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Sammanfattning 

De naturvetenskapliga ämnena i skolan uppfattas ofta som svåra och tråkiga. En anledning till 

detta kan vara att det naturvetenskapliga språket utgör en svårighet för eleverna. I denna studie 

identifieras några av de språkliga svårigheter som existerar i ett antal NO-läromedel för årskurs 

tre respektive fyra. Studien omfattar en textanalys av ett område taget ur fem olika läromedel 

avsedda för NO-undervisning. 

 

Studien baseras på tidigare forskning om några av de svårigheter som är förknippade med det 

naturvetenskapliga språket. Målet är att ta reda på vilka svårigheter de olika läromedlen visar 

upp vid en analys av deras grammatik och textuppbyggnad. De svårigheter som är av intresse i 

studien är texternas grad av abstraktion, informationstäthet (lexikal densitet) och allmän 

läsbarhet. Analysen görs utifrån etablerade lingvistiska mått: nominalkvot, lexikal densitet och 

LIX.  

 

Samtliga läromedel uppvisar höga resultat av de språkliga svårigheterna abstraktion och lexikal 

densitet. Den allmänna läsbarheten (sett utifrån måttet LIX) är på en normal nivå för de aktuella 

årskurserna. Graden av svårigheterna varierar mellan olika läromedel, och även inom 

läromedlen. En viss progression av både abstraktion och läsbarhet finns mellan årskurserna. 

Det finns skillnader mellan hur denna progression ser ut beroende på publikationsförlag.  

 

Resultaten av denna studie visar att det finns skillnader i vilka typer av språkliga svårigheter 

som elever möter i de olika NO-läromedlen. Då språket är en viktig del av naturvetenskapen 

bör lärare när de väljer läromedel bedöma läromedlens språkliga svårigheter. Detta för att 

läromedlens språk inte ska vara ett hinder för elevernas lärande, och för att läromedlen ska 

underlätta elevernas tillägnande av ett naturvetenskapligt språk. 
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1. Inledning 

”How does science teaching alienate so many students from science? How does it happen 

that so many students come away from their contact with science in school feeling that 

science is not for them, that it is too impersonal and inhuman for their tastes, or that they 

simply “don’t have a head for science””(Lemke, 1990, s. 129)… 

 

Det Lemke beskriver är ett problem. Många elever i skolan finner de naturvetenskapliga ämnen 

svåra och tråkiga. Adolfsson (2011) visar i sin studie att elevers inställning till de 

naturvetenskapliga ämnena försämrats mellan åren 1995-2007. Inställningen verkar även 

försämras ju äldre elever blir (Adolfsson, 2011, s. 11-12). Samtidigt finns dock andra elever 

som finner ämnena roliga och inte verkar ha samma svårigheter att ta till sig kunskapen. Hur 

kommer det sig att elever har så olika syn på samma ämne? Hur kommer det sig att de 

naturvetenskapliga ämnena som många älskar och lägger ner otaliga timmar i, samtidigt 

avskräcker så många? Fortsättningen på citatet av Lemke ger en möjlig förklaring: 

 

 …”One way this happens, I believe, is through the way we talk science. The language of 

classroom science sets up a pervasive and false opposition between a world of objective, 

authoritative, impersonal, humorless scientific fact and the ordinary, personal world of 

human uncertainties, judgments, values and interests” (Lemke, 1990, s. 129-130). 

 

Utgångspunkten för min studie liknar Lemkes tankar om att språket utgör en barriär mellan 

eleverna och naturvetenskapen. I denna studie utgås från ett antagande om att det ointresse för 

naturvetenskapen som många elever har beror på att NO-ämnena uppfattas som svåra. En 

möjlig förklaring till detta kan vara att det naturvetenskapliga språket skiljer sig från det språk 

som används utanför naturvetenskapliga kontexten. Det naturvetenskapliga språket uppfattas 

ofta som svårt (Edling, 2004; Fang, 2006; Halliday & Martin, 1996; Lemke, 1990), bland annat 

för att det är mer informationstätt och abstrakt (Edling, 2006; af Geijerstam, 2006). Det 

naturvetenskapliga språket har inte ovan nämnda svårigheter för att utesluta individer, utan det 

har utvecklats på detta sätt för att det fyller en funktion (Edling, 2006, s. 45; Magnusson, 2008, 

s. 61). 

 

Det har visat sig att samhällsklass påverkar vilken typ av språk som barn utvecklar (Magnusson, 

2011). Om språket påverkar hur elever lär sig i de naturvetenskapliga ämnena får 

klasstillhörigheten en utslagningseffekt när det kommer till vem som lyckas i NO-

undervisningen; detta påstående finner stöd hos Holmberg & Karlsson, (2006, s. 11). Enligt 

Skolverket (2012) beror elevers skolframgångar i de naturvetenskapliga ämnena på just 

elevernas bakgrund. Elever med hög socioekonomisk bakgrund har bättre resultat i de 

naturvetenskapliga ämnena. Elever kommer alltså till skolan med olika förmåga att använda ett 

naturvetenskapligt språk. Enligt 1:a kapitlet 4§ i skollagen ska skolan arbeta för att jämna ut 

skillnader mellan elevers förutsättningar (SFS 2010:800). Detta kan tolkas som att skolans 

uppgift är att ge alla elever samma möjlighet att delta i skolans olika ämnen. Ytterligare en del 

av skolans uppgift är att ge elever tillräckliga språkliga kunskaper för att kunna delta i 

https://lagen.nu/2010:800#K1P5S1
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specialiserade kontexter (Skolverket, 2011, s. 13-14), exempelvis den naturvetenskapliga 

kontexten.  

 

En stor del av kunskapen som elever förväntas ta till sig i skolan förmedlas genom skrivna 

texter. I årskurs tre och fyra möter eleverna allt fler och längre texter (Liberg, 2010). Liberg 

(2010) menar att när detta sker orsakar det problem för de elever som inte är vana vid en stor 

textmängd. I årskurs tre börjar elever även möta mer ämnesspecificerade texter (Skolverket, 

2010). Samtidigt som eleverna håller på att utveckla sin läsförmåga, ska de sätta sig in i det 

speciella språkbruk som existerar inom vetenskapliga kontexter. Den naturvetenskapliga 

undervisningen i de låga åldrarna bär således på flertalet svårigheter. Mot bakgrund av detta 

finns det ett behov att ta reda på vilken typ av språk som elever får möta och utveckla inom de 

naturvetenskapliga ämnena i den svenska skolan.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Bakgrund 

Det är genom språket som människan skapar en förståelse för sin omgivning och sina 

erfarenheter (Halliday, 2004; Lemke, 1990; Vygotskij, 2001). Halliday & Martin (1996, 2004) 

menar att det är genom språket som kunskap ”konstrueras”. Genom språket resoneras kring och 

organiseras upplevelser. Att lära sig ett nytt språk handlar om att lära sig ett nytt sätt att tänka 

(Schleppegrell, 2004, s. 18). Det vetenskapliga språket är uppbyggt enligt en specifik struktur 

som skiljer sig från strukturerna i andra kontexter (Halliday & Martin, 1996). Eftersom språket 

är så viktigt måste elever lära sig hur det används på bästa sätt (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 

11). 

 

Lemke (1990) menar att det är genom språkliga konstruktioner som man resonerar kring 

vetenskapliga fenomen. Det vetenskapliga språket är uppbyggt av ”semantiska relationer” 

(Lemke, 1990). De vill säga att betydelsen av olika begrepp existerar i relation till varandra. 

Om ordet sol ska förklaras, görs detta med hjälp av ord som ljus, värme och stor. Ljus, värme 

och stor är i sin tur begrepp som förklaras med andra begrepp. På detta sätt hänger begreppen 

samman i vad Lemke (1990, s. 21) kallar ”tematiska mönster”. Schoultz (1998) menar att 

eleverna i skolan ofta endast lär sig namnet på de begrepp de kommer i kontakt med utan att 

utveckla någon djupare förståelse. Detta är problematiskt då eleverna behöver förstå hur 

begreppen relaterar till andra begrepp för att de ska kunna använda dem i den vetenskapliga 

kontexten (Lemke, 1990). Det vetenskapliga språket gör det möjligt att tänka och organisera 

världen på ett sätt som inte är möjligt med ett vardagligt språkbruk (Halliday & Martin, 1996).  

 

I skolan sker den största delen av undervisningen genom språket (Schleppegrell, 2004). Språk 

kan delas in i två olika grenar, vardagsspråk och ämnesspråk. Vardagsspråk är den typ av språk 

som används i vardagliga konversationer (Hägerfeldt, 2011). Det är vanligt i texter för skolans 

tidiga årskurser (Fang, 2006, s. 492; Skolverket, 2006, s. 37). Den andra grenen, ämnesspråk, 

utvecklas för en specifik kontext (Nygård-Larsson, 2011). Det utvecklas för att det fyller en 

funktion och möjliggör att effektivt diskutera fenomen inom den specifika kontexten 

(Magnusson, 2008). Edling (2006) menar att det specifika språket är viktigt för den specifika 

ämnesgrenen. Det naturvetenskapliga språket är ett exempel på ämnesspråk som eleverna möter 

i undervisningen. Det skiljer sig från det språk som eleverna möter i de tidigare skolåren och i 

vardagen (Fang, 2006, s. 492). Schleppegrell (2004) beskriver att det inom olika ämnen finns 

olika sätt att uttrycka sig på som individer måste vara förtrogna med för att kunna tolka det som 

uttrycks. Lemke (1990) menar att det i undervisningssituationer kan uppstå en konflikt mellan 

elevers medhavda språk och skolans specialiserade språk. Det ställs krav på att eleverna 

utvecklar ett ämnesspråk för att kunna navigera inom de olika ämnena. Ju äldre elever blir desto 

viktigare är det specialiserade språkbruket, det vardagliga språkbruket räcker inte till 

(Magnussons, 2011, s. 1). Elever som inte är vana med ämnesspecifika uttrycksformer kan få 

problem senare i skolan (Fang, 2006, s. 492). Det innebär att elever måste utveckla sin förståelse 

för det naturvetenskapliga språket eftersom det är en förutsättning för att kunna delta i 

naturvetenskapliga sammanhang och lära sig naturvetenskaplig kunskap. 
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I den här studien studeras språket inom NO-ämnena. En stor del av det skrivna språk som elever 

möter i skolan sker genom läroböcker (Martin, 1996). Detta är speciellt tydligt inom 

naturvetenskapliga ämnena, som bygger på kumulativ kunskap, vilket leder till att 

läromedelstexter ofta används för naturvetenskaplig undervisning (Skolverket, 2006, s. 14). Det 

är genom texter som elever ser modeller för hur det vetenskapliga språket är uppbyggt (Martin, 

1996, s. 167). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Ett stort problem inom naturvetenskaplig undervisning är att den språkliga aspekten sällan lärs 

ut (Lemke, 1990, s. 22; Martin, 1996, s. 167). Detta medför att texter utgör en stor del av de 

språkliga förebilder som eleverna har för sin språkliga utveckling (Martin, 1996, s. 167). 

Läromedelsförfattare tenderar att förenkla läromedelstexter för att texterna ska bli mer lättlästa 

(Edling, 2004); liknande tankar nämns av Schleppegrell (2004) och Macken Horarik (1996). 

Edling (2004), Schleppegrell (2004) och Macken Horarik (1996) menar att förenkling av 

läromedelstexter kan bli kontraproduktivt då ett specialiserat språk måste utvecklas för att 

elever ska kunna delta i sammanhang utanför skolundervisningen som kräver ett specialiserat 

språk. Ett vanligt sätt för författare att förenkla läromedelstexter är genom att undvika långa ord 

och långa meningar (Wellington & Osborne, 2001). Detta då långa ord och långa meningar är 

två faktorer som många läsbarhetsmått använder sig utav. Detta menar Wellington & Osborne 

(2001) är för det första problematiskt då långa ord är en viktig del av naturvetenskapen och 

något som eleverna måste lära sig, och som därför inte bör undvikas. För det andra menar 

Wellington & Osborne (2001) att det är vanligt att när författare förkortar meningar undviker 

de användning av konnektiver. Konnektiver är ord som binder ihop olika satser med varandra, 

samt beskriver de hur olika satser hänger samman med varandra (Nyström, 2001). Konnektiv 

utgörs primärt av konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb (Nyström, 2001). 

Exempelvis är ordet när i följande mening ett konnektiv, ”Vattnet börjar koka när det hettas 

upp”. Ordet när beskriver på vilket sätt som de två satserna hänger samman med varandra, det 

är när vattnet hettas upp som det börjar koka. Konnektivet när beskriver således ett 

orsakssamband. Jämför detta med avsaknaden av konnektiv i följande exempel, ”Vattnet hettas 

upp. Det börjar koka.”. Här är sambandet mellan de två delarna inte lika tydligt. Genom att 

undvika konnektiv blir således sambanden mellan textens olika delar otydliga för läsaren. 

Wellington & Osborne (2001) menar att texter utan konnektiv kan bli hackiga och sakna flyt. 

 

Det naturvetenskapliga språket innehåller flera svårigheter för en läsare att hantera. Bland annat 

är det naturvetenskapliga språket tekniskt, i det avseendet att det använder begrepp som är 

specifika för ämnet (af Geijerstam, 2010). Halliday & Martin (1996, s. 3) menar dock att 

teknikalitet inte avskräcker elever. De tekniska termerna uppfattas snarare som intressanta av 

eleverna. Läromedelsförfattare känner antagligen till den svårighet som teknikaliteten medför, 

och anpassar läromedlen därefter (Halliday & Martin, 1996, s. 3). Därför behandlas inte detta i 

denna studie. Det finns däremot andra svårigheter inom de naturvetenskapliga ämnena. En av 

dessa är att språket är mer abstrakt än inom andra ämnen (Edling, 2004, 2006). Bland annat 

förekommer ofta abstrakta substantivformer istället för verb och adjektiv (Lemke, 1990; 
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Schleppegrell, 2004), vilka ofta bildas genom nominalisering (se 4.2.1). Texterna i den 

naturvetenskapliga undervisningen blir allt mer abstrakta och generaliserande ju äldre elever 

blir (Edling, 2006; Schleppegrell, 2004). Edling (2006) menar att abstrakta texter är svårare för 

elever att förstå. Detta är extra tydligt hos lågpresterande elever. Texter inom naturvetenskapen 

formuleras ofta på ett sätt som får dem att verka objektiva (af Geijerstam, 2006, s. 76). Genom 

användning av verb i passiv form gör textens innehåll mindre konkret och aktörer döljs genom 

att de inte skrivs ut (af Geijerstam, 2006, s. 76; Holmberg & Karlsson, 2006, s. 171). Aktörer 

finns snarare som en underförstådd del av texten (Hellspong & Ledin, 1997). I de fall aktörer 

finns, är de ofta generellt beskrivna (Magnusson, 2008). Detta skapar ett intryck av 

allmängiltighet och opersonlighet (Hellspong & Ledin, 1997, s. 79, 208) Ett exempel på en sats 

i passiv form är ”vattnet hettas upp”. Detta kan jämföras med den aktiva satsen ”jag hettar upp 

vattnet”. Genom att skriva i passiv form kan fokus flyttas från en aktör till något annat som 

författaren försöker belysa (Holmberg & Karlsson, 2006 s. 169).  

  

Det naturvetenskapliga språket tenderar även att ha en högre informationstäthet (lexikal 

densitet) än verbalt/vardagligt språk (Halliday, 1996, s. 76). De vill säga att det finns mycket 

information i förhållande till textmängd (af Geijerstam, 2010). Det gör textinnehållet mer 

svårtillgängligt för läsaren (af Geijerstam, 2006). Det finns även ytterligare svårigheter inom 

det naturvetenskapliga språket (se bland annat Halliday & Martin, 1996), dessa svårigheter 

berörs inte i denna studie. 
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3. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka graden av språklig svårighet hos NO-läromedel för 

brytpunkten mellan årskurs tre och fyra. Tre olika svårigheter observeras. Textens allmänna 

läsbarhet mäts eftersom eleverna är i inledningsfasen av sin läsutveckling. De andra två 

svårigheterna är informationstäthet (lexikal densitet) och textens abstraktionsgrad, på grund av 

att de är två svårigheter som har visat sig ha stor påverkan på just naturvetenskapliga ämnen 

(Edling, 2006; af Geijerstam 2006). De tre svårigheterna beskrivs mer utförligt i metoddelen 

(se 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6). 

 

Mer specifikt kommer följande forskningsfrågor att studeras.  

- Vilken grad av språklig svårighet finns i NO-läromedelstexter för årskurs tre respektive 

fyra? 

- Skiljer sig texters språkliga svårighet inom samma årskurs beroende på NO-läromedel, 

och i så fall på vilket sätt skiljer de sig åt? 

- Skiljer sig den språkliga svårigheten mellan NO-läromedelstexter för årskurs tre 

respektive årskurs fyra, och i så fall på vilket sätt skiljer de sig åt?  
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4. Teori 

4.1 Systemisk-funktionell lingvistik 

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är en lingvistisk teori, som till skillnad från andra 

lingvistiska grenar, försöker analysera språkets alla delar som en helhet (Holmberg, Grahn & 

Magnusson, 2014, s. 26). Med hjälp av detta perspektiv är det möjligt att förklara hur och varför 

språk skiljer sig mellan olika kontexter (Schleppegrell, 2004, s. 18; af Geijerstam, 2006, s. 22). 

SFL bygger på idéerna om att allt språk är kontextuellt skapat och skiljer sig mellan individer 

och kontexter (Schleppegrell, 2004, s. 18). Med hjälp av SFL studeras språket tillsammans med 

den kontext det befinner sig i (Halliday & Martin, 1996). Ett språk formas och utvecklas utifrån 

en viss situation för att fylla en funktion i den aktuella kontexten. Detta leder till att olika språk 

utvecklas i samspel med praktikerna där de existerar (Schleppegrell, 2004). Detta innebär att 

inom exempelvis naturvetenskapen utvecklas språket för att speciellt anpassas till att förklara 

de fenomen som existerar inom naturvetenskapen. Enligt SFL är det ämnesspecifika språket 

inte något som skapats för att utesluta människor, utan dess existens förklaras med att det finns 

ett behov av det (Halliday & Martin, 1996). Språket utvecklas på ett visst sätt för att möjliggöra 

vissa sätt att agera inom olika kontexter. Regler för olika språkliga kontexter finns inte av en 

slump, utan de fyller en funktion som underlättar att uttrycka sig inom en specifik kontext 

(Nygård-Larsson, 2011). Språket utvecklar således specifika egenheter som underlättar 

kommunikationen i det specifika sammanhanget. Dessa egenheter kan även göra innehållet mer 

svårtillgängligt, och språket som helhet uppfattas som svårt.  

 

I denna studie används ett systemisk-funktionellt lingvistiskt perspektiv på språket eftersom det 

gör det möjligt att studera delar av språket baserat på deras funktion, exempelvis antalet 

nominaliseringar (se 4.2.1), den lexikala densiteten (se 4.2.4), meningars längd och ords längd 

(se 4.2.6), och förklara exempelvis svårigheter i texten som helhet. Genom att undersöka dessa 

delar av språket försöker jag kartlägga vilka svårigheter som finns i läromedel för NO-ämnena. 

Det blir även möjligt att förklara hur språket skiljer sig mellan olika kontexter. Det går 

exempelvis att förklara vilket språkbruk som utmärker det naturvetenskapliga språket och vilka 

komponenter som det naturvetenskapliga språket innehåller mer eller mindre utav. 

 

4.2. Centrala begrepp 

I denna studie studeras abstraktion, lexikal densitet och läsbarhet. Dessa är aspekter som 

tidigare SFL influerade studier påvisat utgör svårigheter inom det naturvetenskapliga språket 

(Se exempelvis Edling, 2006). Här nedan förklaras dessa begrepp samt några begrepp som är 

viktiga i förståelsen av de ovan nämnda begreppen och av hur denna studie görs. 

 

 

4.2.1 Nominalisering 

Nominalisering innebär att verb eller adjektiv görs om till substantiv (Schleppegrell, 2004). Ett 

exempel på en nominalisering är ”vattnets upphettning”. ”Vattnets upphettning” är en 

nominalfras (för en förklaring av begreppet nominalfras se Lundin, 2009) som kan skapas 

genom nominalisering av satsen ”vatten hettas upp”. ”Vatten” är i detta fall ett substantiv, 
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medan ”hettas + upp” är ett verb + partikelverb. Genom nominaliseringen görs verbet + 

partikelverbet om till ett substantiv, ”upphettning”. Nominaliseringar döljer logiska samband 

inom nominalfrasen (Schleppegrell, 2004). Nominaliseringar bidrar till att göra texter mer 

tekniska (Edling, 2006). En effekt av nominaliseringar menar af Geijerstam (2006) är att 

informationen framställs som mer objektiv. Den tar informationen från de konkreta genom att 

dölja aktörer och aktioner och istället beskriva fenomen på ett generellt sätt. Detta kan bidra till 

att naturvetenskapliga texter ofta ses som abstrakta. Enligt Edling (2006) är nominalisering ett 

vanligt sätt att uppnå abstraktion. Med detta sagt skulle således antalet nominaliseringar kunna 

ge indikationer på abstraktionen i en text. Nominalisering höjer även textens lexikala densitet 

(se 4.2.4)(Edling, 2006; Eggins, 2004; Martin, 1996, s. 168), då den ökar informationsmängden 

i förhållande till antalet ord i en text. Resultatet av detta är att texten blir mer ekonomisk med 

utrymmet och det går snabbare att föra logiska resonemang (Martin, 1996, s. 168), man säger 

helt enkelt samma sak fast med färre ord.  

 

Nominalisering kan dock utestänga många läsare från texters information som ofta blir dold 

inom substantiven (Edling, 2006; Fang, 2006, s. 501). För att läsaren ska kunna förstå texten 

krävs det att den kan ”packa upp” substantiven och förstå alla de bakomliggande resonemang 

som ligger inom dem (Fang, 2006, s. 501; Schleppegrell, 2004, s. 143).  

 

4.2.2 Abstraktion och generalisering 

Texter i skolan kan utformas på olika sätt. Konkreta texter kan handla om en specifik person 

eller händelse, medan generaliserande texter försöker beskriva innehållet på ett allmänt och 

objektivt sätt (Edling, 2004). Generaliserande texter är svårare för elever att lära sig (Edling, 

2004) och då något generaliseras så blir det även mer abstrakt (Edling, 2006, s. 47). Abstraktion 

i texter bidrar till en ökad svårighetsgrad (Melin & Lange, 2000, s. 87-88).  

 

Edling (2006) menar att abstraktion kan ses som en motsats till det konkreta. Det är inte något 

som finns fysiskt närvarande i rummet. Edling (2006) menar även att abstraktion är något som 

är generaliserbart. Det abstrakta står i motsättning till det specifika, det som går att peka ut eller 

ringa in. Ett exempel är skillnaden mellan en klocka och tid. Klockan är ett ting som går att ta 

på, den existerar konkret i rummet. Tiden däremot är abstrakt då den inte finns i rummet, och 

inte går att ta eller se på. Tiden är inte ”gripbar” utan abstrakta begrepps omfattning är svåra att 

fånga in (Edling, 2004). I konkreta texter skrivs informationen fram på ett sätt som är lätt för 

läsaren att ta in och tolka (Hellspong & Ledin, 1997, s. 203). Läsaren kan referera till texten 

och ”måla upp” det texten beskriver, till skillnad mot mer abstrakta texter där texten är utformad 

på ett mer allmänt och generellt sätt. Den abstrakta texten pekar inte på ett specifikt ting, utan 

snarare på en generaliserad idé om saken som åsyftas och allt som innefattas av begreppet 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 203). 

 

Generaliseringar menar Edling (2004; 2006) kan ses som något mellan det konkreta och det 

abstrakta. Generaliseringar till skillnad från abstraktion är konkreta ting eller händelser, fast sett 

från ett mer objektivt perspektiv. Ett generellt begrepp beskriver fenomenen i ett allmänt 

perspektiv istället för att vara bundet till något enskilt. Om man ser till ordet kor är det stor 
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skillnad mellan följande två meningar: ”där går flera kor”, och ”kor är idisslande däggdjur”. I 

den första meningen är ordet kor ett konkret objekt i rummet. Medan det i den andra meningen 

är en generell idé om vad kor är.  

 

Edling (2006) argumenterar för att abstraktion i texter uppnås med hjälp av grammatiska 

metaforer (för en förklaring av grammatisk metafor se bland annat Halliday & Martin, 1996); 

detta stöds av af Geijerstam (2006) och Hellspong & Ledin (1997). Det finns flera sorters 

grammatiska metaforer, men enligt Edling (2006, s. 51) är nominalisering (se 4.2.1) den 

grammatiska metafor som medför störst påverkan på graden av abstraktion i en text. Således 

ger frekvensen av nominaliseringar indikationer på graden av abstraktion i en text. Det finner 

stöd hos Hellspong & Ledin (1997, s. 71) som menar att abstrakta texter innehåller många 

abstrakta substantiv som resultat av nominaliseringar.  

 

4.2.3 Nominalkvot 

För att få indikationer på hur abstrakt en text är kan man se till antalet nominaliseringar i texten 

(Edling, 2006, s. 51; Hellspong & Ledin 1997, s.71). Ett sätt att se indikationer på andelen 

nominaliseringar i en text är genom att räkna ut en texts nominalkvot. Två sätt att räkna ut 

nominalkvoter är enkel nominalkvot och nominalkvot. Enkel nominalkvot räknas ut genom att 

ta antalet substantiv dividerat med antalet verb (Heimann Mühlenbock, 2013). Vilket ger 

ekvationen:  

 

Ekvation 1 

 
Substantiv

Verb
= Enkel nominalkvot 

 

Det finns dock få pålitliga jämförelsetal för denna metod (Melin & Lange, 2000, s. 49). I studien 

används istället nominalkvot. Användningen av nominalkvot innebär att räkna ut kvoten mellan 

ord med nominal stil (substantiv, prepositioner och particip) och med verbal stil (verb, adverb 

och pronomen) (Melin & Lange, 2000, s. 48; Edling, 2006). Det ger ekvationen: 

 

Ekvation 2 

          
particip+substantiv+prepositioner

verb+adverb+pronomen
= Nominalkvot 

 

Nominalkvoten ger oss således ett mått på hur stor grad av nominal stil som texten uppvisar. 

Einarsson (1978) påvisar att ord med nominal stil är mer förekommande i texter med 

nominalt/specialiserat språkbruk. Medan ord med verbal stil är mer förekommande i talat 

vardagligt språkbruk. Heimann Mühlenbock (2013) menar att mängden nominaliseringar kan 

ge ett mått på den lexikala densiteten i en text. Det borde innebära att texterna som får en hög 

frekvens av nominaliseringar även har en hög lexikal densitet. Melin & Lange (2000) listar ett 

antal olika genrer och vad normalvärdet av nominalkvot är för dessa (se nedan).  
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Tabell 1: Normalvärden för nominalkvot hos olika genrer.  

(Originaltabell återfinns i Melin & Lange (2000, s. 168).) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Lexikal densitet 

Lexikal densitet är hur tätt informationen är packad i en text. Lexikal densitet beror på hur 

många lexikala ord (informationsbärande ord) som finns inom en begränsad textyta (Halliday, 

1996, s. 76). Ju fler lexikala ord en text innehåller ju högre är textens lexikala densitet. Lexikala 

ord är ord som tillhör ordklasserna substantiv, verb, adverb och adjektiv (Eggins, 2004, s. 97; 

Stubbs, 1996, s. 72). Lexikala ord är ord som på egen hand förmedlar information (Stubbs, 

1996, s. 71-72). Övriga ord kallas grammatiska ord. Grammatiska ord innehåller inte 

information som ensam enhet, utan orden används för att binda ihop olika lexikala ord med 

varandra (Stubbs, 1996, s. 71; Hellspong & Ledin, 1997). Exempel på ett lexikalt ord är ordet 

bänk, ett substantiv. Bänk som ensamt ord förmedlar information. Det till skillnad emot det 

grammatiska ordet den, ett pronomen, vilket inte förmedlar någon information som ensamt ord. 

Skriven text har en högre lexikal densitet än talat språk (Halliday, 1996; Eggins, 2004). Detta 

medför större svårigheter att förstå skriven text. Ytterligare en svårighet hos det vetenskapliga 

språket är att lexikala ord tenderar att finnas inom några få nominalfraser i en sats (Halliday, 

1996).  

 

Halliday & Webster (2003, s. 133) menar att det krävs att information packas i nominaliseringar 

för att resonemang inte varje gång ska behöva börja om från början. Detta leder till att den 

lexikala densiteten blir högre. Svårigheten med detta är att elever måste ”packa upp” mycket 

information på kort lästid (Björnsson, 1968, s. 151). Det är dock viss skillnad beroende på vilka 

ord som finns i texten, vissa lexikala ord är svårare än andra (Halliday, 1996, s. 76).  

 

Man räknar ut ett värde på lexikal densitet genom att räkna ut antalet lexikala ord dividerat med 

det totala antalet ord i texten (Eggins, 2004, s. 97). För att återge den lexikala densiteten i 

procent, multipliceras de lexikala orden med 100. Då fås ett mått på hur stor del av orden som 

bär på information, således är det ett mått på hur stor lexikal densitet som texten har. Detta 

beskrivs av ekvationen:  

 

Ekvation 3 

 
Lexikala ord x 100

Totalt antal ord
= Lexikal densitet 

Två studier som kartlägger den lexikala densiteten hos skriven engelsk text är gjorda av Ure 

(1971) och Stubbs (1996). Ure (1971) studerar flertalet texter ur flera genrer och 

Broschyr 1,19 

Lärobok 1,18 

Morgontidning 1,04 

Kvällstidning ,99 

Debatt ,89 

Veckotidning ,85 

Gymnasieprosa ,72 

Talspråk ,25 
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svårighetsgrader. Resultaten pekar på en lexikal densitet mellan 35.8 % till 56.8 % (Ure, 1971, 

s. 447). Stubbs (1996) delar upp texterna i två typer: skönlitteratur (original: ”fiction”), och 

facklitteratur/faktalitteratur (original: ”non-fiction”). Resultaten för Stubbs studie av 

skönlitteratur är att texterna hade en lexikal densitet mellan 40 % till 54 %, samtidigt som 

resultaten för facklitteratur/faktalitteratur sträcker sig från 40 % till 65 % (Stubbs, 1996, s. 73-

74). Någon liknande undersökning finns inte för svensk kontext (Heimann Mühlenbock, 2013), 

men Korkman (1995) (refererad i Heimann Mühlenbock, 2013) pekar på att en normal lexikal 

densitet för svensk kontext bör ligga mellan 40-45 %. 

  

4.2.5 Läsbarhet 

Heimann Mühlenbock (2013) menar att det finns flertalet definitioner av läsbarhet. Därför finns 

ett behov att klargöra detta begrepp. Enligt Oxford: Dictionary of Media and Communication 

(Chandler & Munday, 2011) definieras läsbarhet (readability) som: 

 

”The relative ease of comprehension of written texts in relation to perceived levels of 

difficulty in content and writtenstyle.” (Chandler & Munday, 2011)  

 

Björnsson (1968) definierar det som att: 

  

”Läsbarhet är summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller 

mindre svårtillgänglig för läsaren.” (Björnsson, 1968, s. 13) 

 

Läsbarhet behandlar i denna studie textens sammansättning och hur dess olika delar bidrar till 

hur läsaren tillgodogör sig innehållet. Läsbarheten beror då på bland annat hur olika 

ordformationer påverkar möjligheten att läsa en text, hur mängden text påverkar läsarens 

möjlighet att uppfatta innehållet samt hur meningars konstruktion försvårar för läsaren. 

Läsbarhet syftar därför inte till sådana saker som textens typografiska utformning (Björnsson, 

1968), exempelvis bokstävernas form, storlek, etc. Björnsson (1968) menar nämligen att de 

typografiska inslagen inte påverkar läsningen till någon större utsträckning, så länge det hålls 

inom en någorlunda normalt förekommande utformning.  

    

4.2.6 Läsbarhetsindex (LIX) 

Ett sätt att analysera läsbarhet är utifrån Björnssons (1968) modell läsbarhetsindex (LIX). LIX 

är den mest använda läsbarhetsmodellen i Sverige (Heimann Mühlenbock, 2013, s. 77). 

Björnsson (1968) utgår från läsares subjektiva uppfattning om vad som är en svårläst text, sedan 

isolerar Björnsson de faktorer i texterna som påverkar textens läsbarhet. Björnsson gör detta 

genom att observera förekomsten av vissa textfaktorer, exempelvis ovanliga ord, abstrakta ord, 

långa ord och meningslängd. De faktorer som Björnsson visar har störst påverkan på en texts 

svårighetsgrad är ordens längd och meningarnas längd. Just ordets längd menar Björnsson dock 

är allt för tidskrävande för att använda i ett effektivt analysverktyg. Björnsson väljer därför att 

definiera vad som är långa ord. Värdet för ett långt ord utgår från en undersökning av 

förekomsten av olika långa ord i texter med klassificerad svårighetsgrad. Resultaten visar då att 

ord med sex bokstäver och färre minskar när textens svårighetsgrad ökar. Samtidigt som 
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förekomsten av ord med sju bokstäver eller fler ökar. Gränsen för vad som är ett långt ord har 

därför dragits mellan 6-7 bokstäver. Det innebär att det som avses som ett långt ord innehåller 

sju bokstäver eller mer. Således sammanfogas alla ord över sju bokstäver till en grupp, vilket 

gör ordlängdsfaktorn mer lättanvänd. Utifrån variablerna skapar Björnsson (1968) 

analysverktyg LIX för att analysera en texts läsbarhet.  

 

Meningslängden mäts genom att räkna ut kvoten av antalet ord per antal meningar. Detta ger 

ett värde för den genomsnittliga meningslängden. Den andra delen av ekvationen räknas ut 

genom att antalet långa ord multipliceras med 100. Summan divideras sedan med antalet ord. 

Då fås ett värde baserat på antalet långa ord jämfört med totalt antal ord. LIX mäter texters 

svårighetsgrad genom att skapa ett sammanslaget värde av de båda variablerna. Genom att 

summera de båda kvoterna fås textens LIX-värde. Ekvationen ser ut som nedan.  

 

Ekvation 4 

 
Antal ord

Antal meningar
 +

Antal långa ord x 100

Totalt antal ord
= LIX  

(LIX-värdet avrundas till närmaste heltal (Björnsson, 1968, s. 66).) 

 

Björnsson (1968) beskriver några regler för hur texterna ska räknas. En mening i verktyget 

klassas utifrån stor bokstav, med undantag för egennamn. Således börjar en ny mening vid en 

stor bokstav. Siffror/tal analyseras utifrån sin skrivna form. Detta innebär att exempelvis talet 

16 skrivs om med bokstäver och blir sexton. Observera att mängden tecken ändras från två till 

sex. Alla tecken förutom bindestreck och interpunktion räknas som ord. Björnsson (1968) har 

även utformat en skala för hur LIX värdet kan tolkas (se tabell 2). De flesta böcker faller då 

inom området 20-60, där LIX 20 är mycket lättläst och LIX 60 är mycket svårläst. Inom detta 

spann placerar Björnsson olika typer av litteratur som är typiskt för de olika värdena (se 

Björnsson, 1968). LIX ger således ett mått på hur svårläst en text är. Detta utifrån variablerna 

långa ord och långa meningar, som visat sig ha hög förekomstfrekvens i texter som läsare 

identifierat som svårlästa. Viktigt att observera, som Björnsson (1968) även påpekar, är att 

dessa är de variabler som orsakar störst frekvens av svårigheter. Det finns således andra faktorer 

som påverkar en texts läsbarhet. 

 

Tabell 2: Skala för att tolka LIX. 

(Tabellen är återskapad. Original återfinns i Björnsson (1968, s. 89).) 

 

 

 

 

 
 

I Melin & Lange (2000, s. 166) nämns några normalvärden för ett antal olika genrer utifrån 

måttet LIX som går att se nedan i tabell 3.  

LIX Beskrivning 

20 Mycket lätt 

30 Lätt 

40 Medelmåttig 

50 Svår 

60 Mycket svår 
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Tabell 3: Normalvärden för LIX hos olika genrer.  

(Tabellen är skapad utifrån värden i Melin & Lange (2000, s. 166).) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Texttyp LIX 

Barn- och ungdomsböcker 27 

Skönlitteratur 33 

Dags- och veckopress 39 

Saklitteratur 47 

Facklitteratur 56 



14 
 
 

5. Metod 

Studiens metod influeras av ett SFL perspektiv (se 4.1) på språk och etablerade lingvistiska 

mått används för att analysera några svårigheter hos det vetenskapliga språket. Metoden är 

utformad för att kunna studera språkliga svårigheter som tidigare studier visat finns i det 

naturvetenskapliga språket (se 2.2). I studien görs en textanalys av NO-läromedel. Nedan 

beskrivs de källor som analyserats i studien och hur texterna valts ut. Eftersom studien 

analyserar tre olika språkliga svårigheter görs tre olika analyser, vilka beskrivs nedan. 

 

5.1 Material 

Materialet som analyseras i denna studie består endast av texter som är avsedda som läromedel. 

Majoriteten av de texter som används i skolan är läromedelstexter (Martin, 1996, s. 167; Edling, 

2006, s. 46). Tanken med studien är att analysera läromedel avsedda för årskurs tre och fyra. 

Materialen är dock ofta helstadietäckande. Läromedlen är då avsedda för årskurs ett till tre, 

samt årskurs fyra till sex. Valet av årskurserna görs utifrån att årskurs tre utgör det sista året av 

lågstadiet, där en stor del av tiden läggs åt grundläggande läsinlärning, detta påstående finner 

stöd hos Fang (2006). Årskurs fyra är det första året på mellanstadiet, där en större del av tiden 

läggs på ämnesspecifik inlärning och läsning (Fang, 2006; Liberg, 2010). I årskurs tre får många 

elever problem om de inte utvecklat en bra läsförmåga (Skolverket, 2010, s. 37). Vid 

övergången till årskurs fyra kan svårigheten öka om läromedlet är alltför olikt tidigare texter 

som eleven mött. Studien omfattar material som gör anspråk på att täcka hela ämnesområdet, 

således har inte material som endast omfattar en specifik del av ämnet undersökts. Jag väljer att 

endast låta varje författare och förlag förekomma en gång per årskurs. Detta görs för att undvika 

att läromedlen endast är omarbetade versioner av tidigare material. I de fall då flera läromedel 

uppfyller ovan nämnda kriterier, väljs det senast producerade läromedlet. Två förlag ger ut ett 

biologiläromedel samt ett fysik- och kemiläromedel. Valet av vilket läromedel som tas med i 

studien görs utifrån vilket innehåll som är möjligt att analysera i samtliga läromedel. Detta för 

att analysen ska vara likvärdig. På grund av detta väljs biologiläromedlen bort i denna studie. 

 

Utifrån de ovan nämnda avgränsningarna är det fem läromedel som är aktuella för denna studie. 

Två av läromedlen är avsedda för lågstadiet. NO-boken (Enwall, Johansson & Skiöld, 2011) 

som publiceras av Natur och Kultur, och Boken om NO (Persson, 2013) som publiceras av 

Liber. För mellanstadiet analyseras tre läromedel. Två av dem är stadietäckande. Fysik och 

Kemi (Sjöberg & Öberg, 2011) som publiceras av Natur och Kultur, och Boken om Fysik och 

Kemi (Persson, 2004) som publiceras av Liber. Det tredje läromedlet är specifikt avsett för 

årskurs fyra, Koll på NO (Hjernquist & Rudstedt, 2014), och publiceras av Sanoma.  

 

På grund av begränsad tid omfattar studiens analys endast ett avsnitt inom varje läromedel. För 

att resultaten ska vara jämförbara analyseras avsnitt med samma tema i samtliga läromedel. 

Valet av tema står mellan ”vatten” och ”luft” då de är de enda teman som finns i samtliga 

läromedel. Dessa teman är även ämnesövergripande då de omfattar kunskap som faller inom 

biologi, kemi och fysik. Jag väljer att analysera ”vatten” eftersom textunderlaget är större för 

”vatten” än för ”luft”.  
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Eftersom läroplanen för årskurs tre inte innehåller några kunskapsmål för ämnet teknik (se 

Skolverket, 2011), har jag valt att inte analysera teknikläromedel. 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Sidorna analyseras var för sig så att ett resultat fås för varje sida. Det görs för att det ska bli 

möjligt att se om det förekommer skillnader mellan sidorna inom läromedlen. Resultaten förs 

in i en tabell (se bilaga 1) och presenteras i form av boxplot-diagram (se 5.6). I boxplot-diagram 

kan man se spridningen inom läromedlen samt observera eventuella extremvärden. Resultatet 

presenteras i tre delar där varje svårighet (nominalkvot, lexikal densitet och LIX) redovisas var 

för sig.  

 

5.3 Bearbetning 

Inför analyserna bearbetas texterna, detta beskrivs nedan:  

 Siffror/tal skrivs ut med bokstäver för att få ett korrekt LIX-värde, vilket kräver att alla 

bokstäver kan räknas. Exempelvis siffran 1 har skrivits ut som ”ett”, 100 har skrivits ut 

som ”etthundra”.  

 

 Vid analyserna skiljs olika typer av bildtexter åt. De bildtexter som förklarar/bidrar med 

information tas med i analysen. Bildtexter som endast beskriver vad innehållet är, 

exempelvis namn, analyseras ej i studien.  

 

 Rubriker analyseras inte på grund av att de olika läromedlen uppvisar stora skillnader i 

antal rubriker och utformning av rubrikerna. Således skulle rubriker få en stor påverkan 

på resultaten. 

 

 Experiment analyseras inte. De innehåller ofta personligt tilltal och många verb, vilket 

resulterar i låga värden av nominalkvot. Således får läromedel med många experiment 

låga värden. Antalet experiment skiljer sig mycket mellan texter vilket påverkar 

resultaten för mycket för att man ska kunna göra jämförelser mellan läromedlen. Detta 

leder till att stycken och ibland hela sidor med text helt utelämnas i studien. Experiment 

är inte heller direkt informerande texter, de förmedlar ingen kunskap utan är endast 

instruktioner. Således är de inte av intresse för den här studien. 

 

 Ordningsnumreringar utanför texten som strukturerar upp sidorna räknas inte. Detta då 

det inte är en direkt del av texten och således inte har direkt påverkan på hur texten 

läses. 

 

5.4 Analysverktyg   

I studien görs tre olika analyser av texterna. Vid analys av texternas grad av abstraktion 

observeras indikationer av antalet nominaliseringar. Det görs utifrån måttet nominalkvot. En 
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analys görs även av lexikal densitet (informationstäthet). Textens läsbarhet analyseras utifrån 

läsbarhetsindex (LIX).  

 

5.4.1 Nominalkvot-analys 

Analysen görs genom att först analysera vilka ordklasser som texterna består av. Detta görs 

först med hjälp av ett verktyg utvecklat av Göteborgs universitet som heter KORP 

annoteringslabbet (Göteborgs universitet, u.å.) och sedan manuellt. Annoteringslabbet 

analyserar texter genom att identifiera vilken funktion som orden har inom texten. Det viktiga 

för den här studien är att annoteringslabbet analyserar vilken ordklass som orden tillhör. När 

ordklasserna är identifierade räknas antalet gånger som varje ordklass förekommer, och antalet 

förs in i nominalkvotsekvationen (se ekvation 2). Nominalkvoten för varje sida räknas ut med 

hjälp av ekvationen, och förs sedan in i ett Exceldokument. Resultaten presenteras i form av ett 

boxplot-diagram.  

 

Orden analyseras utifrån vilken funktion de har i texten. Exempelvis ett frågeord räknas inte i 

analysen, då det inte påverkar nominalkvoten. Däremot räknas relativa pronomen och relativa 

adverb som kan bestå av ord som kan fungera som frågeord. Exempelvis är ordet när ett 

frågeord i meningen ”när kommer bussen”, medan det är ett relativt adverb i följande mening, 

”Vattnet börjar koka, när det hettas upp”. Exempel på ord som kan vara både frågeord och 

relativa pronomen är: vilken, vilka, vad. Ord som kan fungera som både frågeord och relativa 

adverb är exempelvis: hur, när och varför.  

 

5.4.2. Lexikal densitet-analys 

Annoteringslabbet (se 5.4.1) används även i denna analys för att ta reda på vilken ordklass som 

orden tillhör. De ordklasser som är av intresse är substantiv, adjektiv, verb och adverb, det vill 

säga lexikala ord (se 4.2.4). Antalet ord som texterna består av räknas. När ordklasserna 

identifierats räknas andelen lexikala ord, det vill säga den lexikala densiteten, ut enligt ekvation 

3. Sidornas lexikala densitet förs sedan in i ett Excel-dokument och presenteras i form av ett 

boxplot-diagram. 

 

5.4.3 LIX-analys 

I denna analys används onlineverktyget LIX räknare (LIX, u.å.). Användaren för in en text i 

verktyget och får ut ett LIX-värde. LIX-värdet förs sedan in i ett Excel-dokument och 

presenteras sedan i form av ett boxplot-diagram. Innan analysen av texterna görs, testas 

verktygets tillförlitlighet genom flertalet stickprover i olika typer av texter. Testet görs genom 

att jämföra verktygets resultat med manuell analys av samma text. Den enda svaghet som testet 

visar är att onlineverktyget inte mäter siffror/tal utifrån hur de stavas med bokstäver. Talet 14 

räknas exempelvis som två bokstäver istället för sju bokstäver. Problemet löser jag genom att 

skriva om siffror/tal till ord innan texterna analyseras.  
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5.5 Tillförlitlighet 

Fördelarna med denna metod är att etablerade lingvistiska mått används. Metoden ger resultat 

i form av siffror, vilket gör det lätt att jämföra resultat från olika läromedel utan att göra allt för 

stora subjektiva tolkningar av innehållet i läromedlen.  

 

En nackdel med metoden är att den kräver god kunskap om att analysera språket, eftersom det 

krävs att ordklasser identifieras. För att stärka tillförlitligheten körs texterna först genom ett 

onlinebaserat verktyg (se 5.4.1) därefter analyseras texterna manuellt för att kunna upptäcka 

eventuella felaktigheter.  

 

Att göra en exakt analys av abstraktion är svårt. Uppfattningen om vad som är abstrakt skiljer 

sig beroende på vem som observerar (Björnsson, 1968, s. 36). I min analys försöker jag undvika 

att resultaten påverkas av min uppfattning om vad som är abstrakt. Som tidigare nämnts är 

nominaliseringar ett sätt att skapa abstraktion i texter. Abstraktion kan dock uppnås på andra 

sätt än med nominaliseringar. Därför bör antalet nominaliseringar endast ses som en indikation 

av abstraktionsgraden. För att mäta antalet nominaliseringar använder jag måttet nominalkvot, 

som ger indikationer av graden av nominaliseringar i en text. Eftersom jag endast mäter 

indikationer, kan resultaten inte ses som exakta siffror på abstraktion. Jag kan dock göra en 

jämförelse av resultaten från de olika läromedlen då analysen görs på samma sätt för samtliga 

läromedel. Analysmetoden är fördelaktig då den gör det möjligt att analysera abstraktion trots 

den ringa tid som finns till förfogande för att skriva detta arbete. Att identifiera nominaliseringar 

är ett alltför tidskrävande arbete då detta till stor del måste utföras manuellt.  

 

Björnsson (1968) menar att för att få ut ett korrekt LIX-värde bör flera små slumpmässiga 

nedslag göras på olika ställen i texter. Jag gör istället ett större nedslag på ett helt avsnitt i varje 

läromedel. Detta gör att underlaget fortfarande blir ganska stort. Avsnitten i läromedlen 

behandlar samma tema, vilket innebär att innehållet, exempelvis specifika begrepp, i 

läromedlen bör vara liknande. Om undersökningen görs genom flera små nedslag har slumpen 

stor påverkan på vilka avsnitt som nedslagen görs i, och således vilket resultat man får. Genom 

att jag gör nedslagen på liknande avsnitt i alla läromedel kan jag jämföra resultaten mellan 

läromedlen. Samtidigt finns det fler faktorer än de två som LIX mäter som påverkar en texts 

läsbarhet (Heimann Mühlenbock, 2013). Dessa svårigheter täcks inte i denna studies analys. 
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5.6 Boxplot-diagram  

Boxplot-diagram (lådagram)(se figur 1) avläses på följande sätt. 

Strecket i mitten av lådan utgör medianvärdet av resultaten. 

Användning av medianvärde är fördelaktigt, jämfört med 

medelvärde, då det är mindre känsligt för eventuella extremvärden 

(Bell, 2006). I lådan finns 50 % av de uppmätta värdena. 25 % av 

värdena finns över och 25 % finns under medianen i lådan. Den 

undre delen av lådan kallas undre kvartil, medan den övre delen 

kallas övre kvartil. Avståndet mellan toppen och botten av lådan 

kallas kvartilavstånd. Kvartilavståndet gör det möjligt att se 

variationen mellan olika sidor i läromedlen, samtidigt som 

kvartilavståndet är mindre känsligt för extremvärden jämfört med 

om man ser till spridningen av samtliga resultat (Bell, 2006). 

Strecken som sticker ut över och under lådan motsvarar övriga 50 

% av de uppmätta värdena, 25 % vardera. Ändarna utgör de två 

extremvärdena. Avståndet mellan extremvärdena benämns som 

variationsbredd.  

  

Figur 1. Exempelbild av 

boxplot-diagram. 
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6. Resultat och analys 

Resultaten som presenteras nedan baseras på de mätvärden som framkommit i studien. Värt att 

observera är att underlaget för studien skiljer sig i kvantitet mellan de olika läromedlen. Detta 

beror på att läromedlens kapitel är av olika stor omfattning. Antalet analyserade sidor beskrivs 

i tabell 4 nedan (för detaljerad information se bilaga 1).  

 

Tabell 4: Antalet sidor som analyserats i läromedlen. 

Läromedel  Antal analyserade sidor 

NO-boken                                    6 

Boken om NO 16 

Fysik och Kemi 8 

Boken om Fysik och Kemi 8 

Koll på NO 8 

 

De tre olika svårigheterna som varit i fokus presenteras enskilt. Varje årskurs behandlas till en 

början individuellt, årskurs tre beskrivs först och sedan årskurs fyra. Då beskrivs vilken grad av 

svårighet som förekommer hos vardera läromedel. Sedan jämförs läromedlen med varandra. 

När resultaten från båda årskurser presenteras jämförs de med varandra för att se skillnader 

mellan årskurserna. 

 

I diagrammen har olika kategorier mönsterkodats. Läromedel för lågstadiet är randiga, 

läromedel för mellanstadiet rutiga, och årskursspecifika läromedel omönstrade.  

 

6.1 Nominalkvot 

Nedan redovisas resultaten från analysen av läromedlens nominalkvot (se figur 2). 

Nominalkvoten ger indikationer på hur ofta nominaliseringar förekommer i texterna. 

Nominaliseringar ger i sin tur indikationer på graden av abstraktion i texterna.  

 

NO-boken, som är avsedd för årskurs tre, har ett medianvärde på närmare 0,8. Detta resultat 

motsvarar ungefär normalvärdet för gymnasieprosa (se tabell 1). Texten är således lika abstrakt 

som texter på gymnasienivå. Variationsbredden är liten, vilket innebär att svårigheten inte 

varierar så mycket mellan olika sidor. Detta innebär att skillnaden mellan den svåraste och 

lättaste sidan är liten. Maxvärdet är 1,0, vilket ligger på samma nivå som det normala i en 

kvällstidning. Således har den svåraste sidan samma grad av abstraktion som en kvällstidning 

för vuxna (se tabell 1), detta i ett läromedel för elever i årskurs tre. 
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Det andra läromedlet för årskurs tre, Boken om NO, har ett medianvärde på ungefär 0,7, vilket 

även det ungefär motsvarar vad som är normalt i Gymnasieprosa (se tabell 1). Boken om NO 

har en väldigt stor variationsbredd, vilket innebär att svårigheten skiljer sig mycket mellan olika 

sidor. Minimumvärdet är så lågt som 0,4, vilket indikerar att sidan har en låg grad av 

abstraktion. Samtidigt har Boken om NO har ett maxvärde på närmare 1,3, vilket är ett högre 

resultat än vad som är normalt hos någon genre i tabell 1. Resultaten är högre än vad som är 

normalt i broschyrer och läroböcker (se tabell 1).  

Figur 2. Resultaten av nominalkvotsanalysen av läromedlen. 

 

När de två läromedlen för årskurs tre jämförs har NO-boken ett något högre medianvärde vilket 

ger indikationer av att graden av abstraktion är högre i NO-boken (se tabell 1). Däremot är 

variationsbredden mycket större i Boken om NO (se tabell 1). Detta innebär att svårigheten 

varierar mer i Boken om NO. Boken om NO har även det högsta maxvärdet av de två, vilket 

innebär att den högsta graden av abstraktion förekommer i den.  

 

I läromedlen för årskurs fyra har Fysik och Kemi ett medianvärde över 0,9, vilket motsvarar 

vad som är normalt i en debatt-text (se tabell 1). Läromedlets variationsbredd är ganska stor, 

vilket indikerar att graden av abstraktion varierar mellan olika sidor. Läromedlets 

minimumvärde är kring 0,7, vilket motsvarar gymnasieprosa (se tabell 1). Läromedlets högsta 

resultat är dryga 1,2 vilket ungefär motsvarar normalvärdet för läroböcker och broschyrer (se 

tabell 1).  
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Det andra läromedlet för årskurs fyra, Boken om Fysik och Kemi, har ett medianvärde på drygt 

0,8. Det är på ungefär samma nivå som en veckotidning (se tabell 1). Kvartilavståndet är litet, 

dessutom är läromedlets nedre 25 % samlade, vilket pekar på att svårigheten för större delen av 

läromedlet inte varierar så mycket mellan olika sidor. Däremot är de övre 25 % väldigt utspridda 

och når ett maxvärde på nästan 1,4, vilket är relativt långt över normalvärdet för någon av 

genrerna i tabell 1. Sammantaget innebär detta att trots att större delen av läromedlet har en 

jämn grad av abstraktion, finns det några sidor som avviker och har en mycket högre grad av 

abstraktion.  

 

Det sista läromedlet för årskurs fyra, Koll på NO, har ett medianvärde på cirka 1,0, vilket är i 

nivå med normalvärdet för en kvällstidning (se tabell 1). Variationsbredden är väldigt stor vilket 

innebär att graden av abstraktion skiljer sig mycket mellan sidorna. Maxvärdet är högt, dryga 

1,6, vilket är långt över det högsta normalvärdet för någon genre i tabell 1.  

 

Jämförs de tre läromedlen för årskurs fyra går det att se att Koll på NO har det högsta 

medianvärdet av de tre (se figur 2). Medianvärdet är högre än Boken om Fysik och Kemis övre 

kvartil (se figur 2). Koll på NO har även lådan placerad högre än de två övriga (se tabell 1). 

Koll på NOs undre kvartil är på samma nivå som halva Boken om Fysik och Kemis övre kvartil 

(se figur 2). Allt detta pekar på att Koll på NO är det läromedel med högst grad av abstraktion 

för läromedlen för årskurs fyra. Detta stöds även av att Koll på NO har det klart högsta 

maxvärdet (se figur 2), och är således det läromedel som innehåller den sida med högst grad av 

abstraktion. Samtidigt har Koll på NO den största variationsbredden, vilken innebär att det är 

det läromedel där graden av abstraktions varierar i störst grad. Den minsta variationsbredden 

av de tre har Fysik och Kemi, den motsvarar ungefär hälften av Koll NOs variationsbredd (se 

figur 2). Detta betyder att Fysik och Kemi är det läromedel för årskurs fyra där graden av 

abstraktion skiljer sig minst mellan olika sidor.  

 

Slutligen om läromedlen för de olika årskurserna jämförs med varandra går det att se att 

medianvärdet ökar från årskurs tre till fyra (se figur 2). Det är dock skillnader mellan hur stor 

denna ökning är beroende på att graden av abstraktion skiljer sig mellan läromedlen både i 

årskurs tre och i årskurs fyra. Samtliga läromedel uppvisade en grad av abstraktion som är i 

nivå med eller högre än vad som är normalt i gymnasieprosa.  

 

6.2 Lexikal densitet  

Nedan redovisas resultaten för analysen av läromedlens lexikala densitet (se figur 3). 

 

I läromedlen för årskurs tre har NO-boken ett medianvärde på knappt 60 %. Jämförs detta med 

resultaten från tidigare studier är medianen högre än det högsta uppmätta värdet för 

skönlitteratur och även i toppen av vad som har uppmätts i facklitteratur/faktalitteratur (se 

4.2.4). Således har läromedlet en hög lexikal densitet. Kvartilavståndet är mellan cirka 57-63 

%, och hamnar inom det område som tidigare forskning har uppmätt, samtliga värden är dock 

höga (se 4.2.4). Variationsbredden är stor vilket innebär att den lexikala densiteten varierar 
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ganska mycket mellan sidorna. NO-boken har ett högt maxvärde som är närmare 67 %, vilket 

är 2 % över vad som tidigare uppmäts i facklitteratur/faktalitteratur (se 4.2.4). 

 

Boken om NO har även den sitt medianvärde runt knappa 60 %. Vilket är ett högt resultat (jfr 

4.2.4) och motsvarar väldigt informationstät facklitteratur/faktalitteratur. Kvartilavståndet är 

relativt litet, vilket innebär att 50 % av resultaten är på en relativt lika nivå. Däremot är 

variationsbredden väldigt stor. Det betyder att det i läromedlet är en stor skillnad mellan den 

informationsmässigt glesast och tätast packade sidan. Maxvärdet är i Boken om NO cirka 67 %, 

vilket är en hög lexikaldensitet (jfr 4.2.4). 

 

Jämförs de två läromedlen för lågstadiet finns flera likheter. Medianvärdet är lika högt, vilket 

pekar på att läromedlen har en liknande lexikal densitet. Även de båda maxvärdena är lika höga, 

vilket innebär den tätast packade sidan i varje läromedel bör innehålla samma mängd 

information. Det som däremot skiljer sig mellan läromedlen är hur värdena varierar mellan 

sidorna. Boken om NO har ett mindre kvartilavstånd jämför med NO-boken, vilket innebär att 

50 % av värdena håller en jämnare nivå i Boken om NO. Samtidigt har Boken om NO den största 

variationsbredden vilket innebär att den har den största skillnaden i lexikaldensitet mellan den 

tätast och glesast packade sidan.  

Figur 3. Resultaten av Lexikal densitetsanalysen av läromedlen.  

 

Ser man istället till årskurs fyra läromedlen har Fysik och Kemi ett medianvärde på cirka 57 %. 

Detta visar på en relativt hög lexikal densitet per sida (jfr 4.2.4). Detta är över det högsta resultat 

som uppmäts i skönlitteratur, samt även ett högt resultat i jämförelse med vad som har uppmätts 

för facklitteratur/faktalitteratur (se 4.2.4). Kvartilavståndet är litet och även om man räknar in 
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de nedre 25 % av resultaten så är avståndet litet. Detta innebär att resultaten inom dessa 75 % 

inte varierar särskilt mycket och den lexikala densiteten är på en jämn nivå. Däremot varierar 

de övre 25 % av resultaten mer och når ett maxvärde på 64 %, vilket är ett resultat som kan 

jämföras med de högsta värdena i tidigare forskning (se 4.2.4).  

 

Boken om Fysik och Kemi har ett medianvärde på cirka 59 %, vilket är ett högt värde (jfr 4.2.4). 

Resultatet motsvarar ett högt värde för facklitteratur/faktalitteratur. Både läromedlets 

kvartilavstånd och variationsbredd är stor (jfr 4.2.4), vilket innebär att den lexikala densiteten 

varierar mycket mellan sidorna. Boken om Fysik och Kemi har ett maxvärde av lexikaldensitet 

på 64 %, vilket är ett högt värde (jfr 4.2.4).  

 

Koll på NO har ett medianvärde på 60 %, vilket är ett högt värde (jfr 4.2.4) och innebär att 

informationen är tätt packad. Kvartilavståndet och de nedre 25 % är väldigt samlade, det betyder 

således att svårigheten inte varierar så mycket inom det området. Trots det är de övre 25 % 

utspridda och når ett maxvärde på dryga 70 %, vilket är ett högt värde (jfr 4.2.4).  

 

Jämför man läromedlen för årskurs fyra med varandra har samtliga läromedel ett medianvärde 

kring 60 % vilket är högt jämfört med tidigare forskning (jfr 4.2.4) och innebär att det är mycket 

information packat i samtliga texter. Koll på NO har det högsta medianvärdet, vilket pekar på 

att informationen är tätast packad i Koll på NO. Denna bild stärks om man jämför maxvärdena, 

vilket är klart störst i Koll på NO. Kvartilavstånden är ungefär lika stora i Boken om Fysik och 

Kemi och Koll på NO, och större än i Fysik och kemi. Detta innebär att svårigheten varierar 

mest mellan sidor i Boken om Fysik och Kemi och Koll på NO. Samtidigt är det stora skillnader 

i hur resultaten fördelar sig över variationsbredden. Koll på NO har ett väldigt litet 

kvartilavstånd och större delen av variationen sker i de övre 25 %, medan spridningen i Boken 

om Fysik och Kemi är utspridd över hela variationsbredden och kvartilavståndet är ungefär lika 

stort som de övriga 50 % av resultaten. Lägst medianvärde och variationsbredd har Fysik och 

Kemi, vilket betyder att informationen är glesast packad och att variationen mellan olika sidor 

inte är lika stor i läromedlet.  

 

Jämför man årskurs tre och fyras läromedel med varandra kan man se att samtliga läromedel i 

studien uppvisar mycket höga medianvärden av lexikaldensitet (jfr 4.2.4). Detta innebär att 

texten är mycket informationstät i samtliga läromedel. Medianvärdet är på ungefär samma nivå 

i samtliga läromedel oavsett årskurs. Årskurs fyra läromedlet Fysik och Kemi har ett lägre 

medianvärde än båda läromedlen för årskurs tre. Detta är samtidigt som dess kvartilavstånd och 

variationsbredd är mindre, vilket innebär att den lexikala densiteten inte skiljer sig så mycket 

mellan sidorna, jämfört med läromedlen för årskurs tre. Både Fysik och Kemi och Boken om 

Fysik och Kemi har ett lägre maxvärde jämfört med de två läromedlen för årskurs tre. Detta 

innebär att det i NO-boken och Boken om NO finns sidor där informationen är mer packad än 

den mest informationspackade sidan i Fysik och Kemi och Boken om Fysik och Kemi. Således 

pekar både medianvärdet och maxvärdet på att informationen är tätare packad i de två 

läromedlen för årskurs tre jämfört med två av läromedlen för årskurs fyra. De två årskurs tre 

läromedlens övre kvartil når även över den övre kvartilen i det tredje läromedlet för årskurs 
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fyra, Koll på NO. Trots det har Koll på NO ett högre medianvärde och maxvärde än läromedlen 

för årskurs tre. Slutligen går det att se att det förekommer skillnader mellan samtliga läromedel, 

både variationen och maxvärdet skiljer sig mellan flera av läromedlen.  

 

6.3 Läsbarhet 

Nedan redovisas texternas läsbarhet sett utifrån måttet läsbarhetsindex (LIX). Resultaten 

återfinns i figur 4. 

 

NO-boken har ett medianvärde kring LIX 23, detta är en mycket lätt text (jfr tabell 2) och 

resultatet är under normalvärdet för barn- och ungdomslitteratur (jfr tabell 3). 

Variationsbredden är liten vilket betyder att läsbarheten inte varierar så mycket mellan sidorna. 

Däremot är de övre 25 procenten något mer varierande än resterande del. Detta betyder att 

samtidigt som 75 procent av sidorna har ungefär samma läsbarhet sticker några sidor ut med en 

något sämre läsbarhet. Däremot är maxvärdet hos NO-boken fortfarande kring det normala för 

barn- och ungdomslitteratur. Således ligger samtliga resultat i NO-boken inom normala för 

barn- och ungdomslitteratur. 

 

Figur 4. Resultaten av LIX-analysen av läromedlen. 

 

Boken om NO har ett medianvärde runt LIX 26. Resultatet är lägre än vad som är normalt för 

barn och ungdomslitteratur (se tabell 3) och en mycket lätt text (jfr tabell 2). Boken om NO har 

en stor variationsbredd, vilket innebär att läsbarheten varierar mycket mellan olika sidor. 
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Samtidigt som det finns sidor med ett väldigt lågt läsbarhetsindex, under LIX 15, har Boken om 

NO ett maxvärde på LIX 37. Vilket innebär att en av sidorna är jämfört med tidigare forskning 

på gränsen till att klassas som en medelsvår text (se tabell 2) och att läsbarheten motsvarar 

ungefär läsbarheten i dags- och veckopress (se tabell 3). Således är svårigheten i Boken om NO 

varierande och motsvarar allt från en väldigt lätt barnbok till en medelsvår tidningstext.  

 

Jämför man de båda läromedlen för årskurs tre har NO-boken ett lägre medianvärde jämfört 

med Boken om NO. NO-boken har ett mindre kvartilavstånd och en mycket mindre 

variationsbredd vilket pekar på att läsbarheten är på en jämnare nivå i NO-boken. Boken om NO 

har även ett maxvärde som är långt över det i NO-boken. Resultaten pekar således på att nivån 

på läsbarheten både är lägre och jämnare i NO-boken. 

 

Vid analysen av årskurs fyra läromedlen har Fysik och Kemi ett medianvärde på LIX 28, vilket 

utifrån tidigare forskning bör klassas som en mycket lätt text (se tabell 2) och motsvarar drygt 

normalvärdet för barn- och ungdomslitteratur (se tabell 3). Läromedlet har en liten 

variationsbredd vilket betyder att läsbarheten är på ungefär lika nivå på alla sidor. Dess 

maxvärde når däremot något högre och motsvarar vad som är vanligt i skönlitteratur (se tabell 

3).  

 

Boken om Fysik och Kemi har ett medianvärde kring LIX 28, vilket drygt motsvarar läsbarheten 

i barn- och ungdomslitteratur (se tabell 3). Variationsbredden är dock relativt stor, vilket 

innebär att resultaten varierar mycket mellan sidorna. Variationen rör sig mellan cirka LIX 22 

till maxvärdet på LIX 40. LIX 40 motsvarar ungefär vad som är vanligt i dags- och veckopress 

(se tabell 3). Således varierar läsbarheten mellan vad som är vanligt i en ganska lätt barnbok till 

vad som är vanligt i en tidningstext för vuxna. 

 

Koll på NO har ett LIX-värde på 26, vilket motsvarar normalvärdet i barn- och 

ungdomslitteratur (se tabell 3). Kvartilavståndet och de nedre 25 % har en liten spridning, vilket 

pekar på en ganska jämn läsbarhet mellan sidorna. Dess övre kvartil slutar vid ungefär LIX 28, 

vilket ungefär motsvarar normalvärdet för barn- och ungdomslitteratur (se tabell 3). De övre 25 

% är däremot ganska utspridda och når ett maxvärde på LIX 35, detta är över vad som är normalt 

i skönlitteratur (se tabell 3).  

 

Vid en jämförelse av årskurs fyra läromedlen är medianvärdet för Fysik och Kemi och Boken 

om Fysik och Kemi relativt lika vilket indikerar att läsbarheten är på ungefär samma nivå. Koll 

på NO har ett något lägre medianvärde. Detta indikerar att Koll på NO är mer lättläst. Koll på 

NO har även sin låda placerad lägre än övriga läromedel, vilket även det pekar på att läsbarheten 

är bättre hos Koll på NO. Boken om Fysik och Kemi har den största variationsbredden, vilket 

innebär att läsbarheten varierar mest mellan olika sidor i den jämfört med övriga läromedel. 

Boken om Fysik och Kemi har även det högsta maxvärdet av de tre, således innehåller 

läromedlet den sidan som är mest svårläst.  
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Jämför man de två årskurserna med varandra är det svårt att se några generella skillnader. Detta 

på grund av att årskurs tre läromedlet Boken om NO innehåller höga värden. Ser man endast till 

NO-boken jämfört med årskurs fyra läromedlen går det att se att det sker en ökning av 

medianvärdet, lådornas position och maxvärdet. Detta betyder att texterna blir mer svårlästa i 

årskurs fyra. Hur stora skillnaderna är skiljer sig dock beroende på vilket läromedel man jämför 

med. Görs samma jämförelse för Boken om NOs medianvärde har Fysik och Kemi och Boken 

om Fysik ett något högre LIX-värde. Således är texterna lite mer svårlästa. Däremot har Koll på 

NO ett lägre LIX-värde. Detta innebär att årskurs fyra läromedlet Koll på NO är mer lättläst 

jämfört med årskurs tre läromedlet Boken om NO. Boken om NO har även ett maxvärde som är 

mycket högre än maxvärdet i Fysik och Kemi och Koll på NO. Slutligen går det att se att 

läsbarheten varierar mycket beroende på vilket läromedel som används.  

 

 

6.4 Sammanfattning 

Nedan görs en sammanfattning av resultaten uppdelat på varje läromedel.  

 

NO-boken har en av de lägsta indikationerna på abstraktion i studien, dock är resultatet högt 

jämfört med tidigare forskning. Läromedlet har en lexikaldensitet på ungefär samma nivå som 

övriga läromedel, vilket är en relativt hög nivå jämfört med tidigare forskning. Samtidigt är 

NO-boken, trots den höga abstraktionen och lexikala densiteten, mer lättläst (sett utifrån måttet 

LIX) jämfört med de övriga läromedlen i studien och tidigare forskning. 

 

Boken om NO har ett lägre medianvärde av nominalkvot jämfört med NO-boken, dock 

innehåller Boken om NO sidor med högre grad av abstraktion än NO-boken. Boken om NO har 

även, likt de övriga i studien, en hög lexikal densitet. Medianvärdet för läsbarhet motsvarar 

ungefär vad tidigare forskning menar är normalt för barn- och ungdomslitteratur. Däremot 

innehåller läromedlet flertalet sidor som är svårlästa (sett utifrån måttet LIX) jämfört med NO-

boken och med hänsyn till vilka åldrar som läromedlet är ämnat åt.  

 

Fysik och Kemi har indikationer på abstraktion som är relativt hög för de aktuella årskurserna, 

de är en bra bit över vad elever i gymnasiet ska klara av att läsa. Den lexikala densiteten är även 

den hög jämfört med tidigare forskning. Slutligen är läsbarheten i Fysik och Kemi på en nivå 

som är normal för den avsedda årskursen. Läsbarheten (sett utifrån måttet LIX) håller även en 

relativt jämn nivå jämfört med de övriga läromedlen för mellanstadiet.  

 

Boken om fysik och kemi har även den indikationer på en hög grad av abstraktion jämfört med 

tidigare forskning. Den lexikala densiteten är likt de andra på en hög nivå jämfört med tidigare 

forskning. Medianen för läsbarhet är på en normal nivå för barn- och ungdomslitteratur. 

Däremot varierar svårigheten mycket i läromedlet och vissa sidor är svårlästa (sett utifrån måttet 

LIX), läsbarheten ligger på en nivå som jämfört med tidigare forskning är hög för den aktuella 

årskursen.  
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Koll på NO uppvisar höga resultat vad det gäller indikationer på abstraktion jämfört med 

tidigare forskning, resultaten är även den här studiens högsta. Den lexikala densiteten är likt de 

övriga läromedlen hög jämfört med tidigare forskning. Läsbarheten (sett utifrån måttet LIX) är 

runt normalvärdet för barn- och ungdomslitteratur, således på en relativt bra nivå för den 

aktuella årskursen. Trots det finns en viss variation hos läromedlet och några sidor är relativt 

svårlästa.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt för jag en diskussion först kring resultaten för varje specifik svårighet som 

analyseras. Sedan diskuterar jag vad resultaten betyder för lärare respektive 

läromedelsförfattare. Detta görs mot bakgrund av vad resultaten av studien innebär för eleverna 

som använder läromedlen. 

 

Eftersom abstraktion utgör en svårighet i naturvetenskapliga texter (se bland annat Edling, 

2006), undersöks hur ofta abstraktion förekommer i läromedlen. Jag gör detta genom att 

använda måttet nominalkvot som indikator på hur ofta abstraktion förekommer i texterna. Det 

är således inte de faktiska abstraktionerna som identifieras, utan endast indikationer av 

nominaliseringar som i sin tur ger indikationer på abstraktion i texterna. Resultaten av 

nominalkvotsanalysen indikerar att läromedlen i denna studie har en hög abstraktionsnivå som 

är i nivå med vad som är normalt i gymnasieprosa (se tabell 1). Dessutom varierar graden av 

abstraktion mellan olika sidor (se 6.1). Detta ställer höga krav på elever som är i inledningen 

av sin läsutveckling. I fyra av fem läromedel når maxvärdet för nominalkvoten över 1,2, vilket 

är högre än något normalvärde för de genrer som beskrivits i tidigare forskning (se tabell 1). 

Således räcker det inte för eleverna att kunna hantera samma grad av abstraktion som elever på 

gymnasienivå. För att kunna förstå samtliga sidor i läromedlen krävs att eleverna kan hantera 

en ännu högre grad av abstraktion. Eleverna i både årskurs tre och årskurs fyra möter en mycket 

hög grad av abstraktion i NO-läromedlen. Intressant är att variationen, samt max- och minimum 

värden ser olika ut hos samtliga läromedel (se figur 2). Det innebär att graden av abstraktion 

som eleverna möter i läromedlen skiljer sig beroende på vilket läromedel som används. 

Exempelvis har den sida med högst grad av abstraktion i Koll på NO högre grad av abstraktion 

än vad som finns i den sidan med högst grad av abstraktion i Fysik och Kemi. Detta betyder att 

eleverna måste kunna hantera en högre grad av abstraktion i Koll på NO jämfört med Fysik och 

Kemi. Att det förekommer skillnader mellan de olika läromedlen är intressant då det är samma 

tema som analyserats i alla läromedel. Temat ”vatten” är i sig inte olika abstrakt beroende på 

vem som beskriver det, utan det kan teoretiskt sett beskrivas på samma sätt och med samma 

grad av abstraktion i samtliga läromedel. Trots det förekommer skillnaderna mellan 

läromedlens grad av abstraktion. Detta innebär att det är författarnas sätt att beskriva vatten som 

gör läromedlen olika abstrakta, och att det således går att påverka vilken grad av abstraktion 

som finns i texterna. Slutligen går det även att se att graden av abstraktion ökar från årskurs tre 

till fyra. Således styrker min studie Edling (2004, 2006) och Schleppegrell (2004) som menar 

att graden av abstraktion ökar ju högre upp i skolans årskurser man kommer. Detta innebär att 

eleverna får möjlighet till en progressiv ökning av abstraktionsnivån genom årskurserna, vilket 

kan anses vara fördelaktigt. Däremot pekar min studie på att abstraktionsnivån i 

naturvetenskapliga läromedel inleds på en hög nivå, vilket betyder att eleverna måste hantera 

abstraktionerna redan från början av sina naturvetenskapliga studier. Detta innebär att de är de 

elever som på förhand kan hantera den höga graden av abstraktion som har möjlighet att få ut 

mest av texterna och undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Eftersom jag i denna 

studie endast mäter indikationer av abstraktion behövs det ytterligare studier för att analysera 

graden av abstraktion. Det vore även intressant att undersöka förekomsten av verb i passiv form 



29 
 
 

(se 2.2) i dessa texter. Detta då man genom att skriva i passiv form gör texterna mindre konkreta 

genom att aktörer ofta döljs (af Geijerstam, 2006; Holmberg & Karlsson, 2006), vilket kan bidra 

med ytterligare en svårighet för eleverna. 

 

Resultaten visar även att de analyserade läromedlen innehåller en väldigt hög lexikal densitet 

(se 6.2) som jämfört med tidigare forskning motsvarar väldigt informationstät 

facklitteratur/faktalitteratur (jfr 4.2.4). Detta innebär att elever i årskurs tre och fyra, i början av 

sin läsutveckling, måste kunna hantera ett lika informationstätt språk som de mest 

informationspackade facklitteraturen/faktalitteraturen. Samtliga läromedel har en lexikal 

densitet som är på en högre nivå än de 40-45% som Korkman (1995) (refererad i Heimann 

Mühlenbock, 2013) menar ska vara normalvärde för svensk kontext. Den lexikala densiteten 

försvårar läsningen för eleverna och gör det svårare för dem att ta till sig det naturvetenskapliga 

innehållet som ska förmedlas genom undervisningen. Intressant är att de två läromedlen för 

årskurs tre har både ett högre medianvärde och ett högre maxvärde än två av årskurs fyra 

läromedlen. Således verkar det inte ske någon ökning av den lexikala densiteten över 

årskurserna. Snarare verkar den lexikala densiteten variera mellan alla fem läromedel och vara 

mer beroende av vem som skrivit läromedlet än vilken årskurs det är avsett för. Att den lexikala 

densiteten är hög i alla läromedlen kan tyda på att en hög lexikal densitet per automatik skapas 

när man formulerar sig i ett naturvetenskapligt språk. Detta stödjer i så fall Halliday (1996) som 

menar att vetenskapligt språk är informationstätt. Trots det förekommer det även här en stor 

variation mellan olika läromedel trots att det är samma tema som behandlas. Detta tyder på att 

även den lexikala densiteten går att anpassa på olika sätt. Det är då fördelaktigt att författare 

försöker formulera sig på ett sätt som låter eleverna successivt lära sig läsa texter med hög 

lexikal densitet. Detta verkar inte ske i nuläget då den lexikala densiteten är väldigt hög redan 

i läromedel för årskurs tre, vilka även enligt förlagen ska fungera ända ner i årskurs ett. En 

anledning till att läromedlen har en hög lexikal densitet kan vara att författare försöker förenkla 

läromedlen för låga åldrar, genom att komprimera textmängden för att eleverna ska behöva läsa 

mindre. För elever som läser texterna innebär det att det blir mycket information att tolka på 

mindre mängd text. Vilket tvärtemot den förenkling som författarna försöker uppnå, istället 

innebär en stor svårighet för eleverna. 

 

Medianvärdena för läsbarhet, utifrån måttet LIX, motsvarar i alla böckerna ungefär vad som är 

normalt för barn- och ungdomslitteratur (se 6.3). Resultaten pekar således på att läsbarheten 

verkar vara på en lämplig nivå för de aktuella årskurserna. Samtidigt skiljer sig variationen 

mellan de olika läromedlen ganska mycket. De läromedel som publicerats av Natur och Kultur: 

NO-boken och Fysik och Kemi, har en ganska liten variation mellan den sida med högst och 

lägst läsbarhet (se 6.3). Deras maxvärden är även relativt låga jämfört med de övriga 

läromedlens (se 6.3). Detta innebär att läsbarheten i dessa läromedel både är högre, och ställer 

jämnare krav på eleverna. I de läromedel som publicerats av Liber: Boken om NO och Boken 

om fysik och kemi, finns en mycket större variation i läsbarheten mellan sidorna jämfört med de 

publicerade av Natur och kultur (se 6.3). För eleverna innebär detta att de på en sida kan ha en 

hög läsbarhet och vara ganska lättläst och på en annan en låg läsbarhet som innebär att sidan är 

mycket svårläst.  
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Sanomas Koll på NO uppvisar jämfört med övriga läromedel en intressant avvikelse då deras 

LIX-värde är lägre än Libers lågstadieläromedel Boken om NO. Således är LIX-värdet hos Koll 

på NO relativt lågt (se 6.3). Koll på NO har de högsta genomsnittligt uppvisade värdena av 

abstraktion (se 6.1) och lexikal densitet (se 6.2) av samtliga läromedel. Koll på NO har således 

denna relativt höga grad av abstraktion och lexikala densitet, vilka är i nivå med övriga 

läromedel för samma årskurs, samtidigt som den har en läsbarhet i nivå med läromedlen för 

lågstadiet. Det verkar därför inte som att abstraktion och lexikal densitet per automatik påverkar 

en texts LIX-värde.  

 

Resultaten av denna studie visar att både nominalkvoten och den lexikala densiteten i de 

analyserade läromedlen har höga värden sett till vilka årskurser som läromedlen är avsedda för. 

Detta kan förklaras genom att säga att det beror på att det naturvetenskapliga språket per 

automatik är svårt och därför innehåller dessa höga grader av svårigheter. Trots det går det att 

se i mina resultat att den språkliga svårigheten skiljer sig mellan olika läromedel, således går 

det uppenbarligen att anpassa det språkliga innehållet på olika sätt. Detta är intressant då 

författare alltså kan göra läromedel där språket inte försvårar för eleverna. De svårigheter som 

läromedlen i denna studie visar upp kan vara en förklaring till varför många elever finner de 

naturvetenskapliga ämnena svåra. Eftersom läromedlen har detta svåra språkbruk kan eleverna 

behöva lägga ner mer energi för att förstå det innehåll som läromedlen försöker förmedla, vilket 

gör innehållet svårare att komma åt för läsaren. 

 

En alternativ förklaring till studiens resultat kan vara att det finns ett samband mellan de olika 

svårigheterna. Edling (2004), Schleppegrell (2004) och Macken Horarik (1996) menar att 

läromedelsförfattare brukar förenkla läromedel för att de ska bli mer lättlästa. Läromedlen i min 

studie har en läsbarhet, sett utifrån ordlängd och meningslängd, som är på en nivå som är normal 

för barn- och ungdomslitteratur, vilket pekar på att läsbarhet är en svårighet som tas hänsyn till. 

Det kan vara så att de låga LIX-värdena hänger samman med läromedlens höga lexikala 

densitet. Detta eftersom LIX mäter meningslängd och ordlängd. Ett sätt att sänka LIX-värdet 

hos en text är därför att skriva kortare meningar. Ett vanligt sätt för författare att skriva kortare 

meningar är genom att undvika användning av konnektiv (Wellington & Osborne, 2001) som i 

längre meningar binder samman olika satser med varandra. Konnektiv kan minska en texts 

lexikala densitet. Detta kan förklara varför texter med låga LIX-värden samtidigt har en hög 

lexikal densitet. Anledningen till att konnektiver kan tas bort i de kortare meningarna är att de 

inte är tvungna att vara med, däremot underlättar konnektiver läsningen av texterna då de 

beskriver hur olika delar av texten binder samman med varandra. Naturvetenskapliga begrepp 

hänger samman med varandra i vad Lemke (1990) kallar semantiska relationer. Det är troligt 

att konnektiv, som binder samman olika textdelar, underlättar för läsarens förståelse av hur 

olika delar av texten förhåller sig till varandra. Det innebär i så fall att när författare kortar ner 

meningar för att förbättra textens läsbarhet, blir textens innehåll svårare att förstå. Det finns 

därför ett behov av att undersöka sambandet mellan meningslängden och textens lexikala 

densitet för att se vad de kortare meningarna gör med texterna, om det är så att de kortare 

meningarna faktiskt gör texterna svårare då den lexikala densiteten ökar och sambandet mellan 



31 
 
 

olika delar av texterna blir otydligare. De låga LIX-värdena kan även bero på att författarna 

undviker långa ord. Detta är problematiskt då eleverna behöver lära sig hantera långa ord, då 

det är något som finns inom naturvetenskapen (Wellington & Osborne, 2001). Denna studie 

pekar på att författare inte verkar ta hänsyn till abstraktion och den lexikala densiteten när de 

skriver läromedelstexterna, detta då resultaten är höga för de aktuella årskurserna. Detta skulle 

kunna bero på att läromedelsförfattare inte är medvetna om de specifika svårigheter som 

existerar inom det naturvetenskapliga språket utan endast anpassar det utifrån allmänna 

aspekter exempelvis ordlängd och meningslängd.  

 

Lärare måste ta hänsyn till att det finns skillnader mellan läromedel när de väljer läromedel. 

När lärare väljer läromedel från olika förlag, väljer de inte bara mellan exempelvis olika 

layouter och pris. De väljer mellan läromedel som har olika språkligt innehåll som kan påverka 

undervisningen och elevernas lärande på olika sätt. Då språket påverkar elevers möjligheter att 

ta till sig läromedlens innehåll, är det viktigt att lärare väljer läromedel vars språk inte skapar 

ett hinder för elevernas lärande. Eftersom läromedlen uppvisar höga grader av svårigheter är 

det viktigt att lärare hjälper sina elever att läsa texterna. Lärare bör exempelvis vara medvetna 

om att läsbarheten varierar, inte bara mellan läromedel utan även inom läromedel, och hjälpa 

eleverna genom att bland annat ge mer tid eller förklara sidor som kan vara på en för hög nivå 

för eleverna. Detta är extra viktigt när läromedel innehåller extremvärden, som Boken om NO 

och Boken om fysik och kemi, där de svåraste sidorna motsvarar läsbarheten (sett utifrån måttet 

LIX) hos tidningstexter för vuxna, vilket kan anses vara en för hög nivå för elever i årskurs tre 

och fyra att läsa på egen hand. Lärare måste ge eleverna tid för att lära sig hur det 

naturvetenskapliga språket fungerar och hur man tolkar de språkliga egenheter som finns. Av 

vikt är då att lärarna aktivt arbetar med eleverna och lär dem hur man tolkar de specifika 

språkbruk som finns inom naturvetenskapen. Eleverna måste få lära sig att förstå den 

komplicerade väv av begrepp och formuleringssätt som det naturvetenskapliga språket innebär. 

Om lärare misslyckas att få eleverna att utveckla och förstå ett naturvetenskapligt språk riskerar 

elevernas framgångar inom de naturvetenskapliga ämnena att bli beroende på deras egen 

språkliga förmåga och tidigare kunskap. Något som ofta beror på vilken samhällsklass som 

eleverna tillhör (Magnusson, 2011), vilket innebär att samhällsklass blir det som avgör om 

elever lyckas eller inte inom de naturvetenskapliga ämnena. Detta stöds av tidigare forskning 

som visar att socioekonomisk bakgrund hänger samman med elevers prestationer inom de 

naturvetenskapliga ämnena (Skolverket, 2012). 

 

Denna studie visar att det går att formulera språket i läromedel på olika sätt, vilket leder till 

olika grad av svårigheter för läsaren. Det krävs dock att författare har kunskap om hur språket 

påverkar och fungerar inom den naturvetenskapliga grenen. Som denna studie visar verkar det 

inte som att de specifika svårigheterna som naturvetenskapliga språket har är något som 

personer som gör läromedel tar hänsyn till. Läromedelsförfattare måste istället göra läromedel 

där den språkliga aspekten inte sätter upp ett hinder för eleverna. Detta betyder dock inte att 

läromedelsförfattare helt ska ta bort den språkliga svårigheten, om det ens är möjligt. Eleverna 

måste få möjlighet att tidigt utveckla ett naturvetenskapligt språk för att kunna delta i 

naturvetenskapliga sammanhang i det vuxna livet. Läromedelsförfattare bör skapa läromedel 
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där eleverna får möjlighet till en språklig progression genom hela deras utbildning, där de 

succesivt kan lära sig hantera de svårigheter som finns i det naturvetenskapliga språket. Risken 

med att läromedlen saknar en progression är att eleverna inte utvecklar det naturvetenskapliga 

språket och att de inte kan delta i naturvetenskapliga sammanhang i framtiden. Eftersom 

läromedel är de modeller som elever har för hur det naturvetenskapliga språket ska formuleras 

(Martin, 1996), är det viktigt att läromedelsförfattare använder sig av ett naturvetenskapligt 

språk i läromedlen. Däremot bör det vara möjligt att formulera sig på ett sätt som är mer i nivå 

med den aktuella årskursen. Idag är även större delen av de läromedel som erbjuds 

helstadietäckande. Detta innebär att eleverna mellan årskurs 1-6 kommer att möta endast två 

läromedel inom den naturvetenskapliga undervisningen under sex års tid. Eftersom större delen 

av de texter som elever möter i skolan är just läromedelstexter (Edling, 2006, s. 46; Martin, 

1996, s. 167), innebär detta att elever under dessa sex år endast får möjlighet till språklig 

progression vid ett tillfälle; den årskursövergång, tre till fyra, som studeras i denna studie. 

Läromedelstexter bör skapas för att erbjuda eleverna språklig progression genom hela deras 

utveckling, detta finner stöd hos Edling (2006, s. 46) som menar läromedlen hjälper elever att 

utveckla ett mer specialiserat språkbruk. Annars riskerar eleverna att hindras av de trösklar som 

stadieövergångarna kommer att innebära.  

 

Det visas i denna studie att det naturvetenskapliga språket i läromedel för NO-undervisningen 

innehåller språkliga svårigheter. Detta är något som elever måste lära sig hantera. Vikten av ett 

välutvecklat språk framhålls för samtliga språkämnen i den svenska läroplanen (Skolverket, 

2011):  

 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” 

(Skolverket, 2011, s. 76, 87, 222, 239, 258)  

 

Texten återfinns dock ingen annanstans i läroplanen. Detta är olyckligt då språket har en stor 

påverkan på elevers lärande inom de naturvetenskapliga ämnena. Språket bör lyftas fram på 

liknande sätt i läroplanen även för de naturvetenskapliga ämnena (se Skolverket, 2011). Ett 

argument för ett sådant tillägg är att Schoultz (1998, s. 30-31) menar på att elever visar upp en 

osäkerhet i att använda sig av just det naturvetenskapliga språket. Detta pekar på att språket är 

en aspekt som bör uppmärksammas mer i den naturvetenskapliga undervisningen. 
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8. Slutsats  

Utifrån resultaten i denna studie går det att se att samtliga läromedel i studien innehåller en hög 

grad av språkliga svårigheter relativt till de aktuella årskurserna. Både graden av abstraktion 

och den lexikala densiteten är på en hög nivå. Den enda analyserade svårigheten som inte är på 

en hög nivå är läsbarheten, vilken kan anses vara på en rimlig nivå för de aktuella årskurserna. 

Graden av abstraktion ökar mellan årskurserna, medan den lexikala densiteten är på ungefär 

samma nivå i alla läromedel. Även läsbarheten ökar mellan årskurserna, dock avviker ett 

läromedel för den äldre årskursen och har en läsbarhet i nivå med den yngre årskursens 

läromedel. Resultaten pekar på att samtliga språkliga svårigheterna varierar mellan de olika 

läromedlen, både för läromedlen i årskurs tre och fyra. Både graden av svårigheterna och 

variationsbredden varierar mellan läromedel avsedda för samma årskurser. Detta innebär att 

elever möter olika språkliga svårigheter beroende på vilket läromedel som används. Samtidigt 

pekar resultaten på att läromedel går att språkligt utforma på olika sätt, och att läromedlen kan 

innehålla olika grad av svårighet trots att de behandlar samma ämnesområde. Detta innebär att 

läromedelssvårigheten går att anpassa till exempelvis specifika årskurser. 

 

Genom att skapa läromedel som tar hänsyn till naturvetenskapens språkliga svårigheter ökas 

chansen att elever utvecklar det naturvetenskapliga sättet att formulera sig och tänka. Elever får 

då lättare att ta del av undervisningen och ta till sig den kunskap som förmedlas. Om elever 

klarar sig bra i undervisningen är det troligt att de tycker att undervisningen är roligare och vill 

delta aktivt i den. Det är troligt att man genom att skapa språkmedvetna läromedel gör det 

möjligt att fånga många av de elever som ofta alieneras av den naturvetenskapliga 

undervisningen. Det bör även vara gynnsamt om NO-läromedel är mer anpassade till specifika 

årskurser.  

 

I denna studie analyseras abstraktion genom att observera indikationer av nominaliseringar. 

Nominaliseringar som i sin tur ger indikationer på graden av abstraktion. Det innebär att 

abstraktion mäts genom att se en indikation av en indikation av abstraktion. Indikationerna 

behöver inte betyda att texterna är abstrakta, utan endast att det finns just indikationer på 

abstraktion. Därför bör fördjupande undersökningar göras av abstraktionen i texterna. Måttet 

LIX har används för att mäta läsbarheten hos texterna i studien. Man bör tänka på att LIX inte 

är ett heltäckande läsbarhetsmått, utan man ser endast till två aspekter som påverkar en texts 

läsbarhet, trots att det finns många fler aspekter som kan göra en text svårläst. Därför finns det 

behov att studera andra aspekter som påverkar texternas läsbarhet. 

 

Vidare är det av intresse att undersöka ett större textunderlag för att kunna dra mer generella 

slutsatser. Även elevers subjektiva uppfattning av dessa läromedel är av intresse att undersöka. 

Det vore intressant att jämföra dem med resultaten av denna studie, eller liknande studier som 

denna, för att kunna ta reda på om det finns några samband mellan elevers inställning till 

naturvetenskapliga ämnena och de svårigheter som finns i de läromedel som används. Det är 

även viktigt att jämföra vilken typ av information som de olika läromedlen förmedlar. Huruvida 

kunskapsinnehållet skiljer sig, både i kvalité och kvantitet, och hur detta hänger ihop med 
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läromedlens svårighetsgrad. Slutligen vore det intressant att göra liknande analyser på 

läromedel i andra ämnen för att ta reda på om svårigheterna skiljer sig mellan olika ämnen. 

Detta skulle även kunna jämföras med elevernas inställning till de olika ämnena, för att kunna 

se om det finns något samband mellan elevernas inställning till ämnena och de språkliga 

svårigheter som finns.  

 

Slutligen bör läromedelsförfattare se över det språkliga innehållet i sina läromedel. Detta då det 

finns svårigheter som försvårar för eleverna i samtliga läromedel i denna studie. Det räcker inte 

med att läromedel bara är innehållsmässigt anpassade. Eleverna behöver läromedel där även 

det naturvetenskapliga språket är anpassat till deras ålder och som erbjuder dem en språklig 

progression genom skolåren för att de ska kunna utveckla ett naturvetenskapligt språk. Enligt 

den svenska läroplanen (Skolverket, 2011, s. 111, 127, 144) ska alla elever kunna förstå och 

tolka naturvetenskapliga fenomen. För att göra detta krävs att elever utvecklar ett 

naturvetenskapligt språk. Risken om de inte gör detta är bland annat att de får svårt att förstå 

och diskutera naturvetenskapliga frågor. Detta är problematiskt då eleverna i framtiden ska 

kunna delta i samhällets beslutsprocesser, som kan innefatta naturvetenskapliga frågor. Då 

utvecklandet av naturvetenskapligt språk är bundet till socioekonomisk bakgrund riskerar 

samhällsbeslut kring naturvetenskapliga frågor att hamna i händerna på en mindre grupp 

människor med liknande socioekonomiska bakgrund. Således blir bristen på ett 

naturvetenskapligt språk en fara för demokratin, då alla medborgare inte kan delta i beslut kring 

naturvetenskapliga frågor. Därför bör det naturvetenskapliga språket uppmärksammas mer i 

skolans undervisning.   



35 
 
 

9. Referenser  

Artiklar 

Edling, Agnes. (2004). Abstraktion kan spränga gränser. Språkvård (3), s. 27-32. 

http://www.sprakradet.se/språkvård_pdf [Hämtad 2015-03-28] 

 

Fang, Zhihui. (2006). The Language Demands of Science Reading in Middle School. 

International journal of science education. 28(5), s. 491-520. 

http://www.ed.sc.edu/raisse/pdf/ScienceArticles/LanguageDemandsofScienceReadinginMiddl

eSchool.pdf [Hämtad 2015-04-03] 

 

af Geijerstam, Åsa. (2010). Om skrivande i naturorienterande ämnen i Olofsson, Mikael (red.) 

(2010). Symposium 2009: genrer och funktionellt språk i teori och praktik, s.178-189. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:373766/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2015-03-28] 

 

Holmberg, Per. Grahn, Inga-Lill. Magnusson, Ulrika. (2014). Systemisk-funktionell lingvistik: 

att analysera språkets betydelsepotential. Folkmålsstudier (52), s. 9-30.  

https://www.academia.edu/8186527/Systemisk-

funktionell_lingvistik._Att_analysera_spr%C3%A5kets_betydelsepotential [Hämtad 2015-05-

11] 

 

Avhandlingar 

Adolfsson, Lena (2011). Attityder till naturvetenskap: Förändringar av flickors och pojkars 

attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007. Lic.-avh. Umeå: Umeå universitet, 2011. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-44390 [Hämtad 2015-05-08] 

 

Edling, Agnes (2006). Abstraction and authority in textbooks: the textual paths towards 

specialized language. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2006. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6989 [Hämtad 2015-03-28] 

 

Einarsson, Jan (1978). Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier. Diss. Lund: Univ. 

 

af Geijerstam, Åsa (2006). Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Diss. Uppsala: 

Uppsala universitet, 2006. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:169321/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2015-03-29] 

 

Heimann Mühlenbock, Katarina (2013). I see what you mean: assessing readability for specific 

target groups. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2013. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32472 [Hämtad 2015-03-29] 

 

Magnusson, Ulrika (2011). Skolspråk i utveckling: en- och flerspråkiga elevers bruk av 

grammatiska metaforer i senare skolår. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011. 

http://hdl.handle.net/2077/26644 [Hämtad 2015-04-22] 

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32472


36 
 
 

Nygård Larsson, Pia (2011). Biologiämnets texter: text, språk och lärande i en språkligt 

heterogen gymnasieklass. Diss. Lund: Lunds universitet, 2011, Malmö, 2011. 

http://hdl.handle.net/2043/11909 [Hämtad 2015-03-31] 

Schoultz, Jan (1998). Kommunikation, kontext och artefakt: studier av elevers behärskning av 

naturvetenskapliga diskurser. Lic.-avh. Linköping: Univ. 

Böcker: 

Björnsson, Carl-Hugo (1968). Läsbarhet. Stockholm: Liber. 

 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Eggins, Suzanne (2004). An introduction to systemic functional linguistics. 2. uppl. New York: 

Continuum. 

http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=sS7UXugIIg8C&oi=fnd&pg=PR13&dq=eggins+

1994+an+introduction+to+systemic+functional+linguistics&ots=xboAMpRuXc&sig=hEWdc

bonTmo1N5g0eZr8A8LX62U&redir_esc=y#v=onepage&q=eggins%201994%20an%20intro

duction%20to%20systemic%20functional%20linguistics&f=false 

 

Halliday, M. A. K. (1996). Some grammatical problems in scientific English i Halliday, M. A. 

K. & Martin, J. R. (1996[1993]). Writing science: literacy and discursive power. London: 

Falmer Press. 

http://site.ebrary.com.ezproxy.its.uu.se/lib/uppsala/reader.action?docID=10017617 

Halliday, M. A. K. & Martin, J. R. (1996[1993]). Writing science: literacy and discursive 

power. London: Falmer Press. 

http://site.ebrary.com.ezproxy.its.uu.se/lib/uppsala/reader.action?docID=10017617 

Halliday, M. A. K. & Webster, Jonathan (2003). On language and linguistics. New York: 

Continuum. 

http://site.ebrary.com.ezproxy.its.uu.se/lib/uppsala/reader.action?docID=10224743 

Halliday, M. A. K. (2004). An introduction to functional grammar. 3. uppl. London: Arnold. 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. 

Lund: Studentlitteratur. 

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2006). Grammatik med betydelse: en introduktion till 

funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Korkman, Christina (1995). Tvåspråkighet och skriftlig framställning: en undersökning av 

tvåspråkiga elevers uppsatser i den finlandssvenska grundskolan. Diss. Helsingfors: Univ. 

Lemke, Jay L. (1990). Talking science: language, learning, and values. Norwood, N.J.: Ablex. 

http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=sS7UXugIIg8C&oi=fnd&pg=PR13&dq=eggins+1994+an+introduction+to+systemic+functional+linguistics&ots=xboAMpRuXc&sig=hEWdcbonTmo1N5g0eZr8A8LX62U&redir_esc=y#v=onepage&q=eggins%201994%20an%20introduction%20to%20systemic%20functional%20linguistics&f=false
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=sS7UXugIIg8C&oi=fnd&pg=PR13&dq=eggins+1994+an+introduction+to+systemic+functional+linguistics&ots=xboAMpRuXc&sig=hEWdcbonTmo1N5g0eZr8A8LX62U&redir_esc=y#v=onepage&q=eggins%201994%20an%20introduction%20to%20systemic%20functional%20linguistics&f=false
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=sS7UXugIIg8C&oi=fnd&pg=PR13&dq=eggins+1994+an+introduction+to+systemic+functional+linguistics&ots=xboAMpRuXc&sig=hEWdcbonTmo1N5g0eZr8A8LX62U&redir_esc=y#v=onepage&q=eggins%201994%20an%20introduction%20to%20systemic%20functional%20linguistics&f=false
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=sS7UXugIIg8C&oi=fnd&pg=PR13&dq=eggins+1994+an+introduction+to+systemic+functional+linguistics&ots=xboAMpRuXc&sig=hEWdcbonTmo1N5g0eZr8A8LX62U&redir_esc=y#v=onepage&q=eggins%201994%20an%20introduction%20to%20systemic%20functional%20linguistics&f=false


37 
 
 

Lundin, Katarina (2009). Tala om språk: grammatik för lärarstuderande. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Martin, J. R. (1996). Literacy in Science: Learning to Handle Text as Technology. i Halliday, 

M. A. K. & Martin, J. R. (1996[1993]). Writing science: literacy and discursive power. 

London: Falmer Press. 

http://site.ebrary.com.ezproxy.its.uu.se/lib/uppsala/reader.action?docID=10017617 

Macken Horarik, Mary (1996). Literacy and learning across the curriculum: towards a model 

of register for secondary school teachers. I Hasan, Ruqaiya & Williams, Geoffrey (red.) (1996). 

Literacy in society. London: Longman. 

Melin, Lars & Lange, Sven (2000). Att analysera text: stilanalys med exempel. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Nyström, Catharina (2001). Hur hänger det ihop?: en bok om textbindning. Uppsala: Hallgren 

& Fallgren. 

 

Schleppegrell, Mary J. (2004). The language of schooling: a functional linguistics perspective. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Stubbs, Michael (1996). Text and corpus analysis: computer-assisted studies of language and 

culture. Cambridge, Mass.: Blackwell. 

Ure, Jean. (1971). Lexical density and register differentiation. I Perren, G.E. & Trim, J.L.M 

(1971). Applications of linguistics: Selected papers of the Second International Congress of 

Applied Linguistics, Cambridge 1969. London: Cambridge University Press. 
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10. Bilaga 1 

Nedan redovisas studiens resultat för värden av nominalkvot, lexikal densitet och LIX-värde, 

för varje enskild sida för de olika läromedlen. 

 

                                                           
*NQ; Nominalkvot 
*LD: Lexikal densitet 

*LIX: Läsbarhetsindex  

 

Lågstadiet NO-boken (Enwall, Johansson & 

Skiöld, 2011) 

Boken om NO (Persson, 2013) 

Sida NQ* LD* LIX*1 NQ* LD* LIX* 

1 1,000 67,2 % 24 1,033 64,7 % 27 

2 0,644 62,1 % 21 0,867 57,5 % 30 

3 0,674 54,9 % 23 1,280 61,2 % 30 

4 0,840 57,1 % 28 1,060 60,0 % 26 

5 0,942 63,1 % 21 0,633 62,1 % 30 

6 0,705 57,1 % 22 1,286 61,9 % 25 

7    1,000 56,5 % 25 

8    0,455 57,1 % 13 

9    0,568 60,8 % 37 

10    0,500 57,6 % 20 

11    0,545 50,0 % 29 

12    0,761 67,4 % 24 

13    0,663 63,7 % 38 

14    0,772 57,6 % 26 

15    0,625 54,5 % 24 

16    0,709 58,9 % 29 

Mellanstadiet Fysik och kemi (Sjöberg & 

Öberg, 2011) 
Boken om fysik och kemi (Persson, 

2004) 
Sida NQ* LD* LIX* NQ* LD* LIX* 

1 1,062 57,5 % 25 0,958 57,1 % 24 

2 1,023 60,3 % 29 0,734 57,6 % 22 

3 1,208 61,1 % 26 1,073 63,5 % 26 

4 1,087 58,5 % 32 0,690 64,4 % 31 

5 0,893 57,6 % 34 0,868 63,0 % 31 

6 0,780 57,4 % 25 1,378 59,4 % 40 

7 0,746 58,8 % 30 0,841 54,1 % 26 

8 0,706 64,5 % 28 0,860 59,8 % 34 

Årskursspecifikt- 

läromedel 

Koll på NO (Hjernquist & 

Rudstedt, 2014) 

Sida NQ*2 LD* LIX* 

1 0,875 59,8 % 28 

2 1,344 59,4 % 23 

3 0,875 58,9 % 23 

4 0,650 60,7 % 22 

5 1,105 70,8 % 35 
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6 1,640 64,0 % 23 

7 0,985 60,0 % 29 

8 1,016 60,1 % 28 


