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Abstrakt 

 
Syftet med den här studien är att undersöka textlämpligheten och dyslexianpassning 

av de texter som förekommer i svenska läroböcker i engelska A på gymnasiet. De 

läroböcker som undersöks är Master Plan, Straight Forward, RealTime1 och Spring 

Board 1. För att navigera rätt bland tidigare forskning och lärobokstexterna väljer jag 

att jobba utefter en frågeställning:  

1. Vad kan ses som dyslexianpassning och vad är icke dyslexianpassning i 

läroböcker som används i engelska A?  

För att kunna undersöka textlämpligheten och dyslexianpassningen i 

lärobokstexterna användes två metoder; strukturell textanalys och 

innehållsanalys/läsbarhetsanalys. Resultatet av dessa analyser är bland annat att 

läroboken RealTime1 har stora fördelar för elever med dyslexi vad gäller 

textlämplighet.   
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1. Inledning 
     

Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får lärarstuderande beroende på vilken 

handledare som denne har, olika möjligheter att testa olika material för 

undervisning. Under fem års tid har jag av olika skäl valt att inte undervisa engelska 

eller svenska via någon lärobok. Inför den här studien har min förkunskap varit att 

läroböcker oftast är tråkiga och ointressanta. Dessvärre drog jag den slutsatsen i 

redan unga år och på så sätt inte gett läroboken en chans.  

     Majoriteten av alla språklärare har en lärobok som på något sätt följer deras 

undervisning och i denna uppsats ska jag studera fyra läroböcker som används och 

har använts i engelska A för gymnasiet. Studier på läroböcker tillhör inte 

ovanligheten men en studie för att utreda om det föreligger någon dyslexianpassning 

i läroböckerna har jag inte funnit. Det som har intresserat mig och det som ligger till 

grund för denna studie är de texter som finns i läroböckerna. Meningen med att 

problematisera läroböckernas texter är att den dyslexiforskning som jag har tagit del 

av påpekar hur viktigt det är att en lärare noggrant väljer ut texter som skapar 

läsmotivation för dyslektiker, läs vidare under rubriken 3. Tidigare forskning – vad är 

dyslexi? 

      Det finns inte detaljerade förklaringar på all terminologi som jag använder. Detta 

på grund av det begränsade utrymmet som det här examensarbetet avser. Istället ber 

jag läsaren att följa mina anvisningar till källor där begreppen mer utförligt beskrivs. 

      

1.1 Problemformulering  

Det finns en mängd olika läroböcker för engelska A på gymnasiet, utgivna av olika 

förlag. Som lärare kan det vara svårt att hitta en lärobok som ska passa en hel klass, 

särskilt om det föreligger problem som dyslexi. Det problem som ska undersökas är 

inte huruvida det finns läroböcker som är dyslexianpassade utan snarare om de 

läroböcker som är vanligast, i engelska A, fungerar att använda trots att det finns 

dyslektiska elever i klassrummet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka textlämpligheten och dyslexianpassningen 

i fyra läroböcker i engelska A för gymnasiet.   

Min frågeställning är följande:  

1.  Vad kan ses som dyslexianpassning och vad är icke dyslexianpassning i 

läroböcker som används i engelska A?  

 

1.3 Avgränsning och urval 

 
När urvalet av läroböcker skulle göras var det till en början problematiskt eftersom 

utbudet av läroböcker är ansenligt. Tillvägagångssättet för att ta reda på vilka 

läroböcker som är bland de vanligaste i undervisningen i engelska A på gymnasiet 

kunde ske på olika sätt. Via telefon var det naturligtvis möjligt att ringa upp varje 

förlag och ta reda på vilket utbud de har och därmed landa i en riktig djungel av 

läroböcker. Jag valde i stället att kontakta läromedelscentralen för att på den vägen få 

information om vilka läroböcker som de säljer mest av . Vid granskningen av vad det 

fanns för utbud begränsade jag mig till ett urval på fyra läroböcker och valde de fyra 

läroböcker som flitigast går till skolor i en stad i Västsverige. I min studie föreligger 

det inget forskningsetiskt dilemma som innebär att jag måste följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler för att skydda eventuella informanter. Jag har endast använt 

mig av tryckta källor och inga intervjuer eller enkäter har genomförts, något som 

annars skulle innebära att jag måste förhålla mig till de regler och riktlinjer som 

utformats av Vetenskapsrådet.  

     I denna studie är det valet och framställningen av texter som läroboksförfattarna 

gjort som är det intressanta.  Jag har valt att ta ut tre texter ur varje lärobok och 

analyserar dem sedan utefter två metoder (4. Metod och material). Anledningen till att 

jag har valt att analysera tre texter ur varje lärobok är dels det begränsade utrymmet 

som denna uppsats innebär och dels att en analys av ett större antal texter 
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förmodligen inte hade givit en nämnvärd skillnad i resultatet. Läs vidare under 6. 

Resultat. 

     Jag vill poängtera att jag i denna studie inte kommer att analysera hur tillämpliga 

läroböckerna är för grava dyslektiker. En grav dyslektiker är en person som hamnar på 

Stanine-värde 1-2 i diagnostiseringen (Madison. S, Den läkande processen 2007: 76). 

Mer om vad Stanine är och innebär går att läsa om under rubrik 3. Tidigare forskning –

vad är dyslexi?. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

 
Uppsatsen börjar med att ge en kort bakgrund till utgångsläget för min studie under 

rubriken 2. Bakgrund. Därefter behandlar jag den forskning och de teorier som jag 

anser vara relevanta för denna studie, 3. Tidigare forskning – vad är dyslexi?. Efter 

forskningsöversikten behandlas undersökningens metod, 4. Metod & Material, som 

ger läsaren en helhetsbild över denna studies tillvägagångssätt. 

Resultatpresentationen, 5. Resultat och analys, kommer i den turordning som 

metoderna är presenterade eftersom detta ger en mer logisk följd och därmed 

underlättar läsningen. Först presenteras alltså det textanalytiska resultatet och 

därefter det innehållsanalytiska resultatet. Slutligen har jag en sammanfattande 

diskussion där jag sammanför litteraturen i studien med studiens resultat, 7. 

Sammanfattande diskussion. 

 

2. Bakgrund 

 
Forskningen som pågår om dyslexi är tvärvetenskaplig. Med begreppet 

tvärvetenskaplig menas att forskningen sträcker sig över många områden. 

Dyslexiforskningen är väldigt omfattande och många teorier har genom åren 

framkommit tack vare gedigen forskning. Det som de olika teorierna ideligen 

behandlar, och som till största del ligger till bakgrund för min studie är och jag citerar 

Dr. Reid. Gavin Dyslexia second edition (2007:63)”It may be necessary to use a 
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combination of approaches: no single approach will be successful for all children with 

dyslexia. It is important to obtain a comprehensive assessment in order to help in the 

selection of approaches”.  Det betyder att trots att jag presenterar olika teorier under 

avsnittet 3. Tidigare forskning – vad är dyslexi är det inte en teori som är utgångspunkt 

för min studie och mitt resultat, utan det är snarare en mix av teorier och resultat som 

ligger till grund för de två metoder som jag har valt att använda. 

     De svårigheter som förekommer för elever med dyslexi varierar. Precis som Dr 

Reid menar ovan, kan lärare inte bemöta alla dyslektiska elever på samma sätt vid val 

av läsning. Den del av det dyslektiska funktionshindret som i min studie utreder är 

huruvida texterna i läroböckerna är dyslektiskt läsanpassade/läsbara eller inte. 

     De olika områdena för tvärvetenskapligforskning inom dyslexiforskningen finns 

bland annat representerade från Sverige och ämnesområdena är bland annat inom 

pedagogik och didaktik. Några forskare som kan nämnas är bland andra Madison 

Sigrid som har skrivit boken Den läkande processen (2007) och HØien Torleiv och 

Lundberg Ingvar och deras senaste bok Dyslexi från teori till praktik (1999). HØien och 

Lundberg beskriver bland annat vad det innebär att vara dyslektiker, och de berör 

olika tvärvetenskapliga forskningsområden. Även svenska Euler Von. Curt, som 

dessvärre nu är avliden, har bidragit till dyslexiforskningen. Hans främsta intresse var 

arbetet med hjärnan och funktionshindret dyslexi. Euler har skrivit ett flertal 

avhandlingar och han startade även Svenska Dyslexistiftelsen. Mer om Euler och hans 

forskning finns att tillgå på Svenska Dyslexistiftelsens hemsida under rubriken: Dyslexi i 

belysning av forskning inom lingvistik, psykologi, genetik och neurologi 

http://www.sprakaloss.se/Eulerforskning.htm 2001, Euler Von. Curt (2009-07-06:13.59). 

     Den korta forskningsöversikt som nu har givits beskriver kortfattat det stora 

forskningsområdet som råder inom dyslexiforskningen, vidare om detta under 

avsnittet 3. Tidigare forskning – vad är dyslexi. Min studie söker inte svaren på om 

varför vissa är dyslektiker och inte andra, och jag söker heller inte svar på frågor 

rörande vilket sätt arv och miljö spelar en roll för dyslektiker i deras läsning av texter. 

Min studie behandlar texter i läroböcker för att ta reda på dess textlämplighet för 

http://www.sprakaloss.se/Eulerforskning.htm%202001
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läsare som är dyslektiker. Denna studie är förutom det också en ”komparativ 

undersökning” (Johansson Bo och Svedner Per Olov Examensarbete i lärarutbildningen, 

Undersökningsmetoder och språklig utformning, 2001:35),” och den stödjer sig emot den 

tidigare forskning som har bedrivits om dyslexi. Användningen av metoderna för att 

utröna skillnader och likheter mellan lärobokstexter presenteras i den slutliga 

diskussionen.  

     Inom kunskapsfilosofin eller epistemologin menar Patel Runa & Davidson Bo 

Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera undersökning 

(2003:17) att det finns ”två ytterligheter vad gäller uppfattning om kunskapens 

ursprung, nämligen empirism och rationalism. Empirism innebär att vi får kunskap 

genom våra sinnen och erfarenheter. *…+ Inom rationalismen antas istället kunskap 

vara starkt kopplad till vårt förnuft.”Av dessa två nämnda: empirismen och 

rationalismen förhåller jag mig närmast till empirismen. Som dyslektiker har jag fått 

kämpa mig igenom min skolgång (grundskolan, gymnasiet & högskolan). Många 

lärare som jag har mött genom åren har visat föga förståelse eller empati för mina då 

outtalade läs- och skrivsvårigheter. Jag placerades in i ett fack som en elev som alltid 

ifrågasatte allt som läraren sa. Min dyslexi ligger främst i mina skrivsvårigheter 

eftersom jag genom åren har fått en högre lägsta nivå i läsningen. Att ställa frågor har 

alltid varit en av mina strategier i skolan och i livet. Men den har också orsakat 

problem. Mångt om mycket har detta lett till att jag har blivit missförstådd. Vanligtvis 

tror kurskamrater, kollegor och lärare att jag har ett behov av att synas. Men det hela 

bottnar egentligen i mina läs- och skrivsvårigheter. 

     När jag hade läst fyra år på lärarutbildningen i Halmstad insåg jag att jag måste på 

egen hand söka svar på varför jag fortfarande hade läs- och skrivsvårigheter. Jag 

ringde en logoped i Halmstad och bad henne utreda mig. Utredningen var både 

hemsk och spännande på samma gång och under intervjun blev samtalet om mina år 

som mobbad väldigt känslosamt. Jag kan än idag minnas att det började i andra klass 

på grundskolan och det slutade i trean på gymnasiet, med några korta uppehåll på 
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högstadiet. Mobbning som är ett av de stora problemen för majoriteten av dyslektiker 

ökar läsmotståndet för eleverna. För mig var det inget undantag. 

     När väl läs- och skrivtesterna var gjorda och logopeden gav mig sin spontana 

reaktion på en tjugoåttaårig halvungersk lärarstudent resultat blev det för mycket. Det 

var jobbigt att för höra att mina svårigheter egentligen alltid har berott på dyslexi. 

Samtidigt som det var en lättnad. Jag brukar beskriva denna händelse som bitterljuv.  

     Det är i och med detta som min förförståelse för ämnet dyslexi blir påtaglig. Den 

speglar mitt sätt att analysera texter och välja ut, för min studie, relevant forskning, 

vilket är ur en dyslektikers perspektiv. Det är nämligen sällan som bara dyslexin i sig 

självt är ett hinder för läsmotivationen. Det största problemet förutom läsningen och 

skrivningen är bristande kunskap hos lärare, föräldrar och klasskamrater. Med 

störning som mobbning minskar intresset för att skriva och läsa och i och med det 

förlorar eleven den nödvändiga träning som behövs för att utvecklas. Detta är 

förutom egna erfarenheter behandlat i uppsatsen: Specifika läs- och skrivsvårigheter i 

svenskämnet – Hur man bemöter dyslexi i klassrummet (Zsoldos. C, 2008). Med den här 

uppsatsen vill jag bidra med ytterligare didaktisk kunskap inom ämnesområdet och 

lämna min personliga utveckling åt sidan.  

 

3. Tidigare forskning – vad är dyslexi? 

Den forskning som är relaterad till dyslexi är väldigt stor och omfattande. I detta 

avsnitt avser jag att förklara vad dyslexi är. För att beskriva vad specifika läs- och 

skrivsvårigheter är citeras här HØien Torleiv och Lundberg Ingvars (Dyslexi från teori 

till praktik 1999:10) definition av begreppet dyslexi: ” *…+ kommer vi att använda 

termen dyslexi, men vi använder termen något annorlunda än vad man traditionellt 

har gjort. Vi har valt att använda denna term dels för att den nu har kommit i allmänt 

bruk, dels för att den är kort, och för att den kanske beskriver vad det egentligen 

handlar om – svårigheter med skrivna ord (dys= svårigheter, lexia = ord).” HØien och 

Lundberg vill hålla sig borta från begrepp som ordblindhet eftersom det mer syftar till 
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problem med synen och inte svårigheter med skriftspråk (Ibid). Begreppet 

ordblindhet härstammar från 1800-talet och upptäcktes av en engelsk skolläkare vid 

namn Morgan (Ibid:11). Han valde att kalla det vi idag säger dyslexi för 

”wordblindness” (Ibid).  

     En mer omfattande definition av dyslexi som HØien och Lundberg beskrev i en 

tidigare studie men som de fortfarande anser är passande följer här nedan (Dyslexi 

från teori till praktik 1999:20): 

     

     Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens  

     principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå  

     en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig  

     rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en  

     genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande.  

     Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en  

     mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta  

     område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. 

 

Även om större delen av forskningen har varit fokuserad på läsningen menar HØien 

och Lundberg (Dyslexi från teori till praktik 1999:84ff) att ”rättskrivningssvårigheter är 

ett huvudkännetecken vid dyslexi”. Det finns en lång lista på hur svårigheterna i 

skriftspråk kan yttra sig enligt Druid G. Birgit (Förebygga och åtgärda läs- och 

skrivsvårigheter. Metodisk handbok 2008:13f): 

 

 Osäker och/eller okunnig, ordbehandling, ”sitation”, ”femenal”, ”pernamenta” 

 Svårt att differentiera mellan talspråk och skriftspråk, ”hemst” i stället för hemskt 

 Osäkerhet på bokstävernas form, spegelvändning av bokstäver 

 Osäkerhet på bokstävernas ljud (relationen fonem-grafem) 

 Sammanblandning av stora och små bokstäver 

 Otydlig handstil (hoppas kanske på en välvillig tolkning) 

 Skriver ord som de låter, ”mårrån” i stället för morgon, ”namsta” istället för namnsdag 

 Gör reversaler, glädje skrivs ”gäldje” 

 Utlämnar vokaler, svamp skrivs ”svmp” 
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 Utelämnar konsonanter skriva skrivs ”sriva” 

 Utelämnar ändelser, svamparna, skrivs ”svampar” 

 Glömmer prickar och ringar 

 Förväxlar konsonanter, svamp skrivs ”sfamb”, blir blir ”dlir” eller ”plir” 

 Felstavningar av icke fonografologiskt stavade ord som ”rengna” ”jenom”  

 Felstavning vid (utebliven) dubbelbeteckning av konsonant, ”skule” 

 Felstavning vid (överförsiktig) dubbelbeteckning av konsonant ”måsste”  

 

Denna studie fokuserar främst på lässvårigheterna som en dyslektiker kan stöta på i 

de utvalda texterna, men via den ovanstående listan vill jag påvisa att det finns ett 

samband mellan läs- och skrivsvårigheter. Att vara dyslektiker innebär inte bara 

svårigheter med antingen det ena eller det andra utan det är i en kombination av 

svårigheterna som gör att livet med detta funktionshinder i allra högsta grad kan ge 

dyslektikern en dålig självbild. HØien och Lundberg (1999: 147) skriver att: 

      

     Det tidiga misslyckandet med läsinlärningen får ofta allvarliga konsekvenser för dyslektikerns  

     självbild, hans syn på sig själv som en lärande människa. Han ger upp, blir modlös och passiv. En  

     sådan passiv hållning gör det svårare att förstå text. *…+ innebär läsförståelse en aktiv, konstruktiv  

     process, där läsaren interagerar med texten och använder sina tidigare kunskaper. Den passiva  

     läsaren har små möjligheter att ta till sig innehållet i en text. 

 

Herrarna HØien och Lundberg (1999:147) menar att: ”en svårighet till att dyslektiker 

får svårigheter med att förstå texter kan vara att de tidigt har lärt sig att undvika 

läsning. De läser sällan spontant eller frivilligt, aldrig med lust och glädje. Att läsa är 

tungt och ger föga utbyte”.  

     Då tidigare forskning (Ibid) påvisar hur viktigt det är att dyslektiker blir aktiva 

läsare bör lärare begrunda vad det är som deras elever egentligen läser. En av de 

största anledningarna till att dyslektiker tappar läslusten är att texterna saknar 

betydelse och relevans och därmed inte blir värda det besvär som det innebär för dem 

att läsa texten. Det är ett besvär att läsa en liten text med krånglig meningsbyggnad 

och svåra ord när man som dyslektiker försöker ta sig igenom texten ord för ord eller 
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mening för mening eftersom det inte uppstår något flyt i läsandet som det gör för 

normalläsaren.        

     Den miljö som krävs för att en dyslektiker ska gå framåt i sin läs- och 

skrivutveckling är en stöttande miljö. Tyvärr är det många som ger upp på grund av 

att de inte har detta. Enligt Euler (1995:21) Läsutveckling och dyslexi- frågor, erfarenheter 

och resultat kan det få tragiska följder. Han menar att barn med dyslexi kan få 

allvarliga psykiska och emotionella besvär som en konsekvens av sina svåra 

motgångar i skolan. Det kan till och med leda till att personen blir deprimerad och 

apatisk, eller agerar utåt, vilket i värsta fall kan leda till asocialt beteende och 

kriminalitet.      

     Det har länge diskuterats huruvida dyslexi är ärftligt. Genom olika metoder har 

forskarna försökt fastslå ifall så är fallet. HØien och Lundberg (1999:193ff) redogör för 

flera olika metoder i Dyslexi, Från teori till praktik. Bland annat har forskare gjort 

studier på enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. På senare år har forskarna använt 

sig av en metod som kallas ”linkage-analys”(Ibid:201f) för att ta reda på i vilken 

kromosom som felet ligger. De kromosomer som tillskrivs problematiken är 

kromosom 15 som tycks vara kopplad till ordavläsning, och kromosom 1 och 6 som 

kan ge problem med ”fonologisk medvetenhet” (Ibid:202). Det är endast om det är 

avvikelser i dessa kromosomer som det uppstår problem.  

     Vid diagnostisering av ett barn eller en vuxen finns det en rad olika 

tillvägagångssätt. För att inte krångla till det presenteras en metod, det är inte för att 

de andra är dåliga, utan för att många tester är uppbyggda på ungefär samma sätt. 

Det som skiljer dem åt är att de har olika namn och de har lite olika utföranden. Den 

metod som jag valt att presentera är den som jag själv är testad i och som jag därför 

känner till bäst: Madison Sigrid, Studiehäfte 4 till Den Läkande processen (2007:6ff). 

Testet utförs enligt en niogradig skala som kallas Stanine eller Standard-nine. För att 

utföra testet ges testpersonen olika uppgifter. Det rör sig bland annat om att läsa och 

stava nonsens-ord, läs- och hörförståelse och ordkedjor, beroende på vad som tycks 

vara problematiken för testpersonen. En av de viktiga delarna i diagnostiseringen är 
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intervjun med testpersonen. Där ställer logopeden eller dyslexipedagogen en mängd 

olika frågor för att ta reda på vilken bakgrund testpersonen har. Till exempel frågar 

man hur skolgången varit, hur läsmiljön sett ut i hemmet och i skolan, om 

testpersonen blivit mobbad och om testpersonen har dåligt tålamod och låg 

självkänsla. Efter intervjun görs de olika testerna och sedan sammanställer logopeden 

eller dyslexipedagogen resultatet och ställer då diagnosen.  

     Modellen här nedan beskriver den niogradiga skalan Stanine som är hämtad ifrån 

Sigrid Madisons hemsida: http://home5.swipnet.se/~w-57779/Text/staninel.pdf (2009-

07-08: 15.54) 

 

 

Den här tabellen visar bland annat vad som skiljer normalläsare från dyslektiker. Vid 

en diagnostisering bestäms det var på skalan (ett till nio) som personen i fråga 

hamnar. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att en person med dyslexi måste ha 

nedsatt förmåga i alla moment. Det kan ibland skilja sig mycket mellan resultaten på 

de olika momenten enligt Madison Den läkande processen (2007:76). För mer 

information om utformningen på Stanine läs vidare på länken ovan. Där erhålls 

betydligt mer utförligt beskriven handledning i användning av presenterad metod. 

http://home5.swipnet.se/~w-57779/Text/staninel.pdf
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     I den här uppsatsen tittar jag, som tidigare nämnts, inte på huruvida texterna i 

läroböckerna är läsbara för grava dyslektiker. En grav dyslektiker hamnar ungefär på 

Stanine 1-2 enligt normalfördelningskurvan ovan i sin läsförståelse. Detta är inte vad 

jag i den här uppsatsen har för avseende att undersöka. Istället försöker jag utreda 

läsbarheten för dyslektiker som ligger på Stanine 3-4. Detta är naturligtvis en 

bedömning jag gör och inget som jag har testat.  

 

3.1 Metoder inom dyslexiforskningen 

I detta avsnitt används HØiens och Lundbergs begrepp, men jag har summerat och 

gjort en mer kortfattad beskrivning av dem med hjälp av begrepp som redan använts 

av HØien och Lundberg, Dyslexi från teori till praktik (1999:34ff): 

 Fallstudier: Studier som har gjorts på enskilda individer. På grund av detta blir det svårt att 

generalisera och därför behövs kompletterande metoder. 

 Jämförelse mellan dyslektiker och normalläsare: Forskare väljer ut en normalgrupp och en 

dyslektikergrupp. Forskaren tar hänsyn till ålder, kön, klassrumsmiljö, bakgrund och 

intelligens. Studien prövas genom ett testbatteri, där det sedan exempelvis kan framgå hur 

språkfunktionerna är hos informanterna. 

 Läsnivåmatchning: Två grupper. En normalläsargrupp med samma läsnivå som 

dyslektikerna. Dessa testas och genom resultaten försöker forskarna komma fram till orsak 

och verkan. Viktigt att notera är att det oftast rör sig om en åldersskillnad mellan 

testgrupperna. Dyslektikerna är oftast äldre och normalläsarna yngre. De tros ha samma 

läsvana eftersom yngre läsare läser mindre än äldre normalläsare.  

 Longitudinella studier: Med den här typen av forskning följer forskaren informanten redan 

innan läsundervisningen har startat i skolan. Sedan följer forskaren informanten för att ta reda 

på vad som är normalt och vad som är långsamt. Genom att utföra detta på en rad olika 

informanter kan forskaren göra diagram och olika kurvor och på det viset finna svaren i vad 

som är normala eller vad som är nedsatta utvecklingsförlopp för läsare. 

 Experimentella studier: Något som mer eller mindre är omöjligt inom dyslexiforskningen. 

Forskaren styr och pushar fram olika resultat.  

 Nyare tekniker: Här använder forskarna sig av MRI (magnetisk resonanstomagrafi) för att 

kartlägga olika strukturella avvikelser i hjärnan.  
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 3.2 Hjälpmedel via nätet 

 Det har bedrivits många och givande studier om dyslexi, men någon forskning som 

behandlar läroböcker som används i engelskundervisningen i Sverige kombinerat 

med dyslexi har jag inte funnit. Att det finns läroböcker att tillgå för lärare är 

förmodligen de flesta lärare medvetna om, men att det finns kompletterande 

läromedel som är beställningsbara för dyslektiker vet troligen inte alla lärare. Bland 

annat finns det olika hemsidor som har ett brett material av dyslexianpassat 

läromedel, till exempel http://madison.sida.nu/ (Madison. S, Madison Läromedel. 

20090505:15:46) och  http://www.crossboweducation.com/index.html (Hext. Crossbow 

Education 2009: 090505:15:56). Dessa två hemsidor är bara ett axplock och kommer inte 

att granskas i denna uppsats, deras funktion i sammanhanget är att visa att 

dyslexianpassat läromedel finns att tillgå. Materialet finns dock inte i en och samma 

bok som kan användas av en lärare när han eller hon undervisar en hel klass.  

 

 4. Material – De fyra läroböckerna i engelska A 

Under den här rubriken kommer varje enskild lärobok presenteras i korthet. Det som 

är gemensamt för böckerna är att de alla är läroböcker i engelska A för gymnasiet och 

de kommer från fyra stora svenska förlag. Upplägget i böckerna är relativt likartat 

från bok till bok, det vill säga att till varje kapitel finns det frågor och uppgifter, likaså 

till varje text eller åtminstone någon av texterna. Det som skiljer böckerna åt mest är 

författarnas val av texter.  

     Under rubriken 6.1 Textanalytiskt resultat finns varje enskild bok representerad, och 

där syns också likheterna och olikheterna mer eftersom textanalysen är utformad i ett 

diagram. För de fyra olika läroböckerna presenterar jag tre textanalytiska diagram. 

Dessa diagram speglar inte hela läroboken (viktigt att poängtera) utan de försöker 

snarare generalisera själva textmaterialet som används. Det är viktigt att texter gör 

läsaren motiverad att fortsätta läsa, och det är minst lika viktigt för normalläsare som 

för dyslektiker. En dyslektiker som redan har svårigheter i sin läsning finner det dock 

http://madison.sida.nu/
../../Katrin/AppData/Local/Temp/Examensarbete.doc
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än svårare om texten inte stimulerar dennes motivation och skapar en god 

läsupplevelse. Det är därför som texten i läroboken är oerhört viktig och skapar en 

didaktisk mening för den här uppsatsen.  

 

4.1.1 Master Plan engelska A 

Läroboken Master Plan som är tryckt av bokförlaget Liber syftar till att nå fram till 

många olika elever. Författarna Larsson och Norrby utrycker sig på det här sättet 

angående sin lärobok (Master Plan 2003:3): 

      

     We are all different – we have different background knowledge, goals and interests. Therefore,  

     Master Plan contains a variety of exercises, and further materials are also available in the teacher’s   

     book. Thus it is easy to create a study path that suits the whole class, a smaller group, or an  

     individual. Everybody does not have to work with exactly the same texts, exercises or films. *…+  

     Master Plan has an attractive layout including large number of photos. It is all there for a reason – the  

     layout is systematic and helps you navigate, and the photos all have something to say.  

     Finally, all texts and exercises in Master Plan have been tested by many students and their teachers   

     *…+. 

 

Böckerna ska enligt författarna vara testade på både lärare och elever. Hur dessa 

elevgrupper ser ut vet vi som läsare av böckerna lite om. Vi vet inte heller något om 

vad det var för tester som gjordes och inte heller vet vi vad som ändrades i materialet.  

     Läroboken Master Plan är uppdelad i sju kapitel. Varje kapitel är indelat i olika 

genrer (Larsson. G-M, Norrby. C, Master Plan, 2003:3): 

 

1. Supersonic (the future and science fiction) 

2. Travel Bug (travel) 

3. Another World (tales and stories) 

4. Music Mania (music) 

5. Physical Passion (sports) 

6. It Takes Two (love and friendship) 

7. Tricks of the Trade (reference chapter) 
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 Genom att ha delat in boken i kapitel på det här sättet, och genom att det finns olika 

svårighetsgrad på texterna, försöker författarna att nå många läsare. Det finns mellan 

tre till fyra texter i varje kapitel och det finns tillhörande övningar till varje text. 

Dessutom är författarna måna om grammatiken, något som följer med som en röd 

tråd i hela boken. För varje text finns en ordlista som anknyter till textens ord. Det 

finns också en större ordlista längst bak i boken.  

 

4.1.2 REALTIME1 

Bokförlaget Gleerups ger ut läroboken RealTime som ett läromedel för engelska A på 

gymnasiet. Introduktionen till boken berättar att författarna Cutler och Johansson 

(RealTime 2002:3) försöker nå en stor skara elever. För detta ändamål har de skapat en 

lärobok som enligt dem själva är: ”full of quality stories, thought-provoking texts, and 

really useful language practice” (Ibid). Tillsammans med texterna är läroboken 

kompletterad med följande (Ibid): 

 

 All texts are recorded on the audio tape/CD *…+ 

 REALTIME Language gives you the opportunity to practice getting your English just 

right.*…+ 

 REALTIME for Teachers is full of good stuff: Ideas for projects, lists of interesting books and 

web sites, a section of humor *…+ 

 The REALTIME Home page is designed to be informative and fun. *…+ 

 

Alla texter finns att lyssna på, vilket underlättar för dyslektiker. Det finns även en bok 

för lärare där idéer till fortsatta studier finns. Dessvärre är det inte dessa saker som 

undersöks i den här uppsatsen, utan det är texten, och bara texten.  

     REALTIME har valt att lägga sitt material i olika kapitel. Det finns inga direkta 

tydliga kapitelmarkörer i innehållsförteckningen utan som läsare får jag gissa mig till 

vad som tillhör vad genom att det är blankrader på vissa ställen och inte på andra. 

Genom det kan jag orientera mig till att det finns fyra huvudsakliga kapitel och tjugo 
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småkapitel. De olika kapitlen är inte tematiserade utan texterna blandas rejält. I ett 

kapitel, för att ge ett exempel, finns en historia om fotbollslegenden Péle och texten 

efter har ett kärlekstema (s.74ff) 

       

4.1.3 Spring Board1 

Spring Board1 känner jag väl igen från min egen skoltid. Det är samma framsida och 

när jag öppnar boken ser jag att det är mer eller mindre samma innehåll. Spring Board1 

är skriven av författarna Jörgen Gustafsson och Lennart Perterson. Läroboken är 

utgiven av förlaget Bonniers och den trycktes första gången 1995. I bokens förord 

berättar författarna (J. Gustafsson, L. Peterson, Spring Board 1, 1995:3) att: 

”Springboard 1 är en allt-i-ett-bok med texter, övningar, ordlistor och 

grammatik/övningar”. Vid en överblick av innehållsförteckningen (Ibid:4f) ses det 

med lätthet att boken är indelad i fem olika kapitel med tillhörande teman. Dessa 

teman är: ”Memory, Young Adults, Prejudice and Racism, Fairy Tales, Language, 

Fiction”. Varje tema har olika många texter. Det rör sig om fem till sju texter på varje 

kapitel, vilket i sin tur gör att en lärare kan arbeta med varje kapitel under en längre 

tid.  

     I den här första boken av två (Spring Board1) har författarna hämtat sina texter från 

Storbritannien och USA (Ibid:3). Författarna har lagt stor vikt vid grammatiken och 

har vigt sjuttioen sidor åt just detta. Boken finns att tillgå via inspelat material i form 

av kasetter. Något ålderdomligt kan tyckas och kanske finns det nu cd istället, enligt 

boken står det dock kasetter. De tre texter som analyseras ifrån den här boken är: I 

can’t hear a thing (s.18ff), Lord of the Rings(128ff), The Small Horse(210ff). 
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4.1.4 Straight Forward 

Den här läroboken är skriven av tre författare: Harling Birgit, Lidén Anders och 

Thelander Andrew. Boken är uppdelad i fem kapitel och författarna har valt att 

namnge dem som följande (Straight Forward, 2006:3ff): 

 At Risk 

 What’s love got to do with it? 

 Inside information 

 Seekers 

 In your dreams 

 

I varje kapitel har författarna valt att markera texterna med olika symboler. 

Symbolerna ska tala om för vem texten är lämpad. Texten markerad med en stjärna 

ska vara en text som elever och lärare arbetar tillsammans med. Texter som är 

markerade med en kvadrat är en text som lämpar sig bäst på den individuella planet, 

likaså är det med texter som är markerade med en triangel. Texterna med triangeln är 

också då av en högre svårighetsgrad. Denna information finner man på insidan av 

pärmen och den saknar sidnumrering.  

     De texter som valdes till denna uppsats är markerade med (Ibid:0):  

               Tomorrow When the War Began 

                Sonia – Another Rule Broken 

           Dreamcatcher  

 

Det må se konstigt ut att det är två texter som är för avancerade läsare. En viktig 

punkt i urvalet av text har varit valet av dess innehåll. Mer om det i analysen av dessa 

tre texter i nästa kapitel. Till varje text finns det tillgång till att få texten uppläst 

eftersom det bifogas en CD till varje bok.  
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5. Metod 

5.1 Introduktion 

I den här delen av uppsatsen ligger fokus på att ta fram två metoder som gör att de 

texter som ska analyseras blir korrekt undersökta. Syftet, som framgår tidigare i 

uppsatsen, är att ta reda på huruvida svenska läroböcker i engelska A är 

dyslexianpassade eller inte. Därför valdes det ut två metoder, dels en strukturell 

textanalys som ligger under 5.2 Strukturell textanalys som metod, dels en 

läsbarhetsanalytisk metod som står under 5.3 Innehållsanalys/läsbarhetsanalys som 

metod.  

     Fyra läroböcker i engelska undersöks och presenteras utförligt under resultatdelen 

av uppsatsen. Där undersöks läroböckerna för sig och varje text enskilt och sist 

undersöks lärobok i sin helhet. Genom diagram nedan presenteras dessa fyra 

läroböcker i kontrast till varandra. Det hela börjar med en text från det första kapitlet i 

varje bok och fortsätter med en text från ett mittenkapitel och det slutar med en text ur 

sista kapitlet. 

     I alla fyra böcker finns flera texter som eleverna kan/ska läsa. Enligt författarna till 

läroböckerna är texterna olika svåra och i stor mån individanpassade. De texter som 

valdes ut till det här arbetet baserades på dess då ungefärliga längd och innehåll.  I 

boken Förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter, Metodisk handbok (2008:34) 

poängterar Druid.G. Birgit ofta hur viktigt det är att lärare fokuserar på ”Innehåll & 

Form” när det handlar om texter för dyslektiker. Det är just det som den här 

uppsatsen lägger stor fokus på.  

 

5.2 Strukturell textanalys som metod 

Den första metoden av två benämnas som strukturell textanalys och är tagen från 

Hellspong, Metoder för brukstextanalys (2001:224ff). Syftet med att klarlägga metoden i 

ett diagram är för att göra analysen mer överskådlig. Som tolkare av texter uppstår 

det enligt Selander. S, Ödman. P-J Text & existens Hermeneutiken möter 
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samhällsvetenskapen (2004:223) ”förförståelse och fördom”. Detta kan både gagna och 

spoliera en textanalys. Det är viktigt att veta att användningen av strukturell 

textanalys som metod är sammankopplat med dyslexiforskares teorier om 

textlämplighet för dyslektiker samt min egen förförståelse som dyslektiker.  

De stolpar för strukturell textanalys som ses över i lärobokstexterna är framtagna via 

bland annat Hellspongs (2001:61ff) Metoder för brukstextanalys, samt att den 

strukturella textanalysen är kompletterade med forskningsresultat från 

dyslexiforskningen. Utformningen på den strukturella textanalys och dess funktion 

finns under rubriken 5.4 Textanalytiskt tillvägagångssätt. Under samma rubrik följer 

även de forskningsteorier som kompletterar Hellspong och som gör att denna 

strukturella textanalys söker svar om läsbarhet i läroböcker för engelska A på 

gymnasiet, för dyslektiker som hamnar mellan tre och fyra på den niogradiga skalan 

Stanine. 

      Enligt Gavin Reid (Dyslexia, second edition, 2007:12ff) processar alla, inte bara 

dyslektiker information olika. Men det kan även vara stor skillnad från en dyslektiker 

till en annan. Reid menar att ”Dyslexia is individual” (Ibid:17) och att lärare därför 

behöver individanpassa undervisningen för enskilda elever. Reid (Ibid) menar på att 

det finns en processning cykel: 

 

 Input - auditory, visual, tactile, kinesthetic 

 Cognition - memory, understanding, organizing and making sense of information 

 Output – reading aloud, talking, discussing, drawing, seeing, experiencing 

 

Förklaring på ovanstående begrepp: Auditory= hörsel, Visual=syn, Tactile=gripbar, 

konkret Kinesthetic= Att lära med kroppen 

     Det är enligt Reid (Ibid) inget som säger att alla dyslektiker lär sig på samma sätt. 

Det är väldigt individuellt. En del lär sig genom att lyssna, andra genom att se, men 

han menar på att det är viktigt att lärare söker efter den bästa undervisningsmetoden 



 

 

20 

 

för varje enskild elev och att lärare inte generaliserar sin undervisning eftersom 

dyslektiker är så olika. 

     Det är väldigt vanligt att dyslektiker tappar bort sig i texten eftersom det ibland 

hoppar för dem eller att det smälter samman. Reid (Ibid: 12) samt många andra 

forskare rekommenderar en slags linjal med olika färger för att eleverna ska kunna 

hänga med i texten: ”A good recource is the transparant ruler with a colour 

transperency”. Vidare menar Reid (Ibid:6) att det är viktigt att tänka på att underlätta 

för eleverna. Jag citerar: ”The presentation, content and layout of worksheets is an 

important factor, and the use of visuals, space on page and font style and size are all 

important, as well as ensuring the content can be understood and that the tasks are 

achievable”. Med detta citat påvisar Reid hur viktigt det är att tänka på även de små 

detaljerna runt texter för dyslektiker. Reid menar att typsnitt, grad, radavstånd, 

pragmatiska hållpunkter samt innehållet i en text är väldigt viktiga.  

     Vid en textuell analys menar Hellspong. L (Metoder för brukstextanalys 2001:63ff) att 

det är viktigt att väga in olika komponenter i textens struktur. Detta är bland annat 

ordval, ordförråd, meningsbyggnad så som huvudsatser och bisatser, långa och korta 

ord, och meningslängd. Lundberg. I, Hoien. T (Dyslexi, Från teori till praktik, 1999:87f) 

menar vidare att ytterligare en viktig del i läsningen för dyslektiker är ”pragmatiska 

hållpunkter”. Med pragmatiska hållpunkter får läsaren utöver texten också en bild att 

förhålla sig till. Dessa är till för att ge stöd och motivation till läsaren. 

     En betydelsefull del i textanalysen har varit att undersöka typografin i 

lärobokstexterna. Här nedan finns ett kort utdrag ur Hellmark. Christer, Bokstaven, 

ordet, texten. Handbok i grafisk formgivning (1997:36): 

 

     *…+ men man får inte glömma att i de allra flesta sammanhang gäller att texten faktiskt är till för att  

     läsas. Om man väljer att betona formen får det med nödvändighet konsekvens för läsbarheten, det    

     vill säga innehållet. Oftast blir sådant fel, därför att läsaren inte är ute efter att göra formgivarens  

     bekantskap, utan bara författarens. Allt som hindrar kommunikationen verkar därför bara  

     irriterande och ökar risken för att läsaren lägger ifrån sig texten. 
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Det är inte bara formen på typsnittet som är det viktiga för läsningen, Hellmark 

(Ibid:45) menar att ”Det är en känslig matematik: läsprocessen är beroende av att 

orden är lagom täta. För trångt eller för glest förstör de lättidentifierade ordbilderna, 

slår sönder rytmen i texten och stör läsningen”. Det är dock ansenligt att understryk 

att större grad inte alltid är bättre. Hellmark betonar följande (Ibid:53):  

 

     Normalläsaren, det vill säga en person som har passerat läsningens inlärningsstadium, har en viss  

     läsvana och inte lider av några speciella synnedsättningar, bygger efter hand upp en normal läsrytm  

     som är känslig för störningar och avvikelser, till exempel för långa rader, för liten eller för stor grad.  

     Text satt i större än 12 punkter uppfattas av normalläsaren som svårläst, de alltför stora ordbilderna  

     blir ett hinder för läsaren att ta sig igenom texten tillräckligt snabbt, i normal läsrytm. 

 

För mycket av någonting är aldrig bra. Det är viktigt att finna en balans i trycket 

menar Hellmark (Ibid:55ff). (Ibid:54) ”I de flesta typografiska läroböcker 

rekommenderas en radlängd på mellan 55 och 65 tecken. Den optimala radlängden 

påverkas av typsnittets bredd, x- höjdens storlek och radavståndet”. För att texten ska 

bli läsbar är det tydligt att det krävs stor eftertanke inte minst när det gäller formatet 

på texten. Det blir tydligt i Hellmarks bok. Dessa framtagna metoder återkommer 

under rubriken 5.4 Textanalytiskt tillvägagångssätt. Vidare återkommer metoderna i tre 

stora diagram under rubriken Textanalytiskt resultat. 

 

5.3 Innehållsanalys/läsbarhetsanalys som metod  

Innehållsanalysen belyser frågor om läsbarhet utifrån det textuella innehållet. En text 

kan till synes vara lättläst på grund av stor text, stora mellanrum mellan raderna, 

korta kapitel och att det är få sidor. Det nyss uppräknade berättar en del av 

sanningen. Men för att få hela sanningen bör också innehållet granskas. För om en 

elev har en låg avläsningsförmåga och hamnar på Stanine värde 1,2 eller 3 (Madison. 

S, Den läkande processen, 2007) så har eleven problem med texten som stuktur. Hamnar 
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således eleven i sin läsförståelse än en gång på Stanine värde 1,2 eller 3, då kämpar 

eleven inte bara med textens struktur utan nu också med innehållet. Det är på grund 

av detta som innehållsanalysen av texten är viktig.  

     Som del av en läsbarhetsanalys vägs innehållet in som en stor del av i vilken grad 

texten är läsbar. Den här metoden som avser att utreda huruvida innehållet av 

lärobokstexterna är läsbara för dyslektiker ämnar jag att följa Hellspong. L Metoder för 

brukstextanalys (2001:88ff), med vissa förenklingar och tillägg. Det som Hellspong 

(Ibid:88f) belyser i metod för läsbarhetsanalys är bland annat: ”Vilken 

ämnesbehärskning kräver texten av läsaren? Är innehållet välvalt och välordnat med 

tanke på målgruppen och läsmålet?” Som fokus i denna innehållsanalys av 

lärobokstexter tittar jag därför på följande: 

 Vilken förförståelse behöver läsaren, för att texten för denne ska bli läsbar? 

 Innehållsmängden (Ibid:89) ”Ställer den stora krav på minne och förkunskaper?” 

Kan läsaren ta till sig innehållet eller är det för mycket detaljer (så som många 

karaktärer och platser). Blir texten tungläst genom att ny information kommer 

för tätt? 

 För vilken målgrupp är texten skriven? (motivations- och igenkännelseaspekt) 

Är den intresseväckande? 

 Innehållsstrukturen (Ibid:89) är texten väldisponerad eller är den rörig? 

 ”Abstraktionsnivån lämplig för läsbarheten eller är den för hög?” (Ibid) 

 ”Ger texten anvisningar om hur läsaren kan använda sig av den? (Ibid) 
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5.4 Textanalytiskt tillvägagångssätt 

Listan nedan tillför information som avser att förenkla avläsning av diagrammen på 

nedanstående sidor. De är listade från ett till femton och följer den ordning som det 

kommer i diagrammet. 

      

1. Titel på texten = En självklarhet oavsett textanalys 

2. Typsnitt= Viss text är svårare än annan text att läsa beroende på dess form. 

3. Grad= Storeleken på bokstäverna i förhållande till det typsnitt som används. 

4. Antal sidor för texten= För lång text kan göra eleverna omotiverade. 

5. Radavstånd= Om orden lätt hoppar för läsaren i texten är det lättare att 

orientera sig om inte texten flyter ihop och det finns lite mer radavstånd. 

6. Antal ord för texten= Många har en nedsatt läshastighet och klarar inte för 

långa texter. 

7. Pragmatiska hållpunkter (PH): Bland annat bilder och symboler eller ledtrådar 

som den ickespråkliga kontexten ger läsaren. 

8. CD eller tillgång till uppläst material= För många elever är det en trygghet att 

få lyssna på texten utan att de nödvändigtvis behöver följa med i texten själva. 

9. Ordlista= Om en läsare fastnar på ett ord kan det störa mycket för 

läsförståelsen. Då är det bra om orden finns lättillgängliga.  

10. Numrerade rader= Ska klassen läsa tillsammans kan det vara svårt för en 

dyslektiker att orientera sig efter stycken och rader. Då är det bra att de finns 

markerade. 

11. Numrerade stycken= För många dyslektiker är uppbyggnaden av en text ett 

mysterium och många vet knappt vad de olika sakerna är: Inledning, rubrik, 

stycke osv. Då är det bra om dessa finns markerade på något sätt. 

12. Författarens namn= Det bör finnas med vid all granskning av text. 

13. Meningsbyggnad (huvudsats+ bisats)= Många dyslektiker har svårigheter i att 

plocka ut nyckelord i en text. Är då meningsbyggnaden krånglig med många 
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bisatser får eleven oerhörda problem med att se vad som är viktigt för 

handlingen. 

14. Styckelängd= Långa stycken som aldrig tycks ta slut gör att en dyslektiker med 

föga motivation ger upp sin läsning för denne tycks inte komma någon vart 

ändå.  

15. Fonetisk skrift i ordlistan= Detta för att göra eleverna mer medvetna om de 

olika stavningarna. Många dyslektiker stavar som det låter och då kan de kolla 

av hur just det ljudet stavas på engelska. Detta genom att de jämför det 

fonetiska ordet med ordet som är skrivet enligt engelsk stavning.  
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6.1 Textanalytiskt resultat 

Textanalys av läroböcker för engelska A på gymnasiet. 
  

                   REALTIME1   Master Plan Engelska A Spring Board 1   Straight Forward   Stil 
 

 
Kapitel 1 

 
Kapitel 1 

  
Kapitel 1 

 
Kapitel 1 

 
Kapitel 

 

 
Staying Alive 

 
EPICAC 

  
I Can´t Hear a Thing 

 
Tomorrow when the war began   Titel på texten 

 
Times new roman 

 
Bookman Old Style 

  
Bookman Old Style 

 
Times new roman 

 
Typsnitt 

 
 

12 
 

12 
  

12 
 

12 
 

Grad 
 

 
4 

 
5 

  
6 

 
6 

 
Antal sidor för texten 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
Radavstånd 

 

 
901 

 
1370 

  
1472 

 
1360 

 
Antal ord i texten(+-10) 

 
2 

 
7 

  
1 

 
2 

 
PH. Bilder 

 

 
Nej 

 
Nej 

  
Nej 

 
1 

 
PH. Symboler 

 

 
Ja 

 
Ja 

  
Ja 

 
Ja 

 
CD/ eller tillgång till uppläst text 

 
Ja 

 
Ja 

  
Ja, längst bak 

 
Nej 

 
Ordlista 

 

 
Ja 

 
Nej 

  
Ja 

 
Nej 

 
Numrerade rader 

 
Nej 

 
Nej 

  
Nej 

 
Nej 

 
Numrerade stycken 

 
Richard Garret 

 
Kurt Vonnegut JR 

  
Jeanette Winterson 

 
John Marsden 

 
Författarens namn 

 
Ja-kort 

 
Ja 

  
Ja 

 
Ja 

 
Introduktion till texten 

 
HS+ mycket BS 

 
HS+ mycket BS 

  
Mest HS 

 
Mest HS 

 

Meningsbyggnad BS= Bisatser, 
HS=Huvudsatser 

 
Mest korta 43-70 ord 

 
Korta och Långa 22-91 ord 

  
korta och långa 24-104 ord 

 
Mest långa 24-159 ord 

 
Styckelängd 

 

 
Ja 

 
Nej 

  
Ja, på vissa ord 

 
Nej 

 
Fonetisk skrift i ordlistan 

            

 
Straight Forward http://www.nok.se/nok/laromedel/gy/Engelska-Gy-Lm/ 

     

 
REALTIME1 www.gleerups.se/nattjanster  

 
Icke fungerande 

     

 
Master Pland Engelska A 

 
http://www4.liber.se/demofiler_e/4790317d/  Demo: vid köp av licens får alla elever tillgång till detta 

Spring Board 1 Ingen webplats eller hemsida 

../Documents/Skolarbeten/AUO%20+%20examensarbete/VFU-2009/Excell%20f�r%20textanalys.xlsx
../Documents/Skolarbeten/AUO%20+%20examensarbete/VFU-2009/Excell%20f�r%20textanalys.xlsx
../Documents/Skolarbeten/AUO%20+%20examensarbete/VFU-2009/Excell%20f�r%20textanalys.xlsx
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    REALTIME1   Master Plan Engelska A Spring Board 1   Straight Forward   Stil 
 Kapitel 3 

 
Kapitel 3 

 
Kapitel 3 

 
Kapitel 3 

 
Kapitel 

 
LIONHEART 

 
The lord of the Rings 

 
Lord of the Rings 

 

Sonia - Another rule 
broken   Titel på texten 

Times new roman 
 

Bookman Old Style 
 

Bookman Old Style 
 

Times new roman 
 

Typsnitt 
 12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
Grad 

 6 
 

6 
 

7 
 

6 
 

Antal sidor för texten 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Radavstånd 

1246 
 

1221 
 

1931 
 

1417 
 

Antal ord i texten (ca +-10) 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

PH. Bilder 
                                  1 

 
Nej 

 
Nej 

 
1 

 
PH. Symboler 

 Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

CD/ eller tillgång till uppläst text 

Ja 
 

Ja 
 

längst bak+ ett par ord 
innan 

 
ja 

 
Ordlista 

 Ja 
 

Nej 
 

Ja 
 

Nej 
 

Numrerade rader 

Nej 
 

Nej 
 

Nej 
 

Nej 
 

Numrerade stycken 

Jesse Martin 
 

J.R.R. Tolkien 
 

J.R.R. Tolkien 
 

E.R Frank 
 

Författarens namn 

Ja 
 

Ja 
 

Nej 
 

Nej 
 

Introduktion till texten 
HS+ BS 

 
HS+BS 

 
HS + BS 

 
HS +BS 

 
Meningsbyggnad BS= Bisatser, HS= Huvudsatser 

Blandat 31-131ord 
 

Mest långa 44-111 ord 
 

Mest långa  50-178 ord 
 

Mest korta 43-153 ord 
 

Styckelängd 
Ja 

 
Nej 

 
Ja, på vissa ord 

 
Nej 

 
Fonetisk skrift i ordlistan 
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    REALTIME1   Master Plan Engelska A Spring Board 1   Straight Forward   Stil 
    Kapitel 4 

 
Kapitel 6 

 
Kapitel 5 

 
Kapitel 5 

 
Kapitel 

    Fabric crafts 
 

(Un)arranged Marriage 
 

The Small Horse 
 

Dreamcatcher 
 

Titel på texten 
   Times new roman 

 
Bookman Old Style 

 
Bookman Old Style 

 
Times new roman 

 
Typsnitt 

    12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

Grad 
    4 

 
2 

 
5 

 
4 

 
Antal sidor för texten 

  1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Radavstånd 
   1021 

 
458 

 
1271 

 
997 

 
Antal ord i texten (ca +-10) 

  2 
 

1 
 

6=samma lilla häst 
 

1 
 

PH. Bilder 
                                     1 

 
                                                 1 

 
Nej 

 
1 

 
PH. Symboler 

    Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

CD/ eller tillgång till uppläst text 
 Ja 

 
Ja 

 
Ja, längst bak 

 
Nej 

 
Ordlista 

    Ja 
 

Nej 
 

Ja 
 

Nej 
 

Numrerade rader 
   Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Numrerade stycken 

   Anne Fine 
 

Bali Rai 
 

Steve Walker 
 

Stephen King 
 

Författarens namn 
   Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Introduktion till texten 

  HS+ BS 
 

HS + BS 
 

HS + Mycket BS 
 

HS + lite BS 
 

Meningsbyggnad BS= Bisatser, HS=Huvudsatser 
korta 34-76 ord 

 
Långa 129-160 ord 

 
Korta 58-111 ord 

 
Mest korta 40-150 ord 

 
Styckelängd 

   Ja 
 

Nej 
 

Ja, på vissa ord 
 

Nej 

 
Fonetisk skrift i ordlistan 
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6.2 Innehållsanalytiskt/läsbarhets resultat 

 
Det är fyra läroböcker som analyseras och därför står de fyra läroböckerna och 

tillhörande texter för sig. Det är för att göra det mer överskådligt och lättförståligt som 

upplägget ser ut så här. Först gör jag en kort presentation av vad texten handlar om, 

därefter gör jag kortfattade läsbarhetsanalyser utifrån den innehållsanalytiska metod 

som presenterades tidigare. Läroböckerna presenterades under rubriken 4.3 Material – 

De fyra läroböckerna i engelska A.  

      

6.2.1 Master Plan 

Den första texten ur Master Plan (2003:22) är historien EPICAC som är en novell 

skriven av Kurt Vonnegut JR. Den handlar om en vetenskapsman som blir förtjust i 

sin kvinnliga kollega. Han har inga som helst kunskaper om hur man bjuder ut någon 

och till sin hjälp tar han då den stora intelligenta datorn EPICAC. Dessvärre kan inte 

datorn så mycket om kärlek utan den lär sig om det via vetenskapsmannen.  

    Det hela utvecklas nu till ett triangeldrama eftersom det nu är två stycken som 

älskar den unga vetenskapskvinnan och det hela slutar med att datorn självförstör sig 

eftersom den får vetskap om att denne inte är någon människa som skulle kunna få 

denna kvinna. Men innan datorn förstör sig så producerar han en mängd dikter till 

vetenskapsmannen. Dessa dikter blir i sin tur nyckeln till att de två kollegorna till slut 

gifter sig. När datorn var självförstörd fick vetenskapsmannen sparken för han hade 

glömt att stänga av den.  

     Som läsare och ungdom i dagens IT-samhälle är det här med datorer ingen större 

nyhet. Det som kan krävas som förförståelse är att läraren kort, innan eleverna läser 

texten, berättar om hur det förhöll sig med datorer på femtiotalet.  

     Den korta text som läsaren läser ställer inga högre krav på minnet och 

förkunskaperna. Texten handlar om två huvudkaraktärer (vetenskapsmannen och 

datorn) samt om en biroll (kvinnan som de båda blir kära i). Texten blir inte tungläst 
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eftersom den är ganska sparsam med ny information och den är väl strukturerad. 

Dessvärre är den för ungdomar kanske lite för tråkig eftersom den är ganska 

ålderdomlig och de kan ha svårt att känna igen sig i karaktärerna. Texten är för en 

normalläsare lätt att följa, men det är svårt att förhålla sig till styckeindelningen och 

där är den rörig. Eftersom det inte finns några numreringar utmed texten blir den svår 

att läsa i helklass. Som nämnts tidigare hoppar texten ibland för vissa dyslektiker och 

utan siffror vid sådan läsning kan det skapa stor osäkerhet och obehag, särskilt då det 

föreligger att styckeindelningen är problematiskt gjord. Den är svår att följa eftersom 

det är många citat och författarna styckeindelar inkonsekvent med både indrag och 

blankrad. 

     Några ord finns att tillgå i en ordlista nedanför texten och det gör att som läsare 

måste jag flytta blicken upp och ned. Detta i sin tur gör att det blir svårt att hitta 

platsen där jag slutade läsa. Språket är lite gammalmodigt och ibland tråkigt, vilket 

också är en bidragande faktor till att motivationen skulle tryta. De bilder som finns i 

boken är ingen rolig (pragmatiska hållpunkter) visuell upplevelse och det i sig kan 

nog framkalla ett läsmotstånd. 

      Den andra texten är ur The Lord of the Rings (Ibid:92ff) som är en bok som många 

känner till. Sagan om ringen som är den svenska översättningen på titeln är skriven av 

J.R.R Tolkien. Det här är den första boken av tre i Tolkiens trilogi och på senare år har 

det kommit tre filmer som följer böckerna. I böckerna följer läsarna många karaktärer 

och dess öden och eftersom böckerna är tjocka och välskrivna kan man som läsare 

stifta bekantskap på djupet med de olika personerna. Detta är en roman inom fantasy 

genren och den handlar om härskarringen. Ett brödraskap (fellowship) på nio personer 

följs åt för att förgöra härskarringen i Mordor (ett påhittat land). Dessa personer är: 

Frodo, Sam, Merry, Pippin (Hober), Legolas (Alv), Gimli (Dvärg), Aragorn och 

Boromir (människor) samt trollkarlen Gandalf. Brödraskapet stöter på hot från många 

håll och deras väg till Mordor är allt annat än lätt.  

    Texten som finns i läroboken är hämtad ur ett kapitel där brödraskapet än en gång 

stöter på problem. Författarna väljer att presentera var i historien som gruppen 
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befinner sig i, och just i det här avsnittet är de i gruvorna i Moria. Dessvärre finns det 

ingen större presentation av karaktärerna, vilket gör det svårt för en läsare som inte 

har varit i kontakt med The lord of the Rings tidigare. För läsning av The lord of the Rings 

krävs det att läraren har skapat en god grund för läsaren innan texten ges. Det är nio 

karaktärer som i det här avsnittet inte är presenterade. För en läsare som utan 

förförståelse tar del av den här texten skapar det stor förvirring. Läsaren kastas mellan 

händelserna nere i gruvan och har man inte läst det här innan, då är det svårt att 

hänga med.  

     Det är mycket att hålla i minnet och det är svårt att hänga med i handlingen för den 

som är ovan. Tolkien skriver väldigt detaljerat och det blir väldigt tungläst för 

läsovana elever. För att klara av den här texten krävs det hög läsvana och mycket 

förkunskap samt att eleven kan hålla allt i minnet. Med andra ord, det krävs väldigt 

mycket av läsaren för att denna text ska bli läsbar.  

     The lord of the Rings är en känd trilogi och det är naturligtvis viktigt att elever får ta 

del av detta. Problemet här är: Har författarna verkligen valt en bra del? Svaret är nej. 

Det blir alldeles för komplicerat och en dyslektisk elev kan inte hålla alla karaktärer i 

huvudet och då försvinner hela innehållet också. Det är tretton olika sorters karaktärer 

på sex sidor text. Ingen får någon större presentation, förutom Gandalf som är 

trollkarl. Detta gör det nästintill omöjligt för en dyslektiker. Hur ska denne få en 

uppfattning om innehållet när all energi går till att hålla reda på alla karaktärer? 

Sedan är ordlista under texten vilket gör det svårt för läsningen. Det som är bra är 

bilderna på Gandalf en orch. Själva texten är också spännande. Men det är för att jag 

kan uppskatta den. Jag har själv läst trilogin och sett filmerna och vet därför exakt vad 

som är på väg att hända och hur det ser ut på platsen. Men för en dyslektiker utan den 

förkunskapen är det för svårt. 

     Den tredje texten (Un)arranged Marriage (Ibid:180f) handlar om en ung man som ska 

gifta sig. Författaren till den här berättelsen är Bali Rai. Texten är en inledning till 

boken (Un)arranged Marriage. Som läsare möter man honom på en bensinstation där 

han och hans två bröder är på väg till hans bröllop med en kvinna han inte har träffat. 



 

 

31 

 

Han beskriver sig som en slags rebell som har levt livet och som nu lurar andra att tro 

att han gifter sig mot sin vilja. Men i själva verket är han med på det. 

     Den indiska mannen och hans historia, hämtad ifrån England är lite snirklig att ta 

sig igenom. Den förkunskap som läsaren bör ha är hur det förhåller sig att vara av 

indiskhärkomst boende i England. Någon större förförståelse är inte nödvändig. Den 

målgrupp som författaren vänder sig till tycks vara pojkar i äldre tonåren och det är 

möjligt att svenska ungdomar (ungdomar i Sverige) till viss del kan känna igen sig i 

detta. Strukturen på texten är inte särskilt komplicerad. Språket är lite svårt, för 

många ord och namn är väldigt främmande och ovanliga. Texten är uppdelad i tre 

tydliga stycken och den slutar ganska abrupt. Vilket lämnar utrymme för diskussion 

bland eleverna efter läsningen.   

     Vad gäller pragmatiska hållpunkter gynnar inte bilden på en kvinnas hand mycket 

för läsningen och den är för sammanhanget ganska illa vald. Bättre hade varit om det 

fanns någon anknytning till mannen. Det är först en bit in i texten som jag förstår att 

det är en man som texten handlar om, detta för att bilden berättar om en kvinna. Detta 

blir svårt för en dyslektiker som då förmodligen måste läsa om texten igen för att få 

grepp om det hela. Det som stör mest då en del ord är svåra är att ordlistan ligger 

längst ned på sidan. Det försvårar arbetet med texten och det är lätt att tappa bort sig. 

     Summering: Texterna i Master Plan är på det stora hela bra texter, men läsbarheten 

för dyslektiker är inte bra. Ordlistorna ligger fel, styckeindelningen är klumpig och de 

pragmatiska hållpunkterna känns ibland totalt fel. I en del texter som till exempel The 

lord of the Rings är det för många karaktärer och för mycket detaljer. Det krävs väldigt 

mycket av den undervisande läraren vid arbete med dessa texter om läraren vill 

uppnå lämplig läsbarhet för elever med dyslexi. Typologin i textboken är väldigt 

jobbig för ögat. Raderna är väldigt olika långa och styckeindelningen är förvirrande.   
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6.2.2 REALTIME1 

 
Som första text i första kapitlet valdes texten Staying alive ut (Cutler. Johansson, 

RealTime1 2002:20ff), och författaren är Richard Garret. Den handlar om en ung flicka 

(Juliane Koepcke) som tillsammans med sin mamma är på en resa över djungeln med 

flygplan. De ska hälsa på pappan och maken som arbetar som professor i Lima 

(Sydamerika). Efter trettio minuter kraschar planet och flickan är den enda som 

överlever.  För att ta sig till sin pappa följer hon olika bäckar tills hon når ett större 

vattendrag. Efter tio dagar i djungeln, överlevandes på godis når hon tillslut en 

bosättning där hon får hjälp. Hon återförenas med sin pappa och allt blev bra tillslut. 

     Först och främst bör läraren ha visat vart historian utspelar sig rent geografiskt. 

Sedermera för att öka läsbarheten av texten bör läraren ge ytterligare förkunskaper 

om svårigheter i djungeln innan eleverna bör läsa. Själva historien är bra skriven men 

den är väldigt svår för elever med ett begränsat ordförråd. Texten är inte helt lätt och 

det är lätt att motivationen för eleverna tryter redan i inledningen. Texten ställer inte 

höga krav på minnet eftersom det framförallt handlar om en huvudkaraktär som ska 

ta sig från en olycksplats till sin far. Den målgrupp som texten är skriven för är 

tonåringar, både pojkar och flickor. Berättelsen är väldigt spännande och den är lätt 

att leva sig in i. Skildringen av flickan i djungeln är välstrukturerad och inte krånglig 

att följa, den är inte full med detaljer utan det är relativt lätt att ta till sig innehållet. 

Texten har också en väldigt strukturerad styckeindelning och raderna är numrerade. 

Sedan ligger ordlistan jämte texten vilket gör att läsaren inte behöver flytta blicken 

upp och ned. De två pragmatiska hållpunkterna passar väl in i sammanhanget.  

     Eftersom texten är så välstrukturerad på många sätt och det enda som kan vara 

svårt är att orden på sina håll är svåra, bedömer jag detta som väl läsbart. Själva 

budskapet i texten: att alla kan om de bara vill, bör inte vara så svårt att uppfatta men 

över lag bör kanske denna text ligga längre bak i boken.  

     Den andra texten i RealTime1 heter Lionheart (Ibid:110ff). Den här texten, liksom den 

ovannämnda, handlar om ett äventyr. Den är skriven av Jesse Martin, 
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huvudkaraktären i berättelsen. Historian handlar om en ung kille som ska segla 

jorden runt i sin båt som är döpt till ”Lionheart”. Hela resan går bra och det är en 

kortfattad dagbokshistoria som läsaren får ta del av. Den är inte särskilt detaljerad och 

den uppmanar inte till att unga ska ge sig ut på sjön utan den återger ytterst få delar 

av resan. I texten finns ett uppslag med delfiner och det passar bra för delar av 

historien inkluderar delfiner.  

     Texten kan vara svår att känna igen sig i. Dels för att den handlar om en kille från 

Australien och dels för att den handlar om segling. Men målgruppen är förmodligen 

tonåringar. Det som elever kan känna motivation för, för att inte sluta läsa är när 

berättelsen blir spännande. Den unga killen blir nämligen under en natt översköljd av 

en stor våg och får stora problem. Med detta i början blir historien ganska spännande.  

Orden i berättelsen är inte direkt svåra. Några är såklart svårare än andra men det är 

inget som en läsare stör sig på. Meningarna är inte långa och krångliga utan det är 

ganska lätt att plocka ut nyckelord. Berättelsen blir inte tungläst eftersom den här lätt 

att ta till sig innehållsmässigt. Styckeindelningen är tydlig och ordlistan följer utmed 

texten vilket underlättar enormt. Textraderna är inte för långa och inte för korta. Vad 

det gäller minnet och förkunskaper är texten läsbar. Berättelsen handlar främst om en 

huvudkaraktär på en segelbåt och naturligtvis händer det spännande saker. Men för 

minnets skull är den inte på något sätt påfrestande. Vad det gäller förförståelse och 

förkunskap krävs det mindre från läraren vid läsning av den här texten. Bilderna är 

väldigt talande, orden är inte krångliga och de tillhör inte en särskild domän.  

     Den tredje texten ur läroboken är Fabric Crafts (Ibid:160ff) som är skriven av Anne 

Fine. Den handlar om en man (Alistair) som har två barn. Han har en son (Blair) och 

en dotter (Annie) och han blir helt förkrossad över att sonen vill jobba med syslöjd och 

att flickan vill jobba med träslöjd. Själv är han av en gammaldags stam där flickor 

hade sina sysslor och män sina hobbies. Den här texten är, liksom text två, bra 

uppbyggd och lätt att hänga med i. Det krävs inte stor lästräning utan med hjälp av 

ordlistan hänger även en ovan läsare med. Styckena är ganska korta och 

meningsbyggnaden är inte svår och komplicerad.  
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     Som läsare känner nog många igen sig i det gammaldags tänkandet som Alister har 

och det hela blir komiskt, något som många idag uppskattar. Texten är inte väldigt 

detaljerad och den är inte rörig, utan den är ganska lätt och komisk. Målgruppen för 

texten är nog inte bestämd utan den kan uppskattas av både unga och gamla. Att den 

är komisk gör att den skapar läsmotivation och jag uppskattar att läsbarhetsnivån är 

lämplig för dyslektiker. De pragmatiska hållpunkterna stimulerar dock inte till 

läsning. Det är ett minus.  

     Summering: Det som är bra med dessa tre texter är att de är inte krångliga, de är 

ganska korta med kortare stycken och det går att känna igen sig i karaktärerna. Jag 

upplever dem som läsmotiverande. Jobbar lärare på ett bra sätt utöver dessa texter får 

denne förhoppningsvis även dyslektiska elever att tycka att det är roligt med 

lärobokstexter. Typologin i den här läroboken med välstrukturerade stycken och lika 

längd på raderna underlättar verkligen för läsningen. Att ordlistan flyter med längs 

med texten är ett stort plus. Det underlättar verkligen för den som stöter på ett ord 

som läsaren inte är riktigt bekant med. 

 

6.2.3 Spring Board 1 

 
Den första texten i Spring Board 1 är I can’t hear a thing! (1995:19ff) är skriven av 

Jeanette Winterson. Den handlar om en ung flicka som en morgon vaknar av att hon 

inte kan höra något. Hennes mamma, som är en enormt troende kvinna, är på ett 

sjukhus för att se efter sin syster. Flickan får hjälp av en kvinna som hon var bekant 

med. Hon tas till sjukhuset och träffar där sin mamma. Efter att ha legat på sjukhuset 

och efter att ha blivit opererad blir flickan till sist hörande och allt slutar väl.  

     Den här berättelsen kan vara svår att ta till sig, inte för att språket är svårt, det är 

ganska lätt. Utan beroende på undervisningsgrupp kan denna berättelse vara svår att 

känna igen sig i. Målgruppen för texten är förmodligen kyrkliga barn i England. Och i 

Sverige är det få som är väldigt kyrkliga och troende och det gör det nog svårt för 

många elever att kunna identifiera sig med huvudkaraktären. Däremot ett vara sjuk 
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och ligga på sjukhus har nog många upplevt och där finns det förmodligen en god 

koppling mellan läsare och text. Styckena är ganska korta och det är lätt att hänga 

med. Texten är på det stora väldisponerad, men ett minus är att det inte finns en 

ordlista att förhålla sig till. Den ordlista som finns, är en generell ordlista och den 

ligger längst bak i boken, vilket blir väldigt krångligt då viktiga ord för texten är 

svårtillgängliga. Det kan vara ord som gör att större delar av innehållet går förlorat 

om de inte blir tillgängliga för läsaren. Och där har författarna till läroboken skapat ett 

stort hinder för läsaren. Det är problematiskt för läsaren att både hitta ord samtidigt 

som denne orienterar sig i texten. Här krävs det att läraren ser till att eleverna innan 

läsningen får med sig det vokabulär som krävs för att texten ska bli läsbar Berättelsen 

kräver inte att läsaren ska hålla mycket i minnet. Det är få detaljer och texten blir inte 

tungläst i den aspekten. Men det krävs arbete innan texten läses. För att eleverna ska 

uppleva och ta till sig innehållet bör en viss förförståelse grundas. Eleverna behöver 

förkunskaper om hur det är att vara troende och de behöver kunskaper om hur det 

skulle kännas att helt plötsligt bli döv.  

      Texten skulle ha haft en lämplig läsbarhet om vissa aspekter som nämndes ovan 

hade uppfyllts. Det som är bra är valet av text samt att raderna är numrerade till 

exempel 5, 10, 15, 20 och så vidare. Det underlättar vid högläsning i helklass eller i 

mindre grupper. Det som dessvärre stör vid läsningen och som denna lärobok är 

ensam om att göra; är att den har röda utplockade citat från texten som hamnar mitt 

på sidan så som i en tidningsartikel. Den markeringen i det här sammanhanget är 

onödig. 

     Som andra text i Spring Board1 har författarna valt att ha ett kort stycke ur Lord of 

the Rings (Ibid:129ff). Lord of the Rings som är skriven av författaren J.R.R Tolkien och 

som ingår i fantasy genren. Notera att läroboksförfattarna har valt att inte ge texten 

titeln The Lord of the Rings. Författarna uppmanar dock läsarna till att läsa ett antal ord 

och dess betydelse först samt finns det några frågor rörande J.R.R Tolkien innan 

texten börjar. Därefter kastas läsaren in i handlingen direkt. Det är alltså ingen 

förklarande inledning till texten utan texten i sig gör en inledning. Det här avsnittet ur 
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Lord of the Rings berättar om när Bilbo hittade ringen och genom en lek vann den från 

Gollum. Det är inte många karaktärer att hålla reda på, vilket i sin tur inte blir jobbigt 

för minnet. Tolkien inleder med att berätta vad en hobbit är och sedan får läsaren följa 

historian om Gollum och Bilbo.  

     Som läsare behöver man inte ha läst hela trilogin för att kunna uppskatta den här 

delen. Därför är den här delen är ett bra val då författarna vill introducera Tolkien till 

eleverna. Texten är inte väldigt avancerad utan den har lite svåra ord, något som 

naturligtvis är bra för språkutvecklingen. Tillskillnad från andra delar av The Lord of 

the Rings är inte denna väldigt detaljerad och tungläst utan den är väldisponerad och 

har hög läsbarhet. Dessvärre ligger stora delar av ordlistan längst bak i textboken, 

vilket försvårar för dyslektiker som kan fastna på ord och inte komma vidare i 

handlingen. Vad det gäller målgrupp för texten låter jag vara osagt då jag inte är 

någon expert på Tolkien. Men den här biten av The Lord of The Rings är spännande och 

den skapar faktiskt mersmak. De pragmatiska hållpunkterna med glada festande 

hobber och en bild på Gollum passar in alldeles utmärkt. Dessvärre återkommer 

tidningsartikels citaten på sidan 131, vilket som jag nämnde tidigare, inte alls passar 

in i läsning av en skönlitterär text.  

     Den tredje texten The Small Horse (Ibid:211ff) som är författad av Steve Walker har 

lite längre stycken än de två föregående texterna. Texten i sig handlar om en man som 

en natt vaknar av, att det låter som, att det finns en liten häst finns i hans sovrum. Han 

börjar berätta om det för sina kollegor och alla tycker att han är galen. Tillslut går han 

över gatan från sin lägenhet till en gammal fabrikslokal. Där inne finner han inte bara 

små hästar utan också små, små människor. Det hela slutar med att han går hem och 

lägger sig och läser högt ur Bibeln. 

     Eftersom det här med små människor så skulle förkunskaper om Gullivers resor 

vara till stor hjälp för motivationen vid läsning av den här texten. Dessvärre skulle 

den här texten förmodligen upplevas som tråkig och fjantig av eleverna rent generellt, 

om de inte hade någon förförståelse. För den är inte på något sätt trollbindande. Den 

är tråkigt skriven och styckena är för långa. Det är föga som händer och handlingen 
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dras fram lite för långsamt. Där finns risken för ett läsmotstånd. Att texten sedan 

kryllar av bilder på (PH) små röda hästar hjälper inte läsaren. De är snarare mer i 

vägen än till någon nytta. Berättelsen är inte särskilt detaljerad och den ställer inga 

större krav på minnet. Det är inte den aspekten som gör att texten blir tungläst utan 

det är handlingen. Liksom i de två andra texterna skjuter läroboksförfattarna in 

tidningsartikel citat mitt i texten(s.213). Det är ett mysterium om varför de har valt att 

göra på det sättet. Det fyller inte någon funktion i sammanhanget 

     Vid bedömning av textens innehållsstruktur; bedömes den som väldisponerad. 

Den är med andra ord inte rörig. Det är oklart vilken som är författarens tänkta 

målgrupp och det kommenteras därför inte. Meningsbyggnaden med många 

inskjutna bisatser kan försvåra läsningen för eleverna. Det blir svårt och lite snirkligt 

att ta till sig handlingen. 

     Som lärare med den här läroboken bör den här texten undvikas. Den har nämligen 

ingen ordlista förutom den som ligger längst bak. Texten är svår att känna igen sig i, 

den har ett tråkigt språk och för långa stycken. För mig som läser mycket är det inga 

problem, men för en dyslektiker med dålig läsvana är det här rena tortyren.    

     Summering: Dessa tre texter, som har varit utvalda för den här studien, har utefter 

de teorier om läsbarhet som jag har följt visat, att de nästan uppnår lämplig läsbarhet 

för dyslektiker. Texten hämtad ifrån The Lord of the Rings passar utmärkt för lämplig 

läsbarhet vid viss modifikation. Som till exempel en medföljande ordlista och utan det 

klumpiga röda citatet på sidan 131. Styckelängden är bra, meningarna är inte för långa 

och krångliga och de pragmatiska hållpunkterna stämmer bra med den valda texten. 

Typografin fungerar här väl och det gör att det inte är för jobbigt för ögat. Det är 

också lätt att orientera sig i texten med hjälp av de numrerade raderna.  
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6.2.4 Straight Forward 
 

I läroboken Straight Forward (2006:20ff) finns texten Tomorrow when the War Began som 

är skriven av John Marsden. Detta är ett utdrag ut Marsdens roman och läsaren får 

läsa en del av en berättelse där ett gäng kompisar (sju stycken) har kommit hem från 

en campingresa. De finner att deras hemstad är övergiven. Alla djur och husdjur är 

dödade och de inser att deras land har blivit invaderat. Som läsare får vi följa dem en 

natt då de kryper fram från sitt gömställe. De vet att alla i staden har blivit tagna som 

gisslan och själva försöker de överleva. Gruppen blir påkommen där ute i mörkret och 

för att försvara sig sätter de eld på en gammal gräsklippare som tillslut exploderar och 

soldaterna som jagar dem fastnar i lågorna. Handlingen utspelar sig i Australien och 

huvudkaraktären är en ung kvinna vid namn Ellie.  

     Den här texten har två bilder (pragmatiska hållpunkter). Den första som man ser 

som läsare är en person som springer utklädd till varg. Den andra bilden är på en 

explosion. Den första bilden är på en figur som springer i en mörk skog utklädd till 

varg. Den andra bilden är på en explosion. Bilderna tar upp en hel sida var och det är 

helt onödigt eftersom de inte hjälper läsaren till att bilda sig en bättre uppfattning av 

texten. Språket i texten är anpassat för unga vuxna och det är mycket bra. Styckena är 

ganska långa och det finns ingen ordlista. Helhetsintrycket av texten gör att det är 

svårt att motivera sig till att läsa och lära sig något av den. 

     Målgruppen för den här texten är unga vuxna och hade eleverna läst hela romanen 

hade de nog hunnit identifiera sig med karaktärerna (sju stycken). Den del som är 

tillgänglig i läroboken är dock för kort för att läsaren ska hinna skapa något band till 

någon av ungdomarna i romanen eftersom de är många och texten är för kort. Som 

lärare bör denne genom förkunskaper om krig och belägring skapa en förförståelse för 

att eleverna ska kunna uppskatta texten. Eftersom läsaren kastas in i händelsen och är 

med under en episod blir den här texten svår att ta till sig. Det är svårt att ens efter två 

genomläsningar komma ihåg vilka karaktärerna var. Mycket för att jag som läsare inte 

vet mer om dem än att de är antingen pojke eller flicka på grund av namnen. 
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     Texten är väldisponerad och själva berättelsen är inte på något sätt rörig. Men som 

läsare får jag vara med under en för kort tid för att kunna uppskatta den. Eftersom det 

inte går att på så få sidor kunna identifiera sig med någon av karaktärerna når texten i 

den helhet som presenteras i läroboken inte upptill lämplig läsbarhet för elever med 

dyslexi.   

     Som text nummer två i Straight Forward (2006:74ff) valdes Sonia - another rule broken. 

Den korta text i läroboken är skriven av E.R Frank och detta är en del av en större 

roman som heter Life is Funny. Platsen för handlingen är New York, NY, USA. Och 

texten handlar om en ung flicka som är muslim. Hon får en dag höra att det är en man 

som har hoppat från frihetsgudinnan. Det visar sig att det var hennes vän. En vän som 

hon inte fick ha. Enligt regler och traditioner är det inte okej för Sonia att vara vän 

med en man som är ett par år äldre än henne själv. Plötsligt vet inte Sonia hur hon ska 

göra. Hon vill sörja honom. Men hon vet inte hur. Hon får inte visa sin sorg för andra 

eftersom deras vänskap var otillåten. E.R Frank skildrar svårigheter för en ung vuxen 

där religionen har en så stor plats i flickans liv och där det kolliderar med den skola 

som hon går på. Målgruppen för texten är unga vuxna.  

     Bilderna på frihetsgudinnan och New York hjälper till för handlingen, men 

bilderna är för stora och för blaffiga för att de ska ge en riktig hjälp. Textens innehåll 

är ganska krångligt om eleverna saknar förkunskap om islam och om New York. Det 

krävs ganska mycket arbete innan. Den ordlista som finns med, löper inte längs med 

texten utan den stannar uppe i högra respektive vänstra hörnet. Detta gör att läsaren 

får bryta sig ifrån texten för att söka efter ordet. Det försvårar processen vid läsningen, 

tyvärr. Det är många främmande namn och platser i texten och den är på en del 

ställen väldigt tungläst. Eftersom många av namnen är annorlunda blir det ibland 

svårt att hålla isär karaktärerna. Det är krävande för minnet då många detaljer och 

karaktärer är nya för läsaren.  Styckeindelningen och meningsbyggnaden i texten är 

bra och inte särskilt krånglig. Författaren har tänkt på sin målgrupp vid skrivandet. 

Men det som gör att texten i lärobokssammanhanget inte når upp till lämplig 
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läsbarhet för dyslektiker är bland annat karaktärerna, detaljerna, den bristande 

ordlistan och de pragmatiska hållpunkterna som är gigantiska. 

     Som tredje och sista text har författarna valt att ta med delar av Dreamcather 

(Ibid:150) som är skriven av Stephen King. Författarna till läroboken berättar vem som 

har skrivit Dreamcathcer och de förklarar vad en drömfångare är. Sedan fortsätter de 

med att inleda berättelsen om de fyra vännerna (Jonesy, Beaver, Pete och Henry) som 

hade åkt till Maine på en jaktresa. Efter läroboksförfattarnas inledning börjar Kings 

roman. Där det helt plötsligt dyker det upp en man som är illa skadad och som sedan 

dör till följd av sina svåra smärtor. En oskälig varelse äter upp honom inifrån. Jonesys 

kompisar dör en efter en och vid ett tillfälle står huvudkaraktären och håller emot 

toalettdörren. Bakom dörren finns den varelse som vill döda honom efter att denne 

har ätit sig igenom mannen som Jonesy mötte i skogen. Det hela slutar med en 

explosion av Mr Gray (en utomjording) och huvudkaraktären andas in den orangea 

gas som explosionen utsöndrar och därefter är det slut. 

     Själva historien är spännande och många elever hade nog gillat en fortsättning. 

Dessvärre har den ringa dyslexianpassning. Den saknar en löpande ordlista, vilket är 

viktigt då många ord är främmande. King använder en vuxens vokabulär och han 

associerar till platser och filmer som kan vara främmande för många elever. Med brist 

på förklaringar rörande detta i texten, tappar texten sin komiska aspekt. En del 

stycken är lite långa och krångliga, och på vissa ställen får även jag läsa om 

meningarna för att jag ska förstå. Texten är inte rörig i sin helhet som roman, men det 

blir rörigt i läroboken eftersom det är mycket detaljer och snabba kast i handlingen. 

Som läsare blir vi endast ytligt bekanta med Jonesy. Det hade varit positivt om läsaren 

hade kunnat få knyta en bättre kontakt till huvudkaraktären. Framförallt för 

motivationen till läsningen. Texten ställer krav på minnet och på fantasin. Det krävs 

förkunskaper om King som författare och om den genre (skräckromaner) som denne 

skriver för. Läroboken bjuder på föga inom detta och det är upp till varje lärare att se 

till att detta ges innan texten sätts i händerna på eleverna.  
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Hade texten i läroboken tagit mer hänsyn till dyslektiker då hade den nog i sig varit 

riktigt bra. För det är en bra text. Innehållet i texten håller måtten för vad som kan 

frambringa läslust. Den har spänning och elever kan säkert känna igen sig. Dessvärre 

saknar den viktiga punkter för att kunna ses som läsbar för dyslektiker.   

     Summering: Straight Forward är liksom många andra läroböcker i engelska A lite av 

en antologi av texter. Dessvärre är de är de på tok för krångliga för elever med 

dyslexi. Av de tre texter som denna analys har presenterat har alla tre haft för mycket 

krångliga detaljer, för många karaktärer ett svårtillgängligt innehåll. De är alla 

tunglästa och det har inte givits några instruktioner om hur eleverna ska kunna arbeta 

vidare med texterna. De pragmatiska hållpunkterna har varit stora, mörka och 

blaffiga och de har inte bringat till större läslust eller hjälp. Typologin har dock varit 

genomgående bra med fin styckeindelning och bra radlängd.  

 

7. Sammanfattande diskussion 

 
Det är enligt teorier gällande dyslexianpassat läromedel, metoder för textanalys samt 

mina egna erfarenheter som dyslektiker som har gjort att jag har kommit fram till 

mina resultat. Analyserna är därför inte objektiva och det är viktigt att poängtera 

följande: Den kritik som finns mot den här studien är inte enligt mig metoderna i sig, 

utan det är snarare att det inte finns några testpersoner med i studien för att styrka de 

resultat som jag har kommit fram till. Med informanter som själva är diagnostiserade 

dyslektiker hade kanske ännu en behövlig vinkel på studien tillförts och kanske hade 

detta förändrat resultatet. Samt kan jag inte med 100% säkerhet veta att min 

bedömning angående läsbarhet av lärobokstexter för dyslektiker med stanine 3-4 och 

åldrarna sexton- och sjutton år, på grund av min egen ålder och läsvana är helt 

korrekta. 

Som frågeställningar berörde jag denna punkt: 

1. Vad kan ses som dyslexianpassning och vad är icke dyslexianpassning i 

läroböcker som används i engelska A?  
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Min frågeställning belyser bland annat problematiken med huruvida 

läroboksförfattarna har visat omtanke för dyslektiker vid val av texter, och hur 

texterna presenteras i läroboken. I läroboksjämförelsen nedan klarlägger jag vad som 

påvisar hänsyn samt icke hänsyn till dyslektiker vid val av texter. Det framkommer 

också vad som ses som dyslexianpassning och vad som ses som icke 

dyslexianpassning. Avslutningsvis, med hjälp av forskningen, min egen studie samt 

min egen erfarenhet av att själv vara dyslektiker, väljer jag att presentera den lärobok 

som är bäst dyslexianpassad. 

     Det som bör ha varit grundläggande då författarna satte ihop sina läroböcker torde 

ha varit överläggande vid valet av texter. Eftersom målgruppen för läroböckerna i 

engelska A är unga vuxna generellt sätt, bör detta också som en naturlig del, speglas i 

de texter som förekommer i materialet. Vid den här studien förekommer enskilda 

textanalyser av tre texter i respektive lärobok och här nedan görs en jämförelse mellan 

de fyra läroböckerna. Att ha textanalyser där var och en av läroböckerna med dess 

för- och nackdelar belyses är naturligtvis viktigt men uppsatsen syfte får större 

relevans då de kompareras i min sammanfattande diskussion.  Alla fyra läroböcker är 

tryckta i Sverige och utgivna av svenska förlag. Vid varje läroboks introduktion finner 

läsaren att författarna beskriver hur boken är uppbyggd och ibland också varför den 

ser ut som den gör. Det har dock inte alltid framkommit varför författarna har valt de 

texter som de har valt. Läroboken Straight Forward som är utgiven av förlaget Natur 

och Kultur har väckt en hel del funderingar hos mig angående sina val av texter.  I ett 

kort stycke precis innan innehållsförteckningen väljer författarna att tacka tre lärare på 

tre olika skolor för deras hjälp vid val av texter för läroboken. Det framkommer inte 

vilka texter som dessa lärare har tillstått med utan det förblir osagt. De texter som har 

analyserats har alla innehållit väldigt mycket detaljer (bland annat många karaktärer), 

få förklaringar, korta små ordlistor och de har varit svåra generellt sätt, att kunna 

relatera sig till texten. Detta kan jämföras med läroboken Master Plan. 
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     Läroboken Master Plan som är utgiven av Almqvist och Wiksell har ett liknande 

upplägg i form av några förord där också dess författare liksom Straight Forwards 

författare tackar lärare och skolor för deras hjälp med lärobokens innehåll. Enligt 

författarna har läroboken testats på många skolor och de har fått behjälplig feedback. 

Texterna i Master Plan var dels om den uråldriga datorn Epicac, dels om The Lord of the 

Rings samt (Un)arranged Marriage. Dessa tre texter må vara väldigt olika varandra vid 

en första anblick, men vid en närmare granskning upptäcker jag hur alla tre inte 

uppfyller målen för lämplig läsbarhet för dyslektiker. Texterna är, liksom i Straight 

Forward, detaljerade och tunglästa. Som läsare kastas du in i en liten del av en hel 

roman och du förväntas kunna diskutera och lära dig något av det som du har läst. I 

kapitlet om The Lord of the Rings har författarna valt grottorna i Moiria som lämplig 

text. Det som är textlämpligt är att berättelsen är spännande och att de pragmatiska 

hållpunkterna är passande. Men det är elva karaktärer utan någon större introduktion 

som florerar på sex sidor. Men vem är då vem? För en ovan läsare blir det för mycket 

för minnet. På samma sätt är det i Straight Forward och texten Dreamcatcher. Fyra 

människor på en jaktresa, en av karaktärerna träffar en sårad man ute i skogen, folk 

börjar dö och mitt uppe i allt kommer en figur som heter Mr Gray. Det blir för mycket 

nya detaljer och konstiga namn. Detta tar mycket på minnet och det är lätt att 

innehållet går förlorat för läsaren. 

     Det som skiljer mellan Master Plan och Straight Forward är bland annat att Master 

Plan har en ordlista som följer med varje text. Straight Forward har ordlistor, men inte 

på alla texter. De pragmatiska hållpunkterna är större och blaffigare i Straight Forward 

än i Master Plan. De bilder som är utvalda till Master Plan har bra färgsättning och de 

är passar texterna bättre än de bilder som finns i Straight Forward. Vad det gäller 

styckeindelning och typologi är texterna mer lättlästa i Straight Forward eftersom 

formatet på varje sida är enhetligt och välstrukturerat och det är lätt att urskilja vart 

de flesta styckena börjar och slutar. I Master Plan har många av texterna dialoger och 

styckeindelningen är inkonsekvent med både indrag och blankrad. Och detta blir 
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väldigt rörigt för ögat. Textraderna är ett par centimeter längre i Master Plan än de är i 

Straight Forward och det blir också jobbigt för ögat.  

     I likhet med Straight Forward och Master Plan finns Spring Board 1. Dessa tre 

läroböcker med tillsynes olika uppbyggnad och övningar till varje kapitel har de 

mycket gemensamt vid val av texter, typologi, pragmatiska hållpunkter och till 

sidantalet per text. Spring Board 1 har numrerade rader vilket både Straight Forward 

och Master Plan saknar. Vid högläsning av läroböckernas texter kan det vara bra för 

dyslektikers att orientera sig efter detta då begrepp som stycke och rader kan låta som 

rena grekiskan för dem. Då finns det något konkret som eleverna kan orientera sig 

efter. I likhet med Straight Forward har Spring Board 1 fina stycken och välstrukturerad 

text. Meningsraderna är lätta för ögat att ta till sig vilket underlättar vid läsningen. 

Typologin är trevlig och texten är ganska luftig men det finns inga tillgängliga 

ordlistor och varje text finns det stora röda citat. De är som hämtade ur en 

tidningsartikel. Detta stör läsningen även för en person med läsvana som mig. Ett 

sådant upplägg finner jag opassande vid läsning av skönlitterära texter. Texterna, 

förutom citaten och bristen på ordlistor som finns lättillgängliga för läsaren (de finns 

längst bak i boken), är välstrukturerade med välgenomtänkta textval och på det hela 

ett bra och snyggt upplägg. Utifrån dessa aspekter är läsbarheten av Spring Board 1 

bättre än i både Straight Forward och Master Plan. Textvalen i Spring Board 1 är valda 

utefter vilken målgrupp som läroboken har vilket till stor del har saknats i både 

Straight Forward och Master Plan.  

     I den fjärde läroboken RealTime1verkar författarna ha tänkt på det mesta vad det 

gäller textlämplighet för dyslektiker. Texterna är valda utefter den målgrupp som 

läser läroboken nämligen unga vuxna. Texterna har liksom i de andra läroböckerna 

blivit hämtade ut novellsamlingar och romaner. Det som frambringar läslust är att 

författarna faktiskt har tänkt på de små detaljerna. Klara och fina styckeindelningar, 

lagom långa textrader och de är dessutom numrerade. Utmed sidan av texten finns en 

ordlista och det engelska ordet finns även skrivet i fonetiskskrift.  De pragmatiska 

hållpunkterna är oftast klara bilder med relevant anknytning till texten. Texterna 
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inleds väldigt bra. De liksom kittlar läsaren till att vilja läsa mer, och att frambringa 

läsmotivation för dyslektiker är oerhört viktigt. De andra tre läroböckerna har delar 

av det som RealTime1 har. Spring Board 1 har numrerade rader, fin typologi som gör 

att texten är bekväm för ögat att läsa. Den har också bra textval utefter läsgrupp. 

Straight Forward har till viss likhet med RealTime1; fina stycken, textraderna är lagom 

långa, men vad det gäller textvalen och de pragmatiska hållpunkterna så skiljer det 

sig mycket. Det är inte svårt att förstå varför en text som Dreamcatcher finns med i en 

lärobok för engelska A på gymnasiet. Det som är svårt att förstå är den valda del av 

Dreamcatcher som läroboksförfattarna har valt att ha med. Vilket är ett återkommande 

problem i läroboken Straight Forward och inte i RealTime1.  

     Dyslexiforskningen berättar återkommande hur viktigt det är att få dyslektiker till 

att vilja läsa. Forskarna pekar på att detaljer inom typologin där grad och typsnitt är 

viktiga för läsovana läsare, de pekar på valet av texter för läsomotiverade och 

läsovana. Och ofta pekar forskarna på att det är viktigt att individanpassa läsningen. I 

alla fyra läroböcker finns en stor mängd olika texter med olika svårighetsgrad vilket 

är bra för individanpassningen. Hur typologin är utformad och hur texten presenteras 

har i vissa läroböcker varit framgångsrika och ibland har det varit mindre bra. Den 

lärobok, som i jämförelse med tre andra läroböcker och i en individuell 

läsbarhetsanalys, är lämpligt läsbar för dyslektiker är RealTim1. Läroboksförfattarna 

Cutler och Johansson har bland annat valt texter för rätt målgrupp och texterna är 

välstrukturerade vilket underlättar för ögats rörelse.  De hjälpmedel som finns för 

läsaren vid läsningen är de pragmatiska hållpunkterna, radnumreringen, ordlistor 

som även innehåller fonetiskt skrivna ord samt generellt bra inledningar till texterna.  
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