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Sammandrag 

I studien undersöktes hur texter i läromedel för nyanlända andraspråkselever förhöll sig 

till begreppet läsbarhet i jämförelse med två läromedel för studie- och yrkesförberedande 

gymnasieprogram. Läsbarheten i dessa analyserades med den systemiska funktionella 

lingvistiken som metod för att undersöka läromedlens användning av verbprocesser, 

agens i materiella verbprocesser och nominaliseringar som grammatiska metaforer.  

 Resultaten visade att läromedlet för nyanlända förhöll sig till läsbarhet genom att 

använda frekventa verb i texten för att förklara nominaliseringar som utgjorde de centrala 

begreppen för kapitlet. Användningen av verbprocesser, agens och grammatiska 

metaforer var i samtliga läromedel väldigt lik med undantaget att läromedlen för de 

studie- och yrkesförberedande programmen använde sig av fler icke-mänskliga agenser 

för att dölja deltagare och fler skriftspråkliga grammatiska metaforer som skyldigheter. 

Inga stora skillnader mellan användningen av verbprocesser, agens och grammatiska 

metaforer identifierades mellan de två läromedlen för gymnasieprogrammen. Resultaten 

visade tydligt att ju högre nivå på läromedlet desto större krav ställer det på elevers 

förkunskaper och språkregister. 
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1 Inledning 
 
Det tar idag upp till åtta år för en flerspråkig elev att lära sig att behärska och utveckla ett 

skolspråk, därför spelar undervisningens innehåll en stor roll för andraspråkselevers 

utveckling (Skolverket 2011). Lärare har således ett stort ansvar för att bedriva ett språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt där alla elever har möjlighet att utvecklas (Skolverket 

2016). Skolan ställer stora krav på att elever ska kunna förstå ord med högre 

abstraktionsgrad samtidigt som de ska lära sig att använda språket som ett redskap för 

utveckling (Lindberg 2007). Forskning har i denna fråga visat att lågfrekventa abstrakta 

ord som bilda och  ämnestypiska ord som klimat utgör hinder för andraspråkselever som 

sällan möter sådana ord utanför skoldiskursen (Enström 2013). 

Analoga läromedel har fortfarande en viktig roll i skolans värld trots att 

digitaliseringen fortsätter att växa. Att så många lärare bygger sitt undervisningsmaterial 

på analoga läromedel gör det till obligatorisk läsning för eleverna (Edling 2006), men 

eftersom elevernas skolbakgrunder kan se mycket olika ut behöver ämnesläromedel för 

målgruppen nyanlända andraspråkselever ha ett innehåll där ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt uppmuntras. I valet av läromedel är det därför viktigt att 

reflektera kring vilka krav läromedelstexterna ställer på läsaren gällande svåra ord, 

begrepp och abstrakta ord som är långt ifrån vardagsspråket (Reichenberg 2014). Texter 

inom SO-ämnen klassificeras som väldigt ämnestäta texter med ett språk som distanserar 

sig allt mer ifrån det vardagsspråket. Ju högre upp i årskursen desto mer ämnesspecifika 

blir de (Nygård Larsson 2015). Idag finns det ett flertal ämnesläromedel som riktar sig 

till nyanlända elever med svenska som andraspråk och som bygger på väl uttänkta 

språkliga utmaningar. Frågan är hur dessa ställer sig i kontrast till läromedlen elever 

möter i vidare studier på yrkes- eller studieförberedande program.  

 

2 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med studien är att undersöka läsbarheten i texturval genom den systemiskt 

funktionella lingvistiken. De tre aspekter som kommer att analyseras är texturvalens 

användning av verbprocesser, agens och grammatiska metaforer. Läsbarheten kommer 

att undersökas i läromedel i samhällskunskap för nyanlända andraspråkselever och 

läromedel för studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Syftet med studien är 
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också att jämföra läsbarheten mellan läromedlet för nyanlända med läromedlen för de 

studie- och yrkesförberedande gymnasieprogrammen för att identifiera möjliga likheter 

och skillnader.   

 

• Hur förhåller sig texturvalen till läsbarhet genom användningen av verbprocesser, 

agens och grammatiska metaforer? 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan texturvalen från läromedlen för de 

nyanlända andraspråkseleverna och två gymnasiekurserna gällande användningen 

av verbprocesser, agens och grammatiska metaforer?  

 

 

3 Teoretisk bakgrund 
 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär ett arbetssätt med 

klassrumsaktiviteter som hjälper eleven att utveckla kunskaper och språk genom att lära 

sig använda och förstå ett kontextreducerat språk som är en del av det register som 

återfinns i exempelvis läromedel i NO och SO. Inom den systemisk-funktionella 

lingvistiken (SFL) (Halliday 1973) syftar termen register till det språkbruk som används 

i en viss kontext. Eleven måste således lära sig en rad olika register för att kunna röra sig 

mellan vardagsspråket och ämnesspråket. Situationsbundet språk formas efter kontexten 

(field), relationen mellan författare och läsare (tenor) och på vilket sätt (mode) 

kommunikationen sker (Gibbons 2006; Holmberg & Karlsson 2013). Inom SFL 

identifieras metafunktionell mening i språkbruk genom grammatikanalys där språk 

formas efter sammanhanget, men språket formar också sin kontext.  

 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

En inlärningsteori som ser på språkinlärning och språkutveckling som något socialt 

betingat grundar sig i Lev Vygotskys (1978,1986) sociokulturella perspektiv på lärande. 

Detta innebär att individers utveckling grundar sig i den kulturella, historiska och sociala 

bakgrunden och att deras kunskaper formas efter det sociala sammanhang de befinner sig 

i (Gibbons 2006). Inom det sociokulturella perspektivet på lärande studerar pedagoger 

hur elever tillägnar sig kunskapen som förmedlas genom skolans ramar och huruvida de 

lyckas använda skolans läroprocesser för att uppnå detta (Säljö 2000). Vygotskys 

grundidé kring kunskapsinhämtande är att det främst motiveras utifrån människans vilja 
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till att utvecklas och inhämta ny kunskap. Genom användningen av tidigare kunskaper 

och redskap möjliggörs ny kunskapsinhämtning. Med sin teori om den närmaste 

utvecklingszonen (engelska Zone of proximal development) menar Vygotsky att vi bara 

kan lära oss så mycket på egen hand. För att utvecklas inom ett område kan vi med hjälp 

av en mer erfaren person åstadkomma så mycket mer. Sådan stöttning inom 

skolkontexten kan innebära ett förtydligande av ett påstående eller ett textstycke eller att 

texter styckas upp till mer mindre och tolkningsbara enheter. Att få stöttning i interaktiva 

och sociala situationer är en viktig del i det sociokulturella perspektivet på inlärning. 

(Säljö 2000). Stöttning genom en dekontexualisering av det kontextreducerade i 

lärandesituationer har en positiv inverkan på elevers läsförståelse av läromedel (Säljö 

2000).  

 

3.2 Läsbarhet  

Lärande i skolan handlar i hög grad om ett inhämtande av kunskap genom läsning av 

tryckta texter som läromedel. Därför är det viktigt att elever utvecklar en tillräckligt god 

läsförmåga som tillåter dem att förstå läromedelstexter som är uppbyggda efter ett 

specifikt register. När elever slutar läsa på grund av rädsla för att misslyckas upphör 

utvecklingen av ordförrådet och ordförståelse och därmed påverkas läsförståelsen 

negativt. Elevers läsförståelse utvecklas i möte med texter med högre abstraktionsgrad 

och svårare ordval än texter de är bekanta med i vardagen. För att utmaningen ska leda 

till utveckling är det dock viktigt att sådana texter stöttar genom att ge förklaringar på ord 

och uttryck som möjligtvis inte är bekanta för eleverna sedan tidigare läsning.   

 Texter i samhällskunskap ställer stora krav på elevers förkunskaper eftersom de 

lämnar mycket outsagt. Det förutsätter att förståelsen av texter i sådana läroböcker blir 

lyckade endast om elever har tidigare förkunskaper i ämnet texten handlar om. SO-texter 

ställer även krav på elevers språkkunskaper eftersom mycket information och fakta 

förmedlas i kompakta stycken. Språkbruket i texter som dessa är långt ifrån språkbruket 

elever använder utanför skolkontexten, något som kan upplevas som utmanande för 

elever (Reichenberg 2014).  

 

 

3.3 Systemisk funktionell lingvistik  

Genom Hallidays (1973) systemiska funktionella lingvistik (SFL) beskrivs textens 

grammatik utifrån språkets betydelse i språkanvändning, genom dess deltagare och deras 
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handlingar (Holmberg & Karlsson 2013). Att lära sig anpassa ett språk efter kontexten 

innebär att lära sig behärska ett språkregister (Gibbons 2006). Grunden i grammatiken 

blir därför kontexten och språkbruket. Genom en studie Halliday utförde på sin sons 

språkanvändning kunde han förklara hur behovet av att uttrycka sig med betydelse blev 

den drivande faktorn till språkutveckling och att betydelse kom före grammatiken. Teorin 

grundar sig i att grammatiken inte bara utgör formen utan bygger även betydelse i språket 

genom lexikogrammatiken, hur texters språkval förmedlar betydelser. För att förstå hur 

grammatik bär betydelse bryts det ner i fyra olika skikt: 1) kontexten, 2) betydelsen, 3) 

lexikogrammatiken, 4) de fysiska uttrycken. Kontexten utgör därefter grunden för 

betydelsen och realiseras genom ord och ordkombinationer. Denna realisation leder till 

det tredje skiktet: lexikogrammatiken. Lexikogrammatiken kommer sedan till uttryck 

med hjälp av de fysiska uttrycken, språkljud (Holmberg & Karlsson 2013). 

SFL bygger på tre metafunktioner för att definiera hur vi människor med hjälp av 

språket kan 1) beskriva erfarenheter (ideationella metaskiktet), kommunicera med 

varandra (interpersonella metaskiktet) och organisera informationen vi får genom 

yttranden (textuella metaskiktet). Det är genom dessa tre metafunktionerna vi kan 

uttrycka betydelse genom text och tal. Inom det ideationella metaskiktet beskriver 

processen erfarenheter. Processen beskriver att någonting händer, uppfattas, sägs och är 

knuten till deltagare och omständigheter som tid och plats. Processer utgörs till stor del 

av verbgrupper och har därför en lexikogrammatisk funktion i satsen. Det är huvudverbet 

i satsen som blir processkärnan och som determinerar de viktigaste deltagarna och 

händelserna. Processerna utgörs av fyra olika typer 1) materiella, 2) mentala, 3) 

relationella och 4) verbala. Den process som berör den fysiska världen och där en konkret 

handling utförs benämns den materiella processen. Den här typen av process beskriver 

hur förstadeltagaren utför en konkret handling gentemot andradeltagaren. Denna 

motsvarar antingen ett mål som exempelvis beskriver en specifik utsträckning eller en 

mottagare av handlingen. Sådana här processer är vanligast inom berättelsetexter. Ett 

exempel är vi sprang till skolan där vi är aktören, sprang är processen och till skolan 

målet (Holmberg & Karlsson 2013). 

Mentala processer ingår i den medvetna världen och det är genom dem vi kan 

förklara vad vi upplever, tänker och känner. De mentala processerna består av en 

förstadeltagare, en mental process och en andradeltagare som oftast är ett fenomen och 

ger uttryck för vad förstadeltagaren upplevde. Processer som realiserar perception av 

detta slag är vanligast inom skönlitterära texter som till exempel romaner där 
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karaktärernas upplevelser och känslor är i fokus. Exempel på en mental process är 

meningen kvinnan kände skuld där kvinnan är upplevaren, kände är den mentala 

processen och skuld är fenomenet (Holmberg & Karlsson 2013)    

De relationella processerna ingår i de abstrakta relationernas värld och motsvarar 

verb av typen att vara, heta och ha. Relationella processer består av förstadeltagare, den 

relationella processen och en andradeltagare. Dessa processer binder oftast ihop deltagare 

där andradeltagaren utgörs av något attributivt, något identifierande eller bara något 

existentiellt som beskriver att något finns. Sådana abstrakta processer som inte innebär 

en konkret handling  och där ingenting händer kan oftast hittas i faktatexter och mer 

formella som därmed har en högre stilnivå. I meningen Bilen är röd är bilen 

förstadeltagaren, är den relationella processen och röd agerar som attribut under titeln 

andradeltagare (Holmberg & Karlsson 2013). Det är de relationella processerna som 

anses vara dem mest abstrakta processtyperna i en text. Sådana här processer beskriver 

endast tillstånd och hur saker är och förhåller sig och beskriver därmed ingen konkret 

fysisk process som kan vara tydlig att tolka och identifiera.   

Den fjärde processen, den verbala, ingår både i den medvetna världen och den 

fysiska eftersom den berör fysiska språkliga beteenden och medvetna symboliska 

beteenden som kommunikativa beteenden i text. Förstadeltagaren är oftast en talare som 

utför en verbal process där andradeltagaren utgörs av en lyssnare, utsaga eller ett talmål. 

I satsen Han talade till henne är han förstadeltagare, talar är processen och till henne är 

lyssnaren (Holmberg & Karlsson 2013). Genom att analysera en texts processtyper kan 

man identifiera hur erfarenhetsmässiga betydelser realiseras. Hur tydligt och konkret 

något uttrycks i en text påverkar läsbarheten genom att en konkret text  inte lämnar 

mycket outsagt (Hallesson 2011).  

För att placera rätt verb i rätt processkategori är det viktigt att titta på kontexten 

kring verbprocessen. Vad som står före och efter verbprocessen avgör om det är en 

materiell, mental, relationell eller verbal process. Kontexten avgör därför verbprocessers 

betydelser i olika sammanhang. Detta kan resultera i att en och samma verbprocess kan 

ändra betydelse beroende på funktionen den fyller i just den satsen. 

 

 

3.3.1 Agentivitet  

Att tala om materiella processer innebär även att tala om agentivitet. Genom agentivitet 

kan man beskriva relationen mellan satsers och processers deltagare för att identifiera om 
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det är någon eller något som utför processen eller vem/vad som utsätts för den. Agentivitet 

är vanligast inom materiella processer eftersom det oftast är något/någon som utför en 

handling eller att det sker en händelse. Det är även vanligt inom de verbala processerna 

där någon/något uttrycker eller signalerar något. 

  Det finns två typer av materiella processer, de som är agentiva och de som är passiva 

icke-agentiva. De agentiva processerna utgår ifrån en agent/aktör som utför en handling. 

I meningen Layla tvättar cykeln är Layla aktör, tvättade den materiella processen och 

cykeln ett medium. Ett medium är den deltagare som realiserar processen. I en mening så 

som Layla tvättar cykeln är det tydligt vem som utför handlingen och Layla klassificeras 

därför som en agent. De icke-agentiva processerna är oftast händelser som saknar en 

agent kopplad till den materiella processen. I den passiva satsen Pappret revs är det oklart 

vem det är som ansvarar för händelsen. Revs identifieras som en materiell process men 

eftersom en agent står oskriven blir pappret endast ett medium och en aktör som påverkas 

(Holmberg & Karlsson 2013). Ett annat sätt att dölja agenten är att formulera verbfrasen 

i infinitiv, att flytta. 

 En oskriven agent kan vålla problem i  läsningen av läromedelstexter  eftersom det 

kan bli otydligt vem som utför handlingen. I satsen När kriget utbröt skedde många 

kidnappningar är det givet att det är mänskliga agenter som utför kidnappningarna men 

eftersom agenten är oskriven och inte är kopplad till kriget blir det svårare att identifiera 

vem som utför handlingen att kidnappa. Sådana här oskrivna agenter kan kräva en större 

förförståelse hos eleverna eftersom de måste på egen hand genom läsningen förhålla sig 

till vem som utfört vilken handling (Sellgren 2013).  

 

3.3.2 Grammatiska metaforer 

Inom den systemisk-funktionella lingvistiken är också grammatiska metaforer ett viktigt 

begrepp. Nominaliseringar som grammatiska metaforer är kortfattat förklarat en verbstam 

som förvandlas till ett substantiv oftast med suffix som -ing eller -ning. Verbstammen att 

utvandra blir istället en utvandring. En sådan språklig aspekt kan vålla problem för 

andraspråksinlärare i det svenska språket (Josefsson 2009). Nominaliseringar ingår likt 

verbprocesserna i det ideationella metaskiktet. Funktionen packar in och omorganiserar 

betydelsen och ersätter aktörer/agenter i satser.  

 Att nominaliseringar kan vålla problem för både modersmålstalare och 

andraspråksinlärare beror på att de är vanligast inom det skrivna språket och sällan 

används i tal. Detta är ännu en språkaspekt som skiljer vardagsspråket och skolspråket åt. 
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Strukturen är uppbyggd för att rikta fokus från personer och händelser till att istället 

fokusera på det abstrakta begreppet. Att behärska och förstå nominaliseringar blir mer 

centralt för elever i högre åldrar. Forskning har visat att modersmålstalare inte börjar 

använda nominaliseringar före 13 års ålder eftersom det lärs in mycket senare via 

skriftspråket (Gibbons 2006).  

 

3.4 Register: kontextreducerat ämnesspråk 

En viktig del av skolans uppdrag är att elever ska behärska olika register och därmed 

kunna förstå ett ämnesspråk. Att läsa texter om sådant som berör personliga intressen där 

termer och språkbruk är känt för eleven sedan tidigare innebär inga större kognitiva 

utmaningar men däremot faktatexter formulerade med abstrakt och kontextreducerat 

språk kan bli svårare att förstå och behärska. Elever måste även kunna uttrycka sig om 

mer abstrakta ting där språkanvändningen inte är bunden till situationen. Cummins skiljer 

dessa åt genom begreppen BICS (basic interpersonal communicative skills) som innebär 

det språk elever använder utanför skolkontexten och CALP (cognitive academic language 

proficiency) som översätts till kognitiv kunskapsrelaterad språkkompetens (Cummins 

2017). För att kunna möta de språkkrav skolspråket ställer behöver andraspråkselever 

utveckla just denna kunskapsrelaterade språkkompetens. Språket i skolan innehåller i 

jämförelse med BICS fler lågfrekventa ord och grammatik som är mer komplex än den 

som används i språkanvändningen utanför skolkontexten. 

Att utveckla registret i BICS till ett mer kontextreducerat register i CALP kräver en 

undervisning med genomtänkta stödstrukturer (Gibbons 2006). Allmänna skriftspråkliga 

abstrakta ord, allmänspråkliga ämnestypiska ord, passiver och tredje person är alla 

faktorer som påverkar förståelsen av en läromedelstext. Utan stödstrukturer kan det bli 

väldigt svårt för elever att förstå en läromedelstext som använder sig av ett register med 

ämnesord som är främmande och som man dem för få erfarenheter av (Säljö 2000). Detta 

resulterar i att eleverna läser för att memorera text istället för att bearbeta den och göra 

den till sin egen (Säljö 2000). En sådan här abstraktion realiseras i läromedel genom 

ämnesspecifika ord som lämnar ett stort tolkningsutrymme om inte förklaringar 

medföljer. Detta kan påverka läsbarheten på grund av att det oftast handlar om ord som 

imperiet och försvagades ofta är ord elever sällan möter utanför skolkontexten och som 

de sällan själva använder (Reichenberg 2014). Abstrakta ord har till skillnad från konkreta 

ord större tolkningsutrymme. Ett ord som klimat är ett icke vardagligt ord som kan 
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användas i många kontextreducerade sammanhang och blir därför svårare att kategorisera 

och lära sig (Lindberg 2007). 

Ämnes- och kunskapsspråk ingår i det register som är kontextreducerat och svårare 

att behärska. Det kan bli väldigt svårt för andraspråkselever att lära sig använda och förstå 

kontextreducerat ämnesspråk i samband med allt annat de ska uppnå i sin 

språkutveckling. En sådan språkutvecklingsprocess hos andraspråkstalare skiljer sig i 

jämförelse med modersmålstalare som använt språket sedan barnsben och lärt sig 

behärska läsningen av ämnestexter i skolkontext sedan många år tillbaka (Gibbons 2006). 

Att vissa elever kan ha svårare att förstå och hantera abstraktion i läromedelstexter ses 

inom det sociokulturella perspektivet inte som en bristande kognitiv egenskap. Det är 

viktigt att förstå att eleven sällan använder sig av sådana här specialiserade texter i 

vardagssammanhang. För att effektivisera lärandet av specifika register inom 

skolkontexten ska undervisning av ämnesord inte tas för given.  Användandet av språket 

i klassrum bör granskas kritiskt för att nå strategier inom inlärning som kan gynnar alla 

elever i skolan, oavsett tidigare kunskaper (Gibbons 2006). 

 

 

4 Tidigare forskning 
 

Holmegaard (2007) testade hur elevers ordförråd påverkar läsbarhet inom 

samhällsläromedel. Syftet med studien var att belysa vilka svårigheter andraspråkselever 

kan möta i läsning av ämnesord i läromedel. I studien testades elevers receptiva förmåga 

inom läsningen av ämnesorden genom bland annat matchningstest och flervalstest. I 

kartläggningen kategoriserades läromedelsspråket ur en inlärares synvinkel i fyra 

kategorier 1) allmänspråkliga högfrekventa ord som liten, i, vuxen, på, 2) allmänspråkliga 

mer abstrakta och mindre frekventa skriftspråkliga ord som påverka och resurser, 3) 

ämnestypiska högfrekventa ord i läroböcker som etnicitet och 4) kontextbundna fackord 

som historieämnets reformation (Holmegaard 2007).  

Holmegaard (2007) genomförde en studie om elevers receptiva förmåga angående 

läsning av ämnestypiska ord och fackord. Generella abstrakta ord som verksamhet och 

utrikespolitik vållade stora problem eftersom de möjligen inte uppmärksammas i 

undervisning. I flervalstestet där elever ombads välja en passande förklaring med hjälp 

av kontext vållade ämnestypiska ord så som samhällsinflytande och svåra fackord så som 
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kommunfullmäktige störst problem för eleverna eftersom de möjligtvis oftast används 

inom västerländska kulturer (Holmegaard 2007).   

 I en av Nations undersökningar (2006) framkom det att för att få en läsförståelse på 

98% av en text behövs ett ordförråd på 6 000 – 9 000 ord. De lågfrekventa och 

mellanfrekventa utgör en stor del av dessa (2013). Nations (2013) uppdelning av 

vokabulär har kategorierna högfrekventa ord, mellanfrekventa ord, lågfrekventa ord, 

akademiska ord och funktionsord (Nation 2013). Det är i de mellanfrekventa orden det 

finns ämnestypiska ord som evolution och entreprenör (2013). Tillsammans med 

högfrekventa funktionsord, innehållsord och egennamn fyller dessa 98% av en text. De 

används inte tillräckligt många gånger för att anses vara högfrekventa, men på grund av 

deras innehåll, relativ frekvens och spridning spelar de en viktig roll för läsförståelsen.  

  Andra ord som kan vålla problem för andraspråkselever är även en del högfrekventa 

verb. Att vissa av dessa verb är semantiskt osjälvständiga och uppträder i många olika 

kontexter och ämnen gör att de blir svårare att knyta till ett specifikt ämne. 

Osjälvständigheten betyder att verben bär på en stor syntaktisk information som resulterar 

i att betydelsen i kan skifta beroende på det sammanhang det dyker upp i (Teleman 1974 

i: Enström 2013:) 

  I sin avhandling om textrörlighet i två delstudier undersökte Olvegård (2014) om 

och hur läromedelsspråket i historieläromedel kan vålla problem inte bara för 

andraspråkstalare utan även för modersmålstalare. Avhandlingen diskuterar inte 

samhällsläromedel, dock är resultaten relevanta för att förstå vilka lexikala språkaspekter 

som kan utgöra ett hinder i läsningen och hur det kan förebyggas. Textrörlighetsbegreppet 

handlar om vilka möjligheter läsaren har att gå i dialog med texten och hur detta kan 

påverka läsförståelsen (Olvegård 2014). Olvegård (2014) analyserar lärobokstexterna 

delvis genom SFL i intratextuella skikt. Resultaten visade att tre av de åtta lexikala 

aspekterna som kan vålla problem för andraspråkstalare är ämnesspecifika lågfrekventa 

ord, nominaliseringar och konstruktioner utan tydlig agent (Olvegård 2014:232). De 

ämnesspecifika orden som herravälde är svåra eftersom de är lågfrekventa 

nominaliseringar eftersom de döljer både deltagare och tydlig agent.  

  I den andra delstudien (Olvegård 2014) om elevmöten med lärobokstexter i 

historieämnet blev resultaten som i läroboksanalysen. Ett intressant resultat är att 

andraspråkseleverna använde sig av tidigare kända verb och substantiv i kontexten för att 

bearbeta tolkningen av svårare texter. Elever använde sig även av tidigare kunskaper och 

erfarenheter i sin tolkning. Dock visade det sig att det var viktigt att elever får stöttning 
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för att tolkningen ska ledas i rätt riktning. Därför är undervisningen om lärobokstexter 

väsentliga eftersom den uppmuntrar till muntlig dialog och reflektion med andra vilket 

möjliggör ett utbytande av tolkningar (Olvegård 2014). 

 

5 Metod och material 
 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Läromedlen i denna studie har analyserats med systemisk funktionell lingvistik som 

metod. För att synliggöra hur läromedlens språkanvändning kring ämnesorden ser ut har 

analysen av processer, agens och grammatiska metaforer använts som ett verktyg för att 

beskriva abstraktionen kring dessa. Syftet är att synliggöra grammatikens implicita 

betydelse i förklaringarna läromedlen använder sig av för att diskutera och skildra de 

valda ämnesorden. Analysen utförs i en komparativ ansats där en diskussion kring hur 

användningen av processer, agens och nominaliseringar skiljer sig åt mellan läromedlet 

för nyanlända andraspråkselever och läromedlen för ordinarie gymnasiekurser. Analysen 

genomförs med kvalitativa metoder för att erbjuda en djupgående inblick i hur texturvalen 

ur läromedlen är konstruerade i förhållande till vilken målgrupp de riktar sig mot.  

 

5.2 Urval och avgränsningar 

I urvalet av material har specifika och liknande textavsnitt valts ur läromedlen för att en 

tillförlitlig analys ska kunna utföras med det avgränsade materialet. De valda 

textavsnitten kommer att beröra ämnesorden migration, integration, segregation, 

invandring och utvandring. Textavsnittens läsbarhet analyseras sedan i en komparativ 

ansats och diskuteras för att identifiera likheter och skillnader som kan finnas mellan de 

tre olika läromedlen för de tre olika nivåerna. Ordantalet i läromedlet för 

andraspråkseleverna skiljer sig från läromedlen för gymnasieprogrammen och innehåller 

betydligt färre antal ord. Detta är dock ingenting som kommer att påverka analysen 

eftersom tyngdpunkten kommer att rikta sig på verbprocesser, agentivitet och 

nominaliseringar i stället för antal ord. 

 

5.3 Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De tre olika valda samhällsläromedlen i denna studie har valts utifrån nedanstående 

kriterier: 
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• Läromedel 1: riktar sig mot svenska som andraspråkselever som läser på årskurs 

7-9 eller på språkintroduktionsprogrammet och är i tidigt inlärningsskede  

• Läromedel 2: riktar sig mot gymnasieelever som läser kursen samhällskunskap 

1a1 på 50 poäng på yrkesförberedande program 

• Läromedel 3: riktar sig mot gymnasieelever som läser kursen samhällskunskap 1b 

på 100 poäng på studieförberedande program 

 

Samtliga läromedel inkluderar kapitel och textavsnitt om migration, integration, 

segregation, invandring och utvandring ur olika perspektiv. Denna studie inkluderar 

läromedel från både yrkes- och studieförberedande program eftersom andraspråkselever 

vänder sig till båda programmen när de godkänns och blir behöriga för gymnasiestudier.  

 Val av ämne grundar sig i att samtliga läromedel inkluderar ämnesområdet migration 

samt att det är ett elevnära ämne som elever möter både i och utanför skolkontexten.  

 

5.4 Material 

Nedan presenteras det material som analyseras i studien samt en kort beskrivning av 

texturvalet som ska analyseras. 

 

5.4.1 Förstå språket – NO/SO för nyanlända 

Författare: Tiia Ojala (2015), Sanoma Utbildning, Malmö 

Målgrupp: nyanlända svenska som andraspråkselever 7-9 samt 

språkintroduktionsprogrammet  

 

Förstå språket är ett tjockare läromedel som inkluderar ämnen allt från migration till 

hållbar utveckling. Läromedlet är uppbyggt på samhällskunskapsämnet och 

naturkunskapsämnet och är uppdelat på sju olika kapitel (samhällskunskap, historia, 

religionskunskap, geografi, biologi, fysik & kemi) inom de två ämnena. Uppdelningen 

ser ut som följande:  

 
SO 

Samhällskunskap: Rättigheter och skyldigheter  

Samhällskunskap: Invandring till Sverige  

Historia: Industrialisering i Europa och USA  

Historia: Andra världskriget  

Religionskunskap: Kristendom  

Religionskunskap: Att vara människa  
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Geografi: Jorden 

 

NO  

Biologi: Livets utveckling  

Biologi: Hållbar utveckling  

Fysik: Ljud  

Fysik: Ljus 

Kemi: Vatten 

Kemi: Vatten 

 

Läromedlet arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt genom att kombinera 

ämneskunskaper med grammatikövningar i varje kapitel. Det är också tydliggjort i början 

av varje kapitel vilka typer av ämnesord och vilken grammatikaspekt eleven kommer att 

möta i avsnittet. Textavsnitten som analyseras i den här studien ingår i kapitel 2 

Samhällskunskap Invandring till Sverige.  

 Texturvalen som analyserats i denna studie är fyra olika textstycken på fyra olika 

sidor. Texterna faller under rubrikerna Migration, Den svenska invandringen, 

Migrationspolitiken i Sverige och Integration och diskuterar ämnen som in- och 

utvandring i nutid och historia, arbetskraft, flyktingar, migrationspolitiken idag m.fl. 

(Ojala 2015: 38, 42, 46 & 50). Textinnehållet i detta läromedel skiljer sig i ordmängd i 

jämförelse med de andra läromedlen som analyserats genom att det innehåller betydligt 

färre ord. 

 

5.4.2 Kompass  

Författare: Maria Eliasson och Gunilla Nolervik (2018), Gleerups Utbildning AB, Malmö 

Målgrupp: gymnasieelever som läser kursen samhällskunskap 1a1 på yrkesförberedande 

program  

 

Varje kapitel börjar med vad författarna kallar för ett ”realistiskt case” som eleven ska 

reflektera kring och fördjupa sig i med hjälp av kapitlets innehåll. Begrepp som 

författarna anser vara väsentliga för elever att lära sig är fetstilsmarkerade. Varje kapitel 

avslutas med instuderingsfrågor som ska bidra till språk- och kunskapsutveckling genom 

kombinerade språk- och kunskapsövningar. Textavsnitten som analyseras i denna studie 

ingår i avsnittet Sociala frågor. Kompass är ett samhällsläromedel för kortare 

samhällskurser på gymnasienivå och är uppdelat på tre olika block med underrubrikerna:   
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Demokrati       

• Demokrati och diktatur  

• Mänskliga rättigheter  

• Ideologier och partier  

• Media  

 

Så styrs Sverige 

• Sveriges statsskick  

• Kommuner, regioner och landsting 

• Riksdag och regering  

• Europeiska unionen, EU  

• Sverige i världen  

 

Ekonomi 

• Din privata ekonomi 

• Vardagsjuridik  

• Arbetsliv  

• Sociala frågor  

• Fattiga och rika  

• Kön, genus och sexualitet  

• Etnicitet 

 

Texturvalen i denna studie ingår i kapitlet Etnicitet under blocket Ekonomi som handlar 

om etnicitet, Sverige som ett utvandrar- och invandrarland, Sveriges invandringspolitik 

och diskriminering i samhället. Textstyckena som analyserats i denna studie faller under 

rubrikerna Det mångkulturella Sverige, Från utvandring till invandring och Vem får 

stanna i Sverige? och berör ämnen som flykt, förtryck, in- och utvandring i nutid och 

historia, asyl, arbetstillstånd m.fl. (Eliasson & Nolervik 2018:197-199) 

 

5.4.3 Forum  

Författare: Krister Brolin och Lars Nohagen (2016), Sanoma Utbildning, Stockholm 

Målgrupp: elever som läser studieförberedande gymnasieprogram, 1b  

Forum är ett samhällsläromedel som är mer djupgående i samhällsämnet och 

samhällsförmågorna. Författarna har valt att lägga stor vikt vid hur innehållet är 

uppbyggt, vilka förmågor elever utvecklar och hur de behöver gå tillväga för att nå det 

betyg de eftersträvar. Läromedlet är uppbyggt på 18 kapitel indelade i fem olika block 

och lyder: 

 

1. Kulturen 

a. Kulturens grunder 

b. Identitet och kultur 
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c. Leva i Sverige  

d. Leva i en global värld 

2. Ekonomi 

a. Ekonomins grunder  

b. Privatekonomi och arbetsliv  

c. Sveriges ekonomi 

d. Den globala ekonomin 

3. Politik  

a. Politikens grunder 

b. Politiskt deltagande  

c. Svensk politik  

d. Politik i världen  

4. Påverkan och medier  

a. Kommunikationens grunder  

b. Att påverka och påverkas  

c. Medier i Sverige  

d. Medier i världen  

5. Samhällsvetenskap 

a. Att studera samhället  

b. Undersökning och presentation 

 

Eftersom läromedlet fördjupar sig i både kunskapsmål och i att ge elever möjlighet till att 

öva på förmågor anses det jobba språk- och kunskapsutvecklande. Centrala begrepp enligt 

författaren uppradas vid sidan om verbaltexten för att belysa dessa. De textavsnitt som 

analyseras i den här studien ingår i kulturblocket under 1c Leva i Sverige. Urval av tre 

olika textavsnitt har gjorts där två textavsnitt ingår i block 1. Kultur under kapitel 3 Leva 

i Sverige – Migrationspolitik och ett textavsnitt ingår i Leva i Sverige – Skilda livsvillkor. 

Textavsnitten som analyserats faller under rubrikerna Vad är migrationspolitik? 

Flyktingmottagande och Integration eller segregation? (74–77 & 80). Samtliga 

textavsnitt diskuterar ämnen som migrationspolitiken i Sverige, uppehållstillstånd, 

arbetstillstånd, asyl, konventionsflykting, kvotflykting, integration och segregation.  

 

5.5 Genomförande 

Urvalet av stycken i läromedlet för nyanlända svenska som andraspråkselever skiljer sig 

i textmängd i förhållande till de resterande två läromedlen. För att jämna ut fördelningen 

har fyra sidor analyserats i läromedlet för nyanlända och tre i resterande två. 

Infallsvinklarna på ämnet migration, integration och segregation i läromedlen skiljde sig 

åt men begreppen integration, segregation, invandring och utvandring var alla 

gemensamma inom samtliga läromedel. De valda textstyckena analyserades i tre olika 

steg för att identifiera och jämföra tre olika aspekter: 
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1.  Antal materiella, mentala, relationella och verbala processer  

2.  Antal satser med nämnd agent/aktör och antal passiva satser inom de materiella 

processerna  

3. Antal nominaliseringar   

 

Nominaliseringar kommer i denna analysen innebära adjektiv eller verb som omvandlats 

till substantiv. Exempel ur texturvalet är invandringen där verbet invandra omvandlats 

till substantivet invandring och fattigdom som härstammar ifrån adjektivet fattig. Analys 

av verbprocesser, agens och grammatiska metaforer analyseras endast genom 

verbaltexten.  

 

5.5.1 Avgränsning av verbprocesser 

Analysen av verbprocesser kommer endast ske genom verbaltexten. Flerledsprocesser 

som vill lämna med hjälpverb och huvudverb analyseras utifrån huvudverbet, i detta fall 

lämna. För att kunna ge ett tillräckligt tillförlitligt resultat har analysen endast utgått ifrån 

verbprocessernas lexikogrammatiska betydelse i satsen och med det menas vad 

verbprocessen betyder i sammanhanget det uppträder i.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att belysa att texterna som analyserats i denna studie är tagna ur sitt 

sammanhang och att resultaten inte kan förutsätta läsbarheten för hela läromedlen. Det 

finns riktlinjer att följa för identifieringen av nominaliseringar och agens men en mall för 

kategorisering av verbprocesser existerar inte. Detta då betydelsen i verbprocesser är 

komplex och förändras beroende på kontexten. För att kontrollera överförbarheten av 

studien har det tydliggjorts att verbprocesserna kategoriseras efter deras 

lexikogrammatiska betydelse i satsen. Studiens syfte är inte att bedöma hur bra eller 

dåliga läromedlen är utan att genom ett rimligt texturval för studiens omfång kunna 

analysera hur verbprocesser, agens och nominaliseringar kan påverka läsbarheten av 

urvalet. Läsbarheten kommer i denna studie bedömas efter analysresultaten och inte efter 

elevers möten med läromedel. Detta innebär att texturvalets läsbarhet endast analyseras 

och testas utifrån ett av två perspektiv.  
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6 Resultat 
 

Resultatstyckena inleds med en sammanfattande tabell och resultaten presenteras efter 

varje läromedel där några få exempel presenteras. Slutligen ges en kort sammanfattning 

samt en kort komparativ analys på resultaten i varje läromedel. Inga verbala processer 

identifierades i något av läromedlen.  

 

 

 

6.1 Verbprocesser  

I tabell (1) redovisas en sammanställning av verbprocesser i samtliga läromedel:  

 

Tabell (1) Verbprocesser i läromedlens texturval  

  Förstå språket 

 

Kompass 

 

Forum 

 

Processer  Materiella 

Mentala  

Relationella  

Verbala  

36 

11 

30 

0 

59 

4 

39 

0 

50 

14 

46 

0 

Totalt   77 102 110 

 

I analysen visade det sig att de allra flesta processer lät sig kategoriseras utifrån denna 

modell, men några gränsfall är värda att diskutera vidare eftersom just gränsfallen kan ge 

viktig information om textens egenskaper (Karlsson 2011). Analysen av verbprocesser 

har visat att det finns ett fåtal verbprocesser som var svåra att kategorisera eftersom deras 

betydelse i kontexten och funktionen i satsen skiljde sig åt. Dessa ingår i det slutgiltiga 

resultatet, dock behöver problematiken med kategoriseringen diskuteras. I Förstå språket 

identifierades två förekomster av den materiella verbprocessen få exempel (1), (2) som 

problematiska och svåra att kategorisera (2015: 46 & 50).  

 

(1) Andra delen handlar om hur invandrare som redan finns i Sverige kan få ett bättre liv.  

(2) Därför försöker Sverige få en bra integration.  

 

Få har i detta fall kategoriserats som materiell process eftersom invandrare och Sverige 

får någonting som en konsekvens av den materiella processen att ge. Att det inte finns en 



 

17 

 

förstadeltagare gör kategoriseringen problematisk och processen kan på grund av sin 

abstraktion kategoriseras som en relationell process istället. I läromedlet Kompass 

identifierades de två materiella processerna växla och ser (3) ut samt den mentala 

processen bestäms (4) som svårare att definiera (2018:199).  

 

(3) Antalet flyktingar som söker asyl kan växla kraftigt mellan olika år beroende på hur 

situationen i världen ser ut.  

(4) (…) vilka som ska få komma till Sverige bestäms i samråd med FN.  

 

Växla antyder att antalet fysiskt ökar eftersom fler individer invandrar men det är ingen 

klar aktör/agent som påverkar ökningen och därför kan växla i det här fallet snarare anses 

vara relationell än materiell eftersom det beskriver flyktingar. En liknande diskussion kan 

drivas om processen ser i det här fallet kan vara en mental process eftersom 

förstadeltagaren ser fenomenet situationen i världen eller om ser har en förklarande 

relationell abstrakt funktion.  I Kompass identifierades de relationella processerna löper i 

exempel (5) och få i exempel (6) som väldigt komplexa och svåra att kategorisera (2016: 

75, 80). 

(5) (…) civilpersoner löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.  

(6) Andra problem är att det tar lång tid att få tillgodoräkna sin utbildning från hemlandet 

(…).  

Löper har i detta fall kategoriserats som en relationell process eftersom det inte rör sig 

om den materiella fysiska aktiviteten utan att någon kan utsättas för våld. Få i exempel 

(6) har kategoriserats som en relationell process eftersom det handlar om att kunna 

använda sig av sina betyg och inte få sina betyg av en förstadeltagare. Därför har få i det 

fallet inte kategoriserats som materiell process eftersom den saknar en första och 

andradeltagare.  

 

6.1.1 Verbprocesser i Förstå språket  

I läromedlet Förstå språket har sammanfattningsvis 77 processer analyserats. 36 av dessa 

har kategoriserats som materiella där de mest förekommande processerna är flyttar (7), 

kommer (8) och stannar (9).  

 

(7) Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder. 

(8) Många människor kommer till Sverige. 

(9) Andra stannar längre tid eller kanske hela livet.  
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Oftast används de materiella processerna i samband med att förklara begreppet 

invandring, vilka möjligheter invandrare har i Sverige, vad som krävs av invandrare 

(utbildning, jobb) och vad Sveriges tanke kring integration är. Verbprocesserna rör sig 

alltid om ett verb förknippat till någon slags rumslig förflyttning. Exempel utöver flyttar, 

kommer, stannar är  flyr och lämnar och har i de flesta fallen en förstadeltagare och en 

andradeltagare som utgörs av en utsträckning eller ett mål. De mentala processerna 

förekommer minst i texturvalet där dem vanligaste är vill (10) och behöver (11) och 

uttrycker oftast en strävan Sverige eller flyktingar har, något som agerar andradeltagaren 

för processen.  

 

(10) Fattiga människor som vill ha ett bättre liv har mycket svårt att komma hit. 

(11) Om man stannar i Sverige längre än tre månader så behöver man ett tillstånd.  

(12) Därför måste vi alla vara toleranta och respektera varandra. Vi måste respektera hur olika 

människor lever, tycker och tänker.  

 

De relationella processerna används för att beskriva begrepp, beskriva beståndsdelar ur 

begrepp och motivera varför till exempel folk i historien väljer att emigrera. Vanliga 

exempel ur texturvalet är: få, har och handlar (om). I majoriteten av användandet 

fungerar andradeltagaren som ett attribut (få) eller som något identifierande för 

förstadeltagaren (är) (Ojala 2015: 38, 46). 

(13) En person som flyttar från ett land till ett annat är alltså både en emigrant (utvandrare) 

och en immigrant (invandrare).  

(14) Sverige vill i första hand att alla nyanlända ska lära sig svenska och få möjlighet att 

studera eller få ett arbete.  

(15) Migrationspolitiken har två delar. Första delen handlar om regler för vilka personer som 

får stanna i Sverige.  

 

6.1.2 Verbprocesser i Kompass 

I läromedlet Kompass identifierades 59 processer av 102 som materiella och utgör därför 

den största gruppen i jämförelse med resterande processer. Det finns inga specifika verb 

som sticker ut eller som kontinuerligt dyker upp i texten. Oftast används de materiella 

verben likt de som används i Förstå språket för att konkretisera mänskligt uppträdande 

och rumslig förflyttning (Eliasson & Nolervik 2018:197-198). 

 



 

19 

 

(16)  När vissa grupper idag protesterar mot invandringen till Sverige kan det vara bra att veta 

att för drygt hundra år sedan protesterade många mot utvandringen.  

(17)  Danskar, norrmän, finska krigsbarn och människor från de baltiska staterna flydde hit 

undan kriget. Många återvände till sina hemländer när freden kom 1945.  

 

Mentala processer uppträder endast fyra gånger i texturvalet. I analysen har verben veta, 

behövde (18), ser och bestäms kategoriserats som mentala eftersom de berör känslor och 

handlingar som beskriver den inre medvetande världen. Exempel ur läromedlet är 

(Eliasson & Nolervik 2018:198):  

 

(18)  Den svenska industrin behövde arbetskraft och många människor kom hit för att arbeta.  

 

Den näst största processgruppen inom texturvalen ur Kompass är de relationella 

processerna (39 st) som illustreras i exempel (20) och (21). De mest frekventa är har, kan 

vara, betyder och är. Många av dessa relationella verb används i samband att förklara 

Sveriges migrationspolitik, att migration varit en vanlig företeelse genom hela historien 

och vissa ämnesrelaterade begrepp som push- och pull-faktorerna (Eliasson & Nolervik 

2018:197).  

 

(20)  Människor har i alla tider flyttat till och från olika länder.  

(21)  Pull-faktorer kan vara förhoppningar om att få ett tryggare liv, ett arbete och bättre 

ekonomiska villkor.  

 

6.1.3 Verbprocesser i Forum 

De materiella processerna inom läromedlet Forum utgörs till stor del av verb som 

beskriver rumslig förflyttning som stanna (22), får komma, bosätta och verb som berör 

beteenden som arbeta (23), leda och skaffa (Brolin & Nohagen 2016: 75 & 80).  

 

(22)  För att stanna en längre tid än tre månader krävs också ett uppehållstillstånd.  

(23)  I genomsnitt tar det omkring 7 år innan en nyanländ börjar arbeta.   

 

De mentala processerna i texturvalen ur Forum består av verb typiskt förknippade med 

den medvetna världen som exempelvis upplevs och verb som beskriver mänskligt 

medvetet beteende som komma (igång med livet) (24) och kunna stå (på egna ben)  (25) 

(Brolin & Nohagen 2016:80). 
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(24)  Väntetiden upplevs ofta som meningslös eftersom det inte går att komma igång med livet 

i Sverige på riktigt.  

(25)  Syftet är att de nyanlända ska kunna stå på egna ben och bli en del av det svenska 

samhället.  

 

Ur Forums 110 processer har 46 stycken analyserats som relationella. I gruppen ingår 

verb som gäller, kallas, inneburit och hamnar som används för att beskriva begreppet 

segregation. Andra mer högfrekventa relationella processer i texturvalet är få och är 

(Brolin & Nohagen 2016:74 & 80).   

 

(26)  Först och främst gäller det att bestämma vilka som får komma hit. 

(27)  Den stora invandringen har inneburit en del svårigheter när det gäller att integrera 

nyanlända i det svenska samhället.  

 

6.1.4 Analys av verbprocesser i texturval 

Ur sammanställningen utav antal processer i varje läromedel (se Tabell 1) är det tydligt 

att antalet skiljer sig åt beroende på läromedel. I samtliga läromedel utgör de materiella 

processerna den största gruppen. Trots att det skiljer 25 processer mellan Förstå språket 

och Kompass så innehåller den sistnämna endast nio fler relationella verbprocesser. 

Användningen av materiella processer i Förstå språket återvänder oftast till samma 

konkreta fysiska processer som stannar, flyttar och kommer och används i liknande 

sammanhang vilket möjliggör en bearbetning genom repetition. I de övriga läromedlen 

används många liknande verbprocesser i liknande sammanhang men i dessa hittas även 

materiella processer som dyker upp endast enstaka gånger. I Kompass används den 

materiella processen växla en gång (exempel 19). I Forum identifieras liknande processer 

som kan vara svåra att identifiera som konkreta och materiella. Under rubriken Vad är 

migrationspolitik? används processen reglera en gång utan vidare förklaring.  

 

(28)  För att reglera invandringen till Sverige (…) har Sverige en migrationspolitik (74).  

 

Störst antal mentala processer i mellan läromedlen identifierades i Förstå språket där de 

mest frekventa processerna är vill och behöver. Verbprocessen respektera i exempel (12) 

används två gånger i det sista stycket för att förklara Sveriges idé bakom integration och 

meningarna avslutas med ytterligare tre mentala processer leva, tycka och tänka. Någon 
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konkret förklaring med vad tolerant och respekt i sammanhanget kan betyda medföljer 

inte. Gällande de relationella processerna är det tydligt att processerna blir mer komplexa 

och abstrakta ju högre nivå läromedlen ligger på. I läromedlen Förstå språket och 

Kompass återkommer processerna som till exempel är, har och gäller men i Kompass 

dyker det upp processer som att något/någon löper en stor risk för att utsättas för något 

en gång (exempel 5).  

 

6.2 Agens  

I detta avsnitt presenteras resultaten för agentiviteten i de materiella processerna. Passiva 

konstruktioner är materiella processer som saknar agens. Dessa är satser som saknar en 

andradeltagare som kan påverkas av en förstadeltagare. Agensen och den påverkade 

andradeltagaren i satsen i exemplen är understrukna.  

 

Tabell (2) Agens i läromedlens texturval  

 Förstå språket Kompass Forum 

Agentiva materiella  

processer  

28 25 

 

35 

 

Passiva 

konstruktioner 

8 18 18 

 

6.2.1 Agens i Förstå språket  

Som tidigare nämnt realiserar de materiella verbprocesserna till stor del rumsliga 

förflyttningar och har därför i många fall den generella gruppen människor (29), många 

(30) och de (31) som en tydlig agens (Ojala 2015:38). 

 

(29)  Människor har alltid flyttat i världen.  

(30)  Idag kommer många hit som flyktingar. 

(31)  De måste lämna sitt land även om de inte alltid vill det.  

 

I Förstå språket saknar två verbprocesser (exempel (32) och (33) agens eftersom de står i 

infinitiv form och inleds med att (Ojala 2015:38). 

 

(32)  Att flytta utomlands heter invandring eller emigration.  

(33)  Att flytta till ett land heter invandring eller immigration.  
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6.2.2 Agens i Kompass 

Läromedlet Kompass använder likt Förstå språket agensen människor (34), dem och 

många som förstadeltagare (Eliasson & Nolervik 2018:197). 

 

(34)  Människor har i alla tider flyttat till och från olika länder.  

 

Det uppträder även andra icke-mänskliga otydliga förstadeltagare som lagar och regler 

(35) och kommuner (36) (Eliasson & Nolervik 2018: 199).  

 

(35)  I Sverige finns de lagar och regler som styr invandringen i utlänningslagen.   

(36)  Alla kommuner i landet måste sedan 2016 ta emot flyktingar.  

 

Exempel på materiella verbprocesser som saknar agens är knuffa, stöta bort och dra som 

alla används i infinitiv form för att förklara begreppen push och pull och invandrat som 

endast har en deltagare (197-198). 

 

(37)  Push betyder knuffa eller stöta bort och pull betyder dra.  

(38)  (…) det vill säga att de har nära familjeband till någon som tidigare invandrat.  

 

6.2.3 Agens i Forum  

Agens i Forum utspelas oftast av organisationer och icke-mänskliga förstadeltagare 

(Brolin & Nohagen 2016:74-75). 

 

(39)  Denna del av migrationspolitiken kallas för integrationspolitik och för den ansvarar i 

huvudsak landets kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

(40)  De flesta länder i världen har skrivit under FN:s flyktingkonvention 

(Genevekonventionen).  

 

Satser som saknar agens har antingen en enda deltagare eller har en onämnd 

förstadeltagare som egentligen påverkar andradeltagaren. I exempel (42) är inte utnämnt 

vem som påverkar det faktum att många nyanlända hamnar i samma bostadsområde 

(Brolin & Nohagen 2016:80). 

 

(41)  För 35 år sedan hade andelen ökat till 7 procent.  

(42)  Dessutom hamnar ofta många nyanlända i samma bostadsområde (…).  
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6.2.4 Analys av agens i texturval  

Samtliga läromedel använder sig av agenser som människor, dem och många för att 

förklara hur förflyttningen i migrationen sker och hur politiken är formad. Läromedlet 

Förstå språket återanvänder dessa kontinuerligt genom texturvalet, vilket är ett sätt att 

anpassa språket till målgruppen. Gemensamt mellan samtliga läromedel är de 

infinitivfraser som döljer agenten. I läromedlen för de högre nivåerna blir det tydligt att 

agensen ersätts av mer abstrakta icke-mänskliga förstadeltagare som migrationspolitiken 

och kommuner. I Forum förekommer det även att agensen nämns efter andradeltagaren, 

se exempel (39). Sådan placering och ett användande av icke-mänskliga agenser kan 

påverka läsbarheten av texten eftersom de ersätts av organisationer eller större helheter 

som döljer enskilda personers handlingar.  
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6.3 Grammatiska metaforer: nominaliseringar  

Nedan ges en överblick över alla nominaliseringar i samtliga läromedel.  

 

Tabell (3) Sammanfattning över nominaliseringar i texturval  

Förstå språket Kompass Forum 

1. Migration 

2. Utvandring  

3. Emigration  

4. Invandring  

5. Immigration 

6. Fattigdom  

7. Invandringen 

8. Integrationen 

9. Integration   

10. Segregationen 

11. Segregationen 

1. Fattigdom 

2. Invandringen 

3. Utvandringen 

4. Invandringen 

5. Invandringen 

6. Invandringen 

7. Rörligheten 

8. Undervisning 

9. Överlevande 

10. Invandringen  

1. Invandringen 

2. Uppfattning 

3. Tillhörighet 

4. Integration 

5. Invandringen 

6. Utbildning 

7. Segregation 

8. Integration 

9. Skyldigheter 

10. Möjligheter 

11. Studenter 

 

 

6.3.1 Grammatiska metaforer i texturvalen  

I läromedlet Förstå språket medföljer oftast en enklare förklaring efter varje 

nominalisering. Oftast står de i kursiv stil eftersom de är centrala för texten och kapitlet i 

stort. Exempel (40) är en prototyp på hur resterande nominaliseringar presenteras och 

förklaras. Nominaliseringarna förklaras med en infinitvfras och synonyma uttryck och 

förstadeltagaren binds oftast till andradeltagaren med en relationell process. Det 

synonyma uttrycket till andradeltagaren invandring och emigration förklaras i det här 

fallet med förstadeltagaren och infinitivfrasen att flytta utomlands och dessa kopplas till 

varandra med den relationella processen heter (Ojala 2015:38):  

 

(40)  Att flytta utomlands heter invandring eller emigration. Att flytta till ett land heter 

invandring eller immigration.  

 

Läromedlet erbjuder en väldigt konkret förklaring där nominaliseringarna upprepas 

kontinuerligt genom texturvalet. Den enda nominaliseringen som saknar en tydlig 

förklaring är fattigdom eftersom det inte ingår i centralbegreppen för kapitlet (Ojala 2015: 

42). Liknande nominaliseringar identifierades även i Kompass där de dock presenteras 

som begrepp som förutsätter att läsaren redan har förkunskaper av betydelsen och kräver 
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därför ingen förklaring. Den enda nominaliseringen som skiljer sig åt ifrån de andra är 

rörligheten (41) (Eliasson & Nolervik 2018:199). 

 

(41)  EU-medborgare kan tack var den fria rörligheten inom EU studera och arbeta här. 

 

Forum innehåller, likt de tidigare nämnda, samma typ av nominaliseringar och används i 

samma stil som texturvalen i Kompass. Nominaliseringarna som urskiljer sig är 

uppfattning och tillhörighet (42) som ingår i en punktlista över kriterier till vad som anses 

vara ett hotat liv (Brolin & Nohagen 2016:75).  

 

(42)  Som flykting räknas den vars liv eller frihet är hotad på grund av: 

(…) 

▪ religiös eller politisk uppfattning  

(…)  

▪ tillhörighet till en viss samhällsgrupp  

 

 

6.3.2 Analys av grammatiska metaforer i texturval  

Samtliga läromedel använder sig av liknande nominaliseringar. Dock skiljer sig 

användningen och funktionen mellan läromedlet Förstå språket och de resterande. 

Läromedlen för gymnasieprogrammen använder de grammatiska metaforerna i ett 

sammanhang där det förutsätts att läsaren redan har förkunskaper av ämnet. I Förstå 

språket används de grammatiska metaforerna oftast för första gången i ett nytt 

sammanhang. Detta beror såklart på att Förstå språket är på en väldigt grundläggande 

nivå jämfört med de resterande två läromedlen. Att nominaliseringarna i Förstå språket 

spelade en så viktig roll i texturvalet beror på att de ingick i centralbegreppen för kapitlet.  
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7 Diskussion  
Nedan presenteras en diskussion kring undersökningsmetoden, resultaten samt studiens 

slutsats följt av ett kort stycke om vidare forskning. I metoddiskussionen lyfts för- och 

nackdelar med SFL och hur detta påverkade studien. Resultaten av studien och hur dessa 

är kopplade till teorier om läsbarhet, läromedelsspråk och elevers utveckling av 

skolregister diskuteras under resultatdiskussion. Slutligen presenteras de slutsatser som 

framkommit genom undersökningen. 

 

7.1  Metoddiskussion 

Valet av metod passade denna typ av studie väl eftersom den tillåter en kvalitativ analys 

som både undersöker form och funktion samtidigt som den möjliggör en förståelse av hur 

olika verbprocesser förmedlar olika betydelser. Genom en läromedelsanalys med den 

systemiska funktionella lingvistiken möjliggjordes en bearbetning av texturvalet på ett 

sätt som dels beskriver förståelsen kring elevers lässvårigheter i läsning av 

läromedelstexter, dels belyser läromedlens möjligheter, begränsningar och 

utvecklingsområden. Metoden tillåter även en möjlighet för lärare att fördjupa sig i dessa 

möjligheter, begränsningar och utvecklingsområden för att förstå hur val av läromedel 

kan påverka utkomsten av klassrumsaktiviteter baserade på läromedel. Detta är dock en 

väldigt liten studie och resultaten ger inte en helhetsbild över hur hela läromedlet 

fungerar. Genom metoden blev det enkelt att bedöma abstraktionen i läromedelsspråket i 

urvalet av texter men det går utifrån resultaten inte att avgöra hur hela läromedlet förhåller 

sig till abstraktion. Kategoriseringen av verbprocesser visade sig även vara problematisk 

i vissa fall där vissa processer föll i flera kategorier. Detta beror på att verbprocesser kan 

tolkas utifrån många olika perspektiv (form, funktion, lexikogrammatik) och att det inte 

finns någon mall samt att vissa verbprocesser ändrar betydelse och funktion beroende på 

hur satsen konstruerar betydelse. Ett sådant exempel i den här analysen är verbprocessen 

få som ändrade betydelse beroende på kontexten.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar tydligt att abstraktionen i språkanvändningen gällande texturvalen 

i läromedlen för de högre nivåerna realiseras i större omfattning än den i läromedlet för 

nyanlända andraspråkselever. I analysen framkom det tydligt att läromedlen för de studie- 

och yrkesförberedande programmen förutsätter att eleven behöver ha förförståelse inom 
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läromedelsspråk och kunskaper inom ämnet för att kunna ta sig an texturvalets innehåll. 

Sådan abstraktion och kontextreducerat språk ställer stora krav på läsaren för att texten 

ska kunna tolkas på rätt sätt.  

 Läromedlet för nyanlända innehöll ett större antal relationella processer än 

förväntat. Det här är dock inget som bidrar till en högre abstraktionsgrad. Tvärtom 

används de för att binda ihop förstadeltagaren med andradeltagaren när de beskriver 

många av de grammatiska metaforerna som används i läromedlet. En sådan upprepning 

och konkretisering tillåter en repetition och ett förtydligande som stöttar läsningen och 

förståelsen av innehållet. Funktionen de flesta relationella processerna fyller är 

identifierande och kan därför vara anledningen till att dem inte upplevs som mer abstrakta 

(Holmberg & Karlsson 2013).  Genom SFL analyseras språkets betydelseskikt och det 

blir tydligt varför betydelseförändringar i vad som kan anses vara självklara verb kan 

innebära svårigheter för andraspråkselever. Att ett och samma verb kan ändra betydelse 

och funktion beroende på sammanhanget det dyker upp i kan i läsning av texter vålla stora 

problem för många andraspråkselever. Ett exempel är Forums löper stor risk, ett uttryck 

som förutsätter att läsaren har erfarenhet av uttrycket och verbet i flera olika texter och 

kommunikativa sammanhang.  

Agensen i de materiella verbprocesserna i läromedlen för de studie- och 

yrkesförberedande programmen visade sig också vara mindre tydliga och oftast ersatta av 

passiva konstruktioner inledande med att och även ersatta av organisationer som döljer 

mänskliga deltagare. Den här användningen av agens skiljer sig ifrån användningen av 

agens i Förstå språket där agensen är väldigt tydlig i alla fall förutom två. Materiella 

verbprocesser där agensen är utesluten eller ersatt med generella aktörer förutsätter att 

elever ska ha förförståelse av ord som till exempel migrationspolitik och vilka mänskliga 

aktörer som är inblandade i begreppet (Sellgren 2016). Ett ytterligare intressant resultat 

är även att det inte finns en större skillnad mellan språket utifrån verbprocessernas 

funktion, agensen och grammatiska metaforer mellan läromedlen för de yrkes- och 

studieförberedande programmen. Det tyder på ingen större språkanpassning har gjorts för 

de olika läromedlen trots att de används inom två olika program med två olika syften.  

Enligt Olvegård (2014) kan nominaliseringar vara en av de faktorer som påverkar 

läsbarheten av en läromedelstext. I det här fallet använde samtliga läromedel liknande 

nominaliseringar såsom integration och invandring i samma typ av syfte och 

sammanhang. Det är i läromedlet för det studieförberedande programmet det uppträder 

andra sorts nominaliseringar som skyldigheter, möjligheter och tillhörighet. 
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Nominaliseringarna i denna studie bidrog inte explicit till en abstraktion som kan påverka 

läsbarheten och detta just på grund av användningen. Dock framkom det ingen stor 

skillnad i användningen av nominaliseringar och agens mellan Kompass och Forum. 

Detta är intressant eftersom läromedlen är formade efter programmen och kurskraven för 

dessa. 

Andraspråkselever kommer i senare utbildningsår att möta läromedel så som 

Kompass och Forum och dessa förutsätter en större förförståelse för att kunna förstå 

språket och innehållet. Ju högre årskurser desto fler krav kommer det att ställas på 

andraspråkselevers språkkunskaper (Gibbons 2006). Därför är det viktigt att i tidig ålder 

exponera andraspråkselever för ämnesspråk och dekontextualisera läromedelsspråk 

genom stöttning (Säljö 2000). Det är även viktigt att lärarna kan utforma språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt som tillåter eleverna att utveckla sina kunskaper genom 

sitt språk. På så sätt kan eleverna utveckla CALP kontinuerligt oavsett nivå för att möta 

kraven specifika språkregister ställer på talaren/läsaren. Elevers språkkunskaper 

utvecklas effektivt om de möter texter som är mer utmanande, därför är det viktigt att inte 

utesluta texter med hög abstraktionsgrad i undervisningen. Genom att tillåta eleverna läsa 

texter med hög abstraktionsgrad får de möjlighet att öva läsningen och läsförståelsen. 

Stöttning som konkretiserar det abstrakta och förminskar distinktionen mellan 

språkkunskaper i elevers BICS- och CALP möjliggör en språk- och en 

kunskapsutveckling som är effektiv och som elever kan använda i flera olika skolämnen 

och register. För att nå ett högre betyg är det viktigt att elever kan visa en variation 

språkanvändning genom att i språkanvändningen anpassa språket efter syfte och 

mottagare (Skolverket 2011). 

 

7.3 Slutsatser 

Studiens syfte var att analysera läsbarhet i samhällsläromedel genom metoden SFL 

gällande användningen av verbprocesser samt användningen av agentivitet och 

grammatiska metaforer för att sedan jämföra texturvalen mellan läromedlet för de 

nyanlända andraspråkseleverna och läromedlen för de studie- och yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen. Resultatanalysen visade att texturvalen från läromedlet för de 

nyanlända andraspråkseleverna hade lägre abstraktion eftersom det använde sig av tydliga 

agenser och samma återkommande nominaliseringar. Läromedlen för de studie- och 

yrkesförberedande programmen använde sig av fler relationella processer, dold agens och 

nominaliseringar. Dock visade resultatanalysen att det inte framkom någon stor skillnad 
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mellan de två läromedlen för gymnasienivån men att de jämfört med läromedlet för 

nyanlända krävde mer förkunskaper inom ämnet för att innehållet ska kunna förstås.   

Slutsatsen är att läromedlet utformat för nyanlända andraspråkselever använde sig 

av mindre abstraktion i jämförelse med de andra två som använde sig av många 

relationella processer och dolda agenser som möjligen kan påverka läsbarheten av 

texturvalen. Abstraktionen i språkanvändandet i texturvalet för det studieförberedande 

gymnasieprogrammet särskilde däremot inte mycket ifrån läromedlet för det 

yrkesförberedande programmet. En förväntning på att en skillnad skulle finnas berodde 

på att läromedlet för det studieförberedande programmet uttryckte sig vara mer 

djupgående och ställde därför ”högre” krav på förmågor och kunskaper.  Detta visar 

emellertid inte hur hela läromedlen förhåller sig till abstraktion och läsbarhet eftersom 

endast urval undersöktes. Det är även viktigt att komma ihåg att texturvalens läsbarhet 

undersökts genom en läromedelsanalys och inte i möte med elever i verkliga 

lärsituationer.  

 

7.4 Vidare forskning 

Syftet med studien var att belysa språkets roll läsbarhet i val av läromedel för 

andraspråkselever i jämförelse med läromedel ämnade för studie- och yrkesförberedande 

gymnasieprogram. Den djupare läsningen av läromedelstexterna har gett en inblick i hur 

budskapet i läromedel uppbyggt för andraspråkselever kan skilja sig åt ifrån budskap som 

förmedlas i läromedel för ordinarie gymnasieprogram. Därför hade en ideologisk 

komparativ analys av hur dessa skildrar ämnesord och budskap gett en djupare förståelse 

för valet av innehåll, språk och struktur i läromedlen. En sådan analys hade givit en större 

förståelse kring hur olika ideologiska perspektiv väljer att skapa betydelse av ämnesord 

och perspektiv genom valet av innehåll, språk och struktur och vilken typ av påverkan 

det har på läsningen och läsbarheten. 
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