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Sammandrag 

Uppsatsen lägger fokus på fyra olika aspekter kring läsbarhet: röst, kausalitet, avancerade ord 

och läsbarhetsindex. Var och en av dessa fyra underlättar eller försvårar läsförståelsen för 

elever vilket definieras vidare i uppsatsen. Grunden för analysen är byggd på undersökningar 

av undervisningsmaterial i historia för årskurs 8 från ett andraspråksperspektiv. Med 

utgångspunkt i röst, kausalitet, avancerade ord och ords läsbarhetsindex visar studien att 

läroböcker med en högre grad av röst och kausalitet samt en lägre grad av avancerade ord och 

läsbarhetsindex är lämpligare för andraspråkselever att arbeta med. 
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Abstract 

 

This essay focuses on four different aspects of readability: voice, causality, advanced words 

and the LIX-value of words. Each of these four facilitates or aggravates reading 

comprehension for students, which is further defined in the paper. The study is an analysis of 

textbooks in history for 8th grade from a second language perspective. In terms of voice, 

causality, advanced words and the LIX-value of words, the study shows that books with 

higher grades of causality and voice and lower grades of advanced words as well as a low 

degree of LIX-value are better for students to work with.  
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1. Inledning 

Elever som studerar på ett andraspråk ställs inför en hel del utmaningar. Den största av dem 

alla kanske är att tillägna sig ämneskunskaper på ett språk de inte fullt ut behärskar 

(Holmegaard, Wikström 2004:539). I skolan och i användandet av undervisningsmaterial 

ställs andraspråkselever inför många utmaningar som förstaspråkselever kommer undan. 

Språket blir en slags utmaning som försvårar läsförståelsen och informationsinhämtningen. 

Några aspekter som kan förenkla eller försvåra läsförståelsen för andraspråkselever är röst, 

kausalitet, läsbarhetsindex (LIX-värde) och mängden avancerade ord i läroböcker. Lärare 

behöver vara medvetna om dessa aspekter för att hjälpa eleverna på vägen. Detta gäller inte 

bara andraspråkselever, utan även förstaspråkselever. Från denna synvinkel måste läraren ta 

hänsyn till elevernas förkunskaper men också språkkunskaper när denne väljer ut 

undervisningsmaterial (Holmegaard, Wikström 2004:549). Genom att välja 

undervisningsmaterial med högre grader av röst och kausalitet underlättar det för elever med 

ett annat modersmål än svenska att ta sig an innehållet i texter. På samma sätt kan lärarna 

också använda sig av böcker med ett lägre antal avancerade ord och texter med ett lägre 

läsbarhetsindex. Undersökningar visar att eleverna måste förstå eller vara bekanta med 

ungefär 95 % av orden i en text för att de ska kunna ha en bra läshastighet och förståelse 

(Holmegaard, Wikström 2004:549). Blir texterna för svåra förvinner lätt både motivation och 

lust till vidare läsning. Läraren måste därför analysera om svåra ord definieras och om texten 

innehåller många nya och invecklade ord. Läraren måste också försöka finna länkar mellan 

ämnesinnehållet och elevernas dagliga liv för att de enklare ska kunna relatera till texternas 

innehåll och ta det till sig. Många texter är även kulturellt betingade, vilket måste 

uppmärksammas. Eleverna lär sig både ämne och språk när de integreras i undervisningen och 

då skapas också nya möjligheter till att utveckla språket (Holmegaard, Wikström 2004:565). 

Denna uppsats är relevant för relationen mellan språk och inlärning. Uppsatsen kan summeras 

som en analys av läromedelsmaterial utifrån fyra olika aspekter som hjälper eller stjälper 

andraspråkselevers läsförståelse – röst, kausalitet, avancerade ord och läsbarhetsindex. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera historieläromedel i årskurs 8 från ett 

andraspråksperspektiv. Undersökningen analyserar läroböckernas olika nivåer av kausalitet, 

röst, avancerade ord och ords läsbarhetsindex och resultaten från de olika läromedlen 

jämförs sedan för att bestämma vilken som är lämpligast för andraspråkstalare att använda på 

basis av forskning om andraspråkselever. 

 Vilket av läromedlen är enklast att förstå för en andraspråkstalare med avseende på 

röst, kausalitet, avancerade ord och läsbarhetsindex? 

 Vilken bok skulle sammantaget vara enklast för en andraspråksinlärare att läsa och 

förstå? 
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3. Bakgrund 

I bakgrundsdelen kommer diverse begrepp att definieras. Röst, kausalitet, avancerade ord och 

läsbarhetsindex klargörs utifrån forskning och ett andraspråksperspektiv.  

3.1  Definitioner av begrepp 

 

3.1.1 Läsning, avkodning och förståelse  

För att kunna läsa en text krävs avkodning och förståelse. Avkodning handlar om läsning som 

teknik, dvs. att kunna utläsa de skrivna orden. Det handlar om att kunna utnyttja läsandet som 

kod för att kunna se vad som är skrivet (Reichenberg 2000:18). Den andra aspekten, som den 

här uppsatsen fokuserar på, är förståelsen av texten. Förståelse kräver både uppmärksamhet 

och kognitiva resurser för att fungera. För att det ska fungera måste läsaren se relationer 

mellan ord och stycken och därefter tolka all information. Läsförståelse är därför en mycket 

komplex process som berör många olika slags färdigheter på olika nivåer (Reichenberg 

2000:19). Det finns även flera sätt att förstå texter. En elev kan ha lätt för att förstå en slags 

text, men ha svårheter med en annan. Det kan bland annat handla om för mycket ny fakta i en 

text eller för många nya ord (Pettersson 2014:4). Läsförståelsen kan således variera för olika 

elever.  

3.1.2 Lärobok, läroboksspråk och förenklade läroböcker 

Med lärobok avses material som används i skolan för att förmedla kunskap. För många lärare 

är läroboken styrande och den viktigaste källan till att skaffa sig kunskap kring olika ämnen, 

speciellt bland de lärare som inte har utbildning (Reichenberg 2000:27). Läroböckerna har 

också en dominerande roll i undervisningen även om de på senare tid säkerligen har börjat 

ersättas med digitala alternativ. Reichenberg skriver att det är ett faktum att läroboken har en 

stor roll i undervisningen och att den används åt många elever. Eftersom antalet 

andraspråkselever ökar betyder detta att läsbarheten i böckerna borde vara riktigt hög 

(Pettersson 2014:4). I den här uppsatsen kommer definitionen av läroboksspråk att utgå ifrån 

Danielsson:  

Läroboksspråk är: Språk som läroboksförfattare skriver, när de behandlar ämnets 

faktastoff i löpande text. Det är alltså läroboksförfattarnas framställning av ämnets 

faktastoff i löpande text, som avses med läroboksspråk (Danielsson 1975:3). 
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Många pedagoger använder sig av förenklade läroböcker för att underlätta för 

andraspråkselever. Definitionerna kring ett förenklat språk i ett andraspråkssammanhang 

kommer från Scott Crossley som har skrivit avhandlingar och artiklar i journaler om 

andraspråksinlärning. Enligt honom kan undervisningsmaterial definieras som texter med 

följande funktioner: 

1. To illustrate a specific language feature, such as the use of modals or the 

third-person singular verb form. 

2. To modify the amount of new lexical input introduced to learners. 

3. To control for propositional input (Crossley et al 2007:16). 

Enligt Crossley handlar det förenklade språket om att styra elevernas inlärning. Pedagogen 

kan styra om det är någon specifik del eleverna ska lära sig, hur stor andel nya ord eleverna 

stöter på och även vilken och hur stor del ”input” eleverna får (Crossley et al 2007:16). Vid 

valet att använda sig av förenklade texter utesluts autentiska texter som istället är skapade för 

sociala syften inom olika kategorier, t.ex. tidningar och liknande (Crossley et al 2007:17). 

3.1.3 Läsbarhet och läsförståelse 

Vid tal om lärobokens språk används ofta ordet läsbarhet. Detta är en term som rör hur 

lättillgänglig texten är (Reichenberg 2000:17).   

Läsförståelsen bygger på att en person som läser en text inte bara förstår orden den läser utan 

också kan fläta samman texten med tidigare erfarenheter och kunskaper som denne besitter. 

För att detta ska ske krävs en interaktion mellan läsaren och texten som siktar på en djupare 

förståelse än den ytliga. Detta kräver att personens erfarenheter och förkunskaper är förenliga 

med det som står i texten (2000:20). Detta kan från en andraspråkstalares perspektiv skapa 

stora problem då de ofta inte har erfarenhet av den svenska kulturen (Pettersson 2014:5). 

3.1.4 Andraspråkselever i skolan och skolrelaterade språkfärdigheter 

Med svenska som andraspråkselev menas elever som har ett annat modersmål än svenska. Det 

handlar om att eleven ska ha minst en förälder hemma som talar ett annat modersmål än 

svenska. Detta ger dock inte en rättvis bild då vissa elever växer upp med svenska och ett 

annat språk hemma. Andraspråkstalare kommer i denna uppsats därför avse elever vars 

förstaspråk inte är svenska och som inte alltid talar svenska hemma (Reichenberg 2000:16) 

(Pettersson 2014:6). I den svenska skolan har en stor del av eleverna ett annat förstaspråk än 
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svenska. Det innebär att de är tvungna att lära sig och undervisas på sitt andraspråk. Många 

undersökningar visar att läsförmågan hos andraspråkselever är mycket lägre än hos elever 

som kommer från svensktalande familjer. Undersökningar som gjorts visar också att 

andraspråkselever har svårare att förstå innehållet än förstaspråkselever. Det kan bero på 

många saker, bland annat avkodningen (Reichenberg 2000:3). Forskare brukar tala om att en 

stor svårighet är att innehållet i texterna ofta är kulturbundet till det svenska (Reichenberg 

2000:20). Det kräver då att eleverna har förkunskaper om det svenska samhället och den 

svenska kulturen, vilket de ofta saknar. Vidare stöter eleverna ofta på ord som är främmande 

för dem. I läroböcker är det ganska stor chans att det finns ord som skapar svårigheter i 

läsandet, såsom t.ex. privilegier istället för fördelar eller förmögna istället för rika. Detta 

definieras vidare senare i uppsatsen. Det finns alltså flera faktorer som kan göra att 

läsprocessen försvåras ytterligare för elever med svenska som andraspråk (Pettersson 2014:5). 

Många lärare väljer därför att använda sig av förenklade texter istället för autentiska på grund 

av att eleverna inte ska uppleva orden och syntaxen allt för komplex. Ofta används också de 

simplifierade texterna för att de autentiska är för kulturellt betingade för att andraspråkselever 

ska få en framgångsrik förståelse (Crossley et al 2007:18). 

Det språk som utvecklas under skolåren präglas av språkanvändningen i de olika ämnena och 

på basala språkkunskaper som förvärvats redan innan förskoleåldern. Följaktligen är det 

enklare för elever som kan fortsätta att använda det språk de vuxit upp med när de börjar 

skolan. För elever som tvingas byta undervisningsspråk eller som tvingas studera på ett annat 

språk än deras modersmål sker ett avbrott i språkutvecklingen och som också påverkar den 

fortsatta skolgången (Holmegaard, Wikström 2004:540). Förstaspråkselever har därför en stor 

fördel eftersom att de har ett stort passivt ordförråd som går relativt lätt att aktivera, medan 

utmaningen blir mycket större för andraspråkselever då samma ord istället blir helt nya 

(Holmegaard, Wikström 2004:540). Genom skolan förmedlas många nya ord och begrepp via 

läromedel och undervisningen, vilket också är viktigt för förståelsen av ämnesinnehållet. 

Därför är det viktigt att lärarna har en språkutvecklande ämnesundervisning och kan möta 

elevernas behov (Holmegaard, Wikström 2004:541). Pedagoger måste vara medvetna om 

elevernas modersmål och omvärldskunskaper för att eleverna på bästa sätt ska kunna utveckla 

sitt språk och sin kunskap (Reichenberg 2000:22). Många elever kommer från ett både 

geografiskt och kulturellt långt avstånd från Sverige, vilket kan skapa problem när de ska 

förstå innehållet i texter. De måste kunna dra paralleller mellan böckernas innehåll och 

vardagen i Sverige, vilket inte alltid är lätt. Många böcker och texter är kulturellt betingade 
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och skapade efter den svenska kulturen som andraspråkselever inte ännu är bekanta med. 

Detta är något som pedagoger måste ta hänsyn till och även granska materialet utifrån detta 

för att eleverna ska kunna koppla ihop språket och verkligheten. Reichenberg ger ett exempel 

på en elev som kommer från en diktatur och ska läsa om det svenska statsskicket. Även om 

eleven läser texten utifrån politiska erfarenheter i sitt hemland kan det vara svårt att relatera 

till Sverige på grund av de olika levnadsätten (Reichenberg 2000:23). För att stödja 

ämnesundervisningen, underlätta för eleverna och hålla dem motiverade kan läraren analysera 

materialet som ska användas och se hur väl det passar för andraspråkstalare. Genom att 

granska graderna av röst och kausalitet samt välja läroböcker och texter med högre grader av 

dessa tilltalar materialet eleverna under en längre tid. Om pedagogen dessutom ser till att 

eleverna förstår större delen av orden och definierar de mer avancerade som används halkar 

heller inte läsförståelsen efter.  

3.1.5 Risker och fördelar med ett förenklat språk 

Det finns många fördelar med att använda sig av ett förenklat språk, bland annat att eleven 

möter texten och nya ord på ett strukturerat sätt så att texten endast behandlar det som är 

väsentligt för elevens lärande. Andra delar som kan distrahera eleven lämnas ute utan att 

värdefulla kommunikativa drag utelämnas. Läraren kan också styra eleven mot det som är 

relevant för inlärningen och se till att eleven endast möter det som är väsentligt (Crossley et al 

2007:16). Författarna till förenklat undervisningsmaterial har en medvetenhet om vad 

eleverna redan kan och utgår därifrån för att utöka språkkunskaperna genom texterna. 

Texterna består ofta av förstärkta förklaringar som förstaspråkselever varken kulturellt eller 

språkligt behöver (Crossley et al 2007:16).   

Som nämnts finns många positiva sidor med ett förenklat språk och ett förenklat 

undervisningsmaterial. Om pedagogen tänker till kring de fyra aspekterna röst, kausalitet, 

avancerade ord och läsbarhetsindex, måste de vara medvetna om vilka risker de utsätter 

eleverna för vid förenkling. Även om det underlättar läsförståelsen för andraspråkselever att 

ha ett förenklat språk måste pedagogerna ha i åtanke vad eleverna berövas om allt språk de 

möter är förenklat, onyanserat och utslätat. Tanken är trots allt att läsning och undervisning 

ska vara språkutvecklande. Om pedagogen förenklar för mycket faller utmaningen lätt bort. 

Pedagogerna får aldrig glömma att eleverna lär genom utmaningar, och berövas alla 

utmaningar blir inlärningen ganska platt. Pedagogiskt sett är det därför en stor uppgift att 

utmana och samtidigt inte placera elever på en för hög nivå.  
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En risk med ett förenklat språk är att eleven får svårare att se kopplingar mellan grammatiska 

likheter. En elev måste ha tillgång till ett stort antal ord innan hon eller han kan se mönster 

mellan lexikala enheter. Varje ord måste ha rätt information och syntaktisk omgivning. Inte 

förrän elever har tillgång till ett tillräckligt stort ordförråd och information kan inläraren 

processa grammatisk information mellan ord (Holmegaard, Wikström 2004:167). Om 

pedagoger underlättar för mycket minskar också elevernas ordförråd, vilket resulterar i en 

lägre grad av förståelse kring grammatik. Eleverna måste alltså ständigt utmanas och ta sig an 

nya ord. Pedagogen kan hjälpa dessa elever genom att förklara ord men också genom att välja 

texter som innehåller rätt mängd nya ord så att utmaningen inte blir för stor eller för liten.  

En annan risk är att borttagningen av lingvistiska drag och tillkomsten av simplifierade 

sådana inte tillåter den naturliga inlärningen av språket. Forskare hävdar att förenklingen och 

borttagningen av språkliga delar faktiskt försvårar i längden eftersom förenklade texter 

simplifierar språkets olika delar och leder till en långsammare inlärning (Crossley et al 

2007:16). Ett annat problem med simplifiering, speciellt när det gäller avancerade ord, är att 

ju simplare och vanligare orden är, desto större chans är det att orden är polysema. När 

svårare ord byts ut mot enklare varianter kan faktiskt svårigheten öka eftersom de kan blandas 

ihop med andra ord (Crossley et al 2007:16). Forskare hävdar att förenklade texter och ett 

förenklat språk kan vara kontraproduktivt då eleverna inte tränas till att använda svårare 

texter, meningar i normala längder, mer avancerade ord och grammatiska strukturer (Crossley 

et al 2007:17).  

Som vi sett finns det både positiva och negativa delar med förenklingen av texter och 

språkanvändning. Svaret på frågan är om det verkligen är bättre att använda sig av 

förenklingar är därför ganska oklar. Crossley hävdar detsamma:  

It is doubtful whether simplification actually eases the burden on the learner in 

comprehending or acquiring language skills because research findings appear to 

be divided over the positive or negative effects of simplification (Crossley et al 

2007:17). 

Oavsett om det negativa eller positiva tar överhanden kan slutsatsen dras att förenklingen 

måste hållas på en fungerande nivå som fortfarande utmanar eleven till att utveckla sina 

språkkunskaper. 
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3.2  Röst 

Med röst avses den dimension i texten som engagerar läsaren. Författaren kan använda olika 

verktyg för att minska avståndet till läsaren (Ohlsson 2007:3). Texten kan innehålla mer eller 

mindre av direkt tilltal och ju mer direkt tilltal den har, desto mer lättillgänglig blir den. Beck 

menar att det blir lättare för eleven att engagera sig i texten om rösten stärks. Detta är något 

som har utvecklats genom åren eftersom det historiskt sett skulle upprätthållas en distans till 

läsaren (Reichenberg 2000:53). Röst handlar egentligen om att författaren ger texten en röst, 

kanske genom att visa författarens egna värderingar eller att ställa frågor till läsaren. 

Författaren tilltalar helt enkelt läsaren (Reichenberg 2000:53) och på det sättet blir texten 

intressantare för många. Röst består av tre delar: ”activity”, ”orality” och ”connectivity” 

(Beck 1995:225). De tre begreppen är inte som sådana översatta till svenska och därför 

kommer de att användas på originalspråket. Nedan följer en kort definition av begreppen. 

Ytterligare klargörande exempel ges i metoddelen.  

3.2.1 Activity, orality och connectivity  

Röst består av tre olika delar. Activity är den första delen som innebär att författaren använder 

sig av aktiva meningskonstruktioner istället för passiva konstruktioner. Det kan också 

innefatta användandet av bestämda eller obestämda pronomina (Ohlsson 2007:7). Den andra 

delen av röst är ”orality”, vilken enligt Becks definition är när texten till stor del är skriven 

som en del av det vardagliga språket (Beck 1995:225). Texten ska alltså vara anpassad till 

elevernas vardagliga tal och inte vara allt för avancerad. Den tredje och sista delen av 

begreppet röst är ”connectivity”. Connectivity handlar om att skapa en relation mellan läsaren 

och författaren. Detta görs genom att tilltala läsaren t.ex. dra slutsatser mellan händelser och 

presentera dessa (Reichenberg 2000:54). Författaren kan även ställa direkta frågor eller ge 

uppmaningar till läsaren för att upprätthålla ett samspel mellan text och läsare (Pettersson 

2014:6-7). 

3.2.2 Problematiska ord 

För andraspråktalare finns det många ord i det svenska språket som kan uppfattas som svåra 

och problematiska. Detta kan kopplas till ”orality” då texterna till viss del måste vara 

anpassade till läsaren. Margareta Holmegaard och Inger Wikström nämner två forskare, 

Golden och Hvenekilde och deras undersökning där de undersökte ordförrådet hos 

andraspråkselever. De delade upp orden i tre olika kategorier: fackord, icke-fackord och 

kända ord (Holmegaard, Wikström 2004:555). Med fackord menas de ämnesspecifika ord 
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som inläraren stöter på men som läraren ofta förklarar. Till icke-fackord hör de ord som anses 

tillhöra det allmänna ordförrådet, men som har högre frekvens och kanske även en annan 

betydelse i facktexter än i allmänt språk, t.ex. gnida och kärl. Det är ofta dessa ord som elever 

passivt känner till och som heller inte förklaras i undervisningen. Det är ofta dessa ord som 

ställer till problem för andraspråkselever. Bland dessa ord finns också vanliga funktionsord så 

som således, därigenom och dessutom (Holmegaard, M, Wikström 2004:555). Med kända 

ord menas ord som bedöms att andraspråkselever kan hantera. De flesta av orden är vanliga 

funktionsord t.ex. prepositioner och pronomen. Bland de ord som inte räknas som fackord 

finns också andra ord som kan hämma andraspråkselever, så kallade polysema ord, t.ex. ordet 

dra som kan betyda både släpa, slita och fläkta och dessutom kombineras med andra ord för 

att få en helt annan betydelse, som t.ex. dra iväg och dra ifrån (Holmegaard, M, Wikström 

2004:555). Problemet är också att i många lärobokstexter används hellre en mer avancerad 

version av orden än de mer lätthanterliga. I senare årskurser talas det hellre om förmögna, 

välbärgade eller besuttna istället för rika. Det står heller inte fördelar utan istället privilegier 

(Holmegaard, M, Wikström 2004:556). Detta är något som stör läsningen hos 

andraspråkselever och kommer därför kopplas till en del av ”orality” kring röst (Pettersson 

2014:7). 

3.3  LIX - Läsbarhetsindex  

Principen om läsbarhetsindex är byggd på C. H Björnssons teorier om läsbarhet. Som 

nämndes tidigare bygger läsbarhet på hur lätt- eller svårtillgänglig en text är och när en texts 

läsbarhetsindex mäts undersöks just detta – läsbarhet. Läsbarheten kan utgå från olika 

egenskaper i en text t.ex. kan läsbarheten syfta på innehållet eller ämnesvalet, skrivsättet eller 

språkbehandlingen eller yttre egenskaper såsom stilstorlek eller papperskvalitet (Björnsson 

1968:13). Utgångspunkten för läsbarhet är i den här uppsatsen är byggd på definitionen av 

språket i texten: ”Läsbarheten är summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka 

gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren” (Björnsson 1968:13). Till språket hör 

ordval och uttrycksätt, satskonstruktioner och personanknytning, deras svårighetsgrad, 

frekvens, stavelseantal och meningarnas längd, vilket också är grunden för analysen kring 

läsbarhetsindex (Björnsson 1968:17). Det är alltså summan av dessa egenskaper som enligt 

Björnsson bestämmer en texts läsbarhet. Egenskaperna kallas var och en för 

läsbarhetsfaktorer (Björnsson 1968:17). 
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För att problematisera det hela måste det dock poängteras att läsbar inte är detsamma som 

lättläst. En bok med hög läsbarhet behöver nödvändigtvis inte vara lätt. För precis som 

nämndes tidigare i delen om läsförståelse, behöver en text som är lätt för en del inte vara lätt 

för andra. En teknisk handbok kan av en erfaren tekniker upplevas som lätt men om en 

professor i historia skulle läsa samma text kanske den skulle upplevas som svår. Att definiera 

läsbarhet är ganska avancerat på grund av att det innehåller många aspekter, men det skulle 

kunna ställas mot hur lättillgänglig texten är (Björnsson 1968:17). ”Läsbarhet är kort och gott 

en egenskap hos en text, ungefär som kroppslängden hos en människa” (Björnsson 1968:17). 

Den är alltså individuell. Vidare är läsbar inte heller det samma som bra. Dålig, ur den här 

synvinkeln skulle kunna vara en bok som inte anpassats till läskresten t.ex. en lärobok för 

lågstadiet som är anpassad efter gymnasieelever. Men dålig är också en bok som har ett alltför 

lätt språk som gör att författaren inte kan uttrycka det han eller hon vill för att tillfredsställa 

läskresten (Björnsson 1968:18). Syftet med mätningen av läsbarhetsindex är att bestämma 

texters olika svårighetsgrad genom att mäta de olika läsbarhetsfaktorerna. Vilka egenskaper 

som undersöks och hur detta går till definieras i metoddelen. 

3.4 Kausalitet 

 

Kausalitet relaterar till ordet koherens som ”avser olika drag som underlättar för att läsaren 

ska se olika orsakssamband i texten” (Reichenberg 2000:48). Konnektorer spelar också en 

viktig roll som länk mellan idéer (Crossley et al 2007:19). Att ta sig an en text är en ganska 

komplex process och när en läsare ska avkoda en text kombineras ett antal olika aspekter. 

Bland annat kombineras kunskapen om ordens betydelser, språkliga restriktioner och en 

allmän kunskap om innehållet. Läsning och tillägnandet av en text kräver också en 

kombination av den nya informationen med tidigare erfarenheter för att få sig en bild av 

innehållet. Allt eftersom att läsning fortgår bygger läsaren upp en slags tankekarta av 

innehållet i texten. Den fulla bilden är endast möjlig att se när läsaren ser orsakssambanden 

och kan läsa mellan raderna. Om läsaren misslyckas med det blir förståelsen lidande 

(Reichenberg 2000:48). Genom att använda sig av konnektorer kan författaren göra texten 

mindre abstrakt och skapa fler relationer åt läsaren (Crossley et al 2007:20). Reichenberg 

hävdar att det kan finnas olika anledningar till att läsaren inte ser de olika orsakssambanden. 

Det kan bero på att texten har för få ledtrådar, otydliga referenser eller brist på 

satskonnektorer (Reichenberg 2000:49). Orsakssamband är därför viktiga i texter. De visar 

läsaren samband och texten blir enklare att hålla ihop. 
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Kring detta refererar Reichenberg vidare till tidigare forskning gjord av forskaren Beck och 

hennes forskning kring koherens och orsakssamband. Forskningen gjordes på skolungdomar 

för att undersöka vad eleverna behövde för att förstå en ny text. Resultatet visar att det är 

viktigt att förklara nyckelord och viktig information i texten så att deras roller i texten 

framgår. Att skapa texter där orsakskedjorna framgår tydligt är också viktigt för att kunna ta 

sig an en text (Reichenberg 2000: 48, Beck 1991:225). Texterna eleverna läste som innehöll 

mer koherens främjade förståelsen av informationen. Reichenberg nämner även Pretorius som 

även hon har gjort undersökningar kring koherens på andraspråkstalare. Även hon fann att 

läroböcker med högre grad av koherens gynnade elevernas läsförståelse (Reichenberg 

2000:51). Reichenberg hävdar att: ”En förutsättning för att läsarna ska kunna dra nytta av en 

text som försetts med en ökad grad av koherens är dock att de har goda lingvistiska 

kunskaper.” (Reichenberg 2000:52).  Elever som inte förstår betydelsen av satskonnektorer 

såsom ’eftersom’ och ’emellertid’ har heller ingen användning av dem (Reichenberg 

2000:52). Detta skapar alltså problem för andraspråkstalare. Ofta är funktionsord även de 

mest avancerade för andraspråksinlärare att ta till sig (Holmegaard, M, Wikström 2004:555). 

Reichenberg refererar till en forskare vid namn Cohen som gjorde undersökningar kring detta. 

Han testade studenter vid ett israeliskt universitet i Jerusalem på texter kring biologi, 

statskunskap och historia. Texterna var skrivna på engelska. Det kom fram att de israeliska 

eleverna behövde sex gånger så lång tid på sig att ta sig an texten än de elever med engelska 

som förstaspråk. På intervjuer efter undersökningen framkom det senare att eleverna inte drog 

fördelar av satskonnektorerna. (Reichenberg 2000:55). Samma sak gäller vid utgångspunkt 

från det svenska språket och svenska som andraspråk. På samma sätt som Reichenberg, 

Cohen och Beck beskriver att konnektorer och funktionsord är viktiga så lägger Holmegaard 

och Wikström fram att det är just konnektorer som är svårast för andraspråkselever att 

uppfatta, vilket är paradoxalt. Målet för många är ändå att använda sig av texter där 

orsakskedjorna tydligt framgår (Reichenberg 2000:82). Crossley understryker Reichenbergs 

teorier genom att påstå att användningen av konnektorer är en av huvudingredienserna till att 

skapa sammanhang mellan sektioner av texter. Vid valet att skapa texter med mindre 

konnektorer riskerar författaren att läsaren inte fullt ut förstår textens innehåll (Crossley et al 

2007:25). Förenklade texter som ofta används till andraspråkselever saknar enligt Crossley 

logiska relationer mellan delarna i texterna eftersom texterna oftare fokuserar på grammatiska 

delar. Anledningen till att utesluta konnektorer i förenklade texter är att dessa kan uppfattas 

som svåra. Detta hävdar även Holmegaard och Wikström. Följaktligen blir resultatet att de 
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förenklade texterna faktiskt blir svårare att förstå från det perspektivet (Crossley et al 

2007:25). 

Koherens är ett omfattande begrepp men i uppsatsen används kausalitet och koherens för de 

olika signaler och logiska relationer som en text förses med som uttrycker orsakssamband. 

Undersökningar visar att texter som har många kausala orsakssamband och satskonnektorer 

underlättar läsningen och förståelsen av en text för eleverna. Det kausala sambandet tillför 

också meningsfullt innehåll och är avgörande för både sammanhang och förståelse 

(Reichenberg 2000:82). Trots de alla fördelarna med orsakssamband så saknas de ofta i 

läroböcker. Som tidigare nämnt är orsakssambanden också svåra för andraspråkstalare att 

uppfatta, även om de skulle förekomma i texten.  
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4. Metod 

I den här delen kommer metoden för uppsatsen att tydliggöras. Metoden för analysen är en 

kvantitativ innehållsanalys som bygger på dels Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i 

lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner och även Holmegaard 

och Wikströms Språkutvecklande ämnesundervisning. Reichenbergs metoder ligger till grund 

för hur undersökningarna av de olika kategorierna utförs och Holmegaard och Wikströms text 

ligger till grund för analysen av vilka ord som andraspråkstalare ofta stöter på problem med. 

De olika analysmetoderna för röst, kausalitet, läsbarhetsindex och avancerade ord definieras 

närmre nedan. 

4.1 Kvantitativ- och innehållsanalys 

Den här uppsatsen är tillstörsta del byggd på en kvantitativ analys precis som Denscombe 

beskriver i sin bok forskningshandboken. Uppsatsen består av en kvantitativ analys, vilket 

betyder att den enkelt sett strävar efter att mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror 

(Denscombe 2000:204). Undersökningarna i den här uppsatsen omvandlar just ord till siffror 

för att få fram ett resultat. Detta kan dock verka lita paradoxalt då det är den kvalitativa 

analysen som ”uppfattar ord som den centrala analysenheten” (204) men den kvalitativa 

analysen lägger mer fokus på att det som observeras eller rapporteras registreras i ord och inte 

siffror, vilket inte är fallet, även om enheterna som räknas är ord (Denscombe 2000:204). Det 

är alltså sättet som informationen omvandlas till i resultatet som avgör om det rör sig om en 

kvalitativ eller en kvantitativ analys, vilket i detta fall rör sig om att enheter räknas och därför 

blir det en kvantitativ analys.  

Förutom en kvantitativ undersökning är uppsatsen även en innehållsanalys. Innehållsanalys är 

en metod som kan användas för att analysera innehållet i en text och den kan tillämpas på 

ungefär vilken text som helst och passar utmärkt när pedagogen ska analysera innehållet i en 

lärobok (Denscombe 2000:199). Undersökningarna följer en logisk och enkel procedur i 

enlighet med Denscombe. Övergripande följer innehållsanalysen sex steg: 

Lämpliga texter väljs ut som ska användas som grunden till arbetet och dessa utvärderas noga 

(Denscombe 2000:199). Undervisningsmaterialet som uppsatsen bygger på har utvärderats 

noga efter Denscombes preferenser. Genomförandet definieras nedan. Efter analysen bryts 

texten ner i mindre delar, i den här analysen kommer texten brytas ner till enskilda ord, 

eftersom att det utgör grunden för analysen (Denscombe 2000:199). Efter det utarbetas 
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relevanta kategorier för analysen av data. Kategorier som ska analyseras i denna uppsats är 

röst, kausalitet, avancerade ord och läsbarhetsindex. Därefter ska enheternas kodas i 

överrensstämmelse med kategorierna och sedan ska förekomsten av dessa enheter räknas 

(Denscombe 2000:200). När detta är gjort följer det slutgiltiga resultatet nämligen att 

analysera texten beträffande enheternas frekvens, det går då att göra en mer förfinad analys av 

de olika kategorierna. I uppsatsen presenteras en sammanställning av enheternas frekvens i 

slutet av resultatdelen. 

Den valda analysmetoden är mycket passande eftersom att det är läromedel som ska 

undersökas. Innehållsanalysens styrka är att innehållet i en text kan göras om till en 

kvantifiering, vilket betyder att man kan jobba med en text i form av siffror för att enklare 

visa på ett resultat (Denscombe 2000:200). Dock finns det även begräsningar i den här typen 

av undersökningar och i det här fallet handlar det om att enheterna och undersökningen lyfts 

ut från den naturliga kontexten, liksom författarens egna intentioner med texten (Denscombe 

2000:200). 

4.1.1 Reichenberg, Crossley, Björnsson och Holmegaard/Wikström 

De olika undersökningar som utförs utgår ifrån Reichenberg, Björnsson, Crossley, och 

Holmegaard/Wikström. Monica Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i 

lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner ligger till grund för 

denna uppsats. Avhandlingen är skriven vid Göteborgs universitet år 2000 och behandlar 

olika läromedel utifrån ett andraspråksperspektiv. Björnssons bok läsbarhet lägger grunden 

till hur läsbarhetsindex mäts. Hans formel lägger grunden för hur läsbarhetsindex analyseras i 

uppsatsen. Holmegaard och Wikströms Språkutvecklande ämnesundervisning som är en del 

av boken Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, tillsammans med 

A linguistic analysis of simplified and authentic texts (Crossley et al 2007) behandlar och 

presenterar forskning kring andraspråksinlärning, speciellt i avseendet kring förenklat språk 

och avancerade ord. 

Uppsatsens undersökningar är konstruerade utifrån ovanstående avhandlingar och böcker, 

vilka definieras utförligare i nedan. Alla undersökningar har räknats för hand utan hjälp av 

datorer eller tekniska hjälpmedel eftersom böckerna endast fanns tillgängliga i fysisk form.  
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4.2 Röst 

Här presenteras activity, orality och connectivity och hur röst mäts i respektive del.  

Activity går ut på att göra texten mer dynamisk. Detta kan ske genom att använda aktiv form, 

fullständiga meningar och bestämda pronomen (Reichenberg 2000:88). Bestämda pronomen 

avser användningen av definita pronomen, t.ex. de, vi, du eller hon. Obestämda pronomen 

såsom man, vilka eller somliga bör undvikas i så stor uträckning som möjligt. Användningen 

av aktiv form skapar en närhet till läsaren, vilket utesluter passiv form (Pettersson 2014:9–

10). 

Aktiv form   Passiv form 

De har stängt fönstren.  Fönstren är stängda. 

Här bygger man ett nytt hotell. Här byggs ett nytt hotell.  

I läroböckerna undersöks alltså om texterna är uppbyggda av definita pronomen och aktiv 

form, vilket i så fall skulle öka graden av röst. 

Genom orality undersöks hur texten är skriven och hur talspråklig den är. En talspråklig text 

kännetecknas av lägre informationstäthet, vardagligare ord och mer dialog än text. För att 

mäta detta kan andelen substantiv i texten räknas. Om en text innehåller många substantiv 

finns mycket information och därför ingen plats för muntlighet. Antalet substantiv räknas 

därför och divideras med antalet ord i den utvalda texten för att få fram ett värde och textens 

informationstäthet (Ohlsson 2007:14). Med hjälp av orality undersöks om texten innehåller 

mycket ord som kan skapa svårigheter hos andraspråkstalare, dessa ord definierades i 

bakgrundsdelen. Eftersom det kan vara svårt att veta vilka ord som kan upplevas som 

avancerade för andraspråkstalare, utgår analysen från den typen av ord som beskrivs i 

Holmegaard och Wikström, dvs. polysema ord, funktionsord (t.ex. dessutom), passivt 

använda ord som inte förklaras av läraren (t.ex. kärl och gnida) och ord som skulle kunna 

ersättas med ett lättare t.ex. rik istället för förmögen (Pettersson 2014:10). 

Som nämnts ovan handlar connectivity om att skapa närhet mellan läsare och författare vilket 

kan göras genom att författaren vänder sig direkt till läsaren (Reichenberg 2000:88). Detta 

kan göras på flera sätt; genom att ställa frågor: ”Du kanske har undrat varför vi har lagar?”, 

genom att ge uppmaningar till läsaren eller genom inkludera känslor och dra slutsatser för att 
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närma sig läsaren: ”Tack och lov så har vi vatten, annars skulle vi dö av hunger och törst” 

(Reichenberg 2000:89). För att se om det finns en hög grad av connectivity har därför 

uppmaningar och frågor i texten räknats. Genom att låta personerna i böckerna tänka högt och 

förmedla känslor eller om det finns en dialog istället för ett berättande, stärks också graden av 

connectivity (Ohlsson 2007:7) (Pettersson 2014:10).  

4.3 Kausalitet 

Kausalitet är ett vagt begrepp som innefattar många olika aspekter. Det kan t.ex. innebära att 

texten får en ökad grad av tematisering, fler signaler för logiska relationer som uttrycker 

orsakssamband eller att texten innehåller fler referensbildningar (Reichenberg 2000:81–82). 

Undersökningar visar att texter som har många orsakssamband och utsatta konnektorer är 

lättare att förstå för elever som har svårare att ta sig an texter t.ex. andraspråkselever. Kausala 

samband ger texten ett meningsfullt innehåll och är avgörande för både sammanhang och 

förståelse. Det hjälper helt enkelt läsaren att strukturera upp texten så att läsbarheten blir 

bättre (Reichenberg 2000:82). Att känna igen och förstå konnektorer är avgörande för 

utvecklandet av avkodning och läsförståelse (Crossley et al 2007:17). I undersökningen avses 

kausalitet med orsak – verkan. Det är inte alltid enkelt att hålla isär de två begreppen, 

överlappningen mellan orsak och verkan är ganska stor. ”Det finns vissa ord som används för 

att uttrycka kausalitet; konjunktionerna för (orsak) och så (följd) samt adverbiella uttryck: 

därför, nämligen, och av det skälet” (Reichenberg 2000:82). Ett exempel från Reichenberg på 

sidan 82:  

I Etiopien regnade det nästan varje dag under våren och försommaren. 

Därför hamnade det mycket vatten i Nilen. (Originalversionen. ”Nilens 

gåva”) 

Ovan är ett exempel på hur kausalitet i form av därför kan uttryckas. Finns inte 

orsakssambanden uttryckta blir det svårare för elever att få någon djupare förståelse av texten. 

De ord som har eftersökts är konnektorer som gör texten enklare att läsa genom sina 

orsakssamband t.ex. alltså, annars, därför, därför att, eftersom, för att, så, så att, trots att och 

även om. De lexikala uttryck som har analyserats är: ledde till, berodde på, gjorde att, 

innebar, medförde, och bidrog till (Reichenberg 2000:82–86). Dessa räknas i läroböckerna för 

att se vilken text som innehåller flest konnektorer och därför visar på högst kausalitet.  
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4.4 Läsbarhetsindex 

Genom läsbarhetsindex kan läsbarheten läsas ut genom att få fram ett index. Det går till på 

följande sätt:  

1. Antal ord i texten räknas, alla meningar och sedan de långa orden. 

2. Antal ord i texten delas med meningarna, vilket ger en genomsnittlig längd på meningarna.  

3. Sedan delas de långa orden i texten med alla ord i texten och multipliceras med 100, vilket 

visar på procentandelen långa ord.  

4. Därefter adderas meningslängden med procenttalet och avrundas till heltal. Summan blir 

textens läsbarhetsindex (Björnsson 1968:66). 

Texternas läsbarhetsindex mäts efter följande modell: 

Läsbarhetsindex Textens svårighetsgrad 

20 Mycket lätt 

30 Lätt 

40 Medelsvår 

50 Svår 

60 Mycket svår 

(Reichenberg 2000:107)  

Skolböcker på olika stadier har vanligen ett index mellan 25-40 medan mer avancerade 

böcker hamnar på ett värde mellan 50-60 (Reichenberg 2000:107). Texterna undersöks enligt 

formeln för att mäta vilken av texterna som har högst läsbarhetsindex.  

En relevant fråga är vad som faktiskt räknas som ord. Huvudregeln är att text, tal och 

förkortningar räknas. Årtal, andra tal och ord som förenas med bindestreck räknas som ett 

ord. Punkter, komman, kolon, snedstreck och andra tecken räknas inte. Däremot räknas 

tecken som plus- och minustecken då de representerar ett ord.  

4.4.1 Avancerade ord 

En text med bra läsbarhet och röst bör inte innehålla för mycket svåra ord (Riechenberg 

2000:90). För andraspråkstalare finns det en stor andel ord som upplevs svåra men som inte 

förstaspråkselever skulle stöta på problem med. Dessa ord definierades i bakgrundsdelen. 



24 

 

Undersökningen om avancerade ord som andraspråkselever med stor sannolikhet stöter på 

problem med, utgör grunden för analysen. De olika kategorierna är:  

 Polysema ord 

 Passivt använda ord 

 Ord som ersätts med en svårare version 

 Funktionsord 

Dessa ord räknas i texterna eftersom de i högsta grad bidrar till hur komplicerad läsbarheten 

blir för andraspråkselever. 

4.5 Val av böcker 

Läroböckerna som analyseras är undervisningsmaterial i historia avsedda för årkurs 8. Ämnet 

historia valdes pga. att det är ett ämne där det förekommer åldrade uttryck och begrepp som 

andraspråkselever kan uppleva som problematiska. 

Följande böcker analyseras:  

Levande historia elevbok 8 Sid 328-339 (12 sidor, 3433 ord). 

SO direkt historia 2 Sid 94 – 107 (13 sidor, 3569 ord). 

Impuls historia 2 Sid 24-39 (15 sidor, 3588 ord). 

Analysmaterialet utvärderas med utgångspunkt från Denscombes teorier före bearbetningen. 

Enligt Denscombe är innehållet i undervisningsmaterialet trovärdigt då böckerna dels skrevs 

objektivt i undervisningssyfte och utgivarna är stora, välkända läromedelsföretag som 

granskar materialet innan det ges ut (Denscombe 2000:198). Böckerna är även faktabaserade, 

auktoritativa och har producerats av staten, vilket ökar trovärdigheten (Denscombe 2000:194). 

Mitt läroboksurval uppfyller ovanstående kriterier.  

4.5.1 Avgränsningar 

 

I de tre historieböckerna används inte hela boken. Istället analyseras ett kapitel som är 

gemensamt för de tre böckerna som behandlar samma ämne. Kapitlet handlar om franska 

revolutionen och är uppbyggt på ett likvärdigt sätt i de tre böckerna. De tre böckernas kapitel 

består av 12, 13 respektive 15 sidor men antalet ord är ändå jämförbara; 3588, 3433 
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respektive 3589. Hela kapitlet analyseras, dvs. eftersom det är antalet ord som lägger grund 

för undersökningen och inte antal sidor i kapitlen.  
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5. Resultat 

 

5.1 Impuls historia 2 

I detta avsnitt presenteras resultatet från läromedlet Impuls Historia 2.  

 

5.1.1 Röst 

Nedan följer en tabell med antal engagemang från författaren till läsaren: 

Tabell 1 Frekvens av författarengagemang till läsaren i Impuls historia 2 

Engagemang Frekvens 

Uppmaningar 0 

Frågor 1 

Känslor 7 

Summa 8 

 

I boken Impuls historia 2 förekommer sex engagemang i form av känslor från författarna. 

Författarna förmedlar känslorna genom att använda sig av utropstecken: ”Men plötsligt var 

Napoleon tillbaka!” (38), ”Han var bara 24 år när han blev general!” (34) och ”Och de 

lyckades!” (30). Det finns ingen uppmaning till läsaren inkluderad i texten men däremot en 

fråga från författaren riktad till läsaren: ”Men hade kungen mist all sin makt? Nej…” (29). I 

slutet av kapitlet finns en ruta med sju frågor och uppmaningar till läsaren, vilka ej medräknas 

i tabellen. 

Tabellen nedan visar på textens informationstäthet: 

Tabell 2 Informationstäthet i Impuls Historia 2.. 

Informationstäthet Frekvens 

Ord 3588 

Substantiv 890 

Snitt 4,0 

Procent 24,8 
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Avsnittet bestod av 3588 ord, varav 890 var substantiv. Vid uträkning av snitt hamnade 

resultatet på 4.0 vilket är 24,8%.  

Nedanstående tabell visar antalet ord som andraspråkstalare troligtvis skulle stöta på problem 

med: 

Tabell 3 Frekvens av ord som kan bereda problem för andraspråkstalare i Impuls historia 2 

Typ av ord Frekvens 

Polysema ord 2 

Funktionsord 1 

Svåra ord/Passivt använda ord 62 

 

Kapitlet i läroboken impuls historia 2 är skrivet på ett förenklat sätt. Ord som t.ex. 

skräckvälde, borgare, adel och ståndssamhälle som skulle leda till problem för såväl 

förstaspråkstalare som andraspråkstalare definieras i boken och de räknas därför inte in i 

resultatet. Inte heller liknande ord som revolution som troligtvis skulle definieras av lärare. I 

boken förekommer två polysema ord som skulle vara problematiska t.ex. driva. I detta fall är 

förekomsten av driva ett verb i formen av att driva ut något och inte som ett substantiv en 

driva eller verbet att driva med någon. Det förekommer ett funktionsord som skulle kunna 

skapa problem: liksom. Bland de passivt använda orden eller ord som skulle upplevas som 

svåra finns det 62 stycken t.ex. översitteri, edsvurna, slösaktiga, odugliga, envälde, 

grovgörat, befattning, gods och välde. Texten visar även på försök till att relatera till andra 

kulturer, vilket gör att texten inte blir distant till elever från andra kulturer: ”År 1863 bildades 

Röda korset … Muslimernas motsvarighet heter Röda halvmånen” (39). I texten används 

bestämda pronomen och aktiv form: ”De välutbildade borgarna i Europas storstäder tyckte att 

de här idéerna var bra” (24).  
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5.1.2 Kausalitet 

Nedan följer en lista med förekommande kausala uttryck: 

Tabell 4 Kausala uttryck i Impuls Historia 2 

Kausalt uttryck Frekvens 

Så 4 

Eftersom 2 

För att 10 

Det innebär 2 

Därför 5 

Ledde till 1 

Trots 2 

Annars 1 

Så att 2 

Alltså 1 

Summa 30 

 

Det vanligaste uttryckssättet för kausala samband i texten är för att och därför. Exempel på 

dessa: ”Ludvig XVI anklagades för att ha samarbetat med fienden…” (23), ”En arrendebonde 

fick slita hårt för att överleva…” (27), ”Därför försökte han förbjuda Europas länder att 

handla med Storbritannien” (36) och ”När han utsågs sig själv till kejsare, i december 1804, 

hade han därför stora delar av folket med sig” (34). Utöver dessa förekommer även t.ex. det 

innebar: ”Det innebar att skörden blev liten… (27). Annars: ”… man krävde att de skulle 

stödja revolutionen, annars fick de sparken” (31). Så att: Lagarna hade t.ex. ändrats så att det 

till slut bara var mycket rika människor som fick rösta eller kunde väljas” (33). Alltså: ”Höga 

befäl hade alltså inte företräde!” (39).  
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5.1.3 Läsbarhetsindex 

Nedan följer en tabell med textens läsbarhetsindex: 

Tabell 5 Läsbarhetsindex i Impuls Historia 2 

Läsbarhetsindex Frekvens 

Ord 3588 

Långa ord 1175 

Meningar 293  

Genomsnittslängd på meningar 12,2  

Andel långa ord, procent: 32,7 

Läsbarhetsindex: 45 

 

Avsnittet består av 3588 ord, varav 1175 ord anses vara långa. Texten har 293 meningar, 

vilket ger en genomsnittslängd på meningarna på 12,2 ord. Andelen långa ord blir då 32,7% 

vilket resulterar i ett läsbarhetsindex på 45, se tabell 5. 45 motsvarar ett index på en medelsvår 

text.  
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5.2 SO direkt historia 2 

I detta avsnitt presenteras resultatet från läromedlet SO Direkt historia 2.  

 

5.2.1 Röst 

 

I läroboken SO Direkt historia 2 förekommer inga uppmaningar, frågor eller känslor riktade 

från författaren. Dock förekommer en fråga i form av en bildtext samt några frågor i rutor i 

mitten och i slutet av kapitlet, dessa frågor har inte räknats in i resultatet.  

Tabellen nedan visar på textens informationstäthet: 

Tabell 6 informationstäthet i SO direkt historia 2 

Informationstäthet Frekvens 

Ord 3569 

Substantiv 961 

Snitt 5,5 

Procent 26,9 

 

Texten består av 3569 ord varav 961 ord är substantiv. Detta resulterar i ett snitt på 5,5 vilket 

motsvarar en informationstäthet på 26,9 %, se tabell 6.  

Nedan följer en tabell med antalet ord som andraspråkstalare troligtvis skulle stöta på problem 

med: 

Tabell 7 Antalet ord som antagligen bereder svårigheter för andraspråkselever i SO direkt historia 2 

Typ av ord Frekvens 

Polysema ord 4 

Funktionsord 1 

Svåra ord/Passivt använda ord 156 

 

I texten förekommer en mängd ord som andraspråkstalare skulle stöta på problem med. Det 

finns några få polysema ord t.ex. kurs, vilket i det här fallet syftade på att sätta kurs mot något 

och inte i form av en kurs i undervisning. I kategorin polysema ord förkommer även ordet 
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här. ”Trots katastrofen i Ryssland lyckades Napoleon få ihop en ny här” (104). Ordet 

förekommer alltså i form av substantivet här och inte som adverb. Inom kategorin 

funktionsord förekommer ett ord som kan orsaka problem: nämligen. Inom kategorin svåra 

eller passivt använda ord förekom 156 stycken t.ex. oförytterliga, konstlade, barbarisk, 

skattefriheten, värvande, förmåner, enväldet, besuttna, tusenden, förhatlig och riddarhären. 

Dessa ord skulle andraspråkstalare stöta på problem med och läraren skulle troligtvis inte 

heller välja att definiera dessa ord framför klassen. Utöver dessa ord förekommer även ord 

som läraren troligtvis skulle definiera och har därför inte räknats in i resultatet t.ex. adeln, 

stånd och privilegier. Boken SO Direkt historia 2 är skriven på ett föråldrat sätt: ”Hären var 

inte rustad för kölden och mängder av soldater frös ihjäl” (104). Texten är på vissa ställen 

kulturellt betingad: ”Burkes bok blev de konservativas bibel på 1800-talet” (105). 

Texten är skriven i aktiv form och har både bestämda pronomen och obestämda pronomen 

t.ex. ”De har jakträtt inte bara på sin egen mark, utan även på böndernas, och det retade 

bönderna” (96) och ”I januari gick man ännu längre och ställde Ludvig den XVI inför rätta” 

(101).  

5.2.2 Kausalitet 

Nedan följer en lista med förekommande kausala uttryck: 

Tabell 8 Kausala uttryck i So Direkt historia 2 

Kausala uttryck Frekvens 

Ledde till 2 

Därför 4 

För att 7 

Så att 1 

Gjorde att 1 

Så 2 

Alltså 1 

Trots 1 

Summa 19 
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De vanligaste kausala uttrycken i läroboken SO direkt är för att och därför, de förekom på sju 

respektive fyra platser, se tabell 8. Några exempel på dessa är: För att kunna förhandla med 

arbetsgivarna bildade de fackföreningar” (107), ”För att göra sig populär och lugna 

fransmännen lovade han dem fred” (103), ”därför skulle de hämta tjocka bagarn, bagarfrun 

och lille bagarpojken” (100) och ”Därför firade man dagen då den stormades – den 14 Juli – 

redan från början som en fest dag (95). Vidare finns konnektorer såsom ledde till: ”Detta 

våldsamma uppror mot överheten ledde bland annat till att kungen avsattes” (94), alltså: ”Han 

var alltså förrädare” (101) och gjorde att: ”Framgångsrika strejker, som hamnarbetarstrejken i 

London 1889, gjorde att arbetarna satte sig i respekt hos motståndarna” (107). 

 

5.2.3 Läsbarhetsindex 

Nedan följer en tabell med textens läsbarhetsindex: 

Tabell 9 Läsbarhetsindex i So Direkt historia 2 

Läsbarhetsindex Frekvens 

Ord 3569 

Långa ord 1377 

Meningar 360 

Genomsnittslängd på meningar 9,91 

Andel långa ord, procent 38  

Läsbarhetsindex 48 

 

Avsnittet består av 3569 ord, varav 1377 anses vara längre ord. Texten består av 360 

meningar vilket resulterar i en snittlängd på meningarna på 9,91 och 38 % långa ord, se tabell 

9. Läsbarhetsindexet på texten blir därför 48, vilket motsvarar index på en medelsvår text. 
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5.3 Levande Historia elevbok 8 

 

Nedan följer resultatet från läromedlet Levande historia elevbok 8. 

 

5.3.1 Röst 
 

Nedan presenteras resultatet av antal engagemang från författaren till läsaren: 

 
Tabell 10 Engagemang från författaren i Levande historia 

Engagemang Frekvens 

Uppmaningar 0 

Frågor 3 

Känslor 0 

Summa 3 

 

I läroboken Levande historia elevbok 8 förekommer inga uppmaningar eller känslor riktade 

till läsaren. Dock ställer författaren tre frågor som riktas till läsaren i texten: ”Vad finns i 

Bastiljen? (331), ”Var kanske den franska huvudstaden omringad av utländska soldater i 

kungens tjänst?” (328) och ”Men vad skulle man göra med kungen?” (335).  

Tabellen nedan visar på textens informationstäthet: 

Tabell 11 Informationstäthet i Levande Historia 

Informationstäthet Frekvens 

Ord 3433 

Substantiv 856 

Snitt 4,0 

Procent 24,9 

 

Avsnittet består av 3433 ord varav 856 är substantiv. Detta resulterar i ett snitt på 4,0 och en 

procent på 24,9, se tabell 11.  
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Nedan följer en tabell med antalet avancerade ord som andraspråkstalare sannolikt skulle stöta 

på problem med: 

Tabell 12 Antalet ord som antagligen bereder svårigheter för andraspråkselever i Levande Historia 

Typ av ord Frekvens 

Polysema ord 3 

Funktionsord 1 

Svåra ord/Passivt använda ord 85 

 

I boken Levande historia elevbok 8 förekommer tre polysema ord som troligtvis skulle bli 

problematiska för andraspråkselever t.ex. kantade. I denna betydelse syftar det på att gatorna 

var kantade av människor. Ett annat exempel är också tjänst, vilket i detta fall syftar på att 

vara på uppdrag i kungens tjänst.  Det förkommer ett funktionsord som sannolikt skulle bli 

problematiskt: visserligen. Det förekommer 85 passivt använda eller avancerade ord som 

andraspråkstalare förmodligen skulle stöta på problem med t.ex. brätten, epok, åtlyda, bankir, 

falskmyntare, förräderi, triumf, småborgare, förödelse, bila och bödel. Till ord som skulle 

räknas som svåra eller passivt använda har inte ord som t.ex. stånd, adel, revolution och 

privilegier räknats, på grund av att de säkerligen skulle tydliggöras av läraren eftersom även 

förstaspråkselever behöver få dessa ord definierade.  

Boken är till största del skriven i aktiv form och främst med bestämda pronomen t.ex. ”När 

Ludvig XVI kom upp på plattformen där giljotinen reste sig fick han hjälp att ta av sig sin 

sammetsjacka” (Hildingsson, Hildingsson, Husén 2002:336).  
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5.3.2 Kausalitet  

Nedan följer en lista med förekommande kausala uttryck: 

Tabell 13 Kausala uttryck i Levande Historia 

Kausala uttryck Frekvens 

För att 6 

Gjorde att 1 

Ledde till 1 

Summa 8 

 

Det vanligaste kausala uttrycket i texten är för att, vilket förekommer sex gånger: ”… men de 

var också rädda för att revolutionen skulle sprida sig” (335), ”Kungen och hans regering 

försökte flera gånger lägga en ny skatt på alla, också på adeln och kyrkan, för att få in pengar” 

(331), ”Den 14 juli 1789 fylldes gatorna med människomassor som letade efter vapen för att 

försvara sig” (328). Det förekommer även ett kausalt uttryck i form av gjorde att: ”Det gjorde 

att Frankrike inte fungerade som en enad nation” (330), och ett kausalt uttryck i form av ledde 

till: ”De såg detta förräderi och det ledde till nya uppror i Paris” (338).   

5.3.3 Läsbarhetsindex 

Nedan följer en tabell med textens läsbarhetsindex: 

Tabell 14 Läsbarhetsindex i Levande Historia 

Läsbarhetsindex Frekvens 

Ord 3433 

Långa ord 1282 

Meningar 279 

Genomsnittslängd på meningar 12,3 

Andel långa ord, procent 37,1 

Läsbarhetsindex 49 

 

Avsnittet består av 3433 ord, varav 1282 där ord anses vara långa. Texten har 279 meningar 

vilket ger en genomsnittslängd på meningarna på 12,3 ord. Andelen långa ord är 37,1 % vilket 

ge ett läsbarhetsindex på 49, se tabell 14. 49 motsvarar ett index på en medelsvår text. 
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5.4 Sammanställning av resultat 

Nedan följer en tabell med sammanställningen av resultatet. Boken som är lämpligast för 

andraspråkstalare presenteras högst i tabellen. 

5.4.1 Röst 

 
Nedan följer resultatet av röst: 

 

 
Tabell 15 Engagemang från författaren till läsaren i tre historieböcker 

Bok Uppmaningar Frågor Känslor Summa 

Impuls 0 1 7 8 

Levande Historia 0 3 0 3 

SO Direkt 0 0 0 0 

 

Här ser vi att SO Direkt i det undersökta kapitlet inte använder några engagemanggrepp och 

att Impuls är den enda av de tre böckerna som innehåller känsloengagemang samt att ingen 

innehåller uppmaningar. 

 

5.4.2 Informationstäthet 

Nedan presenteras informationstätheten i de olika läroböckerna:  

 
Tabell 16 Informationstäthet i tre historieböcker 

Bok Ord Substantiv Snitt Procent 

Impuls 3588 890 4,0 24,8 % 

Levande historia 3433 856 4,0 24,9 % 

SO Direkt 3569 691 5,5 26,9 % 

 

SO Direkt är det läromedel med högst informationstäthet där snittet ligger på 5,5 dvs. 26,9%. 

SO Direkt följs av Levande Historia på 24,9% och därefter Impuls på 24,8%.  
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5.4.3 Avancerade ord 

Nedan presenteras antalet avancerade ord i läroböckerna: 

 
Tabell 17 Avancerade ord som skulle bereda problem för andraspråkselever i tre historieböcker 

Bok Polysema ord Funktionsord Svåra/Passiva Summa 

Impuls 2 1 62 65 

Levande Historia 3 1 85 89 

SO Direkt 4 1 156 161 

 

SO direkt har flest avancerade ord, 161 stycken. SO direkt följs av Levande historia som har 

89 avancerade ord och sedan Impuls med 65 stycken. 
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5.4.4 Kausalitet 

Nedan följer en tabell över läromedlens olika grader av kausalitet och antalet konnektorer. 

Den mest passande boken presenteras från vänster:  

Tabell 18 Kausala uttryck i tre historieböcker 

Bok Impuls SO Direkt Levande Historia 

Alltså 1 1 - 

Annars 1 - - 

Därför 5 4 - 

Eftersom 2 - - 

För att 10 7 6 

Så att 2 1 - 

Så 4 2 - 

Trots att 2 1 - 

Innebar att 2 - - 

Medförde - - - 

Bidrog till - - - 

Även om - - - 

Berodde på - - - 

Gjorde att - 1 1 

Ledde till 1 2 1 

Summa 30 19 8 

 

Impuls har flest kausala uttryck, nämligen 30 stycken. SO direkt har 19 stycken och följs 

sedan av Levande Historia med 8 kausala uttryck. 
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5.4.5 Läsbarhetsindex 

 
Nedan presenteras läromedlens läsbarhetsindex och den mest passande boken för 

andraspråkstalare presenteras från vänster: 

 

Tabell 19 Läsbarhetsindex i tre historieböcker 

Bok Genomsnitt. Mening Procent långa ord Läsbarhetsindex 

Impuls 12,2 32,2 % 45 

SO Direkt 9,9 38 % 48 

Levande Historia 12,3 37,1 % 49 

 

Levande Historia har läsbarhetsindex 49, som är det högsta värdet av de tre. Levande Historia 

följs sedan av SO direkt som har 48 och sedan Impuls på 45.  

 

5.4.6 Jämförelse av resultat 

De olika läroböckerna visade olika resultat utifrån de olika aspekterna. Den lärobok som 

skulle vara enklast för en andraspråkstalare att sig an enligt resultaten utifrån Reichenberg, 

Crossley, Björnsson och Holmegaard/Wikström är Impuls. Resultatet baseras på att Impuls 

hade höst grad av röst, lägst informationstäthet, minst svåra ord, flest konnektorer och lägst 

läsbarhetsindex. Alla dessa faktorer pekar på en lättillgänglig text. Inom kategorin 

connectivity hade boken nästan dubbelt så många engagemang från författaren som de andra 

två böckerna. Utifrån orality ligger informationstätheten på 24,8 % och antalet svåra ord är 65 

stycken. Impuls hade också flest konnektorer, nämligen 30 stycken och ett läsbarhetsindex på 

45, vilket är lägre än de andra två läromedlen. Utifrån dessa aspekter verkar Impuls vara den 

mest lättillgängliga texten för en andraspråkstalare. 

Enligt resultatet är SO direkt det läromedel som andraspråkstalare skulle upplevas som svårast 

att tillägna sig. SO Direkt hade inga förmedlingar av känslor eller inbyggda frågor i texten. 

Informationstätheten låg på 26,9 % vilket i sig är normalt för en lärobok, men högre i 

jämförelse med de andra två böckerna. Det som utmärker Direkt SO är andelen avancerade 

ord. Antalet avancerade ord är 161 stycken, vilket är ett högt antal i jämförelse med båda de 

andra böckerna. So Direkt har 19 konnektorer och ett läsbarhetsindex på 48, vilket gör den 

medelsvår i jämförelse med de andra två. 
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Den sista boken Levande historia är genomsnittlig. Den har tre olika former av engagemang 

från författaren, informationstäthet på 24,9 % och 89 avancerade ord, vilket gör 

undervisningsmaterialet medelsvårt i jämförelse med de andra två. Boken hade 8 konnektorer, 

vilket visar på låg kausalitet. Kausaliteten är som tidigare nämnts något av det viktigaste för 

att eleverna ska få en god läsförståelse. Levande Historia brister inom detta område. 

Läromedlets läsbarhetsindex är det högsta bland de tre läroböckerna. 
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6. Diskussion 

Analyserna visade ganska olika resultat kring röst, kausalitet, läsbarhetsindex och 

avancerade ord. Inom en del kategorier visade texterna avsevärda skillnader t.ex. inom 

kategorin svåra ord. SO direkt hade 161 avancerade ord medan Impuls mätte 65 till antalet, se 

tabell 17. När jag först läste SO direkt fick jag uppfattningen att den texten skulle vara svårast 

att förstå, men kunde inte sätta fingret på varför. Efter undersökningarna kring de olika 

aspekterna visade resultatet varför texten är svår från ett antal olika perspektiv: mycket svåra 

ord, hög informationstäthet och få läsartilltal. För att ha en hög grad av röst mäts den 

dimension i texten som engagerar läsaren (Ohlsson 2007:3). Från detta perspektiv håller 

författaren till SO Direkt sig ganska distanserad till läsaren. Enligt Reichenberg handlar röst 

om att närma sig läsaren, men rent historiskt sett har undervisningsmaterial gått från att vara 

väldigt distanserade mellan läsare och författare till att ha en närmre relation genom just röst 

(Reichenberg 2000:53). SO Direkt är den äldsta boken, följt av Levande Historia och nyast är 

Impuls. Böckerna följer även samma ordning utifrån dimensionen röst. Den äldsta boken har 

lägst grad röst, detta gällande både Connectivity och Orality. Det hänger ihop med teorin: ju 

äldre böcker desto lägre nivå av röst. Enligt Reichenberg är det viktigt med en hög grad av 

röst vilket från detta perspektiv pekar på att använda sig av nyare böcker med en betydande 

relation mellan läsaren och författaren. 

Som tidigare nämnts skilde sig böckerna mycket åt inom de olika kategorierna. Det var endast 

två kategorier där läroböckerna pekade på ungefär likvärdigt resultat, nämligen activity och 

läsbarhetsindex. Alla tre undervisningsmaterialen hade aktiv och bestämd form, vilket enligt 

Reichenberg är lämpligast att använda sig av vid förmedling av ett budskap till läsaren. 

Läroböckerna hade fullständiga meningar och aktiva satser, vilket stärker graden av röst 

(Reichenberg 2000:88). Anledningen till att alla tre böckerna följde samma mönster inom 

denna kategori är troligen att de flesta läroböcker måste ha ett tydligt budskap. Genom att 

använda sig av bestämd form av pronomen blir det tydligt vad eller vilka författaren vill 

förmedla en handling kring. På samma sätt är det viktigt att ha aktiva satser för att inte tappa 

läsaren. Orality var som sagt inte den enda aspekten där böckerna hamnade på ungefär samma 

värde. De olika texterna från undervisningsmaterialen hamnar utifrån läsbarhetsindex på ett 

likvärdigt värde, se tabell 19. Alla ligger på ett värde runt 40, vilket är normalt för skolböcker 

(Reichenberg 2000:107). 
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Teorier om vad andraspråkstalare upplever som svårast inom kategorin ord har tidigare 

nämnts. Mycket fokus ligger på funktionsord eftersom de är svåra att förklara och förstå 

(Holmegaard, M, Wikström 2004:555). Reichenbergs teorier säger att satskonnektorer som 

uttrycker just samband mellan händelser är mycket viktiga för att elever ska förstå en text 

(Reichenberg 2000:52). Paradoxalt nog är konnektorer ofta funktionsord. Crossley 

understryker Reichenbergs teorier genom att påstå att användningen av konnektorer är en av 

huvudingredienserna för att skapa sammanhang mellan sektioner av text. Vid skapandet av 

texter med mindre konnektorer riskerar författaren att läsaren inte fullt ut förstår textens 

innehåll (Crossley et al 2007:25). Funktionsord uttrycker kausalitet och är paradoxalt nog de 

ord som andraspråkstalare har mest problem med. Genom att se till att andraspråkselever 

förstår funktionsord utvecklas deras läsförståelse. Vid första anblick ligger fokus på 

ordinlärning och att eleverna ska utveckla sitt ordförråd men kunskapen gräver sig alltså 

mycket djupare än så. Till skillnad från vanliga ord som endast uttrycker t.ex. en handling 

eller ett ting, uttrycker dessa ord samband och anledningar. Bakom ordens betydelse döljer sig 

alltså ett djup av förståelse. Funktionsorden är abstrakta eftersom de inte har ett tydligt 

innehåll, men enligt teorierna är de innehållsrika på ett högre plan. Utifrån detta borde alltså 

lärare välja böcker med en hög grad av funktionsord, men de måste också vara medvetna om 

betydelsen av att definiera orden för att skapa sammanhang i läsningen. Detta är 

problematiskt då det är en hårfin linje mellan vilka ord som läraren borde definiera och inte 

definiera. Lärare missar ibland ord som inte fyller ett stort innehåll i texten t.ex. funktionsord, 

men är flitiga med att översätta ord som har stor tyngd för innehållet.  

Funktionsord och konnektorer är inte det enda paradoxala i teorierna kring röst och kausalitet. 

Reichenberg anser nämligen att lärare borde vara medvetna om tyngden av böckerna och välja 

böcker som inte har för många svåra ord. Crossley ifrågasätter detta. Crossley anser att 

förenklade texter som har bearbetats för att fylla en viss undervisningsfunktion tappar sin 

naturliga kommunikationsförmåga. Texterna tappar autentiska drag som är viktiga för 

eleverna (Crossley et al 2007:16). Reichenberg och Crossleys teorier är alltså motstridiga i 

detta hänseende. Reichenberg lägger ständigt tyngd på att inte välja för svåra texter medan 

Crossley väger autentiska och förenklade texter mot varandra. Uppsatsen fokuserar på att 

välja undervisningsmaterial för andraspråksinlärare som inte är allt för avancerad, dels för att 

hålla eleverna motiverade och dels för att eleverna inte ska tycka det är alltför svårt och 

därmed förlora intresset. Utifrån detta stödjer jag teorin om att använda sig av böcker som har 

en hög grad av röst, kausalitet och en rätt mängd avancerade ord. Nyckeln till lärande är en 
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väl avvägd mängd utmaningar. Blir utmaningen för svår brister ofta motivationen och med 

tanke på detta hävdar jag att det är bättre att använda sig av böcker som är aningen förenklade 

och följer vissa inlärningsordningar. Detta stöds också av Krashen som hävdar att 

språkinlärningen sker i en ”natural order” och att eleverna måste få utmaning på rätt nivå för 

att utvecklas (Crossley et al 2007:16). 

Både Holmegaard & Wikström och Crossley hävdar att polysema ord är problematiska för 

andraspråksinlärare (Crossley et al 2007:16) (Holmegaard, Wikström 2004:555). Något som 

kan tyckas vara ganska paradoxalt är Holmegaard & Wikströms och Crossleys olika 

tankegångar kring användningen av avancerade ord och då speciellt ord som används i en 

svårare version t.ex. rik och förmögen. Holmegaard och Wikström hävdar att ord som ersatts 

med en svårare version är opassande från en andraspråkselevs synvinkel då det försvårar 

förståelsen för eleven (Holmegaard, Wikström 2004:556). Crossley hävdar dock att 

användningen av mer avancerade ord är positivt då polysema ord ofta uppkommer vid 

förenkling av mer avancerade ord. Crossleys teorier ur A linguistic analysis of simplified and 

authentic texts:  

Another problem with simplification is that the simple and more common words in the 

English lexicon are likely to have more than one meaning, thus display for high degrees 

of polysemy. Thus, according to Davies and Widdowson (1974), when more difficult 

and precise words are replaced with simpler and more frequent words, the text 

difficulty can actually increase. (Crossley et al 2007:16) 

Både Crossley och Holmegaard & Wikström ser stora problem med polysema ord men 

därefter går deras åsikter isär, vilket kan upplevas som problematiskt. Deras olika teorier 

stämmer inte överens. Crossley hävdar att man inte ska förenkla texter och dess ord eftersom 

det ofta leder till polysema ord, medan Holmegaard och Wikström hävdar att förenklingen är 

nödvändig då avancerade versioner av ord försvårar läsförståelsen för andraspråkselever som 

inte är bekanta med orden sedan tidigare. Vissa av orden kan även vara kulturellt betingade 

(Holmegaard, Wikström 2004:565). Det är svårt att besvara frågan om vad som skulle vara 

lämpligast: Att förenkla texter och ord eller att använda sig av autentiska texter med ett 

svårare innehåll. Vid inhämtning av information av de olika teoretikerna och även bland andra 

källor går åsikterna isär. Det hela tyder på en brist inom forskningen och leder oss tillbaka till 

citatet i bakgrundsdelen:  
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It is doubtful whether simplification actually eases the burden on the learner in 

comprehending or acquiring language skills because research findings appear to 

be divided over the positive or negative effects of simplification. (Crossley et al 

2007:17) 

6.1 Idéer på vidare forskning 

Uppsatsen lägger fokus på olika aspekter som förenklar eller försvårar läsförståelsen och 

informationsinhämtningen för andraspråkselever. Fokus har legat på röst, kausalitet, 

avancerade ord och läsbarhetsindex. För att hantera detta har frågan om pedagoger ska 

använda sig av förenklade eller autentiska texter varit oundviklig. Detta har diskuterats men 

resultatet pekar på bristande forskning inom detta ämnesområde. En idé på vidare forskning är 

därför att göra vidare analyser för att vidga kännedomen kring detta ämnesområde.   
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