” liksom kunskapen om språk.  

Språk och lärande är varandras förutsättning. Bland annat krävs i varje ämne kunskap 
om dess ämnesspecifika ord och begrepp. Eleverna behöver möta dessa ord och begrepp 
i olika slags texter, förstå deras betydelse och själva använda dem. Varje ämne ska 
erbjuda eleven möjlighet till att använda ämnesspråket muntlig och skriftlig i 
”meningsfulla, kommunikativa och utmanande sammanhang.”2  Den kommunikativa 
kompetensen blir alltså viktig också i enskilda skolämnen. En del i detta är elevens 
förmåga ta till sig information i ämnet och uttrycka sig.  

I skolans värld är läroboken central och de texter som presenteras är ofta den viktigaste 
källan för eleverna att skaffa sig kunskaper om ett ämne. Samtidigt visar 
undersökningar att elevernas läskompetens har blivit sämre under senare år.3 Om stora 
delar av eleverna har svårigheter att förstå sammanhängande texter innebär det att 
många lämnar skolan med bristande kunskaper. Detta kan på sikt medföra en risk för 
utanförskap och minskade möjligheter att påverka sin situation.  

Lärobokens språkliga utformning är av stor vikt för elevernas förståelse av texten. 
Monika Reichenberg4, som forskar om läromedel vid Göteborgs universitet, har i ett 
flertal försök påvisat att om texter bearbetas genom att de förses med variablerna röst 
och kausalitet ökar elevernas läsförståelse. Röst innebär i detta sammanhang vissa 
språkliga inslag som gör att texten ”närmar” sig läsaren och kausalitet innebär att 
orsakssambanden görs tydliga. 

Utifrån våra yrkesroller som gymnasielärare respektive utvecklare av läromedel för 
gymnasieskolan har vi i denna undersökning velat studera hur tryckta läromedel 
fungerar som stöd för eleverna i deras lärande. Vi har här särskilt fokuserat på vad 
eleverna förstår av den text de läser och vilken mening de får ut i mötet med texten. 

Det är textens begriplighet, lättillgänglighet, i sig vi här har intresserat oss för, det som 
språkvetaren Björn Melander kallar för ett satsgrammatiskt och textlingvistiskt 

                                                 
1 Ann Palmér, Språk och lärande (Stockholm: Skolverket 2008), 5–7 
2 Ibid. 39, 41 
3 Skolverkets aktuella analyser, Med fokus på läsförståelse (Stockholm: Fritzes 2006) 
4 Monica Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En stuide av elever 
förståelse av olika textversioner (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2000), 
156–158 
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perspektiv.5 Vi har därmed inte tagit samma hänsyn till texten i relation till läsarens 
förutsättningar, förväntningar, läsmål och läsprocesser när han/hon använder sig av 
texten. Vi har inte heller i någon större utsträckning studerat exempelvis textens 
disposition, styckeindelning eller rubriker, det som kallas ett makroperspektiv.6   

Vi har valt texter som ingår i läroböcker som är skrivna för en av Barn- och 
fritidsprogrammets kurser, Pedagogiskt ledarskap. Vi har analyserat två olika texter som 
har samma innehåll – en beskrivning av tre olika ledarstilar – men som till sin 
textkaraktär är mycket olika. Därefter har vi låtit två olika elevgrupper läsa var sin text 
och intervjuat dem för att få en bild av vilken förståelse de har fått i sitt möte med 
texterna. 

2 Bakgrund och syfte 
Det vi har studerat i vår undersökning består av tre delmängder: lärobokstext, elever och 
elevernas förståelse när de läser lärobokstexterna. Vi kommer här att beskriva dessa 
delmängder lite närmare för att få en bas att relatera våra resultat till. 

2.1 Vad är ett läromedel? 
Läromedel och läroböcker var tidigare i princip synonyma begrepp, men idag tolkas 
begreppet lärobok i allmänhet som en del av det större begreppet läromedel, så som 
framgår av Nationalencyklopedins definition av läromedel: ”läromedel, pedagogiskt 
hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok.” 7 

Nationalencyklopedin beskriver kortfattat vad läroböcker/läromedel är och hur de har 
utvecklats från 1800-talet och fram i Sverige:  

”Med en kurs- och timplanereglerad undervisning fanns förutsättningen för läroböcker 
för olika årskurser, och den "moderna" läroboken uppstod, t.ex. i skolgeografi (Carlson 
1887), historia (Odhner 1869) och naturkunnighet (Berg-Lindén 1889). /---/ 
Läromedelsbegreppet har alltmer vidgats, och i princip kan allting användas som grund 
för undervisning. Det förefaller dock rimligt att avgränsa termen läromedel till sådant 
material som direkt är producerat för undervisning.                                           

Läroböckerna utgjorde under en mycket lång tid en norm för vad som var väsentligt, 
och det var huvudsakligen ur dem som eleverna skulle inhämta fakta. Läroböcker, 
liksom läromedel i vidare mening, förmedlar också metakunskaper, dvs. samhällets 

                                                 
5 Börn Melander, ”Läsebokssvenska, bruksprosa och begriplighet. En översikt över 
svensk språkforskning kring läroböcker”. I: Strömquist (red.) Läroboksspråk. Om språk 
och layout i svenska lärobokstexter (Hallgren & Fallgren, Studieförlag AB 1995), 24–
26 
6 Ibid. 27–32 
7 Staffan Selander, uppslagsord läromedel, Nationalencyklopedin, NE.se (Malmö 
februari 2009)  
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uppfattning om vad som bör betraktas som sann och önskvärd kunskap samt dess syn på 
hur kunskap skall bearbetas och användas.”  

I sin avhandling om läroböcker i svenska som andra språk förmedlar Jörgen Mattlar 
följande beskrivning av vad läromedel är: ”Läromedel ingår i genren sakprosa som har 
tre huvudfunktioner, nämligen att upprätthålla ett kollektivt minne, normera sociala 
praktiker och sprida kunskaper.”8 Han använder i sin studie en uppdelning av läromedel 
i primära pedagogiska texter, främst producerade för undervisning, och sekundära 
pedagogiska texter, som t.ex. kan vara skönlitterära texter.   

Skolverket definierar ett läromedel som: ”sådant som lärare och elever använder för att 
eleverna ska nå uppställda mål”.9 

Skolan är en skriftspråkskultur.10 Av tradition är de tryckta läromedlen ett viktigt inslag 
i den svenska skolan, även om man länge har använt också andra typer av läromedel – 
som dagsaktuella tidningsartiklar, fackböcker och digitala databaser och program. Som 
synes kan läromedel uppfattas både snävt (”material som är direkt producerat för 
undervisning”) och mycket vidare. I vår studie har vi inriktat oss på läromedel som har 
producerats direkt för en speciell kurs inom gymnasieskolan, och valt ut texter från två 
läroböcker.  

2.1.1 Lärobokens olika funktioner 
Monika Reichenberg menar att läroboken har flera olika funktioner utöver de rent 
pedagogiska. Förutom att förmedla kunskaper är läroboken en förebild för elevers skriv- 
och språkutveckling. Textens innehåll och utformning ger vägledning för eleven och en 
möjlighet att utveckla lässtrategier och mönster för skrivutveckling.11 

Läromedel har fortfarande en styrande funktion i undervisningen framhåller 
Reichenberg. Genom läroboken garanteras likvärdighet och enhetlighet. Eftersom 
läroboken har varit en självklarhet i skolans värld anser Reichenberg att den samtidigt 
kan bli en bromskloss för förändring.  

Andra studier av undervisning visar att lärare gärna följer boken istället för att planera 
efter egna tankar och kursplanen, dvs. man låter boken bestämma både arbetsgång och 
innehåll. Lärare förutsätter att läromedelsförfattare följer kursplanerna och läroboken får 
rollen som kursplan.12 

                                                 
8 Jörgen Mattlar, Skolbokspropaganda En ideologianalys av läroböcker i svenska som 
andra språk (1995–2005) (Uppsala: Studia Didactica Upsaliensia 1 2008), 19  
9 Skolverkets Rapport nr 284, Läromedlets roll i skolundervisningen (Stockholm: 
Fritzes 2006) 
10 Ulrika Magnusson, Språk i ämnet (Stockholm: Skolverket 2008), 36 
11 I Martin Ransgart, Begriplighet och engagemang i lärobokstext: En undersökning av 
läsförståelse hos mellanstadieelever (Meddelande från institutionen för nordiska språk, 
Stockholms universitet. 2003), 3  
12 Johan Nelson, Hur används läroboken av lärare och elever? (NorDiNa 4 2006) 
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Reichenberg anser också att läroboken har en demokratisk funktion i den meningen att 
eleven blir en kompetent samhällsmedborgare. Utan specialiserade kunskaper och 
förmåga att tillägna sig ett abstrakt språk har man små möjligheter att uppnå jämlikhet. 
13 

Läroboken är också en förutsättning för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn när de 
har hemläxor.  

2.1.2 Läroboken och eleven  
Ett tryckt läromedel ska stödja eleverna i deras utveckling både av en ämneskunskap 
och av ett språk/språkbruk som är gängse i det ämnet. Det är alltså två processer som 
sker samtidigt och som förutsätter varandra.   

För att läromedlet ska ha avsedd effekt, dvs. öka elevens kunskaper, måste det ha ett 
begripligt språk och ligga på rätt nivå. Denna nivå menar Reichenberg ska ligga ”steget 
ovanför inlärarens aktuella nivå”.14  

Med tanke på elevernas varierade kunskapsnivå, så som den bl.a. avspeglar sig i 
Staninetesten som vi kommer att presentera utförligare längre fram (se avsnitt 3.1), 
torde en och samma ”genomsnittliga” lärobok vara på tok för avancerad för somliga 
elever, samtidigt som vissa elever inte blir tillräckligt stimulerade.  

Forskning visar att det finns situationer när eleverna uppfattar text som en 
informationskälla, men inte som något som går att tolka eller läsa på olika sätt. Eleverna 
får inte stöd i sin läsning eller hjälp med sina lässtrategier. De står i stort sett ensamma 
med sin läsning av specialiserade och abstrakta texter.15 

2.2 Vad påverkar elevens förståelse av 
lärobokstexter? 
Det är mycket som påverkar elevens förståelse av lärobokstexter: elevens egna 
kognitiva förutsättningar, erfarenheter, läsmål, situationen i klassrummet, textens 
beskaffenhet osv. Vi har i vår undersökning valt att fokusera på faktorer i texten. 

”Texterna i en lärobok bör på lämpligt sätt vara anpassade till elevens språkförmåga, 
kunskaper och allmänna intellektuella utveckling så att eleverna har en så stor chans 
som möjligt att tillgodogöra sig det som står i läroboken.”16  

                                                 
13 Monica Reichenberg, Gymnasieelever samtalar kring facktexter. En studie av 
textsamtal med goda och svaga läsare (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 
2005), 1–4 
14 Monica Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers 
förståelse av olika textversioner, 4 
15 Magnusson, 29–40. I detta fall handlade det om läromedel i SO och NO. 
16 Melander, 31  
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Att förstå en text handlar inte bara om att tolka mening för mening. Meningarna hänger 
ihop och våra uppfattningar om innehållet i meningarna integreras till en inre 
föreställning.17  

Reichenberg beskriver den kognitiva textprocessen på följande sätt18: Eleven läser en 
text genom att avkoda explicit information i texten och kombinera den med sin kunskap 
om ordens betydelser, språkliga regler och sin tidigare kunskap om innehållet. Eleven 
försöker också identifiera varje bit av ny textinformation och avgöra hur den hänger 
samman med den information som redan stått i texten. Allteftersom eleven läser 
omskapar han/hon sin föreställning av textens innehåll. Denna föreställning formas 
genom att eleven ser samband mellan sina omvärldskunskaper och informationen samt 
mellan tidigare och ny information i texten. 

Det finns redan en ganska omfattande forskning av olika faktorer som påverkar elevers 
förståelse av olika texter. Det är exempelvis texternas grad av abstraktion, 
generalisering och tekniskt språkbruk, och språkliga former som förtätar texter (en 
nominaliserad stil). Reichenberg m.fl. språkforskare har sorterat in många av dessa 
språkdrag under två övergripande begrepp: röst och kausalitet. 

2.3 Tidigare forskning om läroböcker och 
läsförståelse 
Forskningen om läromedel är omfattande och med varierande inriktning, vilket bl.a. 
framgår av Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds trettiosexsidiga bibliografi, 
Forskning om läromedel.19 Vi har i detta stora utbud främst fokuserat på ett antal 
rapporter som handlar om läsarens förståelse av lärobokstexter. Huvudsakligen har vi ett 
mikroperspektiv som handlar om hur textens ”olika mindre informationsdelar är knutna 
till varandra och hur de samspelar för att bilda en textuell helhet vid läsning”.20 Detta 
perspektiv inriktar sig på exempelvis ordklassfördelning (t.ex. frekvensen verb i 
förhållande till substantiv), ordförråd (variation och förekomst av vanliga/ovanliga ord) 
och syntax (meningslängd, bisatser). 

2.3.1 Röst och kausalitet 
En central svensk forskare inom detta område är Monica Reichenberg. Inspirerad av två 
amerikanska undersökningar av läsförståelse under 1990-talet har hon i sin avhandling 

                                                 
17 Ulla Ekvall, ”Läroboken – begripligt och intressant?”. I: Strömquist (red.) 
Läroboksspråk. Om språk och layout i svenska lärobokstexter (Uppsala: Hallgren & 
Fallgren, Studieförlag AB 1995) 
18 I Ransgart, 8–9 
19 Monica Reichenberg, Forskning om läromedel (Sveriges Läromedelsförfattares 
Förbund, En bibliografi, uppdaterad 2008) 
20 Melander, 24 
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undersökt hur elevers förståelse av lärobokstexter påverkas av två faktorer: röst och 
kausalitet.21  

Reichenberg utgår ifrån läroböcker i historia och samhällskunskap och konstaterar att 
läroböcker i historia från och med 1950-talet har blivit mer informationstäta (med mer 
information i meningarna), att de är präglade av stoffträngsel, innehåller mindre mängd 
text, mer bilder och inte längre har en berättande stil.  

Läromedlen är uppbyggda enligt osthyvelsprincipen. Varje avsnitt finns med i förkortat 
skick. Hög grad av substantiv och substantiverade ord skapar en faktatät, distanserande 
text. I en strävan att korta ned texterna och minska antalet bisatser har man även 
minskat antalet satskonnektorer (som tydliggör sambandet mellan satserna), vilket har 
lett till en högre grad av underförstådda kopplingar. 

Abstraktionsnivån i texterna har ökat, med många termer och färre exempel. Ofta är 
författarna ämnesspecialister som missar att eleverna inte kan så mycket. Allt 
sammantaget har lett till att röst och kausalitet har tonats ned i texterna. 

Reichenberg ville i sin studie – ett test genomfört med över 800 elever i åk 7 – 
undersöka vilken effekt det har för elevernas förståelse av lärobokstexter i historia och 
samhällskunskap om man tillför mer röst och kausalitet i texterna. Hon ville också ta 
reda på om det är någon skillnad mellan elever med svenska som förstaspråk respektive 
elever som har det som andra språk. Elevernas läsförståelse mätte hon med 
flervalsfrågor. Hennes syfte med testet var att få fram läroböcker som är lättare för 
eleverna att förstå. 

Resultatet av testet var att textversionerna med mer röst och med mer röst och kausalitet 
ökade läsförståelsen markant för både elever med svenska som första språk och elever 
med svenska som andra språk, men allra mest för andraspråkseleverna. Att enbart 
tillföra mer kausalitet skapade inte samma ökade läsförståelse.  

2.3.1.1 Vad är röst? 
Monica Reichenberg definierar röst som de språkliga drag som närmar texten till 
läsaren. Det kan handla om att författaren blir synlig i texten, texten har ett personligt, 
talande språk. Texten präglas av ett slags muntlighet, ett berättande, ofta dialogform, där 
aktörerna uttrycker känslomässiga reaktioner. Den har en aktiv form. Det abstrakta görs 
levande genom att det blir konkret. (Exempel: Som att begreppet arbetskraft ersätts av 
satsen människor som arbetar.) 

Röst och direkt tilltal ger en enklare meningsbyggnad och koherens (att textens delar 
tydligt hänger samman med varandra), utan att innehållet blir förenklat. 

Röst skapar en livfullhet och dynamik i texten, som bjuder in läsaren att bli mer aktiv, 
mer medskapande, i förhållande till texten. 

2.3.1.2 Vad är kausalitet? 
Kausalitet betyder orsakssamband och här handlar det om ord i texten som tydliggör hur 
ett fenomen leder till ett annat. Det är ledtrådar i texten som hjälper läsaren att förstå. I 
                                                 
21 Monica Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers 
förståelse av olika textversioner, 53 
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stället för att låta en del vara underförstådd, tydliggörs samband och sammanhang. 
Författaren hjälper på detta sätt läsarna att koppla ihop det nya de läser om med sådant 
som de redan känner till. 

När läsaren har svårt att förstå kan det bero på att texten har låg koherens, få ledtrådar, 
dåligt med explicita satskonnektorer (formord som eftersom, emellertid, trots att) 
och/eller att läsaren har dåliga förkunskaper.  

Mycket informationstäta texter har låg koherens. 

Hög grad av koherens hjälper svagare elever mer än starka. De starka kan bli ”passiva” 
av att den höga koherensen inte innebär någon utmaning – det blir för lätt att förstå.  

2.3.1.3 En annan faktor – inferens 
Röst och kausalitet är de två överordnade begreppen som Monica Reichenberg använde 
sig av i sin undersökning. De hänger nära samman med andra faktorer som påverkar 
elevernas förståelse av texter. En av dem är inferens, förmågan att kunna ”läsa mellan 
raderna”, dvs. dra slutsatser av textens innehåll och föra in ytterligare kunskap, som inte 
finns i texten, för att förstå.22 

Läsning är ett möte mellan text och läsare. För att detta möte ska bli lyckosamt och 
resultera i förståelse krävs att läsaren är en aktiv medskapare. För att läsaren ska kunna 
vara det krävs att han/hon kan avkoda orden, förstår ordens betydelse och har 
förkunskaper om ämnet för att kunna inferera.  

Monica Reichenberg beskriver i sin avhandling hur många läromedel har mycket 
implicit information, vilket kräver att läsaren själv i mycket stor utsträckning ska fylla 
på det som saknas i texten, ”läsa mellan raderna”. Detta har lässvaga läsare svårt att 
göra. De klarar inte lika bra att göra kopplingen mellan det nya och det gamla som de 
redan känner till.  

När läroböckerna blir mer kortfattade och informationstäta utesluts och undanskyms så 
många led att läsaren har svårt att förstå betydelsen.  

Den språkliga koncentrationen visar sig i en hög grad av abstraktion, en riklig 
förekomst av passiv form, satsförkortningar, sammansatta ord osv.23 

2.3.2 Läsbarhet och LIX 
Björn Melander listar i sin uppsats ”Läsebokssvenska, bruksprosa och begriplighet. En 
översikt över svensk språkforskning kring läroböcker” ett antal faktorer som kan tänkas 
bidra till att göra språket i en text svårare.24 Det är ”ovanliga ord, abstrakta ord, många 
olika ord, långa ord, långa meningar, många bisatser, djupa underordningsgrader vid 
bisatser, oklara syftningar för pronomen och liknande, syntaktiska konstruktioner som 

                                                 
22 Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg, Vad är lättläst? (Stockholm: 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 2008), 30–32 
23 Monica Reichenberg Gymnasieelever samtalar kring facktexter. En studie av 
textsamtal med goda och svaga läsare  
24 Melander, 31–32  
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kräver mycket av närminnet, ett tätt faktainnehåll osv.” Han menar att det finns många 
parametrar att ta hänsyn till vid bedömningen av en texts läsbarhet. Melander använder 
ordet läsbarhet här som ett mått som kan användas när man ser begripligheten i en text 
som något rätt konstant och som ligger i texten i sig.  

Melander nämner i detta sammanhang läsbarhetsformeln LIX, som många hävdar vara 
ett alltför enkelt mått, men som Melander anser ger bra vägledning om en texts 
ytspråkliga komplexitet. Dock fungerar inte LIX som ett verktyg för att förenkla texter, 
menar han.25  

LIX-formeln konstruerades av C.H. Björnsson 1968 och den utgår ifrån Björnssons 
slutsats att meningslängden och andelen långa ord är de mest avgörande 
läsbarhetsfaktorerna. Genom att räkna fram den genomsnittliga meningslängden i en 
sammanhängande text och räkna ut den genomsnittliga andelen långa ord (hur många av 
totala antalet ord som innehåller fler än sex bokstäver) och addera dessa två tal (andelen 
långa ord först multiplicerat med 100) får man fram textens läsbarhetsindex. Texter som 
hamnar på LIX 40–50 betecknas som medelsvåra motsvarande normal tidningstext, på 
50–60 som svåra, vilket är normalt värde för officiella texter, och över 60 som mycket 
svåra motsvarande byråkratsvenska.26  

2.3.3 Begriplighet och engagemang  
Martin Ransgart utgår ifrån Monica Reichenbergs avhandling i sin rapport Begriplighet 
och engagemang i lärobokstext – en undersökning av läsförståelse hos 
mellanstadiebarn (2003). Där undersöker han i två skolor hur större grad av röst och 
kausalitet i ett NO-läromedel ökar elevernas förståelse och engagemang. 

Ransgart säger om begriplighet att om man ska kunna läsa och förstå en text måste 
texten vara sammanhängande (koherent). Textens olika mindre beståndsdelar ska fogas 
ihop till en större sammanhängande helhet. Texten hålls samman av ordval, 
textbindning, tematisering, tema-rema (hur ny information presenteras i förhållande till 
redan känd information) och innehåll.   

Ransgart konstaterar att Reichenberg i sina bearbetade textversioner (där hon arbetar in 
mer röst, mer kausalitet och både-och) framförallt ändrar på menings- och styckenivå, 
inte på makrostrukturell nivå. Hon ändrar exempelvis inte på styckenas inbördes 
ordning eller på rubrikerna. 

Han pekar på att Reichenberg fokuserar på språkliga drag som hjälper läsaren att se 
orsakssamband; det som hon kallar kausalitet.27 Det är konnektiver (av andra forskare 
kallade konnektorer) som uttrycker kausalitet: alltså, annars, därför att, eftersom, trots 
att, även om. Inte bara kausala konnektiver synliggör hur textens olika delar logiskt 
hänger samman, utan också konsekutiva (följd), finala (avsikt), koncessiva 
(medgivande) och temporala (tid) konnektiver skapar tydligare samband. Andra sätt att 
synliggöra orsak–verkan är lexikaliska uttryck som ledde till att, berodde på, medförde, 
gjorde att, bidrog till. Dessutom kan orsakssamband visas explicit i form av en sats.  
                                                 
25 Ibid. 33 
26 Lundberg och Reichenberg, 39–42 
27 Ransgart, 7–8 
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Det räcker dock inte att texten är koherent, den måste också engagera läsaren, menar 
Ransgart, i likhet med Reichenberg. Engagemang går hand i hand med begriplighet. 
Förstår man inte, är det svårt att engagera sig. Men begriplighet behöver inte vara 
engagerande i sig. Läsaren måste uppleva att texten angår honom/henne. Det kan 
åstadkommas t.ex. genom att författaren minskar distansen mellan läsaren och texten. 

Här kommer Reichenbergs begrepp röst in, och Ransgart delar upp begreppet i följande 
delmängder28: 

• Dynamik: texten präglas av många verb som betecknar konkreta handlingar. 
Motsatsen är passiver, satsförkortningar och svaga och obestämbara subjekt. 
Exempelvis osynliggör verbalsubstantiv både tiden och vem som agerar, vilket 
gör texten mer abstrakt. 

• Muntlighet: som innebär att texten har en talspråklig karaktär, är mer 
mottagaranpassad, mer verbal med många verb och pronomen, innehåller fler 
vardagliga ord och inslag av dialog mellan personerna i texten (s.k intern 
dialogiskhet), och som en följd av det blir mer allmänt hållen. Motsatsen är den 
nominala stilen som är mer informationstät, med många substantiv, attributiva 
prepositionsfraser och uppräkningar, och som är mer specifik med sammansatta 
ord, fackord och många och långa formord (som flerordsprepositioner).  

• Närhet: som tar sig uttryck i att författaren direkt vänder sig till läsaren (s.k. 
extern dialogiskhet), att det finns slutsatser om sambandet mellan olika 
händelser, vad de inblandade känner, och där författaren är mer synlig i det att 
han/hon visar sina egna känslor och associationer och använder utrop och 
värderande uttryck.  

2.3.4 Textrörlighet och informationstäthet 
I var sin PM skrivna på uppdrag av Skolverket behandlar Anne Palmér och Ulrika 
Magnusson språkets betydelse för kunskapsutvecklingen. I sina rapporter framhåller 
bägge att det är viktigt med ett språkligt perspektiv i alla ämnen, bl.a. för att språkliga 
aktiviteter stöder lärandet.29  

Palmér och Magnusson går i sina rapporter bl.a. igenom faktorer som påverkar 
elevernas förståelse av olika skoltexter. Bägge talar i detta sammanhang om begreppet 
textrörlighet, som forskare ofta använder i sina analyser av elevernas förståelse av 
texter.30 Textrörlighet står för i vilken mån eleven exempelvis kan identifiera det 
viktigaste i en text, sammanfatta texten, fylla ut tomrum i den samt dra allmängiltiga 
slutsatser utifrån den. Textrörlighet beskriver i vilken utsträckning eleven kan associera 
från texten till annat utanför texten, som vardagskunskap, annan skolkunskap eller andra 
texter. Hög ”textrörlighet tyder på att eleven står i ett dialogiskt förhållande till sin text” 
och därmed kan ta med sig erfarenheter från sitt arbete med texten till andra 

                                                 
28 Ibid. 10–14 
29 Palmér, Magnusson  
30 Palmér, 31–32, Magnusson, 17 
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sammanhang. En delmängd i detta begrepp är som synes det som Reichenberg m.fl. 
kallar inferens (se avsnitt 2.3.1.3).  

Magnusson tar upp täthet som ett utmärkande drag i skolspråket, som gör texterna 
tyngre och mer krävande för läsaren.31 Tätheten definieras som den mängd information 
som en mening innehåller. Det är framför allt nominalfraser, substantiv eller pronomen 
med bestämningar, som kan laddas med mycket information.  

I en nominal stil görs andra ordklasser, som adjektiv och verb, i stor utsträckning om till 
substantiv (nominaliseras) och detta bidrar till att en text kan komprimeras. Motsatsen 
är den verbala stilen, som kännetecknar talspråket.  

Också Ransgart talar om graden av informationstäthet, som han definierar som hög 
andel av substantiv, substantiverade adjektiv, verbalsubstantiv, eller particip med 
substantivändelser.32   

2.4 Sammanfattning av bakgrund 
Vi har förutom mer generella studier av vad i läromedel som påverkar läsarens 
förståelse av innehållet, tagit del av undersökningar av hur elever med svenska som 
första respektive andra språk förstår läroböcker i historia och samhällskunskap på 
högstadiet.33 Vi har även tittat på undersökningar om hur elever med svenska som andra 
språk förstår ord i åk 1 på omvårdnadsprogrammet34 och om mellanstadieelevers 
läsförståelse35 inom NO. Dessa undersökningar har nu några år på nacken.  

Vi har inte funnit någon undersökning där elever på Barn- och fritidsprogrammet står i 
fokus. Vi är intresserade av att studera hur elever inom denna yrkesinriktade utbildning 
idag tar sig an och förstår lärobokstexter.  

2.5 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärobokstexternas språkliga utformning 
påverkar elevernas förståelse av ett ämne, i det här fallet olika ledarskapsstilar. Vi vill 
försöka utröna vad i de aktuella texterna som underlättar respektive hindrar förståelsen. 
Vi har också som ambition att diskutera hur pedagogiska åtgärder såväl i läroboken som 
i klassrummet kan skapa förutsättningar för en ökad förståelse av texter. 
Våra forskningsfrågor är således: 

                                                 
31 Magnusson, 17–19 
32 Ransgart, 13 
33 Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av 
olika textversioner 
34 Reichenberg, Gymnasieelever samtalar kring facktexter. En studie av textsamtal med 
goda och svaga läsare 
35 Erica Olsson, Läsbarhet hos läroböcker i NO. En studie av röst och kausalitet i 

lärobokstexter för skolår 4–6 (Högskolan i Kalmar, lärarprogrammet 2007)  
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• Vad förstår elever när de läser och tolkar en text med för dem inte tidigare känt 
ämnesinnehåll?  

• På vilket sätt verkar textens karaktär underlätta respektive försvåra elevens 
förståelse? 

3 Vår undersökning 
Förståelse av en text är något som uppstår – i större eller mindre utsträckning – när en 
enskild läsare möter en bestämd text, i en bestämd situation, och med ett bestämt syfte. 
Förståelsen kan uppstå också efter själva mötet, läsningen, exempelvis som en följd av 
att läsaren pratar med andra om sin läsupplevelse. 

Vi har valt att i denna undersökning inrikta oss på läsarens upplevelse och förståelse av 
en text, så som vi tolkar detta utifrån svaren på ett antal frågor som vi har ställt till 
honom/henne. Denna förståelse har vi sedan försökt relatera till den lästa textens 
speciella karaktär.  

Läsarens individuella förutsättningar inför läsningen, sammanhanget när texten lästes 
och syftet med läsningen lämnar vi därhän i denna undersökning, väl medvetna om 
också dessa faktorers betydelse för läsarens förståelse.  

3.1 Barn- och fritidsprogrammet 
Vi har i vår undersökning intervjuat tio elever som går på Barn- och fritidsprogrammet 
på Vipans gymnasieskola i Lund. Barn- och fritidsprogrammet (BF) är ett av de 
nationella yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan.36 BF syftar till att ge 
grundläggande kunskaper för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och 
sociala yrkesområden samt inom kultur- och fritidssektorn. Programmet syftar även till 
att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. 

BF är, trots att det tillhör de yrkesförberedande programmen, en utbildning med många 
teoretiska inslag. Det karaktäristiska är programmets tvärvetenskapliga innehåll och det 
pedagogiska perspektivet. För elever som söker sig till programmet är det inte sällan en 
överraskning att så mycket renodlat ”plugg” ingår i utbildningen – namnet till trots.  

Läsår 2008/09 var det totalt 15 758 ungdomar som studerade på BF.37 Av dem var 11 
500 flickor och 4 258 pojkar. 13 % av dem (1 390 av flickorna och 668 av pojkarna) 
hade utländsk bakgrund, vilket definieras av Skolverket som ”Elever födda utomlands 
samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands”. Detta kan jämföras 
med ett annat yrkesförberedande program, Hotell- och restaurangprogrammet, med 
ungefär samma antal elever (totalt 15 443 elever). På det programmet var fördelning 
mellan flickor och pojkar jämnare (9 653 flickor och 5 790 pojkar) och färre elever, ca 

                                                 
36 Skolverket, SKOLFS 2000:77, Programmål och kursplaner för Barn- och 
fritidsprogrammet (Stockholm: Fritzes 2000) 
37 skolverket.se, Statistik, Tabell 4C och Definitioner (Skolverkets hemsida mars 2009) 
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11 %, hade utländsk bakgrund (863 av flickorna och 806 av pojkarna). På det största 
studieförberedande programmet, Samhällsvetenskapliga programmet med totalt 92 417 
elever, var fördelningen en annan, med en större andel flickor (53 424 flickor, 36 993 
pojkar) och en klart större andel, 17 %, elever med utländsk bakgrund (9 099 av 
flickorna och 6 785 av pojkarna). 

De elever som har deltagit i vår studie går i åk 1. I början av åk 1 genomförs ett 
läsförståelsetest (Staninetestet38) bland alla elever på Vipan. Av de cirka 60 elever som 
började i årskurs 1 på BF höstterminen 2008 ligger knappt hälften, 27 elever, under 
värdet 4, vilket i praktiken innebär att de har stora lässvårigheter och behov av 
specialpedagogisk hjälp. Endast 4 elever har värden över 6. Det är svårt att säga om 
detta faktum är representativt för BF överlag, men erfarenheter från Vipans 
lärarkollegium på BF pekar på att elevernas förkunskaper blivit allt sämre. Enligt en av 
specialpedagogerna på programmet behöver mer än hälften av alla elever stöd i form av 
egen dator, Daisyskivor, hjälp från skolans specialpedagog m.m. Resurserna är 
begränsade och det är bara de elever som har någon form av diagnos, framförallt 
dyslexi, som kan garanteras hjälp.   

3.1.1 Kursen pedagogiskt ledarskap 
Kursen Pedagogiskt ledarskap är en av de obligatoriska kurserna som alla elever på BF 
ska genomgå. Oftast läser de den i åk 2. I kursmålen står följande: 

”Kursen skall ge kunskap om teorier i ledarskap samt hur människor kan motiveras och 
animeras till deltagande och delaktighet. Den skall även ge kunskap om sambandet 
mellan olika ideologier och pedagogiska idéer å ena sidan och ledarskap, verksamhet 
och organisation å den andra. Dessutom är ett mål för kursen att ge kunskap om 
grupprocesser och hur dessa påverkar ledare, individ och grupp. Kursen skall även 
spegla olika föreställningar om kvinnligt och manligt ledarskap samt etik- och 
moralfrågor förknippade med pedagogiskt ledarskap.” 

Bland kursplanens mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutat kurs finns följande: 

”… ha kunskaper om olika typer av ledarskap 

… ha grundläggande kunskap om hur ledare kan motivera och inspirera grupper och 
individer… 

… ha kännedom om den pedagogiska ledarens roll /…/ och betydelse som förebild.”39 

                                                 
38 Testet är uppdelat i fyra olika delar – läsförståelse, ordförståelse, ”djurtest” (handlar 
om att identifiera djurord) och diktamen. Vi har utgått från värden i de två förstnämnda. 
Läsförståelsetestet är uppbyggt med korta texter där eleven får uppgiften att välja en 
lämplig rubrik bland flera möjliga, samt välja ut ett antal påståendemeningar som är rätt. 

Ordförståelsetestet innehåller typiska skolspråkliga ord – generella ”vetenskapliga” ord 
som redogöra, väsentligt, korrigera, rangordna – som de ska hitta förklaringar eller 
synonymer till, bland fem alternativ. 
39 Skolverket, SKOLFS 2000:77, Programmål och kursplaner för Barn- och 
fritidsprogrammet  
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3.2 Uppläggning och genomförande 

3.2.1 Urval och ramar 
Till vår undersökning har vi valt två läroböcker som utkommit med tolv års mellanrum: 
Roland Bohlins Pedagogiskt ledarskap från 1995 och Liselotte Olssons bok med samma 
namn från 2007. I dessa läroböcker har vi identifierat ett kort ämnesmoment som 
behandlas i bägge: de tre olika ledarstilarna demokratisk, auktoritär och låt-gå.  

Detta ämnesmoment presenteras på drygt fyra sidor i Bohlins bok och på två sidor i 
Olssons. Avgränsningen vad gäller textmängd är gjord med stöd i Reichenbergs 
resonemang om vad som i forskningssammanhang är ett vanligt textomfång vid 
textanalys.40 

Dessa två texter har vi analyserat språkligt för att se vad som skiljer dem emellan. I 
denna analys har vi använt oss av begrepp som forskare har identifierat som 
betydelsefulla för elevers läsförståelse, som röst, kausalitet, konkretion, abstraktion, 
informationstäthet, textrörlighet och LIX. 

Fem elever fick läsa den ena textversionen, fem den andra. Därefter intervjuade vi dem 
utifrån en frågemall, för att undersöka vilken förståelse de hade fått av texterna och 
vilken mening de hade ”skapat”.  

För att eleverna skulle ligga på ungefärlig samma läsförståelsenivå valde vi ut de elever 
som låg kring värdet 4-6 vid klassernas diagnostiska test (Staninetestet, se avsnitt 3.1). 
Vår bedömning var att dessa elever hade tillräcklig kapacitet för att läsa en normal text, 
även om deras resultat låg precis över den nivå när man borde få hjälp. Vi bestämde oss 
för att tillfråga elever i två av de fyra klasserna. 

Samtliga tillfrågade visade sig vara intresserade och vid de två intervjutillfällena 
uppstod inget bortfall. Vi samlade dessa tio elever före intervjutillfällena och berättade 
vilka vi är och vad som är syftet med vår undersökning. Vi informerade om att deras 
deltagande var frivilligt och garanterade dem sekretess och att deras individuella resultat 
inte skulle komma att påverka deras betyg.41 Intervjuerna genomfördes en vecka senare, 
vid två olika tillfällen, individuellt i ett grupprum på skolan. Tre av 
karaktärsämneslärarna på BF gav sitt medgivande till att låta eleverna bli intervjuade 
under deras lektionstid. 

Vid bägge intervjutillfällena hade en av oss huvudansvaret för att genomföra intervjun 
medan den andra lyssnade och antecknade samt i vissa fall ställde kompletterande 
frågor.  

                                                 
40 Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av 
olika textversioner, 72 
41 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (1990) 
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3.2.2 Analys av de två texterna 

3.2.2.1 Den korta texten 
Den kortare texten om olika ledarskapsstilar omfattar två sidor (s. 117–118) i läroboken 
Pedagogiskt ledarskap, av Liselotte Olsson, utgiven 2007. 

Totalt består boken av fem kapitel, 250 sidor och den text vi använde ligger i kapitel 3 
Ledarskap. 

Läroboken beskrivs på följande sätt på baksidestexten: ”Pedagogiskt ledarskap tar 
upp/…/vad man ska tänka på i en ledarskapssituation för att gruppmedlemmarna ska 
motiveras och stimuleras. /…/ Dessutom diskuteras olika ledarstilar och vilka 
pedagogiska ledarroller som finns i samhället.”  

3.2.1.1.1 Typografi 

Textens satsbredd är lite drygt 10 cm, satshöjden 17 cm. Rubrikerna är satta i en grotesk 
stil (utan ”klackar”), halvfet, brödtexten i en antikva (med ”klackar”). Nytt stycke 
markeras med indrag. Det finns tre enstaka ord i marginalen, i en liten grotesk stil. Det 
saknas illustrationer och uppgifter. 

3.2.1.1.2 Innehåll 

Vad låter texten oss veta om de olika ledarstilarna? Vi har utgått ifrån fem centrala 
perspektiv på de tre ledarskapsstilarna, som kort sammanfattat beskrivs så här i den 
korta texten (A står för auktoritär ledare, D för demokratisk och L för låt-gå-ledare): 

• Egenskaper A: behov av att hävda sig, intolerant mot andra, D: en auktoritet, 
”en i gänget”, L: svag, vågar inte motsätta sig de underlydandes beslut 

• Vad är viktigt för respektive ledarstil? A: tillåter inte att någon ifrågasätter de 
beslut som fattas, D: accepterar sin ledarroll, delegering, L: ledaren klarar av 
någon anledning inte den ledande rollen eller ledaren väljer låt-gå för att låta de 
underställda ta mer ansvar (vanligt på 60- och 70-talet) 

• Hur fattas beslut? A och D: alla får vara delaktiga när beslut fattas, andra inom 
organisationen får ibland fatta beslut (delegering), vågar fatta obekväma beslut, 
L: de underlydande fattar beslut, stormöten 

• Styrmedel A: skapar tryck på de underställda, D: demokratiskt, samarbetar och 
tar hänsyn till allas åsikter, L: använder inga styrmedel  

• Hur påverkas gruppen? A: ”hackordning” uppstår i gruppen, D: en känsla av 
säkerhet, frihet, kamratskap, L: de underställda gör som de vill, osäkerhet, 
djungelns lag 

3.2.1.1.3 Språkliga drag 

Avsnittet inleds med en introduktion under rubriken ”Vilken ledare vill vi ha?” i en 45 
ord lång mening med flera bisatser. Inledningen ger ett slags övergripande förförståelse 
till hela den kommande texten.  
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Texten är uppdelad i tio ganska korta stycken (mellan tre och sex rader långa) och det 
finns fyra rubriker, där en är en fråga och de tre andra är substantiv med syftning på en 
typ av ledare (ental bestämd form). 

Texten innehåller många nominalfraser (substantiv eller pronomen med bestämningar, 
t.ex. ”vad man tror är lämpligast för den specifika uppgiften,” [styr vilken sorts ledare 
man vill ha]) som är mer eller mindre abstrakta, och de som agerar osynliggörs inte 
sällan genom att verben står i passiv form eller subjektet är ett indefinit pronomen 
(”arbetade man exempelvis med stormöten” vår kursivering) eller ett formellt subjekt 
(”det är ofta ”djungelns lag” som gäller”, ”det uppstår ofta en ”hackordning” i gruppen” 
våra kursiveringar). 

Det finns få bisatser men några riktigt långa meningar (45 och 27 ord som mest). Det 
finns även några inskjutna bisatser: ”Det innebär att de ledare som är underordnade är 
lika auktoritära i sin tur” (vår kursivering). 

Satsförkortningar förekommer: ”rådande kultur och religion”, ”ledare med auktoritet”. 

De många nominalfraserna och satsförkortningarna skapar en nominal stil som ökar 
textens informationstäthet.  

Längre, ”svåra” och abstrakta ord är kultur, religion, specifika, policy, ideologi, 
auktoritär, intolerant, auktoritet (förklaras som en person som har anseende, ett 
förtroende att leda andra), underlydande, oorganiserade, verksamhet, ledarskapsteori, 
mellanchefer, demokrati (förklaras som folkstyre), övergripande, organisationen, 
delegering (förklaras som att låta andra bli delaktiga i ansvarsfulla arbetsuppgifter).  

Begreppet demokratisk ersätts ett par gånger av ett personligt pronomen: hon.  

Det finns inslag av röst i texten, i form av  

• en direkt fråga: Vilka ledare vill vi ha? 

• användning av ordet ”vi”: i den inledande rubriken och i bisatsen ”där vi 
uppfostras demokratisk”, vilket skapar gemenskap mellan författaren och läsaren 

• värderande ordval: ”bör”, ”vågar inte” 

• att författaren tolkar de beskrivna personernas känslor: ”de som leds upplever 
frihet” 

• ord sätts inom citationstecken, vilket skapar en känsla av att ordens betydelser är 
mer ungefärliga är exakta, och ger därmed en sorts talspråklig känsla: 
”hackordning”, ”leda” gruppen”, ”djungelns lag” 

Trots dessa inslag av röst menar vi att det finns en stor distans i texten till läsaren. 

Kausaliteten uttrycks ett par gånger med konnektiver som för att (finalt, dvs. visar en 
avsikt) och med då (temporalt, hur något hänger ihop tidsmässigt). Orsakssamband 
visas också explicit i form av en sats: Det innebär… (s. 117, andra stycket), Resultat 
blir (femte stycket).  

Inte sällan är orsakssambandet helt underförstått, vilket gör texten mer svårbegriplig, 
som i det första stycket där ett antal faktorer räknas upp som styr att ”en enskild person, 
en grupp eller ett helt samhälle vill ha en särskild sorts ledare”. På vilket sätt dessa 
faktorer styr framgår inte. 
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En metafor förekommer, ”På 1960- och 70-talet blåste dock andra vindar i samhället.”, 
som inte förklaras och utan explicit koppling till det tidigare och senare sagda.  

3.2.1.1.4 LIX 

När vi använder läsbarhetsformeln LIX får vi följande resultat för den korta texten: 

Textlängd: 460 ord, 30 meningar 

Genomsnittlig meningslängd: 460/30 =15,3 ord  

Antal ord längre än sex bokstäver: 143 

Genomsnittlig andel långa ord: 143/460 ≈ 0,31 x 100 = 31 

LIX = 15,3 + 31 ≈ 46 

En medelsvår text motsvarande normal tidningstext ligger på ett LIX-värde mellan 40 
och 50.42 

3.2.2.2 Den långa texten 
Den långa texten om olika ledarskapsstilar omfattar lite drygt fyra sidor (s. 124–128) i 
Pedagogiskt ledarskap, av Roland Bohlin, utgiven 1995. Boken består av sammanlagt 
13 kapitel och 262 sidor, och det avsnitt som vi har använt oss av här finns i kapitel 6, 
Ledarskap.  

Läromedlet beskrivs så här i baksidestexten: ”Pedagogiskt ledarskap är ett läromedel för 
Barn- och fritidsprogrammet. Innehållet bygger på mål och betygskriterier för kursen 
Pedagogiskt ledarskap . /---/ Utgångspunkten är de pedagogiska målen med 
verksamheten. Mål, analys, tolkning, planering samt utvärdering är i detta sammanhang 
viktiga begrepp, Olika teorier som är grunden för ledarskap beskrivs genomgående 
utifrån den offentliga sektorns särskilda förutsättningar.” 

I bokens förord, rubricerat ”Till lärare och elever”, står bl.a. följande: ”Kursplanen styr 
också den som skriver läroböcker. En författare omvandlar målen till ett konkret 
innehåll i en lärobok.” 

3.2.2.2.1 Typografi 

Textens satsbredd är 11 cm, satshöjden 20 cm. det finns två rubriknivåer, som är satta i 
antikva, där den underordnade är kursiverad. Också brödtexten är satt i en antikva. Nytt 
stycke markeras med indrag. Det saknas illustrationer och uppgifter. Fotnoter används 
för att förklara ord i texten.  

3.2.2.2.2 Innehåll 

Vad låter texten oss veta om de olika ledarstilarna? Vi sammanfattar här kort denna 
långa text utifrån samma fem centrala perspektiv på de tre ledarskapsstilarna som vi 
utgick ifrån tidigare (A står för auktoritär ledare, D för demokratisk och L för låt-gå-
ledare): 

                                                 
42 Lundberg och Reichenberg, 42 
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• Egenskaper A: intresserad av att ha makt, besserwisser, tillhör eliten, litar inte 
på andra, byter ofta arbetsplats?, ordning och reda, D: grupporienterad, duktig 
lyssnare, L: passiv  

• Vad är viktigt för respektive ledarstil? A: mån om sin position, makt, D: få ut 
det bästa av alla, ta hänsyn till allas kunskap, att utveckla den hon arbetar med i 
rätt riktning, delegerar arbetsuppgifter, dialog, löser konflikter utan att någon 
känner sig överkörd, L: framgår inte av texten. 

• Hur fattas beslut? A: styr genom detaljerade order och direktiv, fattar beslut 
själv, D: överlägger med alla, styr med råd men ej order, vågar besluta i svåra 
frågor, L: har givit upp sin roll, gruppen får besluta 

• Styrmedel A: kritiserar, skrämseltaktik, lydnad, belöningar och bestraffningar, 
kadaverdisciplin, D: vägleder, dialog, L: starkast i gruppen bestämmer mest 

• Hur påverkas gruppen? A: skapar osäkerhet, medlemmarna lär sig inte att ta 
eget ansvar eller utveckla sin egen förmåga, beroende, gruppen lär sig 
kryphålen, lär sig hur man undviker kontroll och smiter från arbetsuppgifter, 
”smöra” för att få förmåner, uppror eller passivitet, minskad arbetsinsats, de 
duktiga lämnar organisationen, D: alla känner att de har betydelse och lika 
värde, gemenskap, alla tar ansvar för sina arbetsuppgifter, kan skapa oro hos 
osäkra människor, bättre kvalitet/effektivitet och ökad trivsel, L: felaktiga eller 
orättvisa beslut leder till osäkerhet eller otrygghet, mobbing, ”hård hud”, 
intolerans, sämre resultat 

3.2.2.2.3 Språkliga drag 

Denna text är ungefär tre så lång som den korta versionen (ca 10 700 tecken jämfört med 
ca 3 200 tecken). 

Texten är uppdelad i 30 stycken, som är mellan som minst en och som mest elva rader 
långa. Vanligast är stycken om sex rader.  

Det finns totalt fyra rubriker på dessa sidor, där den första är överordnad de tre andra. 
Den första är en fråga och de tre andra är substantiv med syftning på typer av ledare 
(flertal, i obestämd form). 

Avsnittet inleds med en introduktion under rubriken ”Hur beslutar ledaren?” där de tre 
ledarskapstyperna presenteras som begrepp i punktform. Rubriken motsvarar inte 
innehållet i den kommande texten, utan är för snäv. Den följande texten handlar om 
mycket mer än hur ledare beslutar.  

Meningarna i denna text är längre, med fler och fullständiga bisatser: ”Ledaren har 
alltså speciella egenskaper, som få andra människor har, vilket gör honom/henne till en 
född, naturlig ledare” (vår kursivering). Det finns fler explicita orsakssamband, dvs. 
många konnektiver.  

Verben är i stor utsträckning aktiva och det är då tydligt vem som agerar. Men det finns 
också exempel på abstrakta och passiva meningar: ”Överläggningen sker i positiv 
anda.”, ”Men efterhand lär sig de underlydande hur kontrollen genomförs.” Och det 
finns en del meningar med inskjutna bisatser: ” Ledarens främsta uppgift – att utveckla 
dem han/hon arbetar med i rätt riktning – är numera i stort sett pedagogisk.” 
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Stilen är mer verbal, vilket minskar meningarnas informationstäthet. 

Kausaliteten är trots de många konnektiverna inte alltid tydlig, som i följande 
påståenden: ”Kvinnor vill helst arbeta i demokratiska, platta organisationer.” och 
”Utveckling innebär att en verksamhet eller en person går i rätt riktning.” Varför 
kvinnor vill detta och vilken riktning som är rätt riktning framgår inte. 

Författaren ger ofta flera exempel i rad för att förtydliga ett sammanhang, eller för att 
visa vilka olika grupper som kan beröras av det som beskrivs: ”Barnen, eleverna, de 
anställda lär sig”. 

Det finns även exempel hämtade från idrottens värld: ”Sådana ledare arbetar ofta endast 
ett eller några år med samma lag.” Här saknas dock en explicit förklaring till varför det 
är så. Förklaringen kommer först efter ett par stycken in på nästa sida: ”Auktoritära 
ledare byter därför ofta arbetsplats, eftersom deras metod inte ger resultat på längre 
sikt.” Observera de dubbla orsakskonnektiven: därför … eftersom. 

De konkreta exemplen, tillsammans med de många konnektiverna, ökar textens 
begriplighet. De kan nog också skapa engagemang, men för övrigt finns det inga tydliga 
försök att dra in läsaren i det han/hon läser, se också nedan om användningen av röst. 

Begreppen auktoritär, demokratisk och låt-gå-ledare ersätts med olika personliga 
pronomen: Den auktoritära ledaren ersätts med han (utom på s. 128: han/hon). Den 
demokratiska ledaren ersätts med hon, han/hon, han eller hon. Låtgå-ledaren ersätts inte 
med personligt pronomen. 

Det finns många längre, ”svåra” och abstrakta ord i texten, som position (förklaras i 
fotnot som ställning), direktiv, instruktioner, kvalitet, kadaverdisciplin, skrämseltaktik, 
demokratisk, passiv (förklaras i fotnot som overksam, oföretagsam), verksamhet, 
organisationen, tolererar, grupporienterad, engagera, dialog (förklaras i fotnot som 
samtal), interaktion (förklaras i fotnot som samspel), rutinfrågor, decentralisering, 
pedagogisk, delegerar (förklaras i texten: ”d v s överlämnar åt andra att besluta i frågor 
där ledaren har beslutsrätt”), kontroll, kryphål, förmåner, system, målstyrning, kvalitet 
(förklaras i texten med ordet effektivitet inom parentes), hierarki, kontroversiell 
(förklaras i texten med det inskjutna ordet omtvistade), argument, låtgå-metoden 
(förklaras i fotnot med laissez faire (franska) = låt gå), individ, varaktigt, effektivitet, 
intolerans (förklaras i fotnot som ofördragsamhet, oförståelse) 

Du, vi förekommer inte i texten och det finns inga andra direkta tilltal till läsaren. Det 
finns dock lite inslag av röst i texten, i form av 

• textens verbala stil, som skapar en sorts muntlighet 

• uttalanden i jag-form: ”Det är jag som är chef. Jag bestämmer. Jag vet bäst!” Det 
auktoritära ledarskapet förklaras bokstavligen i form av en röst, och 
talspråkligheten är tydlig med de tre mycket korta meningarna utan långa 
nominalfraser. Här används röst som ett konkretiserande grepp. 

• en del vanliga ord som markeras särskilt genom att förses med citationstecken: 
”reservbänken”, ”tryck”, ”smöra”, ”velig”, ”överkörd”, ”kelgrisar”  

• att författarens värderingar och känslor framskymtar på några ställen i texten: 
”Att vara en demokratisk ledare är ett ideal att sträva emot.”, ”Det är bättre med 
en auktoritär ledare, som man vet var man har och vad han/hon står för, än en 
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låtgå-ledare som ”velar”.”, vilket här kan ses som ett försök att få läsaren att 
omfatta samma värderingar som författaren. Författaren framför också ibland en 
osäkerhet: ”De kanske också saknar kunskap”. 

• att författaren framför slutsatser om hur personer i texten upplever det som 
händer, som ”För många ger det trygghet.”, ”Alla eller nästan alla känner 
gemenskap med sin organisation och sina kamrater.” 

• en retorisk fråga (en klassisk stilfigur) som skapar en fiktiv känsla av dialog: 
”Finns det då inga problem?” 

Utrop förekommer i meningarna med direkt anföring, men de är inte direkt riktade till 
läsaren, utan fungerar mer som ett förtydligande (konkretisering) av den abstrakta 
texten.  

3.2.2.2.4 LIX 

När vi använder läsbarhetsformeln LIX på denna längre text får vi följande resultat: 

Texten innehåller ca 1 550 ord och 105 meningar. 

Genomsnittlig meningslängd: 1 550/105 ≈ 14,75  

Antal ord längre än sex bokstäver: 360 

Genomsnittlig andel långa ord: 360/1 550 ≈ 0,23 x 100 = 23 

LIX = 14,75 + 23 ≈ 38 

Detta LIX-värde bedöms som lättläst, och motsvarar det som finns i skönlitteratur och 
populärtidskrifter.43 

3.2.3 Intervjumetod  
Vi har i vår undersökning velat fånga in elevernas förståelse och upplevelse av en 
lärobokstext. Eftersom vi tror att de ibland har svårt att sätta ord på abstrakta företeelser 
har vi valt att genomföra undersökningen som en intervju. Tanken var att vi med 
följdfrågor och exempel skulle kunna hjälpa dem att uttrycka sådant som vi tror att de 
inte är vana att tänka kring och verbalisera. 44 

3.2.3.1 Intervjufrågorna 
För att försöka fånga in elevernas förståelse av textinnehållet utifrån ett bredare 
perspektiv har vi formulerat ett antal frågor som handlar om följande tre områden: deras 
upplevelse av texten, deras förståelse av innehållet och deras förmåga att koppla 
innehållet till sin verklighet inom och utanför skolan (se bilaga 1). Vi inledde dock 
intervjun med att be dem sammanfatta det som de precis hade läst med egna ord, som 
ytterligare ett annat sätt att få en uppfattning om deras övergripande förståelse45.  
                                                 
43 Lundberg och Reichenberg, 42 
44 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur 1997) 
45 Rune Andreassen, ”Explicit undervisning i läsförståelse”. I: Bråten, Ivar (red.) 
Läsförståelse i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur 2008) 232 
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De flesta av frågorna är öppna. Anledningen till det är att vi utgick ifrån att det skulle ge 
oss djupare inblick i elevernas textförståelse genom att frågorna skulle bli en grund för 
samtal som skulle låta oss ta del av elevernas resonerande kring sina svar.  

Ett alternativ till dessa öppna frågor hade varit att låta eleverna skriftligt besvara 
flervalsfrågor, så som exempelvis forskare som Reichenberg och Ransgart har gjort i 
sina undersökningar. Fördelen med det är att flervalsfrågorna inte ställer samma krav på 
elevernas förmåga att uttrycka sig. Men, förutom att flervalsfrågor begränsar elevernas 
möjlighet till individuella svar, innebär de att eleverna kan chansa när de väljer svar.  

Med den första typen av frågor, som handlar om elevens upplevelse av texten (fråga 2–
7), har vi velat undersöka om elevernas förståelse har påverkats av hur de har uppfattat 
texten – som intressant, tråkig, lätt, svår, grafiskt inbjudande osv. 

Den andra typen av frågor (8–12) är av textkontrollerande art, valda för att hjälpa oss att 
utröna i vilken mån eleverna har förstått texten på en mer ytlig nivå – som att de har 
förstått vad olika nya begrepp betyder. 

Med den tredje typen av frågor (13–14) har vi velat fånga in elevernas förmåga till 
inferens och textrörlighet, dvs. om eleverna har kunnat dra vissa slutsatser, göra vissa 
”utfyllnader”, och kunnat koppla textens centrala innehåll till sådant som de redan 
känner till, inom och utanför skolans värld.   

Till dessa tre områden har vi lagt till ett fjärde, som handlar om vilken typ av stöd 
eleverna får eller skulle vilja få i sitt arbete med att förstå lärobokstexter, i läroboken 
och i skolan. Dessa frågor (15–16) ligger utanför vår undersöknings primära syfte, men 
vi har ändå valt att ha med dem, eftersom de berör andra viktiga faktorer som påverkar 
elevernas förståelse av en lärobokstext.  

3.2.3.2 Bearbetning och tolkning av svaren på intervjufrågorna 
Efter det att vi hade genomfört alla intervjuer skrev vi rent våra anteckningar och 
sorterade elevernas svar dels per elev, dels per fråga i en kolumn för den korta texten 
och en kolumn för den långa texten. Därefter försökte vi så förutsättningslöst som 
möjligt läsa igenom svaren ett antal gånger för att se om vi kunde hitta några mönster i 
de enskilda elevernas olika svar och i de två elevgruppernas svar samt om vi kunde se 
skillnader i svaren mellan de två grupperna.  

I nästa steg använde vi oss av den teoretiska bakgrunden för att försöka tolka de resultat 
vi hade fått ut av vår analys av svaren i förhållande till vår analys av de två texterna. 

4 Resultat 
Vi har som sagt velat få svar på vad elever förstår av en text med ett ämnesinnehåll som 
de inte känner till sedan tidigare, och på vilket sätt textens karaktär underlättar 
respektive försvårar elevernas förståelse. 

I vår språkliga analys av de två texterna (se avsnitt 3.2.2) använde vi oss av begrepp 
som forskare har identifierat som betydelsefulla för elevers läsförståelse, som röst, 
kausalitet, konkretion, abstraktion, informationstäthet, textrörlighet och LIX. Eftersom 
vi ville relatera elevernas förståelse till texternas karaktär, gjorde vi följande 
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sammanfattande analys av de två texterna. Syftet var att skapa en ”fond” mot vilken vi 
skulle kunna ställa elevernas svar på intervjufrågorna – för att tydligare se om språkliga 
drag verkar påverka läsarens förståelse:  

• Den korta texten är både mer informationstät – har ett högre LIX – och samtidigt 
mer innehållsfattig. Den har en mer nominaliserad stil, med många 
substantiveringar, än den långa texten. Vissa inslag av röst finns, men däremot 
är kausaliteten i texten ofta underförstådd. Typografiskt är texten tydlig med 
rubriker i ett avvikande typsnitt, och ordförklaringar skrivna i marginalen. Trots 
vissa inslag av röst finns en stor distans i texten till läsaren, vilket sannolikt 
påverkar läsarens engagemang.  

• Den långa texten är ungefär tre gånger så lång som den korta, och beskriver de 
tre ledarstilarna på ett ämnesmässigt fylligare sätt. Den är inte lika 
informationstät som den kortare texten, utan har ofta fullständiga satser (i stället 
för satsförkortningar) och bisatser. Denna text har förutom några exempel på 
direkt anföring, ännu mindre inslag av röst än den kortare texten har. Däremot är 
sambanden oftare explicit uttryckta och det finns ett antal utförliga exempel. 
Detta verkar göra det lättare för eleverna att förstå, om vi ser på deras förmåga 
att sammanfatta och inferera. Typografiskt är texten ganska kompakt med 
mycket text på varje sida, där varje nytt stycke endast markeras med indrag. Det 
är i förhållande till den totala textmängden få rubriker, som grafiskt inte skiljer 
så mycket från den vanliga texten. 

4.1 Elevernas svar på intervjufrågorna 
Vi kommer att i det följande gå igenom det som vi har funnit intressant i elevernas svar 
på de olika frågorna och presentera vår tolkning kopplad till den teori vi har mött. 

4.1.1 Övergripande förståelse 
Vår tanke med den inledande uppmaningen (fråga 1 i bilaga 1) har varit att undersöka 
om eleverna självständigt kunde sammanfatta den text som de just hade läst, som tecken 
på att de hade fått en övergripande förståelse av den. Svaren visade att de elever som 
läst den korta texten generellt sett använde fler ord när de sammanfattade, dock utan att 
därmed visa en större förståelse. Bara en av dem kunde sammanfatta texten bra, två 
sammanfattade den halvbra och två av dem kunde inte sammanfatta alls. 

Alla fem elever som hade läst den långa versionen kunde sammanfatta den bra. En av 
eleverna sammanfattade den texten så här: ”Det handlar om olika ledarskapstyper och 
hur folk uppfattar dem och hur ledarna beter sig mot andra.” Kort och koncist. 

4.1.1.1 Vår tolkning 
Tydligt är att de elever som hade läst den korta versionen hade svårare att återge 
innehållet med egna ord, jämfört med eleverna som hade läst den längre versionen. 
Paradoxalt nog ledde den kortare textversionen till längre sammanfattningar, vilket vi 
tolkar som att eleverna har haft svårt att förstå textens innehåll. Det verkar som att 
eleverna mer oreflekterat försöker återge olika delar av texten, de verkar försöka 



22

memorera mer än förstå … Detta talar för att den kortare texten inbjuder till en ytligare 
läsning där eleverna har mer fokus på att komma ihåg än att förstå.46 

Kanske hänger detta också samman med det som Booth och Marton beskriver: att elever 
kan klara sig i skolan genom att mekaniskt upprepa det som står i boken utan att en 
djupförståelse uppstår.47 De menar att elever ofta använder läroboken för att skaffa sig 
faktakunskaper och memorera för att kunna innehållet inför prov. 

4.1.2 Upplevelse 
Elevernas upplevelse av texten inför och efter att de läst den varierar såväl inom som 
mellan grupperna. Någon som läst den korta versionen tyckte att texten var ”jobbig”, en 
annan att den var ”bra, lättläst”. En blev positiv när han läste rubriken, ”är lugnt”, och 
var ännu mer positiv efteråt. 

En elev visade tydliga tecken på ”hyperintention”, dvs. var mest inriktad på att hon 
skulle komma ihåg innehållet, både inför och efter läsningen av texten.48 Den långa 
versionen gav upphov till så skilda omdömen som ”segt att läsa /…/ fick läsa igen för 
att förstå av sammanhanget” och ”gick rätt lätt och snabbt. Kändes mer professionellt än 
det vi läser i böcker”. Några i denna grupp blev mer positiva efter läsningen av texten 
än vad de var före. 

Svaren på de båda frågorna 2 och 3 är betydligt längre och mer uttömmande från 
gruppen som läst den långa texten. 

Även på fråga 4 är de elever som har läst den långa texten mer uttömmande i sina svar. 
Någon tyckte att rubrikerna var en hjälp till förståelse då de tydliggjorde de olika 
avsnitten. Ett par av eleverna uppfattade att de då och då förekommande utropen eller 
påståenden, till exempel Pappa vet bäst, gjorde att de förstod sammanhanget på ett bra 
sätt. En av eleverna tyckte inte att någonting särskilt i texten var till hjälp för 
förståelsen. 

Två av de elever som läst den korta texten upplevde att förklaringar till vissa ord, till 
exempel delegera och demokrati, ökade deras förståelse. Två andra menade att det inte 
fanns någonting i texten som gav dem ett extra stöd. Den femte eleven ansåg att allt gav 
honom den kunskap han behövde för att vara ledare. 

I båda grupperna framhöll eleverna i sina svar på fråga 5 att bokstävernas storlek är 
viktig. På denna punkt råder relativt stor samstämmighet mellan de båda grupperna. 
Inom grupperna finns det däremot skilda åsikter kring huruvida texten är för liten eller 
lagom stor. 

De som läst den långa texten var överlag mer negativa till dess grafiska utformning. En 
av eleverna tyckte att texten kunde ha varit uppdelad i punkter för att underlätta läsning. 

                                                 
46 Ekvall, 61 
47 S. Booth och F. Marton, Om lärande (Lund: Studentlitteratur 2000) 
48 F. Marton et al., Inlärning och omvärldsuppfattning. En bok om den studerande 

människan (Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag 1999), 54 
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En annan ansåg att så mycket text bara blir tråkigt och jobbigt, lite bilder hade ”inte 
skadat”. Två elever såg inget ovanligt eller speciellt med denna text, den är ”normal – så 
som en text brukar vara”. 

I den korta versionen uttryckte alla elever att styckeindelningen underlättar läsningen. 
Dessutom talade de mer om rubrikernas betydelse och tyckte att rubrikerna var tydliga 
och att de sammanfattade innehållet. Rubrikerna i korta versionen är tydligare och lite 
mer personifierade. 

På fråga 6 går ingen skiljelinje mellan grupperna utan mellan individer. De allra flesta 
tyckte att utformningen är viktig eller ”jätteviktig”. Många framhöll att det var viktigt 
med tydlig styckeindelning. Flera elever uttryckte någon form av ovilja mot att läsa i 
allmänhet, oavsett hur texten är utformad. För att de överhuvudtaget skulle ge sig i kast 
med en text fick den inte vara för lång, för sammanpackad utan styckeindelningar eller 
ha för små bokstäver. En elev menade dock att bokstäverna inte får vara för stora 
eftersom texten då får en prägel av barnbok. 

Två av de elever som läst den långa texten var mer positiva efter att ha läst den (fråga 7) 
än innan de började läsa. Båda formulerade en positiv inställning till texten utifrån 
upplevelsen av att ha lärt sig eller att ha förstått. En flicka som före läsningen tyckte: 
”jag var inte beredd på så mycket /…/ orkar jag?” uttryckte efter läsningen: ”faktiskt 
intressant att läsa /…/ nu förstår man bättre”. 

Två av de andra i denna grupp var mer neutrala såväl före som efter läsningen och 
ytterligare en elev upplevde texten som tråkig. 

Även i gruppen som läst den korta versionen fanns två elever som upplevde texten som 
intressant eftersom de ”förstod”, dock utan att uppge just vad de hade lärt sig. 

En av eleverna upplevde, såväl innan som efter läsningen, en rädsla för att inte komma 
ihåg. De övriga två hade inga synpunkter alls på texten. 

4.1.2.1 Vår tolkning 
När det gäller de olika frågor som handlar om elevernas upplevelse inför läsningen och 
efter, verkar den längre texten ha ”smittat av sig” vad gäller mångordighet. Den 
gruppens elever svarar mycket mer utförligt 

Det tycks ha varit svårt för eleverna att ange exakt vad som underlättar för dem att 
förstå texterna, vilket kanske beror på att det finns ganska lite i båda texterna som 
illustrerar och levandegör innehållet, även om den långa har en del långa och konkreta 
exempel.  

Vi finner inte i de svar som de två grupperna ger att upplevelse av och inställning till 
texten skulle påverka deras förståelse av den. Bägge grupper har elever som var rätt 
positiva, neutrala respektive rätt negativa inför läsningen. På samma sätt var 
upplevelsen efteråt blandad och vi kan inte se att elever som verkat mer positiva skulle 
ha haft det lättare för att sammanfatta texten eller uppvisa större textrörlighet.  

Martin Ransgart (med hänvisning också till Monica Reichenberg) talar om begreppet 
engagemang.49 Kanske var elevernas läsmål i denna experimentella situation enbart att 

                                                 
49 Ransgart, 9–10, 15 
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kunna svara på de frågor som de visste skulle komma. I så fall skulle engagemanget 
inför den uppgiften för dem alla sannolikt ha varit ganska litet. Detta skulle i sin tur 
kunna innebära att skillnader i inställning och upplevelse eleverna emellan inte får något 
större genomslag på deras förståelse.  

4.1.3 Förståelse av texten 
Trots att vår analys visar att båda texterna innehåller en hel del svåra ord är det för båda 
grupperna endast ett ord som de flesta säger sig inte förstå som svar på fråga 8, 
nämligen auktoritär. Bara en person som läst den korta texten uppgav att det fanns 
några andra ord som hon inte förstod: underställda, hackordning, underlydande.  

Två av eleverna som hade läst den långa texten kommenterade att de förstod en del 
svåra ord efter hand, av sammanhanget.  

Samtliga elever som läst såväl den korta som den långa texten kom ihåg begreppet 
demokratisk ledare (fråga 9).  

Av den långa versionens läsare kom alla ihåg auktoritär även om en av eleverna döpte 
om den till auktoriserad. Endast en av eleverna som läst den korta versionen kom ihåg 
begreppet auktoritär och då efter en viss hjälp. De övriga visste att det var någonting 
som började på a och en kunde förklara hur ledarskapet var beskaffat. 

Av både den långa som den korta textens läsare kom tre personer ihåg att den tredje 
ledarskapstypen kallades för låt-gå. En i vardera grupp döpte om ledarskapet till ett 
snarlikt ord men kunde förklara innebörden. De två sista eleverna kunde inte komma 
ihåg alls.   

På fråga 10 är det svårt att ange någon skillnad mellan grupperna. Fyra av fem deltagare 
i varje grupp hade relativt klart för sig vad som avses med en låt-gå-ledare även om de 
uttryckte sig på olika sätt. Någon beskrev ledarskapet som: ”en person som lägger sitt 
ledarskap åt sidan, struntar i det, låter folk göra som de vill”. En annan uttryckte sig så 
här: ”en sån som låter barnen göra allting /…/ är inte en bra ledare”. 

En elev i vardera grupp hade inte förstått hur detta ledarskap är beskaffat. 

Samtliga läsare av den långa texten uppvisade någon form av förståelse för de 
konsekvenser som detta ledarskap kan ha för gruppen (fråga 11). Svaren varierade 
mellan: ”alla blir osäkra”, ”blir inte bra i gruppen – de kan göra dåliga, dumma saker” 
och ”de som är mer framåt tar alla beslut”.  

I den grupp som läst den korta texten är skillnaden mellan svaren större. Någon hade 
inte alls förstått frågan. Två elever hade haft förmågan att inferera, läsa mellan raderna, 
och deras svar var: ”gruppen blir stökig och det blir konflikter om det finns olika 
åsikter” och ”oklarhet i gruppen, alla vet inte vad de ska göra”.    

Trots att ingen av de tio eleverna uppgav delegera som ett av de ord som de inte förstod 
är det de facto endast tre som någorlunda korrekt kan förklara ordets innebörd (fråga 
12). Två av dessa har läst den långa versionen, en den korta. 

I båda versionerna finns en förklaring till ordet. Författaren till den långa versionen 
definierar delegera sig så här: ”överlämnar åt andra att besluta i frågor där ledaren har 
beslutsrätt. Ansvaret för besluten har fortfarande ledaren.” 
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I den korta versionen beskrivs delegering som ”att låta andra bli delaktiga i ansvarsfulla 
arbetsuppgifter”. 

4.1.3.1 Vår tolkning 
Vår tanke med dessa frågor var att försöka ringa in elevernas mer ytliga förståelse av 
texten, bl.a. genom att undersöka om de förstått nya ord och fenomen. Svaren från de 
två grupperna är blandade och vi kan inte se något entydigt mönster, men här och var 
framstår det som att eleverna som har läst den längre versionen ändå har förstått lite 
mer. De kom exempelvis i större utsträckning ihåg ordet auktoritär. 

Med tanke på att många av våra intervjupersoner i bägge grupperna har vissa 
svårigheter med läsförståelse (vilket resultatet 4–6 på Stanineskalan indikerar) kan man 
fråga sig varför eleverna på denna fråga inte uppger fler ord som svåra. Har det att göra 
med den uppenbara ”skolanknytning” som intervjun hade? Handlar det om behovet av 
att visa sig duktig? Är eleverna helt enkelt så vana vid att läsa ord som de inte förstår att 
de inte märker dem längre?  

Dock kommer det fram i några av svaren på de andra frågorna att en del av eleverna 
tyckte att ord var svåra, som på den inledande uppmaningen att sammanfatta, korta 
versionen: ”Först, vad är ideologi?” och på fråga 3, korta versionen: ”Jobbig text, lite 
svåra ord.”, långa versionen: ”Vissa svåra ord som man inte fattar.” 

Sammantaget ser vi elevernas problem med att svara på våra frågor om ord och begrepp 
i bägge texterna som ett uttryck för att de behöver med explicita förklaringar i texterna. 
Kausaliteten, som Reichenberg m.fl. kallar det50, måste vara explicit. Eleverna verkar 
behöva uttryckliga förklaringar av vad olika ord och fenomen betyder och innebär, med 
tydliga konnektiver. 

4.1.4 Textrörlighet och inferens 
Fyra av fem som hade läst den långa versionen visade halvbra till bra textrörlighet 
(fråga 13). Två kommenterade uttryckligen att de personifierade påståendena 
underlättade förståelsen: ”Påståendena i början gör att man fattar.”  

Av de elever som hade läst den korta versionen kunde bara en visa bra textrörlighet, två 
av dem gjorde det halvbra och två kunde inte alls överföra innehållet till sin egen värld.  

I gruppen som hade läst den långa versionen stod valet mellan demokratisk och 
auktoritär eller en blandning mellan de båda som svar på fråga 14. Ingen nämner låt-gå-
ledarskapet som ett alternativ.  

I den korta texten framställs låt-gå-ledarskapet på ett mer neutralt och ”eftergivet” sätt. 
Kanske är detta förklaringen till att två av eleverna i denna grupp har med denna 
ledarskapsform som ett alternativ för dem själva – i kombination med det demokratiska 
ledarskapet. Det auktoritära ledarskapet nämns inte av någon i den korta textgruppen. 

                                                 
50 Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av 
olika textversioner 
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Inom båda grupperna kan man någorlunda klart motivera varför man skulle välja ett 
alternativ före ett annat.  

4.1.4.1 Vår tolkning 
Särskilt dessa två frågor som syftade till att klargöra om eleverna kunde visa en 
textrörlighet, tillsammans med den första uppmaningen att sammanfatta med egna ord, 
menar vi har större tyngd som indikatorer på om eleverna har förstått vad de har läst. 
Det gör vi bl.a. utifrån forskning som visar hur elever som ansågs mer svagpresterande 
av sina lärare uppvisade lägre textrörlighet, i synnerhet i förhållande till abstrakta 
texter.51 

I svaren på fråga 13 är skillnaden stor mellan eleverna som hade läst den korta 
versionen och de som läst den långa. Den långa versionen verkar hjälpa eleverna bättre 
att koppla till egna, tidigare erfarenheter både inom och utanför skolan. Den korta texten 
verkar kräva en större förmåga till inferens, vilket några av eleverna också ger exempel 
på i sina svar. 

Däremot kan bägge grupperna på fråga 14 motivera rätt väl vilken typ av ledare de vill 
vara, men de föredrar delvis olika ledartyper. I gruppen som hade läst den långa 
versionen stod valet mellan demokratisk och auktoritär eller en blandning mellan de 
båda. Ingen väljer låt-gå-ledarskapet, som i texten framställs med ett antal negativt 
klingande ord som passiv, otrygghet, mobbning, intolerans,”velar”. Författaren låter sin 
åsikt skina igenom i texten i större utsträckning än hon gör om de övriga 
ledarskapsstilarna. 

I den korta texten framställs låt-gå-ledarskapet på ett mer neutralt sätt, som mer 
tillåtande. Kanske är detta förklaringen till att två av eleverna i denna grupp har med 
denna ledarskapsform som ett alternativ för dem själva – i kombination med det 
demokratiska ledarskapet. Det auktoritära ledarskapet nämns inte av någon i den korta 
textgruppen, möjligen inte så konstigt om eleverna läst och förstått texten: ”I Sverige, 
där vi fostras demokratiskt, uppmuntras inte det auktoritära ledarskapet.”  

Jämför vi svaren på dessa två frågor grupperna emellan kan vi se följande: I den grupp 
som läste den långa versionen kunde alla eleverna sammanfatta texten och två av dem 
visade god textrörlighet, tre halvbra sådan. I den grupp som hade läst den korta texten 
var det ingen som sammanfattade texten bra, medan tre som gjorde det halvbra. Två 
som inte kunde sammanfatta respektive gjorde det halvbra, visade dock på en bra 
textrörlighet. Av de övriga tre visade en ingen textrörlighet alls och två en halvbra 
sådan.  

Mönstret är på inget vis markant, men vi tycker oss ändå kunna skönja utifrån dessa 
valda kriterier att den längre texten hjälper eleverna till en större förståelse, både genom 
sin tydligare kausalitet med många exempel och sina enstaka inslag av röst, vilket i så 
fall ligger i linje med Reichenbergs och Ransgarts slutsatser. 52 Dock menar 
Reichenberg att ökat inslag av röst har större betydelse för elevernas förståelse än enbart 
tydligare kausalitet (jämför s. 8).  
                                                 
51 Magnusson, 17, Palmér, 31–21 
52 Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av 
olika textversioner.  Ransgart  
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4.1.5 Stöd inom och utanför texten 
På fråga 15 är svaren likartade oavsett vilken text eleven har läst. Eleverna i båda 
grupperna vill ha texter utan för många svåra ord och för långa meningar. Flera tycker 
att bilder kopplade till texten underlättar läsningen. Överskrifter och styckeindelningar 
är andra faktorer som man menar skapar bättre förutsättningar för förståelse. Några 
elever har också uppgivit att bokstävernas storlek är en viktig komponent för att texten 
ska vara lätt att läsa. De menar att textstorleken inte får vara för liten – men heller inte 
för stor. 

Endast en elev menade att det inte spelar någon roll hur texten ser ut, eller som han själv 
uttryckte det: ”allting funkar”. 

Inte heller i svaren på fråga 16 kan vi se någon skillnad mellan grupperna. Det var flera 
elever som tyckte att den bästa hjälpen för att förstå en text var att diskutera den med 
sina klasskamrater hellre än med sin lärare. ”Det är lättare med klasskamrater, vi pratar 
samma språk /…/ tänker lika. Lärarna säger samma sak igen och har bara bytt ut något 
ord.” 

Nästan alla var överens om att texter som diskuteras med någon, oavsett om det är en 
kamrat, en lärare eller en förälder, blir mer levande. Svåra ord kan förklaras och 
sammanhang kan belysas genom exempel och så vidare. En elev beskrev att han hade 
lite svårt med att läsa en text men att det blev lätt när någon förklarade muntligt: ”Jag 
har inte svårt att förstå när jag hör.” En elev ville sitta för sig själv och ha tyst omkring 
sig för att förstå en text.  

4.1.5.2 Vår tolkning 
Det är en relativt entydig bild vi får av elevernas önskemål och behov av stöd när det 
gäller att läsa och förstå texter. Uppenbarligen är eleverna inte nöjda med att enbart läsa 
en text, de vill på olika sätt – såväl inom som utanför texten – ha hjälpmedel som leder 
dem framåt kunskapsmässigt.  

Eleverna visar i sina svar på fråga 15 att de överlag vill att texter ska innehålla färre 
svåra ord och långa meningar. Trots det uppfattar vi det som att de har förstått bättre 
den text som faktiskt innehåller fler långa meningar och fler svåra ord. Detta tolkar vi 
som att svåra ord och långa meningar blir förståeliga om bara kausaliteten är tydlig, 
bl.a. i form av fler explicita ordförklaringar. Här spelar säkert också LIX-talet och 
informationstätheten roll, så som både Melander och Lundberg & Reichenberg 
framhåller.53 Den långa texten har ett lägre LIX-tal och är mindre informationstät än den 
kortare texten. 

Men en del av elevernas svar på frågan 15 handlar också om ett läromedels makronivå, 
dvs. hur texterna har strukturerats och hur denna struktur signaleras i form av 
styckeindelningar och rubriker.54 

Svaren på fråga 16 visar att de allra flesta av eleverna upplevde att de får hjälp med sin 
förståelse av texter när de frågar eller diskuterar med andra – klasskamrater, lärare, 

                                                 
53 Melander, 31–32, Lundberg och Reichenberg, 30–32 
54 Ekvall 
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föräldrar. Deras svar stämmer väl med den ryske språkforskaren Michail Bahktin tankar 
om betydelsen av dialogicitet och flerstämmighet i lärandesammanhang, som utvecklats 
vidare av många forskare, av vilka kanske Olga Dysthe hör till de mest kända. Anne 
Palmér refererar till några av dessa andra forskare när hon i sin rapport skriver: ”Vi 
samtalar för att kommunicera men också för att tänka tillsammans.” Och, att i de mest 
fördjupade samtalen ”rör sig [eleverna] mellan det konkreta och det abstrakta och 
mellan det generella och det specifika.”55 

5 Diskussion 
Arbetet med denna undersökning har varit mycket berikande för oss bägge två, och vi 
tycker att de resultat vi har fått fram både bekräftar den bild forskare ger och leder 
vidare i frågan om möjliga åtgärder för att öka kvaliteten på elevernas förståelse av 
lärobokstexter. Dock ser vi, så här med ”facit i hand”, att det kan finnas alternativa sätt 
att genomföra undersökningen på, som kanske hade fungerat ännu bättre.  

En slutsats av vår undersökning är att elevernas upplevelse av denna experimentella 
situation är klart annorlunda jämfört med när de läser med andra läsmål. Om de 
exempelvis hade läst av eget intresse eller inför ett prov, hade detta antagligen påverkat 
det sätt som de läst på och hur de hade förhållit sig till frågorna som följde. Frågan är 
om vi hade kunnat ”förbereda” dem så att deras läsmål hade blivit mer lika dem som de 
har i vanliga fall i sitt skolarbete. 

En annan faktor värd att begrunda i detta sammanhang är den intervjuade elevgruppens 
storlek. Kanske hade vi fått fram ett tydligare resultat om vi hade intervjuat ett större 
antal elever – möjligen hade de mönster som vi urskiljer blivit tydligare med ett större 
intervjuunderlag. 

Valet av frågor är ytterligare en annan faktor som vi har funderat över. Vår ambition var 
att hitta en blandning av frågor som skulle fånga in olika perspektiv på elevernas 
förståelse av den lästa lärobokstexten. Vi har funnit stöd i litteraturen för att välja 
flertalet av dessa frågor, men kanske har vi ändå missat någon eller några som kunde ha 
varit ännu mer givande i det att de hade lett till tydligare svar. 

Vi valde att intervjua eleverna i personliga möten, där en av oss koncentrerade sig på att 
anteckna elevernas svar under intervjuerna. Ett alternativ hade varit att låta eleverna 
svara på en skriftlig enkät. Med en skriftlig enkät hade det sannolikt varit möjligt att 
intervjua betydligt fler elever, och det hade varit enklare att analysera svarsmaterialet. 
Men vi upplevde det som mycket givande att i det personliga mötet med eleverna höra 
hur de tänkte och resonerade i sina svar – en dimension som hade försvunnit med den 
skriftliga undersökningen. Den dimensionen skulle vi gärna ha utvecklat genom att 
också filma intervjuerna. Då hade vi dessutom kunnat registrera, studera och tolka 
elevernas ickeverbala sätt att svara på frågorna; deras kroppsspråk, betoningar osv.  

Till sist, vi har i vår undersökning fokuserat på elevernas förståelse av en lärobokstext 
och hur denna förståelse kan tänkas relatera till den lästa textens speciella karaktär. 
Denna avgränsning innebär att vi valt bort att titta närmare på ett antal andra faktorer 
                                                 
55 Palmér, 16–20 
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som är betydelsefulla för elevernas läsförståelse. Några av dem vill vi ändå ta upp till 
fortsatt diskussion här, av två skäl. För det första är de viktiga för elevers läsförståelse i 
ett större perspektiv. För det andra är de viktiga om man ska kunna fundera vidare på 
vad som kan göras för att eleverna ska få ut mer av sin läsning av lärobokstexter – hur 
lärobokstexten i sig och hur mötet med lärobokstexten ska kunna utvecklas. Det är 
frågor som har följt oss genom hela arbetet med denna undersökning.  

5.1 Faktorer utanför lärobokstexten 
En betydelsefull faktor för elevernas läsförståelse är lärarens agerande. Hur läraren 
agerar ihop med eleverna i klassrummet har stor betydelse för vad eleverna får ut av 
sina möten med lärobokstexter. För ingen lärobokstext är avsedd att stå på egna ben. 
Det är inte meningen att elever ska hantera en text på egen hand, istället är den avsedd 
att vara en del av undervisningsprocessen eller samspelet mellan elev, lärare och 
ämnesinnehåll. Samtalet och interaktionen har en central roll i det dialogiska 
klassrummet, där lärande framför allt ses som en social aktivitet. Utan diskussioner i 
klassrummet uteblir också mycket av det förståelseinriktade lärandet.56  

Det dialogiska klassrummet innebär att läraren tar steget från att vara den som ensidigt 
står för informationsflödet till att interagera med eleverna. Interaktionen, dialogen, 
meningsutbytet, frågorna kan klargöra en texts avsikt och på så sätt främjas förståelse 
och lärande. Eleven måste bli delaktig och medskapande i sin läsning av texter. Därmed 
blir lärandet en social aktivitet till skillnad från den traditionella 
”kunskapsförmedlingen”. För läraren innebär det att kliva ner från pulpeten – en nog så 
plågsam process för den som vant sig vid att ”sitta inne med kunskapen”. 

Elevernas egen motivation är en annan faktor, eftersom den påverkar deras engagemang 
och inställning till textläsning. Läromedelsforskning har länge riktat in sig på läsningens 
kognitiva aspekt, men eftersom läsning är en aktivitet som kräver en ansträngning är 
motivationen viktig för att man ska vilja satsa på denna aktivet.57  

Det finns mycket som påverkar elevernas motivation. Att exempelvis få vara med och 
bestämma vad som ska läsas i en lärobok har betydelse för elevernas motivation att läsa 
texten.58  Ofta är det dock så att elever har svårt att få vara med och påverka vad i 
läroboken som ska tas upp särskilt och vad som inte alls ska behandlas. Thomas 
Englund talar i detta sammanhang om den selektiva traditionen i skolan.59 Med detta 
uttryck avser han att skolämnets innehåll blir nära förbundet med såväl den enskilde 
läraren och hans/hennes uppfattning om vad som är viktigt, som med de läromedel som 
används i undervisningen – och därmed blir anpassningen till elevernas önskemål och 
intressen liten.  

                                                 
56 Torsten Madsén, ”Miljöer för meningsfullt lärande” (I: Pedagogiska magasinet nr 3, 
2002) 
57 Andreassen, 245 
58 Ibid. 249 
59 Thomas Englund, Om relevansen av begreppet didaktik (Acta Didaktica Norge 2007) 
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Elevernas motivation, attityd och intresse påverkar i sin tur i vilken mån de upplever att 
en lärobokstext är lätt eller svår att förstå. Det torde vara en allmänt vedertagen sanning 
att saker som vi finner intressanta har vi också lättare för att lära oss, såväl på fritiden 
som i skolan. Vygotsky uttrycker det som att vårt tänkande utvecklas om vi talar och 
skriver (läser) om ett för oss meningsfullt innehåll.60 Upplever eleverna ett äkta 
engagemang, kommer de ”lära sig” i stället för att enbart ”lösa uppgifter”. Detta äkta 
engagemang, också kallat ”hot cognition”,61 är en nödvändig förutsättning för förståelse. 

5.2 Hur kan lärobokstexten och mötet med texten 
utvecklas? 
Vår och flera andra undersökningar visar att lärobokstextens språkliga karaktär har 
betydelse för vad eleverna förstår av texten. En naturlig följdfråga blir vad man kan 
göra för att utveckla dels lärobokstexten, dels elevernas möte med den.  

Ser vi på lärobokstexten i sig finns det mycket som läromedelsutvecklare (naturligtvis i 
samverkan med sina läromedelsförfattare) kan göra för att den ska bli lättare för 
eleverna att förstå och för att den i större utsträckning ska bjuda in eleverna att bli aktiva 
läsare. Utifrån resultatet av vår undersökning vill vi peka på några olika slutsatser: 

• Det måste finnas tydliga ledtrådar i texten som hjälper eleverna att förstå 
samband och knyta det nya till sina tidigare erfarenheter. Om alltför många 
tankeled är överhoppade eller explicit information saknas måste läsaren själv 
vara aktiv och inferera, läsa mellan raderna och fylla i. De elever som har 
problem med läsförståelse och avkodning, vilket är vanligt på ett 
gymnasieprogram som BF, saknar många gånger denna förmåga och därmed 
kan de få svårt att tillgodogöra sig texter. 

• Korta texter är inte självklart lättare att förstå än längre. Längre, verbala texter, 
med tydliga samband skapar större förståelse än korta texter med många 
nominaliserade meningar. 

• Packar man in mycket information i en nominaliserad mening riskerar man att 
”gapa över mycket och mista hela stycket”; eleverna klarar inte av att inferera, 
så att alla samband blir tydliga för dem. 

• Konkretiseringar underlättar förståelsen, och särskilt när texten får ”röst”.   

• För att konkretiseringarna verkligen ska öka elevernas läsförståelse måste 
läroboksförfattare sätta sig in i elevernas föreställningsvärld och relatera till den.  

• Mer röst i textens inledning kan skapa ett engagemang inför läsningen, och få 
eleven att bli medskapande i sin läsning. 

• Bilder är bra sätt att konkretisera och förtydliga texten. 

                                                 
60 I Reichenberg Gymnasieelever samtalar kring facktexter. En studie av textsamtal med 
goda och svaga läsare, 23 
61 Madsén  
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• Svåra ord ska gärna förklaras i form av uttryckliga ordförklaringar. 

• En tydlig grafisk form är bra, men ett tydligt innehåll med explicit kausalitet är 
viktigare för förståelsen. 

• Det är viktigt med bra rubriker och tydlig styckeindelning. 

Elevernas svar på de sista två frågorna i vår intervju och den litteratur som vi har tagit 
del av visar på att lärare kan göra mycket för att utveckla elevernas möte med 
lärobokstexter, dvs. öka deras förståelse. Det finns forskning som visar hur elevers 
läsförståelse ökar dramatiskt om eleverna får hjälp att lära sig ett antal lässtrategier. Till 
detta kommer hur viktigt det är att läraren ser till att texterna som eleverna möter ligger 
på rätt nivå – att de inte är för enkla, men inte heller för svåra, utan lagom krävande.62 
Lärare har således stora möjligheter att påverka vad elever förstår av de lärobokstexter 
de möter, genom att explicit och långsiktigt hjälpa dem att utveckla medvetna, bra 
lässtrategier. Dock ägnar inte svenska lärare så mycket tid åt att lära eleverna att 
generalisera och dra slutsatser, förutse händelseförlopp i texter och beskriva texters stil 
och struktur, jämfört med lärare i andra länder.63 

Bra lässtrategier kan kompensera brister i texten som kan ge upphov till 
läsförståelseproblem och ytlig inlärning. Utan goda lässtrategier är risken stor att 
eleverna enbart avkodar orden i en text, vilket leder till att de klarar att mekaniskt 
upprepa det som står i boken, men inte når djupförståelse. Elevens förståelse av texten 
ökar däremot om han eller hon exempelvis aktivt kopplar sina egna tankar och 
erfarenheter till det som nytt i lärobokstexten och skapar en ny helhet.    

Exempel på bra lässtrategier är när eleverna64 

• föregriper innehållet (gissar/gör antaganden om innehållet, genom att t.ex. 
fundera över vad textens rubriker och bilder kan tänkas betyda, och drar 
slutsatser utifrån sina förkunskaper i ämnet) 

• ställer frågor till texten 

• reder ut svårigheter i texten 

• sammanfattar texten med egna ord (vilket bl.a. visar att de ser vad som är viktigt 
och mindre viktigt i texten)  

Som pedagogisk-teoretisk grund för dessa lässtrategier ligger tanken att den kognitiva 
utvecklingen sker i socialt samspel, där stöd och dialog är nyckelord. 

Vissa forskare talar i samband med lässtrategier och läsutbildning om begreppet 
läsengagemang som de definierar som samverkan mellan motivation, begreppskunskap 
i olika ämnen, strategianvändning och social interaktion.65 

                                                 
62 Öistein Anmarkrud, ”Skickiga lärarens läsundervisning – med fokus på 
lässförståelse”. I: Bråten, Ivar (red.) Läsförståelse i teori och praktik (Lund: 
Studentlitteratur 2008), 206 ff 
63 PIRLS-undersökning 2001, refererad i Monica Reichenberg, Vägar till läsförståelse. 
Texten, läsaren och samtalet (Stockholm: Natur och Kultur 2008),12  
64 Andreassen, 229 ff 
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Begreppskunskap handlar om introducera eleverna till nya begrepp som hjälper dem att 
förstå ämnet och i förlängningen världen på ett nytt sätt. Det förutsätter från lärarens 
sida en medveten handledning – bl.a. genom att hjälpa eleverna att utveckla en 
lässtrategi som går ut på att reda ut svårigheter i texterna – och återkommande dialog i 
klassrummet. 

Social interaktion förutsätter bl.a. att eleven får möjlighet till verklig och meningsfull 
kommunikation och interaktion med andra språkbrukare. Läraren har anledning att 
reflektera över vilka språkliga aktiviteter som eleverna får utföra i skolan. Det finns 
mycket som visar att traditionella klassrumsaktiviteter inte ger optimala möjligheter till 
förståelse. 

5.3 Uppslag till fortsatt forskning 
Arbetet med vår undersökning har svarat på några frågor men samtidigt skapat nya. Vi 
ser utifrån våra olika yrkesroller två spännande fortsatta undersökningsområden. 
 
För en läromedelsutvecklare skulle det vara mycket intressant att studera vilka effekter 
det får för elevernas läsförståelse om man arbetade in motivationshöjande textelement i 
lärobokstexten. I vilken utsträckning påverkas elevernas läsmål av att varje kapitel 
inleds med explicita resonemang om hur kapitlets innehåll har betydelse för elevernas 
framgång med sina studier och/eller för deras framtida yrkesutövning? Och hur 
påverkar det i sin tur elevernas läsförståelse? 
 
För en lärare är det naturligtvis intressant att studera vad en lärare kan göra för att hjälpa 
eleverna att finna effektiva strategier för att öka läsförståelsen. Det har redan 
genomförts en del forskning kring samtal om lärobokstexter66, där bl.a. Monika 
Reichenberg har kommit till slutsatsen att gemensam läsning ökar möjligheterna till 
tolkning och reflektion. Det vore intressant att undersöka vidare om och i så fall hur 
elever påverkas på längre sikt om de systematiskt och under en längre period får träna i 
att bearbeta lärobokstexter i samtal med lärare och klasskamrater. Framför allt vore det 
spännande att undersöka om djupförståelsen påverkas men även huruvida textsamtal 
kan tänkas ha en utjämnande funktion mellan goda och mindre goda läsare. Centralt här 
är undervisning i läsförståelse, med fokus på lässtrategier. 
 
. 

 
 

                                                                                                                                               
65 Ibid. 245 ff 
66 Monika Reichenberg har studerat hur gymnasieelever samtalar kring facktexter på två 
av gymnasieskolans nationella program, Samhällsprogrammet och 
Omvårdnadsprogrammet. Reichenberg, Gymnasieelever samtalar kring facktexter. En 
studie av textsamtal med goda och svaga läsare. 
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a

Bilagor 

1. Intervjufrågor 
1. Berätta med egna ord vad texten som du har läst handlar om 

(Elevens upplevelse av texten) 
2. Vad var din första tanke om texten när du började läsa den? 

3. Hur var texten att läsa? Varför tycker du så? Ge exempel.  

4. Var det något särskilt i boken som du tyckte hjälpte dig att förstå ( till exempel bilder 
och figurer, ordförklaringar eller liknande)?  

5. Vad tycker du om textens utformning tex vad gäller storlek på texten, meningarnas 
längd, markerade ord osv?  

6. Hur viktig är textens ”utseende” när du läser en text?  

7. När du hade läst färdigt – vad tänkte du om texten då? 

(Elevens förståelse av texten) 
8. Var det några ord du inte förstod? Exempel 

9. Nämn några olika ledarstilar. 

10. Vad menas med låt-gå-ledarskap? 

11. Vad är en vanlig konsekvens av ett låt-gå-ledarskap?  

12. Vad betyder att delegera? 

(Textrörlighet/inferens) 
13. Kan du ge något exempel på människor i ditt liv som står för de olika ledarskapen?   

14. Vilken sorts ledare skulle du vilja vara? Varför? 

(Stöd inom och utanför texten) 
15. Hur ska en text i en lärobok vara för att fungera bra för dig? 

16. Hur kan din lärare och/eller dina klasskamrater hjälpa dig att förstå denna text 
bättre? 
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