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Sammandrag
Mellanstadiet är första gången i skolan som elever stöter på ett mer akademiskt språk
och många kan få något av en språkchock när de stöter på ämnestexter, främst i NOoch SO-ämnena. De som är i större sårbarhet inför dessa texter är elever med annan
språklig bakgrund. Denna studie syftar till att försöka ta reda på om innehållet i
lärobokstexter som andraspråkselever möter i skolan är förståeligt och hur lärare
utformar sin undervisning kring mötet med dessa texter. Frågorna kopplade till syftet
försöker reda ut skillnader mellan ordinarie lärobok och anpassad bok för nyanlända
samt andraspråkselevers förståelse av dessa. Den andra delen av forskningsfrågor
syftar till att svara på hur lärare arbetar med ämnestexter för denna kategori av elever
och på vilka sätt de arbetar språkutvecklande i sitt ämne. För att ta reda på detta har
jag använt mig av blandade metoder; dels mätning av läsbarheten, i två liknande
lärobokstexter från en ordinarie bok (Puls historia) och en anpassad för nyanlända
(Start SO), med hjälp av LIX, OVIX och nominalkvot, dels med läsförståelsetest av
dessa texter och sist med semistrukturerade intervjuer av undervisande lärare i SO.
Deltagarna har bestått av tre lärare som undervisar i SO på mellanstadiet och tio
andraspråkselever i årskurs sex med utlandsfödda föräldrar. Resultatet visade att det
fanns skillnader i de båda läroböckerna där den ordinarie hade var mer abstrakt hade
högre densitet än den för nyanlända. Resultaten av läsförståelsetesten visade istället
på fler inkorrekta svar för texten till Start SO. De visade också på att eleverna hade
lättare för att svara på frågor på raderna än mer reflekterande frågor. Lärarna var alla
överens om att en god språkutvecklande undervisning innefattar att packa upp texter,
plocka ut viktiga begrepp och att samarbeta med studiehandledare och SVA-lärare.
Däremot visade det sig att det senare var svårt att få till på grund av organisatoriska
skäl. Avslutningsvis så visar det sig att ämnestexter i historia är en stor språklig
utmaning för andraspråkselever även om de är anpassade.

Nyckelord: läsbarhet, språkutvecklande undervisning, skolspråk, ämnesspråk
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1. Inledning
Vardagsspråk och skolspråk kan te sig som två skilda språk och en nyanländ elev
behöver tillgodogöra sig båda simultant. I skolan möter eleven olika slags ämnesspråk
och kraven är höga på en snabb språkutveckling för att tillgodogöra sig en utbildning.
En komponent som kan påverka utvecklingen av skolspråket är de läromedel som
eleven stöter på. De läromedel eleven får beror på de val som skolan och framförallt
lärarna har gjort. Sedan kommer själva undervisningen och hur lärarna väljer att arbeta
med det material de valt ut. Studier kring detta i mellanstadiet är närmast obefintligt
och därför finns det ett behov av att sådana bedrivs.
1.1. Studiens disposition
Den här studien består av nio kapitel där de första tre behandlar en inledning,
bakgrund till studien samt presentation av syftet och forskningsfrågorna. Kapitel fyra
innehåller tidigare forskning kring läroböckers texter, läsbarhet och elevers utveckling
av skolspråk. I det femte kapitlet presenteras den teoretiska anknytningen som ligger
till grund för studien. I kapitel sex redovisas metoderna som valts för att utföra
studien, material och urval presenteras, analysmetoden samt genomförandet av
studien, Resultaten redovisas i kapitel sju. Avslutningsvis följs detta av kapitel åtta
och nio där en diskussion kring resultaten förs samt slutsats och tankar om vidare
forskning presenteras.
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2. Bakgrund
Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2019) ska utbildningen vara likvärdig för alla elever och
undervisningen anpassas på så vis att alla elever har möjlighet att nå målen. Under
mina år som lärare har jag upplevt att för elever med svenska som andraspråk så är
skolspråket svårt att tillgodogöra sig och då särskilt när det kommer till ämnesspråket
i NO- och SO-ämnena.
I kursplanerna för SO-ämnen ställs det tydligt språkliga krav bland annat på
begreppsförståelse och resonemang. Alla kunskapskrav i de fyra SO-ämnena
innefattar någon form av språklig förmåga som exempelvis att kunna beskriva, föra
resonemang kring olika företeelser, synliggöra samband samt att använda sig av
begrepp. Läroplanen och kursplanerna i SO-ämnena ställer därmed ett slags krav på
förförståelse genom att utgå från en svensk referensram. Inom religionskunskap väger
kristendomen tyngst, inom geografiämnet studeras Sverige och Europa i huvudsak, i
samhällskunskap utgår man från det svenska samhällets organisation och slutligen i
ämnet historia ligger fokus på Sveriges historia (Skolverket, 2019).
En betydande del i SO-undervisningen är de läromedel som används och det finns
en uppsjö av dem i olika utföranden. På senare år har det även framtagits specifika
läroböcker i bl.a. SO för nyanlända elever där syftet är att introducera SO-ämnena för
att kunna bilda sig en förförståelse. Med den här studien ämnar jag försöka få
förståelse kring hur val av lärobok kan påverka andraspråkselevers lärande och
förståelse samt hur lärares undervisning med hjälp av läromedel ser ut.
Detta hoppas jag ta reda på genom en lättare läromedelsanalys av läroböcker i SO,
både ämnade för nyanlända och för övriga skolelever, där jag hoppas kunna utröna
språkliga svårigheter för andraspråkselever. Detta kompletteras med läsförståelsetest
utifrån texter från två läroböcker samt intervjuer av lärare i SO-ämnena kring hur
deras undervisning bedrivs samt deras uppfattning av hur mötet med olika läromedel
påverkar andraspråkselevers språkutveckling vad gäller skol- och ämnesspråk.
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3. Syfte och forskningsfrågor
Den här studiens syfte är att försöka ta reda på om de lärobokstexter L2-elever möter
i skolan är förståeliga samt hur lärare utformar sin undervisning kring dessa texter.

Läroböcker
Vilka skillnader mellan läroböcker i historia på mellanstadiet går att utröna med
kvantitativ läsbarhetsmetod?
Hur ser läsförståelsen ut för deltagande L2-elever, utifrån olika läroböcker i historia
på mellanstadiet?

Undervisningen
Hur arbetar deltagande lärare med ämnestexter i SO-undervisningen med L2-elever?
Hur arbetar deltagande lärare språkutvecklande i sin SO-undervisning?

4. Teoretisk anknytning
I detta avsnitt presenteras den teoretiska anknytningen för denna studie vilken har sin
grund i den lexikala tröskeln hos läsaren, läsprocesser samt vardags- /skol - och
ämnesspråk (BICS/CALPS).

4.1. Lexikal tröskel
Laufer (2013:867-871) forskar bl.a. kring läsförståelse och ordförrådets betydelse för
denna. Hon menar på, likt flera andra inom fältet, att en person inte måste förstå varje
ord i en text för att förstå den. Däremot sätter hon upp ett varningens finger när det
kommer till texter med hög lexikal densitet då det kan bli svårt att bortse från
exempelvis ämnesspecifika ord utan att tappa förståelsen av texten. Dessa typer av
texter kräver en viss typ av ordförråd av läsaren.
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Laufer (2021) är upphovsman till begreppet “lexikal tröskel” vilket innefattar den
lägst procentuella nivån av antal ord en person kan för att huvudsakligen förstå en
text. Hennes studier under 80-talet och fram till nu visar på att den lexikala tröskeln
ligger på 95% för att kunna bli godkänd på ett lästest på universitetsnivå. Det receptiva
ordförrådet behöver således ligga på ca 5000 ordfamiljer. Utifrån ett ordförrådstest
har hon kunnat utröna att läsförståelsen hos studenter ser ut som följande efter
ordfamiljer: >2000 ord - icke-läsare, ca 3500 ord - nybörjare, ca 5000 ord relativt
säker läsare, ca 8000 ord - självständig läsare. För att då vara en adekvat läsare krävs
det en förståelse av 98% av en text. Syftet med den lexikala tröskeln är således att
synliggöra var läraren behöver stötta upp för full läsförståelse hos eleven/studenten.

4.2. BICS/CALP
BICS är en förkortning av Basic Interpersonal Communication Skills som vardagligt
ordalag kan kallas socialt språk vilket avser det språk man använder sig med flyt för
att interagera socialt med människor runt omkring sig. Gibbons (1991) kallar detta för
“playground language”. Det är det första en nyanländ lär sig och det kan ta ungefär
två år att erövra en nivå där man klarar sig med vardagligt språk i sociala kontexter.
Roessingh (2006) hänvisar till Cummins liknelse av ett isberg där toppen av det
illustrerar BICS och det som ligger under ytan representerar CALP.
CALP står för Cognitive Academic Language Proficiency och syftar till det
akademiska språkets utveckling vilket är den största utmaningen för L2 elever enligt
Cummins (2008) och Roessingh (2006). I skolsammanhang är det vad vi kallar för
skolspråk och ämnesspråk vilket Gibbons (1991) istället kallar för “classroom
language”. Det är det språket som utvecklas i samspel med andra och avser då att
kunna använda språket korrekt skriftligt och muntligt för ett specifikt syfte. Det kan
ta 5-7 år att utveckla detta och för flera L2 elever ligger de ständigt snäppet bakom
L1-eleverna i detta. I grund och botten handlar det om ordförråd enligt Roessingh
(2006:95-96). Cummins (2008) beskriver hur det redan under 1970-talet
uppmärksammades hur L2-elever som erövrat det sociala vardagliga språket på en
L1-nivå presterade betydligt lägre än åldersadekvat när det kom till ett mer
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akademiskt skolspråk. Detta är vad i vardagligt ordalag kan kallas för ytflyt. Eleven
kan interagera med människor runt omkring sig men när det kommer till skolrelaterat
språk och exempelvis ämnesspecifika ord så finns inte ett tillräckligt brett ordförråd
för att förstå. Cummins (i Roessingh, 2006) har tagit fram en modell som tydliggör
överföringen mellan BICS och CALP.

Icke akademiska eller kognitiva uppgifter

Kontextbundet

Kontextreducerat

Akademiskt och kognitivt krävande uppgifter

Figur 6. From BICS to CALP: egen översättning av Cummins (1982) framework for
the department of language proficiency

Axlarna i modellen är helt oberoende av varandra där den horisontella
representerar kontexten och den vertikala kognitiva svårigheter. Kvadrant 1 och 2 står
för BICS, kvadrant 3 för överföringen mellan BICS och CALP och den fjärde
kvadranten representerar förmågan att skaffa sig metaforiska kompetenser. Cummins
(2008) lyfter att det ofta finns en obalans mellan modersmålet och andraspråket, men
att det är viktigt att utveckla CALP för full språkförståelse i minst ett av språken.
Både Cummins (2008) och Roessingh (2006) framhäver även vikten av ordförrådet
och att det är något som utvecklas under hela livet. Ett barns språkutveckling når en
slags platå i olika avseenden så som fonetiskt vid en relativt tidig ålder, men det andra
är det som tar tid. Exempelvis så kan en 6-åring precis som en 12-åring delta i ett
vardagligt samtal utan större skillnader språkligt medan om det ställs högre
akademiska krav på samtalet så kommer barnens olika ålder och språkutveckling att
tydligt synliggöras.
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Slutligen så understryker Cummins (2008) vikten av kollaborativt lärande och att
få möjligheten att diskutera texter som de läser. Med det menas att det är lärarna runt
omkring L2-elever som behöver skapa en god språklig miljö för deras akademiska
språkutveckling.

4.3. Vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
När barn börjar skolan har de ett vardagsspråk, vilket är det språk de använder sig av
hemma och med kompisar. I skolan får de dock möta nya språk, skolspråk och
ämnesspråk. Under lågstadiet möter de mest vardagsspråket, men i mellanstadiet kan
elever uppleva en språkchock, enligt Hajer (2016:12), då förklaringar som tidigare
varit mer konkreta och av berättande karaktär nu är mer abstrakta och förklarande
vilket kan leda till att eleverna kan få en känsla av okunnighet.

Figur 4. Språkbruk (efter Hajer & Meestringa, 2014:8)
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Hajer (2016) menar på att vardagsspråket är mer av en muntlig karaktär medan
skolspråket alltmer blir skriftligt genom skolåren och de har olika syften där det senare
handlar om att förklara, beskriva och resonera medan vardagsspråket ofta handlar om
att berätta. Något annat som särskiljer dem åt är sambandsorden som i skolspråket
ofta är abstrakta och ska användas av eleverna i deras resonemang. Texter som
eleverna läser och skriver samt hur de talar är fyllda av ämnesspecifika begrepp och
fyller ett helt annat syfte än det vardagsspråket gör. Vardagliga begrepp är konkreta
och upplevs ofta som mer levande medan ämnesspecifika begrepp är abstrakta då de
sällan kan registreras med våra sinnen. Ett bord kan du se och ta på medan
reformationen är något du måste möta i olika ämnessammanhang. Genom att utveckla
en förståelse av vetenskapliga begrepp utvecklas också elevernas tankeoperationer
kring vardagliga begrepp, enligt Stolare (2015a). Under skolåren behöver eleverna
kunna röra sig mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk och för det behövs
träning, särskilt för de elever som kommer från en språklig miljö som inte alls liknar
skolspråket. Själva ämnestexterna bidrar till nya sätt att se verkligheten. Språket i
läroböcker används för ett specifikt syfte vilket gör att det fyller en annan funktion än
i det vardagliga språket enligt Hajer (2015:6).
Holmegaard et al. (2006:150) tar upp hur flerspråkiga elever ofta kan ha ett
väletablerat vardagligt språk vilket kan göra det svårt att fastställa brister när det
kommer till det skolrelaterade ordförrådet som i vardagligt ordalag kallas för ytflyt.
En nyanländ elev kan snabbt lära sig ett fungerande vardagsspråk, men kan komma
att behöva utveckla andraspråket i 5–7 år för att kunna tillgodogöra sig de olika
ämnena i skolan. Även Olvegård & Varga (2017) tar upp svårigheterna för
andraspråkselever vid mötet av skolspråket och menar på att de behöver mycket
språkligt stöd även efter de slutar räknas som nyanlända samt att man ska utnyttja hela
deras språkliga register i utvecklingen av ett skolrelaterat språk.
Hajer (2015:7–8) diskuterar skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk där
en av de största skillnaderna är deras kommunikativa funktion. De delar där
skillnaderna blir tydliga är bl.a. hur samband formuleras, specifika ämnesbegrepp,
abstrakta sambandsord och att skolspråket blir ett slags tankeredskap. Hur denna
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övergång sker kan ha konsekvenser för elevernas möjligheter att kunna delta aktivt i
undervisningen då det krävs en bredare och djupare språklig repertoar för att kunna
följa med i SO-undervisningen. För elever som inte har språklig erfarenhet av något
som liknar skolans språk kan detta vara extra utmanande. En förutsättning för en
nyanländ elev är att tidigt få möjlighet att delta i ämnesundervisning där utveckling
av skolspråket och ämnesspråket står i fokus.
4.4. Läsprocesser
Förutom själva avkodningen består en stor del av läsningen att förstå texten som läses,
det är det som kallas läsförståelse. Inom det finns det tre olika skikt: ett där läsaren
går in på textytan och kan förstå enskilda detaljer, det andra att gå in lite djupare i
textens handling och förstå känslor, motiv och relationer, till sist, det tredje skiktet
som syftar till att läsaren kan jämföra med egna erfarenheter och koppla dessa till
texten. Dessa tre skikt benämns som “på raderna”, “mellan raderna” och “bortom
raderna” där de senare två är de som enligt flera undersökningar och tester, såsom
PISA och PIRLS, skolbarn i Sverige har svårast för (PIRLS, 2011, PIRLS, 2016, PISA
2018). PISA utförs på elever i årskurs åtta och PIRLS på elever i årskurs fyra vart
femte år. Liberg (2010) utgår från dessa tre skikt och talar då om textrörlighet vilket
innefattar hur eleven kan röra sig mellan texter med hjälp av olika
lässtrategier. Reichenberg (2015) benämner mellan raderna och bortom raderna som
att läsaren måste inferera vilket betyder att de måste aktivera sina förkunskaper för att
kunna orientera sig i texten. Detta är något som de måste lära sig att göra och inget
som utvecklas naturligt.
I PIRLS (Sverige, Skolverket, 2017) prövas fyra kognitiva förståelseprocesser; att
kunna återge explicit information (på raderna), kunna dra enkla slutsatser (på och
mellan raderna), kunna integrera information och tolka den (mellan raderna) samt
granska och värdera innehållet (bortom raderna). Enligt senaste undersökningen så
uppvisar svenska elever bäst resultat vad gäller att kunna hitta explicit information
och att dra enkla slutsatser. För elever som är svenskfödda med minst en förälder med
migrationsbakgrund är resultaten oförändrade sedan förra testet 2011 till skillnad från
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svenskfödda elever med svenskfödda föräldrar. För elever med migrationsbakgrund
så är resultaten lägre än de som inte är det.

5. Tidigare forskning
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som är relevant för denna uppsats.
Detta

innefattar

forskning

kring

bearbetade

texter,

skolspråk/vardagsspråk/ämnesspråk, forskning kring textgenrer i SO, studier i
ordförråd samt mötet med lärobokstexter för andraspråkselever.

5.1. Lättlästa texter
Att en text anses som lättläst och vilka faktorer som spelar in är ett omdiskuterat ämne
bland forskare världen över. Lundberg och Reichenberg (2008) tar upp några faktorer
som avgör om en text är lättläst och menar på att en text inte måste innehålla alla dessa
utan kan bestå av några av dessa faktorer.
•

är inte särskilt långa

•

har ett personligt tilltal, dvs en författarröst

•

innehåller omväxlande korta och långa meningar

•

innehåller ord som får meningar att hänga ihop

•

undviker långa substantiv

•

undviker främmande ord

•

innehåller tydligt förklarade orsakssamband

•

undviker passiv form

•

undviker abstrakta begrepp

•

använder praktiska exempel

(Lundberg & Reichenberg, 2008:08)
Lundberg och Reichenberg (2008:15-26) tar upp flera orsaker till att en person är i behov
av lättlästa texter såsom brist i läserfarenhet eller att personen läser på sitt andraspråk. Vad
gäller de som har ett annat modersmål än svenska så är det en växande andel av befolkningen
där det blir synligt på nya inlärare av det svenska språket att de ofta lär sig att avkoda relativt

10
snabbt men att många har svårigheter med ordförståelse, meningsbyggnad, ordspråk och
metaforer. Lundberg & Reichenberg (2008:25) hänvisar till flertalet internationella
undersökningar som visar på att personer med annan språklig bakgrund är överrepresenterade
om man ser till gruppen svaga läsare. Något forskare är oeniga om är huruvida personer med
annan språklig bakgrund gynnas av förenklade texter eller av autentiska (Lundberg &
Reichenberg, 2008:25 och SOU, 2013:49). Vissa forskare menar att förenklade texter kan
orsaka en fördröjning av inlärningen av det svenska språket eftersom förenklingen av
ordförrådet och grammatiken inte motsvarar de texter de sedan kommer möta i verkligheten.
Skrivet språk skiljer sig från det talade då orden får stå helt för sig själva utan stöttning
från tonfall, gester och annat kroppsspråk som mottagaren får vid talat språk. Det kan inte få
hjälp av en här och nu situation där språket kan förändras och anpassas till mottagaren allt
eftersom eller få uppstöttning av minspel, kroppsspråk eller tonfall. Språket måste vara mer
utförligt med en mer komplicerad satsbyggnad i skrift än i tal. Meningarna måste knytas
samman med kohesiva band, småord, som därefter, således, senare osv (Lundberg &
Reichenberg, 2008:12-13, 27-31). Detta medför att stort ansvar ligger på den syntaktiska
förmågan hos mottagaren vilken vid skolstart ej är färdigutvecklad enligt Lundberg &
Reichenberg (2008:27-32). Läsaren behöver kunna göra inferenser för att förstå och kunna
binda ihop meningarna i skriven text vilket i sin tur kan sätta krav på den kulturkompetens
och de erfarenheter läsaren bär med sig. Exempel på detta är om en person som aldrig upplevt
ett luciafirande läser en text där det står att alla hade med sig sin egen fika och hade på sig
lucialinnen och ljuskronor. Även om personen kan läsa texten praktiskt så kommer den ändå
inte förstå texten då den saknar förkunskaper och inte kan skapa några inre bilder av det som
beskrivs i texten (ibid.). Enkelt uttryckt är läsförståelse samspelet mellan texten och läsaren.
En annan del av läsförståelsen innefattar textbindningen, hur meningar binds samman för
att läsaren ska kunna följa händelseförloppet eller resonemanget. Det är de ord som guidar
läsaren genom texten. De kan göras genom anaforiska referenser, att referera tillbaka till något
för att läsaren ska förstå varför något händer. Exempel på detta kan vara: En pojke hoppade
högt. Pojken vann första pris. Pojken i bestämd form har en anaforisk relation till en pojke i
meningen innan. Det kan också göras genom inferenser som exemplet i följande mening; Ivar
packade upp gympapåsen. Handduken var helt genomblöt. handduken skrivs i bestämd form
vilket indikerar att information redan är given vilket lämnar läsaren till att försöka brygga
över att ordet handduk inte finns med i den första meningen, men det är något som brukar
finnas i en gympapåse. Sammanfattningsvis så inryms skriven text av olika kohesiva samband
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såsom anaforiska referenser, inferenser, men även subjunktioner och konjunktioner. Många
nybörjarböcker undviker kohesivskapande referenser vilket kan resultera i minskad förståelse
av texten eftersom läsaren inte guidas genom den utan måste skapa sina egna band mellan
meningarna (Lundberg & Reichenberg, 2008:33–34).
En annan del att ta hänsyn i en text enligt Lundberg & Reichenberg (2008:50–51) är att
införa fler och tydligare orsakssammanband på de ställen där sammanhanget inte framgår.
Det är lite av en balansgång mellan text som uppfattas tråkig p.g.a. att allt förklaras och att
den blir svår att hänga med i p.g.a. mycket underförstådd information. Det språkliga och
innehållsliga inflödet behöver således hållas på rätt nivå vilken enligt Lundberg &
Reichenberg (2008:50–56) är den som ligger precis över läsarens aktuella nivå. En text kan
uppfattas som svårläst om den innehåller hög andel substantiv där flera är långa och abstrakta.
Ett sätt att åtgärda detta är att införa muntliga drag och att dela upp abstrakta
sammansättningar. Även passiv form av verb kan ställa till det för läsaren då subjekten kan
vara obestämda och vaga. Många informationstäta texter innehåller satsförkortningar för att
spara utrymme vilket blir på bekostnad av en mer utredande, berättande stil och ställer högre
krav på läsaren (ibid.).
Förenklade texter är vanligt förekommande för elever med svenska som andraspråk när de
ska lära sig svenskan. Det har förts diskussioner mellan forskare kring hur effektivt det är med
förenklingar. Några av de problem som uppkommit är bl.a. att när lite svårare men mer precisa
ord undviks och ersätts med enklare och vanligare ord kan detta leda till att det öppnar upp
för fler tolkningar då de enklare orden kan ha fler innebörder än ett precist ord. Exempel på
detta kan vara att det står ordet spindel i en text istället för tarantella. En förenklad text kan
således bli svårare än en autentisk text och därför menar Lundberg & Reichenberg (2008:72–
73) att det är viktigare att titta på kohesion när en text skapas än om den ska vara autentisk
eller förenklad. Texter kan också nivågraderas och undervisningsnivå kallas de texter där
elever kan läsa 90–95% av orden, de som är enklare än det kallas för den självständiga
läsningens nivå. Frustrationsnivån är den sista och dit hör svåra texter som ej bör användas.
Enligt Lundberg & Reichenberg (2008:73–84) så kommer en text som delats ut till en hel
klass ligga utanför undervisningsnivå för de flesta vilket pekar på att det är svårt att
nivåbestämma en text och hitta rätt till varje enskild individ eftersom det är flera faktorer som
spelar in vid en nivåbestämning av en text.
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5.2. Läsbarhet
Läsbarhetsformler har funnits i snart 100 år och det startade med att elever, vars föräldrar
saknade akademisk bakgrund, började integrera amerikanska High School. Detta medförde
en förändring i elevsammansättningarna. Detta skapade en oro hos myndigheterna, som var
rädda att den nya elevgruppen inte skulle förstå språket i läroböckerna. Forskare fick i
uppdrag att utarbeta objektiva läsbarhetsformler som kunde appliceras på de böcker som
användes i undervisningen.

Den mesta kända och använda formeln i Sverige kallas för LIX som står för
läsbarhetsindex och är ett verktyg, utvecklat av Carl-Hugo Björnsson, för att ge en
fingervisning av svårighetsgraden i olika texter. Läsbarheten baseras på antal långa
ord (fler än sex bokstäver), samt medeltalet ord per mening (Björnsson, 1968 och
Lundberg & Reichenberg 2008:39).

Figur 1 (formel för uträkning av LIX-värde)

Summan av uträkningen ger ett LIX-värde som indikerar svårighetsgrad på texten.
Björnsson (1968) menar på att ett LIX-värde på 37 motsvarar en bok avsedd för elever
i årskurs 8. Figuren nedan visar hur värdena kan tolkas.

Tabell 1 (exempel på olika LIX-värdens motsvarighet i typ av text)

LIX-tal Typ av text
<30

Väldigt lättläst t.ex. barnbok

30 - 40

lättläst, t.ex. skönlitteratur och populärtidningar

40 - 50

medel, t.ex. dagstidning

13
50 - 60

svår, officiella texter, facktext

> 60

väldigt svår, byråkratsvenska, avhandling

Lundberg

och

Reichenberg

(2008:39–40,

43–45,

49)

menar

på

att

läsbarhetsformler såsom LIX är helt objektiva då de med hjälp av inmatad text från
datorn utläser den exakta läsbarhetsnivån som uppnåtts, men detta har sitt pris. LIX
tar inte hänsyn till textens innehåll och betydelse vilket har en påverkan på hur läsbar
texten egentligen är. Läsbarhetsformeln LIX har fått en del kritik, bl.a. att det finns
ovanliga ord som består av färre än sex bokstäver, att den inte tar hänsyn till
språkrytmen och avståndet mellan subjekt och predikat. En konsekvens av att LIX
förutom ordlängd endast tar hänsyn till meningsnivån är att läroboksförfattare, som
okritiskt, använt sig av formeln undvikit långa meningar och på så vis utelämnat
satskonnektorer vars uppgift är att tydliggöra textens sammanhang. Resultat riskerar
då att bli ett lågt läsbarhetsindex, vilket syftar på att texten är lättläst, medan
ordvariationsindexet kan visa ett högt värde.
Ordvariationsindex (OVIX) har utarbetats av Tor G. Hultman och talar om hur
ordrik en text är genom att räkna hur många gånger ett ord upprepas i texten.

Figur 2. Formeln för OVIX (Smith & Jönsson 2011)

Detta används ofta ihop med LIX. Ett högt värde indikerar en ordrik text med
många engångsord vilket ställer höga krav på en svag läsare eftersom den då är
informationstät. Däremot kan ett lågt OVIX-värde resultera i att texten uppfattas som
ointressant och att inte innehållet utökas. Korta meningar leder till brist på
satskonnektorer vilket i sin tur då ställer krav på att läsaren har tillräckliga
förkunskaper för att fylla i luckorna (Lundberg och Reichenberg, 2008:43). Nyström
(2000:176–178) menar på att OVIX-värdet kan skilja sig åt beroende på den textgenre
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som analyseras. Hon konstaterar att ett värde på 66 avser en faktatext på
gymnasienivå. Ju längre text som matas in för analys desto säkrare blir OVIX-värdet.
LIX-värdet kan vara samma på en saga och en rapport i kemi vilket pekar på att
formeln inte tar hänsyn till textens innehåll och betydelse utan bara till ord och
meningar som ren data. Lundberg och Reichenberg (2008:39–40) och Smith &
Jönsson (2011) hänvisar till att Björnsons läsbarhetsformel inte är avsedd till när en
text håller på att skrivas utan när den är klar och att mätinstrumentet bara är till för en
fingervisning för att författaren ska vara observant. En läsbarhetsformel är således ett
bra instrument som komplement till andra metoder för att utläsa texters svårighetsgrad
vilket tidigare nämnts.

5.3. Nominalkvot
Ett annat instrument för att synliggöra abstraktionsnivån av en text är att titta på antal
nominaliseringar i den och räkna ut dess nominalkvot. Det kan göras genom att räkna
antingen enkel nominalkvot eller nominalkvot. Den enkla nominalkvoten räknas ut
genom att dividera antalet substantiv med antalet verb i texten (Hellspong & Ledin
1997:71).
Detta sätt har dock fått få pålitliga jämförelsetal enligt (Melin & Lange, 2000:49).
Ett annat sätt är att räkna ut den fulla nominalkvoten vilket innebär att räkna ut kvoten
som finns mellan orden och den nominala stilen (Heimann Mühlenbock, 2013).
particip + substantiv + prepositioner
verb + adverb + pronomen

= Full nominalkvot

Figur 3 – formel för uträkning av full nominalkvot
Nominalkvoten här ger en fingervisning hur abstrakt texten är utifrån den nominala
stil som texten uppvisar och det är mer vanligt i texter som innehåller ett
specialiserat/nominalt språkbruk. Den visar på hur informationstät texten är. I
vardagligt språkbruk förekommer istället ord i verbal stil. Om en text uppvisar en hög
frekvens av nominaliseringar tyder detta således på en hög lexikal densitet (Heimann
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Mühlenbock, 2013 och Smith & Jönsson, 2011). Melin & Lange (2000) har listat ett
antal textgenrer med ett normalvärde av nominalkvoten i dessa.
Tabell 2 (finnes i Melin & Lange, 2000:168)

Broschyr
Lärobok
Morgontidning
Kvällstidning
Debatt
Veckotidning
Gymnasieprosa
Talspråk

1,19
1,18
1,04
0,99
0,89
0,85
0 ,72
0,25

5.4. Ordförråd
Ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna enligt Lindberg (2017) och det spelar en
central roll för elevens meningsskapande och i den framgång eleven får i sina studier.
Många nya ord i en text resulterar i att det blir svårt för läsaren att avgöra vilka av
dem som är centrala för textens innehåll. En elev som växt upp med annat modersmål
än svenskan behöver utveckla ett svenskt ordförråd och det sker inte på samma sätt
som när den lärde sig sitt förstaspråk utan det kan ske på olika sätt; genom
direktöversättning från modersmålet eller endast på andraspråket om det är ett nytt
främmande begrepp som

ligger utanför hemmets/familjens

språk (oftast

ämnesspråk/skolspråk). Andraspråksinlärningen innebär att hitta nya sätt att beskriva
världen på genom ett nytt språk. Språk är uppbyggda på olika sätt och därför fungerar
inte direktöversättning i längden då det kan skilja på hur olika språk paketerar begrepp
där vissa har ett samlingsord för flera saker medan ett annat använder flera ord för en
sak. En flerspråkig elev har vid skolstart oftast ett mindre ordförråd på andraspråket
än en elev som studerar på sitt modersmål. Under skolåren utvecklas ordförrådet med
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ca. 3000 nya ord per år där de flesta hör till ett allmänt skolspråkligt ordförråd.
Ordförrådsutvecklingen har både bredd och djup vilket syftar till antal ord som en
person behärskar samt hur väl de enskilda orden behärskas. Konsekvensen av detta,
för en elev som lär på sitt andraspråk, är att de inte lika lätt hittar orden på grund av
att det ordförrådet inte är lika funktionellt organiserat och effektiv som det i
modersmålet. En hierarkisk lexikal organisation av ord/begrepp kan vara avgörande
för den kognitiva utvecklingen. Innehar man det här på sitt modersmål kan det
underlätta i andraspråket även om man kanske inte har samma tillgång till
hyperonymer så kan modersmålet användas för att göra dessa kopplingar på
andraspråket och fylla i luckorna (Lindberg, 2017).
Lindberg (2017:8–16) tar upp några fallgropar för flerspråkiga elever i mötet med
skolspråket. En svårighet kan vara ämnesrelaterade ord såsom krönas i historia, be i
religion, mossa i geografi eller lön i samhällskunskap. Ord med flera betydelser kan
vara svåra då de är beroende av kontext. Exempel på detta är ordet bråk som kan
betyda att någon är osams men också är en matematisk term. Några andra språkliga
utmaningar för flerspråkiga elever kan vara partikelverb, homonymer, polysema ord,
metaforiska betydelser, nominaliseringar och sammansättningar.
5.5. Textgenrer i SO
SO-ämnena kännetecknas som textrika och som blir alltmer komplexa,
ämnesspecifika och informationstäta genom årskurserna. Huvudsakligen möter
eleverna

på

beskrivande,

förklarande,

argumenterande

samt

återgivande/återberättande texter i SO. Att lära sig att känna igen de olika textgenrerna
och deras struktur gynnar elevernas lärande och förståelse av ämnesinnehållet enligt
Nygård Larsson (2015) och Lyngfelt et.al (2017). Geografi kännetecknas av ett
tekniskt språkbruk som ofta återfinns i No-ämnena medan de övriga mer har ett
abstrakt och generellt språkbruk. Anledningen till att SO-texter kan upplevas som
informationstäta och abstrakta är att de överlag innehåller många nominaliseringar.
Nominaliseringarnas funktion är att skapa ämnesspecifika begrepp. Att ta ett skeende
(verb) och namnge det (substantiv) gör att vi paketerar det. Det är dessa som sedan
eleverna ska lära sig att packa upp (Nygård Larsson, 2015).
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Rehman (2017) menar på att beskrivande och återgivande texter ofta kännetecknas
av verbens tempus där de beskrivande texternas verb oftast är i presens medan de
återgivande texter innehåller verb i preteritum.
En återgivande texts syfte är att återge en händelse kronologiskt och kännetecknas
av tidsord som, först, sedan, och sist. Styckesindelningens struktur är också av vikt
där varje nytt stycke bör inledas med en kärnmening som anger ett tidsord alternativt
ett adverb för att positionera händelserna i förhållande till varandra. Det yttre
händelserna återges genom aktionsprocesser i en återgivande text. Återgivande texter
återfinns huvudsakligen i religionskunskap och historia (Nygård Larsson, 2015 och
Rehman, 2017:10-11).
Nygård Larsson (2015) beskriver förklarande och beskrivande texters syfte som att
organisera information och förklara olika fenomen och att dessa oftast kallas för
faktatexter. Den beskrivande texten är vanlig i skolans ämnen och inleds med en
klassificering kring det fenomen som ska beskrivas och i vilken kontext det hör
hemma. Efter det kommer beskrivningar indelat i underordnade mellanrubriker.
Däremot finns inget avslutande steg i denna typ av text vilket återgivande och
berättande texter har. Vad gäller den beskrivande textens kärnmening så kännetecknas
den av att fenomenet står först i meningen. Relationella processer är vanligt
förekommande i beskrivande texter då de synliggör relationen mellan fenomenet och
beskrivningen av hur det är, vad det kan kallas osv. Inom ämnet historia brukar
klassifikationen inledas med viktiga händelser, personer och platser som leder vidare
till beskrivning av andra fenomen såsom livsvillkor, redskap m.m. (Nygård Larsson,
2015 och Rehman, 2017:11-12).
De förklarande texterna kan vara svåra att särskilja från återgivande och
beskrivande texter då de exempelvis följer samma tidsmässiga struktur som
återgivande texter när de det handlar om historiska förklaringar kring olika skeenden.
Dessa erbjuder en förklaring till hur något sker och nödvändigtvis inte varför. De
förklarande texter som påminner om de beskrivande handlar om orsak- och
konsekvensförklaringar av skeenden, alltså varför något skett. Gemensamt för de
förklarande texterna är att de oftast innefattar bilder för att åskådliggöra processer
(Nygård Larsson, 2015).
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Vad gäller argumenterande texter så är det ingen textgenre som eleverna möter lika
ofta som de andra i SO-ämnenas läroböcker utan den möter de kanske mer i uppgifter
till läroböckerna. Undervisande lärare bör uppmärksamma och arbeta aktivt med
argumenterande texter. Denna genre handlar om att utveckla elevernas förmåga att
resonera och diskutera olika skeenden med underbyggda argument. En
argumenterande text är uppbyggd med åsikt, argument samt förstärkning av åsikt.
Detta kan följas av frågeställning, argument/motargument samt ställningstagande
(Nygård Larsson, 2015).
Ovan har olika textgenrer presenterats men noteras bör att de olika textgenrerna
oftast samspelar med varandra i läroböcker och längre texter kan innehålla flera av
genrerna (Nygård Larsson, 2015). Enligt Olvegård (2014) behöver elever utveckla ett
kritiskt förhållningssätt vid läsning av SO-texter och för att kunna göra det behöver
de känna till och förstå de olika textgenrernas struktur och språkliga drag.

5.6. Lärobokstexter
Golden (2006:115) tar upp i sin studie tre orsaker till att flerspråkiga elever kan ha
svårare för lärobokstexter jämfört med jämnåriga modersmålstalare. Den första
orsaken är att det saknas språkliga förutsättningar i både ordförråd och
grammatikkunskaper, den andra är att eleverna kan ha andra kunskapsmässiga
erfarenheter och den tredje orsaken är att de inte utvecklat de metakognitiva
färdigheterna för att förstå en text. Vidare menar Golden (ibid.) att ordförrådets storlek
är avgörande för läsförståelse.
En lärobok innehåller ofta icke-vardagliga ord och begrepp i längre
sammanhängande texter som med sin struktur, meningsbyggnad och ton är specifikt
för skolan. Förutom detta får eleverna möta tabeller, bilder, diagram m.m. och det är
skolans uppdrag att förse eleverna med de verktyg som behövs för att förstå
skolspråket som blir mer ämnesspecifikt ju högre upp i skolåren man kommer (Hajer,
2016).
Golden (2006:117) menar på att en av förklaringarna till att andraspråkselever
finner det svårt att förstå lärobokstexter i speciellt NO och SO-ämnen kan bero på
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mängden av ämnesspecifika ord. För att tillgodogöra sig ett sådant ordförråd behöver
man ha fått erfara orden i olika situationer där dessa förekommer. Ämnesspecifika ord
kan var nya för alla elever men orden som används för att förklara orden hör också
till ämnesspråket och förutsätter att läsare har en förförståelse. Det handlar alltså inte
om dåliga kunskaper i svenska utan att andraspråkselever inte kunnat utveckla ett
ämnestypiskt språk enligt Olvegård (2014) och Salameh (2021a, 2021b). Exempel på
detta tar Nordenfors & Sjöberg (2017:13-14) upp när det kommer till sången Trollmor
som är en vanlig vaggvisa i Sverige. Om läsaren inte vet vad ett troll är så kan det
vara svårt att koppla troll till svans osv. Golden (2006:117) tar även hon upp ett
exempel från en lärobokstext om potentiell energi och menar på att det
ämnesspecifika ordet är “potentiell energi”, som annars kan kallas begreppet, men för
att förstå förklaringen krävs det av läsaren att förstå substantiv såsom pil och båge
samt verb som spänna (bågen), sikta, rikta och släppa. Dessutom kan ord ha olika
betydelse beroende på i vilket ämne och kontext de används i. Salameh (2021a) ger
exemplet på begreppet ledare som kan ha olika betydelse beroende på om det används
inom fysiken, samhällskunskapen eller i svenskämnet.
Eftersom texterna blir alltmer komplexa högre upp i årskurserna är det viktigt att
undvika för mycket förenkling av texter och istället ge eleverna förutsättningar att
utvecklas språkligt i SO-ämnena. Risken med för lätta texter är att eleverna inte
utvecklar ett tillräckligt ämnesspecifikt språk och har svårt att tillgodogöra sig
innehållet (Nygård Larsson, 2015).

5.7. OrdiL och SO-begrepp
OrdiL (Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2007) är ett projekt med syfte att kartlägga
frekventa ord i läroböcker för de senare åren i ämnena SO, NO och matematik. Tanken
var att skapa ordlistor med frekventa ord som var ämnesneutrala samt ämnesspecifika
som i förlängningen skulle kunna användas av lärare för en språkutvecklande
undervisning.

Detta

för

att

underlätta

utvecklingen

av

skolspråket

för

andraspråkselever. I kartläggningsmaterialet så delas ord upp enligt följande tabell.
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Tabell 3 – fri tolkning av ämnesspecifika- och ämnesneutrala ord från Järborg
(2007)i OrdiL
Ämnesneutrala ord

Ämnesrelaterade ord

A) Allmänspråkliga
ord, vanliga i tal och
skrift

B) Allmänna
abstrakta ord (ofta
skriftspråkliga
akademiska ord)

C) Mer
allmänspråkliga
ämnesrelaterade ord

D) Fackord och
facktermer,
ämnesspecifika

exempel, vara,
människa

avta, motsvara,
utbredning, resurser,
resonera

klimat, miljö,

Laga skifte,
reformationen

Inom SO-ämnena behöver eleverna utveckla en förståelse för ämnesrelaterade ord
som de ska kunna använda sig av i kommunikativa sammanhang. Dessa kallas ofta
för begrepp och kan vara specifika för varje ämne, men det finns även ämnesneutrala
ord som eleverna möter i alla ämnen (Stolare, 2015a). Begreppen kan även ses som
kontextuella då de kan ha olika innebörd beroende på vilket ämne de används i och
därför blir det viktigt för eleverna att kunna urskilja kontexten och använda sig av
olika tankeoperationer beroende på om begreppet är i ett vardagligt sammanhang eller
ett ämnesspecifikt sammanhang. Begreppen ska sedan användas i elevernas
resonemang och det innebär att eleverna måste kunna koppla ihop olika begrepp inom
ämnet (Stolare, 2015a och Stolare, 2015b).
Sakbegrepp och tankebegrepp är en uppdelning som har fått stort genomslag inom
den internationellt SO-didaktiska forskningen. Sakbegreppen utgör ämnets
byggstenar och kan liknas vid glosor som används för att kommunicera i ämnet. De
återfinns ofta i en egen sektion i texten, uppställda i exempelvis en tabell med
förklaring till. Exempel på sakbegrepp är abdikera, drottning Kristina, regent, tundra
osv. Sakbegreppen har framkommit ur ämnets centrala innehåll och tradition. Precis
som att sakbegreppen liknas vid ämnenas byggstenar så kan tankebegreppen ses som
ämnenas grammatik. Det är de begrepp som bygger upp ett resonemang kring
sakförhållanden. Exempel på tankebegrepp kan vara orsak, konsekvens, diversitet osv.
Dessa är inte lika synliga som sakbegreppen, vilka är mycket frekventa i SO-texter.
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Tankebegreppen fungerar ofta som sambandsord, kohesiva band, där exempelvis
tankebegreppet orsak kan skrivas ut som det beror på, därför, således (Halliday och
Hasan, 1985:73 och Stolare, 2015b). Historiedidaktikerna Erik Lund har gjort en
modell

över

kunskaperna

i

historieämnet

vilken

innefattar

sakkunskap,

begreppskunskap och metodisk kunskap (se figur 5 nedan). Modellen kan kopplas till
kursplanerna i alla SO-ämnen där det tydligt går att utläsa att eleverna ska ha kunskap
om specifika sakinnehåll, använda sig av begrepp och visa på källor om hur kunskap
skapas (Stolare, 2015a).

Vad är det eleverna ska lära sig?
Sakkunskap (referensuppgifter, sakuppgifter)
Vad var det som hände?
När hände det?
Var ligger det?
Vad menas med det?
Vad innebär?

Begreppskunskap
Sakbegrepp (Kristendom, diktatur, Vasatiden…)
Tankebegrepp (orsak/konsekvens, brott/kontinuitet - sorterande begrepp)

Metodisk kunskap
Hur vet vi hur något är?
Källkritik, mätningar, textanalys
Figur 5, utvecklad efter Lund (2009).
Salameh (2021a, 2021b) tar upp hur den lexikala utvecklingen på modersmålet hos
flerspråkiga elever bli långsammare då undervisningen sker på andraspråket. Detta
innebär att begreppsutvecklingen kan bli lidande bl.a. att det kan vara svårt att förstå
och använda överordnade begrepp. Eftersom detta tar tid för flerspråkiga elever så
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kan det bli synligt i skolresultaten då eleverna inte har förmågan att använda
ämnesneutrala och ämnesspecifika begrepp för lärande och resonerande.

6. Metod
I följande avsnitt beskrivs de kvantitativa och kvalitativa metoder som har använts i
studien för att svara på forskningsfrågorna.

6.1. Metodval
Denna studie har en kvantitativ och en kvalitativ sida för att komplettera varandra i
försöket att ta reda på hur L2-elever möter olika texter i SO-ämnet. Kvantitativa
metoders syfte är att ge översiktliga resultat som är räknebara medan kvalitativa
metoder används för att en djupare förståelse på detaljnivå (Lagerholm, 2010:30-32).
Kvantitativa studier ger en preciserad bild med exakta mått, men missar
underliggande komplexa samband vilket en kvalitativ studie kan belysa. Dessa två
metodinriktningar kan med fördel kombineras (ibid.). Kvalitativa metoder används
huvudsakligen när det gäller textanalys enligt Lagerholm (2010:87-95) eftersom det
finns mycket information av olika slag i texter och för att utröna den görs närstudier
av texterna. De kan även vara delvis kvantitativa när det kommer till vissa slags
stilanalyser.
Den kvantitativa metoden för studien syftar till att få en överskådlig bild av texters
läsbarhet med hjälp av LIX och OVIX-värden. Den kvalitativa delen syftar istället till
att söka förståelse genom att studera L2-elevers läsförståelse av utvalda textdelar från
två läroböcker där den ena är anpassad för L2-elever. Den kvalitativa delen innefattar
även lärares egna upplevelse av undervisningen vilket görs genom intervjuer
(Lagerholm, 2010).
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6.2. Undersökning av läsbarhet
Den kvantitativa delen av den här studien syftar till att utröna läsbarheten av två
utvalda läroböcker i historia på mellanstadiet och om det går att finna några skillnader
med dessa genom en kvantitativ läsbarhetsmetod. Det finns flera sätt att göra det
genom exempelvis stilanalyser och läsbarhetsformler. Det finns olika slags
läsbarhetsformler och i Sverige är LIX en av det vanligaste formlerna som används.
Även att räkna ut nominalkvoten är ett sätt att utröna texters densitet.
Jag har valt att använda mig av det webbaserade verktyget SWEGRAM
(https://cl.lingfil.uu.se/swegram/ ) för att se över läsbarheten i valda läroböcker utifrån
LIX, OVIX och full nominalkvot. LIX står för läsbarhetsindex och är ett verktyg,
utvecklat av Carl-Hugo Björnsson, för att ge en fingervisning av svårighetsgraden i
olika texter. Läsbarheten baseras på antal långa ord (fler än sex bokstäver), samt
medeltalet ord per mening där summan avslöjar vilken svårighetsgrad texten har
(Björnsson, 1968 och Lundberg & Reichenberg 2008:39).

Figur 1 – se avsnitt 4.2

Tabell 1 – se avsnitt 4.2

LIX-tal Typ av text
<30

Väldigt lättläst ex. barnbok

30 - 40

lättläst, ex. skönlitteratur och populärtidningar

40 - 50

medel, ex. dagstidning

50 - 60

svår, officiella texter, facktext
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> 60

väldigt svår, byråkratsvenska, avhandling

Lundberg och Reichenberg (2008:39-40, 43-45, 49) menar på att läsbarhetsformler
såsom LIX är helt objektiva då de med hjälp av inmatad text från datorn utläser den
exakta läsbarhetsnivån som uppnåtts, men detta har sitt pris. LIX tar inte hänsyn till
textens innehåll och betydelse vilket har en påverkan på hur läsbar texten egentligen
är.
Ordvariationsindex (OVIX) har utarbetats av Tor G. Hultman och talar om hur
ordrik en text är genom att räkna hur många gånger ett ord upprepas i texten. Detta är
ett komplement till LIX-nivån.
Nominalkvoten visar på abstraktionsnivån i texten, hur informationstät den är och
en lärobok på högstadiet/gymnasiet ska ha ett värde på ungefär 1,18. Nominalkvoten
räknas ut genom att dela (antal substantiv + prepositioner + particip) med (antal
pronomen + verb + adverb). Ju fler verb, pronomen och adverb en text har desto mer
verbal är den (Melin & Lange, 2000:49).
Dessa tre läsbarhetsvärden kompletterar varandra för att säkerhetsställa
läsbarheten i en text då de enskilt kan ha brister då de tar hänsyn till olika saker i en
text.
6.2.1.

Materialgenomgång

För att få ett så representativt urval som möjligt för den här studien valde jag texter
från historia i två läroböcker, en för nyanlända elever och en från en ordinarie lärobok.
Den första boken, Start SO, valde jag då den är till för att förbereda nyanlända elever
för undervisning i SO-ämnena medan de andra som en representation för att ha en
jämförelse med de böcker dessa elever kommer möta i SO-undervisningen. Då denna
studie bygger på en analysmodell som är applicerbar på flertalet olika texter så ansåg
jag det inte av bärande vikt att välja någon specifik bok att jämföra med. Dock
behövde jag göra ett mer aktivt val gällande boken för nyanlända där jag främst tittade
på en med liknande uppbyggnad och innehåll som de böcker eleverna möter i skolan.
Start SO är en lärobok, skriven av Camilla Holmberg och Anna Lidstam (2017),
som utgår från åk 4-6 kursplaner i historia, geografi, samhällskunskap och
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religionskunskap. Läroboken riktar sig huvudsakligen till nyanlända elever med
varierad skolbakgrund och syftar till att ge en förförståelse för SO-ämnen och inte
verka till grund för betygssättning. Enligt Holmberg och Lidstam (2017) är texterna i
boken korta och ska efterlikna de texter som eleverna kommer stöta på i SOundervisningen och på så vis kunna förbereda dem på ordinarie undervisning.
Materialet består av en lärobok där alla SO-ämnen är representerade och färgkodade:
grön för historia, blå för geografi, lila för religionskunskap och röd för
samhällskunskap. Grundtanken är att eleverna ska hinna ett uppslag per lektion och
dessa består av faktatexter, begreppsrutor för översättning till modersmålet samt
innehålls- och språkövningar. Till boken finns en lärarhandledning som
huvudsakligen innehåller olika extraövningar till de olika avsnitten i läroboken samt
enstaka tips på språkutvecklande arbetssätt.
Puls Historia (Körner & Lindberg, 2012) ingår i en serie grundböcker i NO- och
SO-ämnena. Faktatexterna ska med kompletterande illustrationer och bilder vara
åldersadekvata

enligt

förlaget.

Till

grundböckerna

finns

arbetsböcker,

lärarhandledning, digitalt inlästa böcker samt kostnadsfria webbövningar. Syftet är att
eleverna både ska befästa ämneskunskaper samt utveckla strategier för läsning av
faktatexter.
Puls Historia följer historien kronologiskt från forntiden till 1800-talets mitt och
varje kapitel behandlar en epok. Varje kapitel startar med en introduktion i form av
en tidslinje samt historiska källor för den epoken för att sedan avslutas med tidsenliga
händelser ute i världen.
6.2.2.

Genomförande

För studiens genomförande började jag med att se över läromedel för nyanlända och
ordinarie läromedel som används i undervisning. Start SO (för nyanlända) var den
bok som mest liknade övriga läromedel i upplägget vilket jag bedömde som en solid
grund att starta från eftersom jag skulle komma behöva något att dra liknelser med.
Efter detta förkovrade jag mig i olika studier kring läromedelsanalyser och insåg
snabbt att det nästintill var obefintligt när det kom till studier för läromedel i SO för
andraspråkselever på mellanstadiet. Däremot fann jag att läsbarhetsformler använts
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frekvent för olika slags texter. Genom att titta på olika läsbarhetsformler bestämde jag
mig till sist att använda mig av en kombination av LIX, OVIX och nominalkvot då
dessa kompletterar varandra väl. De analyserar olika slags information i en text och
det sammanlagda resultatet av dessa lämpar sig väl för den information jag sökte i
texterna.
Nästa steg i processen var att ta ut LIX- och OVIX-värden samt nominalkvot på de
båda böckerna. Jag använde mig av ett program som heter SWEGRAM
(https://cl.lingfil.uu.se/swegram/ ) som finns på nätet. Där testade jag olika varianter
för att se skillnaden på en kortare text och en längre. Jag beslutade mig för att ta lika
många sidor text från varje lärobok. Vid kortare text kan värdena bli missvisande som
nämnts tidigare i avsnitt 4.3. Dessa värden jämfördes sedan för att kunna utröna
likheter och skillnader mellan de båda texternas abstraktionsnivå i förhållande till
varandra och till de normalvärden de borde ligga på enligt tabell 1 och tabell 2 (finnes
i avsnitt 4.2 samt 4.3).

6.3. Undersökning av läsförståelse
Den andra metod jag använde för att se till texternas läsbarhet riktade sig till hur
läsaren förstår texten. Det finns olika sätt att ta reda på detta, exempelvis genom
intervjuer eller test. För den här studien ansåg jag att ett läsförståelsetest (se bilaga 5
och 6) lämpade sig bäst då det undviker att personliga värderingar från forskaren
påverkar deltagarnas resultat. Det är även mer jämförbart med större internationella
undersökningar såsom PISA och PIRLS. Genomförandet är även det lättare att
reprisera än vid intervjuer då det inte lämnar lika mycket rum för tolkning.
Läsförståelse består av tre skikt; textyta, textens innehåll samt på djupet av texten där
läsaren ska kunna koppla till egna erfarenheter. Internationella tester såsom PISA och
PIRLS är utformade efter detta koncept och Liberg (2010) benämner dessa tre skikt
som textrörlighet.
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6.3.1.

Deltagare

Vad gäller val av skola att bedriva studien i så var ett av kraven att det skulle vara i
ett område där skolans elever procentuellt representerar Sverige där antalet
utlandsfödda är ungefär 20%. Att utföra studien i ett område där största delen består
av andraspråkstalande tror jag hade inskränkt på validiteten av studien. Där kan det
vara min förutfattade mening att lärare arbetar på ett annat sätt med texter på en skola
där större delen består av andraspråkselever.
Skolan är belägen i utkanten av en större stad i Sverige och har årskurs 4-9.
Elevantalet uppgår till ca 700 elever där ca 20% har annan språklig bakgrund och det
större elevantalet är på högstadiet, mellanstadiet är treparallelligt. Området som
skolan ligger belägen i består av villor, radhus och flerfamiljshus med närhet till både
skog och stadsmiljö, detta innebär en stor variation av socioekonomiska förhållanden.
Deltagarna för läsförståelsetestet bestod av tio elever med annat modersmål än
svenska. Jag valde att bortse från elever som varit i Sverige i mindre än 2 år då det
skulle bli missvisande i resultatet om eleverna är så pass nyanlända att de ej har
utvecklat ett basordförråd. Gruppen elever går alla i åk 6 där större delen är födda i
Sverige, men talar sitt modersmål hemma. De har alla utlandsfödda föräldrar. En
tredjedel av eleverna har utomeuropeiskt ursprung med ett modersmål som har annat
alfabet än det latinska.

6.3.2.

Genomförande

Jag läste igenom de båda läroböckerna för att hitta passande texter att utarbeta ett
läsförståelsetest med och bestämde mig för en text om Gustav Vasa som regerade i
Sverige under 1500-talet (se bilaga 5). Det var den texten som huvudsakligen hade
samma innehåll i de båda böckerna. Till texterna skrev jag sedan frågor i Google
forms (se bilaga 6): två på raderna, två mellan raderna och två bortom raderna med
inspiration från internationella tester såsom PISA och PIRLS samt Liberg, Geijerstam
och Folkeryd (2010).
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De första fyra frågorna kom med svarsalternativ och de sista två var öppna svar då
de var av reflekterande karaktär. Efter detta utformade jag ett missivbrev med
information om studiens syfte och samtyckesblanketter till deltagarna och deras
vårdnadshavare. Detta skickades ut inför mitt besök på skolan. Sedan testade jag
frågorna på läsförståelsetestet på en liten testgrupp av elever innan för att hinna göra
justeringar innan det skickades ut till deltagare och efter genomförandet bestämde jag
mig för att göra svarsalternativ på alla frågor förutom de sista två då de var av
reflekterande slag. Detta för att resultaten skulle bli enklare att avläsa och att jag inte
skulle lägga någon värdering i svaren vilket kunde ha påverkat resultatet. Jag lämnade
ut material för läsförståelsetestet till undervisande lärare.
Till testen utformades även en rättningsmall som svaren kunde jämföras med för
att kunna analysera dem. Efter konsultation med undervisande lärare bestämde vi
tillsammans att det var mest lämpligt att läraren genomförde testen med eleverna då
de då skulle känna sig mer trygga med någon de känner. Svaren på testernas första
fyra frågor gick jag sedan igenom och analyserade med hjälp av diagram som jag
uppförde. De sista två frågorna som var öppna jämfördes med rättningsmallen för att
utröna korrekta från inkorrekta svar samt viss språklig nivå.
Efter testet gjorde jag en kortare efterintervju med undervisande lärare (benämns i
avsnitt 6.4 som lärare J) som genomfört det med eleverna. Efterintervjun innefattade
lärarens egna upplevelse av testet för eleverna och vilka frågor hen upplevde som lätta
eller utmanande för eleverna. Detta valde jag för att kunna stärka resultaten av min
analys.

6.4. Intervju av lärare
Den tredje metoden för denna studie innefattar intervjuer med lärare som undervisar
i SO-ämnena på mellanstadiet. Denna del är av kvalitativ karaktär och metoden valde
jag för att kunna få en till dimension till de texter eleverna möter i SO. Kvalitativa
metoder låter forskaren gå mer in på djupet av en fråga och förstå människors
upplevelser av ett fenomen. Det är ett bra komplement till ovan nämnda metoder.
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Intervjuer lämpar sig väl för småskaliga studier där syftet är att ta reda på
människors upplevelser, åsikter och tankar om ett specifikt ämne, i det här fallet arbete
med SO-texter i undervisningen med L2-elever (Denscombe, 2018:267-295). Det som
skiljer en forskningsintervju från en konversation är att informanten är medveten och
samtyckande till att delta i forskning samt att deras ord kan användas som
forskningsdata och att det är forskaren som sätter agendan för samtalet. det finns olika
typer av strukturer som kan appliceras på intervjuer; strukturerade som liknar
frågeformulär, semistrukturerade med färdiga frågor som ändå har en viss öppenhet
och flexibilitet för informantens svar, ostrukturerade där informanten presenteras för
ett tema eller ämne och sedan kan prata helt fritt.
I den här studien har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer då
jag behöver hålla vissa ramar med hänsyn till de andra metodvalen. Den
semistrukturerade intervjumodellen hjälper mig att med en färdig lista av
frågor/ämnen styra intervjun samtidigt som den ger mig möjlighet till flexibilitet att
byta ordning, ställa följdfrågor och att låta informanten prata mer öppet och utveckla
sina idéer och tankar (Denscombe, 2018:268-269). Vid en strukturerad eller
ostrukturerad intervju löper det större risk att viktiga data förloras då det antingen blir
för fyrkantigt för att låta informanternas tankar utvecklas eller för öppet där datan kan
vara svår att jämföra med den data som samlats in via läsbarhetsformler och
läsförståelsetest med elever.
Fördelen med intervju som metod är att datan är mer djupgående än ett
frågeformulär och att forskaren således får möjlighet att urskilja variationer och
mönster. Andra fördelar är att det inte krävs särskilt mycket utrustning,
svarsfrekvensen är hög och det finns en flexibilitet i att göra justeringar under arbetets
gång. Det kan också vara givande för själva informanten med en intervju då det är
mer personligt. Eftersom intervjuer huvudsakligen sker öga mot öga kan validiteten
lätt kontrolleras. En av nackdelarna med intervjuer är att tillförlitligheten till viss del
kan ifrågasättas vid en semistrukturerad intervju då datan kan påverkas av den
specifika kontexten och de informanter som deltar. Andra nackdelar är
transkriberingen kan vara tidskrävande vid en semistrukturerad intervju samt att fokus
ligger på vad människor säger och inte på vad de gör som vid en observation
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(Denscombe, 2018:292-294). Eftersom den här studien innefattar fler metoder som
kompletterar varandra så ökar således reliabiliteten.

6.4.1.

Deltagare

Valet av deltagare till studien grundade sig i att dessa önskades vara behöriga i SOämnena för mellanstadiet då det är högst relevant för studien för att kunna svara på
forskningsfrågorna. Skolan (presenteras i avsnitt 6.3.1) kontaktades och tre lärare på
mellanstadiet, en i varje årskurs, valde att ställa upp på intervju. Dessa kommer
benämnas som lärare Z, lärare J och lärare H i studien. Lärare Z har 24 år erfarenhet
som lärare och är utbildad i svenska, SO och engelska. Läraren har även läst SVA via
lärarlyft samt deltagit i läslyftet som getts av Skolverket. Där läste läraren modulerna
Främja elevers lärande i SO och Från vardagsspråk till ämnesspråk. Lärare J har
arbetat 22 år som lärare och är utbildad i svenska och bildämnet. Vidare har lärare J
läst 30p i SVA och även läst Skolverkets läslyft med inriktning praktisk estetiska
ämnen. Lärare J har nyligen ingått i ett projekt med logopeder där de arbetat med barn
i språklig sårbarhet. Lärare H har arbetat 12 år som lärare och är utbildad i matematik,
svenska och SO. Alla tre lärare har svenska som modersmål.

6.4.2.

Genomförande

Eftersom jag valt att göra en semistrukturerad intervju så började jag med att utarbeta
en intervjuguide (se Bilaga 4). Inför intervju med lärare gjorde jag en pilotintervju för
att se om det var något jag behövde ändra på. Jag skickade ut missivbrev och
samtyckesblankett till lärarna. Jag valde även att skicka ut frågorna ca. en vecka innan
intervjuerna då jag ville att lärarna skulle ha möjlighet att tänka igenom sina svar.
Fördelen är att det finns mindre risk att saker utlämnas för att informanten inte kom
på det i stunden medan en av nackdelarna kan vara att de istället förbereder sina svar
på så sätt att de kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten och att svaren
lätt kan bli lite uppräknande och inte så spontana. Eftersom intervjun var av

31
semistrukturerad karaktär så ansåg jag att det även fanns utrymme för spontanitet i
informanternas svar.
Vi besöket på skolan intervjuade jag lärarna, en i taget i deras arbetsrum, under
ljudinspelning. Intervjuerna tog ca 20-30 min vardera. Efteråt gick jag igenom
ljudmaterialet och transkriberade intervjuerna. Detta jämfördes med mina
anteckningar och utifrån lärarnas svar och mina forskningsfrågor så delade jag in dem
(svaren) i olika teman: lärobok, utmaningar och språkutvecklande textarbete.

6.5. Forskningsetiska överväganden
Det är av stor vikt att visa god praxis och etik av forskaren vid en forskningsstudie.
Detta för att skydda deltagarnas intressen, frivilligt deltagande och samtycke, följa
den nationella lagstiftningen och att bedriva studien med vetenskaplig integritet. Den
förstnämnda handlar om att deltagarna inte ska på grund av sin medverkan ta skada
på något sätt vilket lägger stor vikt på anonymitet hos deltagarna. Att avidentifiera
informanter som intervjuats blir extra viktigt då deras ord är personliga. Detta gäller
även då deltagare i studien har utfört olika slags test. Här behöver forskaren se till att
ingen av deltagarna ska kunna skadas vare sig fysiskt eller psykiskt till följd av
studien. Detta kan verka som självklarheter men är av största vikt att forskaren noga
beaktar (Denscombe, 2018:233–459).
För den här studien har jag använt mig av ett samtyckesformulär (Bilaga 2 och 3)
för både de lärare som intervjuats samt för de elever som deltagit. Eleverna själva och
deras vårdnadshavare har fått ge samtycke till deltagandet. inför samtycket har jag
informerat deltagarna samt vårdnadshavare om studien, deras åtagande och att de
anonymiseras, via ett missivbrev (Bilaga 1). Muntlig information gavs även vid
intervju- och testtillfälle där vikt har lagts vid att deltagandet är helt frivilligt och att
det även går att ändra sig i efterhand. Då konfidentialitetskravet innebär att obehöriga
inte får ta del av deltagarnas personuppgifter så har information om dessa sparats och
lagrats i enlighet med GDPR. Här har jag även valt att då inte nämna stad eller skola
för att säkerhetsställa bästa möjliga anonymitet för deltagarna.
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7. Resultat
I det här avsnittet redovisas resultatet av textanalysen. Det innefattar tabeller med
förklaringar utifrån LIX- och OVIX-värdena samt nominalkvoten från analysen.
Resultatredovisningen inleds med en tabell över de olika LIX- och OVIX-värden
samt nominalkvoten för texterna med tillhörande kommentarer och jämförelser. Detta
följs av redovisning av resultatet på elevernas svar på läsförståelsetestet till texter om
Gustav Vasa. Dessa redovisas med hjälp av diagram för en överskådlighet för läsaren
samt tillhörande resultatkommentarer från analysen. Avslutningsvis redovisas
lärarnas tankar kring undervisningen i SO. Dessa redovisas sammanfattande med
vissa citerande utdrag från deltagande lärare med avseende att understryka vissa
resultat.

7.1. Läsbarhet
Nedan redovisas resultaten av uträkningen på SWEGRAM. Dessa visas i tabellform
med tillhörande kommentarer.
Tabell 4 – läsbarhetsvärden i Puls Historia
Total1

Median2

LIX (total)

38.16

38.16

OVIX (total)

68.13

68.13

1.27

1.28

Full nominalkvot
1

Behandlar alla texter som en text och beräknar läsbarhet utifrån det

2

Medianvärde för den valda gruppen enskilda texter

Tabell 5 – läsbarhetsvärden i Start SO
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Total1

Median2

LIX (total)

35.15

35.15

OVIX (total)

54.74

54.74

0.95

0.94

Full nominalkvot
1

Behandlar alla texter som en text och beräknar läsbarhet utifrån det

2

Medianvärde för den valda gruppen enskilda texter

Sett till LIX- och OVIX-värdena så ter sig Puls Historia mer svårläst än Start SO.
Värdet på OVIX tyder på att ord upprepas i Start SO medan det är en större variation
på Puls Historia. Däremot har inte Start SO gett vika på långa ord vilket tyder på att
texten är bearbetad då dessa oftast undviks i förenklade texter enligt Lundberg och
Reichenberg (2008). Sett till nominalkvoten skiljer sig värdena åt mellan de två
böckerna. Där uppvisar Puls Historia en relativt hög nominalkvot i förhållande till vad
en lärobok för mellanstadiet vanligtvis har medan Start SO skiljer sig på så sätt att den
har en lägre nominalkvot. Dessa resultat visar på att den lärobok som är anpassad för
nyanlända elever har i högre grad en bearbetad och mer förenklad text än den andra
läroboken. Puls historias resultat tyder även på att texten kan vara mer abstrakt i flera
avseenden än den hos Start SO.

7.2. Läsförståelsetest
Här redovisas resultaten från läsförståelsetestet som eleverna gjorde med
kompletterande resultat från efterintervju med läraren som genomförde det med dem.
Dessa presenteras utifrån 4 teman: upplevelse av texten, på raderna, mellan raderna
och bortom raderna. Båda testens resultat återfinns under varje tema där PULS
historias diagram visas först följt av Start SO.
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7.2.1.

Upplevelse av texten

Eleverna upplevde båda texterna som antingen lätta eller ganska lätta att läsa. En elev
upplevde texten i Start SO som lite svår vilket kan utläsas av diagrammen nedan.

7.2.2.

På raderna

Analysen visar på att alla elever svarat rätt på den första frågan och alla utom en svarar
rätt på den andra. Dessa frågor efterfrågar explicit information i texten. Den första
frågan handlade om när Gustav Vasa blev kung i Sverige, där rätt svar var 1523. Den
andra frågan handlade om vilket land Martin Luther kom ifrån, där rätt svar var
Tyskland. Där har då en elev svarat Italien vilket är ett av länderna som nämns i texten.
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Även här är fel svar ikryssat utifrån en elev som läst Start SO. Det visar på att eleven
kan ha svårt att orientera sig i texten vilket kan bero på flera faktorer.

7.2.3.

Mellan raderna

Resultaten visar på att det var väldigt blandade svar på frågorna. En av frågorna var
samma för de två texterna och en skiljde sig, men alla var mellan raderna frågor.
Frågan om varför Gustav Vasa valde att bestämma över kyrkan var svaret att han
behövde betala tillbaka skulder och få mer makt. Till Start SO handlade den andra
frågan om vad en monarki är, där svaret var ett land med en kung. I PULS historia var
i stället frågan vad en kung kunde behöva pengar till, där det rätta svaret var att
försvara sitt land.

36

Här ser resultaten procentuellt likadana ut oavsett text. I båda texterna nämns det
att Gustav Vasa gjorde Sverige till ett arvrike men inte i samband med att Sverige
blev protestantiskt. Dessa fakta står i olika stycken i texten. Här uppvisar dock alla att
de använt sig av någon lässtrategi fast med olika resultat. De har alla hittat information
i texten men inte nödvändigtvis den information som efterfrågas då det inte omnämns
explicit i någon av texterna.
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Här uppvisar endast en av eleverna rätt svar medan de andra fem inte har kunnat
utröna svaret från texten helt. Däremot visar tre av eleverna upp sina förkunskaper om
Sverige då det är en monarki med en kung fast med en styrande regering.
Några av eleverna uppgav för lärare J att de tyckte det var svårt att hitta ett svar i
texten. De frågade då efter vilken mening de skulle titta på och blev uppmuntrade till
att försöka själva utifrån egen förmåga. Lärare J upplevde att eleverna som hade Start
SO som text stannade en lite längre stund vid dessa två frågor än de som läst texten
från PULS historia.
7.2.4.

Bortom raderna

Den första frågan efterfrågade egna tankar om fördelarna med ett arvrike, där
acceptabla svar enligt rättningsmallen skulle på något sätt innehålla att kronan gick i
arv och att det på så sätt blev mindre konflikter kring vem som skulle styra landet.
Här skiljer sig resultaten markant åt och endast tre elever, två från PULS historia och
en från Start SO, har svarat med ovanstående komponenter. En elev från Start SO har
svarat att den inte vet.
Den andra frågan behandlade huruvida det spelade någon roll om Sverige var
protestantiskt eller katolskt. Rätt svar skulle på något sätt innehålla antingen att det
gjorde så att kungen kunde använda pengarna till sig själv, kyrkans makt minskade
och Sverige kunde styras på annat sätt, Sverige hade sett helt annorlunda ut idag om
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det fortfarande var katolskt. Här visade en elev från vardera text kunskaper på djupet
av texten.

Det spelar ingen roll för att om Sverige är katolskt så har kyrkan mycket
mer pengar och makt och mark men om Sverige är protestantiskt så har
kungen och adeln mer makt och pengar och mark (Elevsvar Start SO)

Här uppger lärare J att hen fick många kommentarer av eleverna om att det inte
stod något svar i texten. Två av dem har då använt sig av sina förkunskaper när de
svarat och frågat om det var ok. Lärare J upplevde vid testtillfället att dessa sista frågor
var mest utmanande för eleverna vilket även resultatet visar.

7.3. Intervjuer
Nedan följer resultatet av de tre intervjuer som gjordes. Detta kommer att presenteras
i tre olika teman; lärobok, utmaningar och språkutvecklande textarbete. Anledningen
till de olika teman är att det första temat kompletterar och nyanserar de analyser som
gjorts av läroböckerna och resultaten på läsförståelsetesterna. Det andra temat har
sprunget ur syftet med studien vilket är att kunna utröna om de lärobokstexter L2elever möter i skolan är förståeliga. Det tredje temat syftar till forskningsfrågan om
hur deltagande lärare anser sig själva arbeta språkutvecklande.

7.3.1.

Lärobok

Alla tre lärare arbetar huvudsakligen utifrån en lärobok där de också alla använder
Start SO som stöd i undervisningen. Ingen av dem ser den som en bok som eleverna
endast kan använda utan använder den som ett komplement till ordinarie
undervisning. Lärarna är ense om att boken är fragmentarisk och innehållsfattig så
den kan inte textmässigt vara bärande. Den kan även vara svår att arbeta med simultant
med annan lärobok då uppläggen är olika. Däremot ser alla lärare en vinst i att
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använda den som förförståelse till vissa delar av undervisningen. Lärare J uppger att
hen tycker att idéen med boken är bra men hade önskat att det fanns läroböcker med
olika nivåanpassade texter så att alla eleverna kunde följa samma struktur.

Lärare J: Alla läromedel har olika upplägg. Jag önskar det hade varit
mer som när man gick i skolan och lärde sig läsa, alla fick samma bok
fast i olika läsnivåer. På så sätt kunde alla vara delaktiga utifrån sin
förmåga. Det är något jag saknar i skolans läroböcker.

7.3.2.

Utmaningar

Av de fyra SO-ämnena uppger de tre lärarna att historia är det svåraste för L2 elever
medan lärare Z och J tycker att geografi är enklast så anser lärare H att
religionskunskap är det. Lärare J och Z menar på att texterna i Geografi är mer
språkligt tillgängliga och konkreta än övriga SO-ämnen. det är även lätt att utgå ifrån
bilder istället för text i många fall och lättare att anknyta till elevernas erfarenheter.
Lärare H är av en annan uppfattning och anser i stället att Religionskunskapen är
mer lättillgänglig då många elever har mycket förkunskap i ämnet. Där tycker i stället
lärare Z tvärtom då hen menar på att synen på Religionskunskap i Sverige är helt
annan en den från många andra länder.

Lärare Z: Hmm, jag skulle nog säga geografi för där kan man kolla på
kartor och bilder mer än text. De har också mer erfarenheter av det än
som i historia där det inte finns någon koppling.

Alla lärarna uppger att L2-elever har flera språkliga utmaningar när de möter texter
i SO-undervisningen. De tar alla upp hur ordförrådet kan ställa till det för eleverna när
de ska resonera på en mer avancerad nivå. De uppger hur kursplanerna ställer alldeles
för höga språkliga krav på eleverna och att de upplever att andraspråkselever har
svårast med resonemang.
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Lärare H: Många av eleverna har det tufft språkligt både vad gäller
lässtrategier och ordförrådet, men om jag skulle välja något så är det
begreppen som är den största utmaningen. Vi arbetar mycket med det men
det är ändå svårt.

De tre lärarna är alla överens om att det kan vara svårt att hitta adekvata texter för
L2-elever då det är en fin gräns mellan för språkligt utmanande och att texten blir för
innehållsfattig och tråkig. De använder sig alla av filmer och inläsningstjänst för att
stötta upp texterna.

Lärare Z: Det är svårt att hitta bra texter som inte är för svåra men
samtidigt inte för enkla. Man vi’ll ju att de ska få all information men att
de samtidigt ska förstå. För enkla texter kan lätt bli torftiga och tappa den
röda tråden.

Lärare J: Mest tid tar det att försöka hitta bra texter, helst skulle de bara
varit nivåanpassade. Det slutar oftast med att jag använder mig av
inläsningstjänst med film och uppläst text på elevens modersmål för att
denne ska få förförståelse till de vi ska arbeta med.

7.3.3.

Språkutvecklande textarbete

De tre lärarna tar alla upp hur de arbetar med högläsning i helklass, packar upp text
och gör begreppslistor. Som komplement till detta använder de sig även av digitala
resurser såsom filmer från Inläsningstjänst på lättare svenska/modersmål för att stötta
elever i språklig sårbarhet men dessa anpassningar görs till hela klassen då lärarna
uttrycker att de ser en vinst det för hela gruppen. De använder även Inläsningstjänst
där läroböcker finns inlästa på flera språk.

41
Lärare Z: vi läser ofta i helklass och bearbetar texterna. Tillsammans
skriver vi upp svåra ord och gör begreppslistor där eleverna sedan får
skriva egna förklaringar. Partikelverben tycker jag är viktiga att belysa.

Något lärarna saknar är samarbetet med studiehandledare och SVA-lärare vilket de
uppger kan bero på flera faktorer. Där tycker lärare H och J att det är bra för eleverna
om studiehandledaren har möjlighet att vara med i klassrummet för då vet hen vad
den ska lägga fokus på med eleven. Lärare Z ser hellre att studiehandledaren går iväg
med eleven så de kan sitta i lugn och ro. SVA-lärare är aldrig med i klassrummet.

Lärare H: Studiehandledaren är aldrig med i klassrummet tyvärr. Just
nu sitter eleven endast med studiehandledaren. Har tidigare jobbat med
studiehandledare som varit med i klassrummet under genomgången och
sedan har de gått iväg. Det tycker jag har varit väldigt bra, då vet de vad
de ska lägga fokus på mm. Tyvärr har vi inte fått till ett sådant arbete nu.
Beror oftast på att studiehandledaren har flera elever.

Lärare Z: Det har fungerat sådär med studiehandledare. Jag tycker det
är bra om de kan gå iväg med eleven så de får lugn och ro.
Studiehandledarens arbete är viktigt eftersom eleven då kan få
förstärkning på sitt modersmål.

8. Diskussion
Nedan följer en diskussion kring resultatet av läsbarheten av läroböckerna
tillsammans med elevernas resultat och lärarnas syn på SO-texter i förhållande till
studiens

syfte

och

forskningsfrågor

med

uppdelning

på

läsbarhet

och

språkutvecklande arbetssätt. Diskussionen avslutas med en sammanfattande
reflektion av alla resultat. Här är det
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8.1. Läsbarheten
Resultaten av läsbarhetsvärden är ganska intressanta då det där blir tydligt att Start
SO är en bearbetad text och trots det visar läsförståelsetesten och intervjuerna med
lärarna att den upplevs som svårare då texter där kan vara fragmentariska. Detta är
inget som blir synligt av att ta ut LIX- eller OVIX-värden utan kanske mer om det
gjorts någon sorts stilanalys av texten. Däremot så är nominalkvoten relativt låg i
jämförelse med vad en lärobok normalt är och kan nästan liknas vid en barnbok i vissa
avseenden. Det verkar som åtminstone en elev upplevde texten i Start SO som lite
svår. Sett till elevsvaren så är det fler inkorrekta svar på läsförståelsetestet för Start
SO jämfört med Puls historia. Detta kan tyda på att eleverna upplever något problem
med texten. Enligt Lundberg & Reichenberg (2008) det är en balansgång med att
bearbeta en text. Den får inte uppfattas som tråkig för att allt ska förklaras eller för
informationstät utan författarröst. Detta är något som även lärarna tog upp som
problematiskt med texten ifrån Start SO. Alla uttryckte att den inte följer någon röd
tråd utan att information är packad och den kan upplevas som fragmentarisk. I
utredningen för lättlästa texter (SOU, 2013:49) så finns det en oenighet hos forskare
om elever med annan språklig bakgrund verkligen gynnas av förenklade texter eller
autentiska.
Även om eleverna ansåg att Puls historia var förhållandevis lätt att läsa så visar den
sig att vara något mer abstrakt en vad en lärobokstext borde vara på mellanstadiet.
Den har en stark författarröst och har en relativt hög nominalkvot om man jämför med
sakprosa på gymnasiet där en full nominalkvot oftast ligger på 1,18 (Hellspong &
Ledin, 1997, Heimann Mühlenbock, 2013 och Melin & Lange, 2000)). Detta blir
synligt när eleverna svarar på frågorna mellan raderna. Det skulle även kunna tyda på
att flera av eleverna inte har utvecklat full textrörlighet för att kunna orientera sig i
texterna. Detta är något som Liberg (2010) tar upp som essentiellt för att kunna
tillgodogöra sig ett skolspråk och skolans läroböcker. Eftersom de båda texterna
innehåller textelement från både en förklarande genre och en återgivande kan det då
vara svårt för eleverna att orientera sig i dem (Nygård Larsson, 2015, Rehman, 2017).
Olvegård (2014) och Lyngfelt et al. (2017) menar på att elever behöver utveckla ett
kritiskt förhållningssätt till texter i SO när de läser dem. För att göra detta behöver de
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förstå de olika genrernas struktur och språkliga drag. Detta görs bland annat genom
att packa upp texter vilket lärarna i intervjuerna uppger är en del av deras
undervisning.
Sett till LIX-värdet på Puls historia (38,16) kan även det ses som något högt då
Björnsson (1968) menar på att ett LIX-värde på 37 motsvarar en lärobok för elever i
årskurs 8. Detta gäller även OVIX-värdet som ligger på 68,13 där det enligt Nyström
(2000) är över det värde som en gymnasietext bör visa.
Start SO innehåller flera ämnesspecifika ord såsom monarki, katolsk, protestantisk,
staten och arvrike men alla förklaras inte i texten vilket lämnar det upp till läsaren att
göra egna inferenser och finns inte dessa förkunskaper så kan läsaren få svårt att svara
på frågor på djupet av texten (se tabell 3). Detta är något som både Lindberg (2017),
Stolare (2015 a och 2015b), Golden (2006) tar upp som en av utmaningarna för
skolbarn. I texten behöver läsaren läsa på flera ställen för att förstå att anledningen till
att Sverige blev protestantiskt var att Gustav Vasa behövde pengarna till skulder och
ville utöka statens makt. Lindberg (2017) tar även upp hur många nya ord i en text
kan göra det svårt för läsaren att kunna utröna vilka som är centrala för innehållet.
Lärarna som intervjuades beskrev själva hur de arbetar med begrepp i sin
undervisning men enligt testen verkar inte en del av eleverna aktiverat sina
förkunskaper eller så kan det också vara att de inte har dem i sitt ordförråd och på så
vis inte vet vad de ska leta efter. Salameh (2021a, 2021b) tar upp hur
andraspråkselever kan ha svårt att föra resonemang med ämnesneutrala och
ämnesspecifika begrepp då begreppsutvecklingen ofta blir lidande till följd av att den
lexikala utvecklingen på modersmålet blir långsammare eftersom de lär på ett
andraspråk. Historia är ett textrikt ämne med många ämnesspecifika ord och flera av
dem kräver av läsaren en förförståelse och ett brett ordförråd. Nordenfors & Sjöberg
(2017) tar som exempel den svenska vaggvisan Trollmor som kan bli svår att förstå
om inte läsaren vet vad ett troll är. Då kan hen inte heller koppla svans till ordet troll.
Även Golden (2006) tar upp detta och menar på att om läsaren inte vet förstår
substantiven pil och båge samt verb som spänna, sikta och rikta är så kan det vara
svårt att förstå det ämnesspecifika begreppet potentiell energi. Vissa ord kan även
betyda olika beroende på ämne såsom ordet ledare som inom SO-ämnena syftar till
en person som bestämmer medan inom NO så pratar man om att leda ström till
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exempel. Även de deltagande lärarna tar upp begrepp som en av de utmaningar de ser
hos sina L2-elever. I texterna möter eleverna ett starkt ämnes- och skolspråk vilket
kan vara en anledning till att flera av eleverna har svårt att orientera sig i texten på de
frågor som är mellan raderna (se figur 4 och tabell 3). Storleken på ordförrådet är av
stor betydelse när det gäller att förstå en text. Att bara se till läsbarheten utifrån en
kvantitativ läsbarhetsmetod som LIX, OVIX och nominalkvot räcker inte då dessa
inte tar hänsyn till läsaren. När det gäller ämnestexter så finns det språkliga krav som
ställs på läsaren vad gäller ordförrådet. Det är inte vardagsordförrådet bara utan det
för skol- och ämnesord. När det kommer till L2-elever kan det vara stora variationer
i detta beroende på bland annat skolbakgrund och vistelsetid i Sverige.
Sett till frågorna på testet så hade nästan alla elever lätt att hitta explicit information
i texterna vilket tyder på att de alla använder sig av någon eller några lässtrategier.
Däremot verkar det som att skolspråket kan ställa till det för flera av dem när de ska
gå in på djupet på texten och kunna tolka och värdera information. Laufer (2013,
2021) tar upp hur en person behöver kunna mellan 95-98% av orden i en text för att
förstå den vilket betyder att det receptiva ordförrådet behöver ligga på 5000-8000
ordfamiljer. Med hjälp av läsförståelsetesten går det att misstänka att några av
eleverna inte nått upp till denna nivå. Forskning visar på att andraspråkselever lätt
hamnar efter i skolspråket även när de har ett väl utvecklat vardagsordförråd
(Gibbons, 1991, Cummins, 2008, Roessingh, 2006, Lindberg 2017, Hajer, 2015 och
2016, Holmegaard et al., 2006 och Olvegård & Varga, 2017). En annan sak att
uppmärksamma är när det kommer till frågorna där de ska reflektera själva. Där får
de inte samma stöd av texten som när det frågas om explicit information vilket leder
till att de får förlita sig på egna erfarenheter och förkunskaper. Av resultaten att döma
så är dessa frågor de mest utmanande av alla vilket går hand i hand med resultat från
både PISA (2018) och PIRLS (2016). Att orientera sig i texten verkar vara en
utmaning för flera av eleverna i testerna vilket kan bero på att de finner det svårt med
tankebegreppen vilka syftar till textens kohesiva band och kan uppträda i olika former
av ord såsom således, därför att, orsaken (Stolare, 2015b och Halliday & Hasan,
1985:73). I figur 5 (se avsnitt 4.8) beskrivs tydligt hur dessa har en stark koppling till
nuvarande kursplaner i SO-ämnena. De kohesiva banden är av stor vikt för att kunna
orientera sig i texten.
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8.2. Språkutvecklande undervisning
Utifrån intervjuerna uppger lärarna att de arbetar på flera sätt för att eleverna ska
utvecklas språkligt och få stöttning. Bland annat så packar de upp texten tillsammans,
gör begreppslistor och stöttar upp med filmer och text inläst på modersmålet. Att
packa upp texter och jobba med begrepp och lässtrategier är något som flera forskare
tar upp som framgångsfaktorer för texter med ett mer akademiskt språk (Stolare
2015a, 2015b, Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2015, Olvegård, 2014 m.fl.).
Lärarna ar ense om att det var svårt att hitta bra anpassade texter till elever i
språklig sårbarhet. Nygård Larsson (2015) varnar för att använda sig av för enkla
texter i SO-undervisningen då det kan ha negativ effekt på språkutvecklingen. Hon
menar på att det är bättre att arbeta för att ge eleverna förutsättningar för att kunna
utvecklas språkligt och kunna tillgodogöra sig innehållet i en ämnestext. Här talar
Cummins (2008) om kooperativt lärande som en annan framgångsfaktor för
andraspråkselever.
Lärarna upplever alla att historia är det mest språkligt utmanande ämnet för
andraspråkselever och menar på att det är där flest elever saknar förkunskaper vilket
påverkar deras kunskapsinhämtning. Förförståelse är en grundsten i att kunna inhämta
kunskap och förstå texter. Det handlar om att kunna gå tillbaka i sitt inre arkiv och ta
fram kunskap för att dra paralleller och kunna förstå innehållet. För elever med annan
språklig bakgrund kan detta te sig mer utmanande i ämnet historia då det
huvudsakligen behandlar svensk historia och till viss del europeisk. Där kan det vara
svårt att ha en bank att ta av.

8.3. Sammanfattande reflektion
Skillnaden på texterna var föga överraskande men det som däremot var det var
elevernas resultat på testen och då främst att de var fler inkorrekta svar på det som
avsåg Start SO som skulle vara en enklare och bearbetad text för nyanlända. Här visar
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sig lärarnas upplevelse av en fragmentarisk och innehållsfattig text vara mer
överensstämmande med elevresultaten. I mitt eget tycke kan jag hålla med lärarna om
att texten vid första anblick känns svårgreppad.
Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om lärarna innan arbetat med texten
tillsammans med eleverna, där de lyft svåra ord, kontextuella begrepp, kopplat med
erfarenheter osv. Dock kommer eleverna till en punkt där de ska kunna vara
självständiga läsare och ha med sig tillräckligt med strategier och ordförråd för att
kunna hantera informationstäta texter.
Enligt lärarna arbetar de på flera sätt språkutvecklande i sin undervisning och ändå
har eleverna svårt med texter av denna karaktär. Lärare J anser att de språkliga kraven
i kursplanerna för SO-ämnena är alldeles för höga vad gäller bl.a. att kunna föra
resonemang och använda sig kommunikativt av begrepp. I Lgr 11 (Skolverket, 2019)
så är det uttalat att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever. Frågan är om den
är det ifall vissa elever inte har de språkliga resurser som krävs för att nå målen? Vad
för extra stöttning ska skolan ge dessa elever? Lärarna i den här studien vittnar om en
önskan av ett närmare samarbete med SVA-lärare och studiehandledare. Kan det vara
en av lösningarna för att föra dessa elever framåt i sin skolspråksutveckling?

9. Slutsats och vidare forskning
Studien visar på att det är skillnad mellan texterna från en ordinarie lärobok och en
anpassad för nyanlända elever. Utifrån läsbarhetsvärdena uppvisar Puls historia vara
mer abstrakt och ha en högre densitet än Start SO. Resultaten från läsförståelsetesterna
visar däremot att den anpassade läroboken för nyanländas text var svårare att förstå
då det var flest inkorrekta svar på testet för Start SO. Detta kan vara en indikation på
att texten har blivit för bearbetad och att viktiga kohesiva band samt innehåll har
plockats bort vilket gör den alldeles för fragmentarisk för eleverna och på så sätt mer
svår att förstå (Halliday och Hasan, 1985). Det är tydligt att eleverna behöver fortsatt
språklig stöttning för att nå en åldersadekvat nivå och utveckla förmågan att resonera
kring textens innehåll. Lärarna använder sig av olika språkligt utvecklande strategier
i sin undervisning för att stötta eleverna men avsaknaden av samarbete med
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studiehandledare och SVA-lärare kan vara faktorer som påverkar elevernas
skolspråkliga utveckling.
Det hade varit intressant att göra en större studie med fler elever som testas av för
att kunna kvantifiera resultatet. Även att se till multiomodaliteten i texter och intervjua
elever om deras upplevelse av undervisningen och texter hade kunnat vara en
vidareutveckling av den här studien.
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Bilaga 1 Missivbrev
Missivbrev
Språkvetenskapligt arbete VT22, 15hp
Hej, mitt namn är Maria Serkitjis och jag både jobbar som lärare samt studerar svenska
som andraspråk vid Göteborgs Universitet. För tillfället håller jag på med mitt
slutarbete och där jag tittar på texter, som elever med annat modersmål än svenska,
möter i SO-undervisningen och se om de är någon skillnad på texter som är anpassade
för andraspråkselever och de som inte är det. Jag kommer därför att titta på olika texter
och analysera dem, intervjua lärare om deras tankar kring undervisningen samt låta
elever skriftligt svara på frågor till utvalda texter.
Frågeformulären till texterna som eleverna svarar på är helt anonyma och är endast
indelade utifrån siffror som ej är kopplade till någon specifik elev.
Intervjuerna med lärarna kommer att spelas in endast i syfte att de transkriberas
korrekt utifrån lärarnas egna ord och att jag ska kunna återkomma till
intervjuunderlaget vid senare tillfälle. Det material som samlas in kommer endast
användas som underlag till den här studien och kommer därför förstöras efter dess
genomförande.

Informationskravet
Jag som undersökare har som skyldighet att informera er om studien och att
deltagandet är helt frivilligt. Syftet med studien är att se hur olika texter påverkar
undervisningen i SO för elever som har annat modersmål än svenska. Studien är
godkänd av min handledare vid Göteborgs Universitet och nedan finner ni
kontaktuppgifter både till henne och mig om ni har några frågor.Villkoren för denna
studie är att det är helt frivilligt att delta, lärare som elev, och att Ni/era barn kan välja
att avbryta ert deltagande när ni vill.
Samtyckeskravet
Efter att Ni fått information kring studien är ni välkomna att ställa frågor om denna
till mig eller min handledare. Om du som deltagare godkänner ditt deltagande i
undersökningen fyller du i samtyckesdokumentet som finns bifogat. Detta innebär att
du som vårdnadshavare till barn under 15 år undertecknar dokumentet.
Konfidalitetskravet
Deltagarna i undersökningen är helt anonyma och behandlas enligt GDPR. Namn,
skola eller ort kommer helt avidentifieras för att säkerhetsställa anonymiteten.
Hälsningar
Maria Serkitjis
maria.serkitjis@gmail.com

Handledare
Sofie Johansson
sofie.johansson@svenska.gu.se
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Bilaga 2 Samtyckesblankett lärare
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Bilaga 3 Samtyckesblankett elever
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Bilaga 4 Intervjuguide
Bakgrund
Namn:
Skola:
Årskurs:
Tid som lärare:
Ämnen du undervisar i:
Storlek på klasser:
Nyanlända elever:
Andraspråkselever:
Ditt modersmål:
Andra språk du har kunskaper i?
Har du läst sva på någon nivå? Hur mycket?
Har du läst något om språkutvecklande arbetssätt? Vad i så fall.
1. Hur arbetar du med lärobokstexter med L2-elever?
2. Hur arbetar du språkutvecklande för L2-elever i ditt ämne?
3. Vad tycker du är viktigt för att L2-elever ska förstå texter i SO?
4. vilket SO-ämne tycker du är enklast/svårast för L2-elever?
Geografi
Historia
Samhällskunskap Religionskunskap
Motivera varför?
5. Vilken är den största utmaningen för L2-elever i SO du ser?
begrepp? lässtrategi? vardagligt ordförråd?
6. Har du använt dig av läromedel utarbetat för L2-elever? Vilket?
7. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med det?
8. Ser du några skillnader från det och den bok ni vanligtvis använder er av?
9. Samarbetar du något med studiehandledare/sva-lärare?
10.

Hur ofta är studiehandledaren med i klassrummet?
Ofta

11.

ibland

sällan

aldrig

Hur ofta är Sva-läraren med i klassrummet?
Ofta

Ibland

Sällan

aldrig
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Bilaga 5 SO-texter
Gustav Vasa START SO
Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung. Han bestämde att Sverige
skulle vara ett arvrike. Det betydde att man inte längre skulle välja kung utan
att den äldsta sonen skulle ärva kronan, det vill säga bli kung efter sin pappa.
På 1800-talet skrevs den lag som gäller än idag för kungafamiljen, men den
ändrades 1980 till att även döttrar kan ärva kronan. Sverige är fortfarande en
monarki, men en demokratisk monarki där det är den folkvalda regeringen och
riksdagen som bestämmer över lagar, skatter och hur landet ska styras.
Sverige blir protestantiskt Sverige var tidigare ett katolskt land. Den högste
ledaren för kyrkan var påven som bodde i Rom, i det land som nu är Italien.
Men Gustav Vasa ville själv bestämma över kyrkan.
I Tyskland levde en kristen munk som hette Martin Luther. Han tyckte att det
var mycket som var fel med den katolska kyrkan. Han protesterade mot det han
tyckte var fel och därför kallades den nya riktningen inom kristendomen för
protestantismen. Många blev arga på honom, men det var så många som höll
med honom att protestantismen blev den vanligaste formen av kristendom i
norra Europa. Gustav Vasa bestämde att Sverige skulle vara protestantiskt och
att kyrkan skulle lämna ifrån sig mycket av sina rikedomar till staten och
kungen. Det gjorde att staten fick mer pengar och att Gustav Vasa blev rik.
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Gustav Vasa - Sveriges kung PULS historia
Efter Stockholms blodbad år 1520 var Kristian II kung i både Danmark och Sverige.
Men många svenskar tyckte illa om att styras av danskarna.
När Gustav Vasa hade flytt ur det danska fängelset tog han sig till Dalarna för att
samla bönderna till ett uppror. Först fick han dem inte med sig, och då fortsatte han
sin flykt. Men sedan ångrade bönderna sig och några av dem skidade efter honom allt
vad de orkade, ända till Sälen. Där hittade de Gustav och bad honom följa med
tillbaka. Sedan samlades hundratals beväpnade bönder och bergsmän från hela
Dalarna i Mora. Och Gustav valdes till ledare för upproret mot danskarna.
Sverige befriat
Gustav fick hjälp utifrån i upproret mot danskarna. Den rika hansestaden Lubeck i
Tyskland lånade honom pengar till soldater och krigsskepp. Hansan ville
nämligen försöka knäcka Danmark som länge hade hindrat deras handel på
Östersjön. Snart deltog alla Sveriges landskap i upproret mot Kristian II och efter ett
år var nästan hela landet befriat från danskarna. Vid ett möte med flera av Sveriges
stormän i Vadstena 1521 valdes Gustav till riksföreståndare. Två år senare valdes han
till Sveriges kung vid ett riksmöte i Strängnäs. Gustav Vasa var Sveriges kung 15231560.
Kungen och kyrkan
Efter alla krigen mot Danmark var Sverige ett mycket fattigt land. Statskassan var
tom, och att bygga upp ett nytt försvar var dyrt. Armen behövde knektar, det vill säga
yrkessoldater,
inte bönder. Borgar och befästningar måste byggas, och försvaret måste få en stor
flotta med egna krigsskepp. Dessutom skulle alla skulderna till Lubeck betalas
tillbaka.
Kyrkan var rik!
Varifrån skulle kungen få pengar till allt detta? Jo, kyrkan var rik. Under flera hundra
år hade den samlat på sig massor av stora gårdar och guld. Kungen tvingade
biskoparna och klostren att lämna ifrån sig sina rikedomar. Och biskoparna fick inte
längre ha några egna borgar. Klostren stängdes och alla deras gårdar delades ut
till adelsmän som stödde kungen - många munkar och nunnor flydde utomlands.
Den nya kristna läran
Den svenska kyrkan övergick nu till den lutherska läran. Det var en ny sorts
kristendom som hade börjat i Tyskland med Martin Luther och snabbt spridit
sig även till Sverige. Denna förändring kallas reformationen.
Gustav Vasas söner
Vid en riksdag år 1544 i Västerås beslutades att Sverige skulle vara ett arvrike,
det vill säga att riket skulle ärvas från far till son. Tre av Gustav Vasas fyra
söner blev kungar.
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Bilaga 6 Läsförståelsetest
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