
Andraspråksläsare möter lärobokstexter  
i historia för gymnasieskolan

Herravälde.
Är det bara killar eller? 

H
erravälde. Är det bara killar eller?

Lotta O
lvegård

LOTTA OLVEGÅRD

I denna avhandling undersöker Lotta Olvegård flerspråkiga elevers möten med 
lärobokstexter i historia för gymnasieskolan. 
Avhandlingen består av två empiriska delstudier. Genom funktionella textana-

lyser undersöks i den första delstudien strukturella och språkliga drag i fem läro-
böcker i historia för gymnasieskolan. I den andra delstudien analyseras, genom 
enskilda textsamtal, gymnasieelevers möten med några av lärobokstexterna, med 
fokus på elever som har svenska som andraspråk.

De samlade resultaten från de båda delstudierna visar att lärobokstexterna i his-
toria är språkligt utmanande för andraspråksläsarna. För att förstå texterna måste 
man som läsare ha ett brett och djupgående ordförråd och en förmåga att analy-
sera komplexa lexikala och grammatiska strukturer. Man måste också kunna göra 
inferenser för att tolka underförstådd information i texterna. Andraspråksläsarna i 
studien använder därför såväl textuella som kontextuella resurser för att finna led-
trådar som kan hjälpa dem att skapa mening i lärobokstexterna. Eftersom flera av 
andraspråksläsarna inte har utvecklat det ämnesspecifika ordförråd som krävs för 
att kunna identifiera relevanta språkliga ledtrådar i texten, och/eller inte delar läro-
boksförfattarnas referensramar, leder emellertid dessa ledtrådar ofta till att läsarna 
gör oväntade tolkningar av innehållet i texterna. 
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