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Abstrakt 
Enligt Sveriges skola har eleverna rätt till anpassad undervisning. Den stöd kan ta form 
av anpassad material som lättläst anpassade texter, versioner av texter som är lättare att 
förstå för elever med lässvårigheter. Däremot finns det för lite eller inget lättläst 
material alls för elever i naturvetenskapsprogram på gymnasienivå. 
Denna studie ställer fram åsikten som gymnasielever i naturvetenskapsprogram har om 
lättlästa texter, med speciell fokus på elever med ett annat modersmål än svenska. 
I studien sammanfattas rekomendationer för lättlästanpasning och appliceras dem i 
anpassning av en text om geologi på gymnasienivå. Därefter samlas elevernas åsik om 
den ursprungliga och anpassade materialen. Den insamlade data bearbetas både 
kvantitativt och kvalitativt. 
Resultat visar att ingen grupp av elever uppskattar lättlästa texter betydligt över vanliga 
mer komplexa och krävande gymnasiala texter. Men det finns en viss tendens bland 
elever med svenska som modelsmål att starkt opponeras mot lättlästa texter. Och en viss 
tendens bland elver med ett annat modersmål att tycka att lättläst material kan få plats i 
gymnasieskolan. 
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1. Inledning 
Jag är inte svensk. Jag är svensk medborgare, men det är kanske inte det som tecknar en människa 
som svensk. Till skillnad från de flesta svenska medborgare växte jag upp i ett annat land, under en 
annan kultur och med ett annat språk. När jag flyttade till Sverige ville jag prata det svenska språket 
och delta i svensk kultur på riktigt. Jag valde att bli lärare, och det betydde att jag skulle studera på 
svenska, läsa texterna som låg på akademisk nivå och kämpa att förstå vad som texterna egentligen 
handlade om. 

Det är en svår utmaning att studera texterna vars innehåll inte kan helt förstås. Tänk på de första 
texterna på akademisk engelska som ni kan ha läst och hur svårt var det att förstå hela innehållet. 
Det fanns kanske något ord som ni hoppade över eftersom ni inte behövde det för att förstå texten. 
Eller kanske tyckte ni att ni förstod allt, men ni kan inte vara helt säkra på att ni tolkade detaljerna i 
synonymerna som författare valde att använda. Vi behöver faktiskt inte flytta oss från svenska. 
Tänk på hur många diskussioner som kan uppkomma när vi försöker tolka myndigheternas texter, 
även när de är skrivna på korrekt svenska, på grund av ovanliga, innehållsrika och komplexa ord 
som finns där. Och tänk nu på hur svårt skulle det vara att läsa eller skriva ett helt arbete på ett 
annat språk på myndighetstext nivå. 

Språket, både modersmål och textens nivå, kan vara en anledning till att vissa studenter i skolan inte 
lyckas eller klarar att nå målen. Elever som har ett annat modersmål, eller synproblem, eller inte är 
vana vid att läsa texter. Alla de kan uppleva svårigheter att förstå innehållet i texterna. Om vi 
adderar i ekvationen de textrika och innehållsrika ämnena som de naturvetenskapliga ämnena är 
förstår vi att många elever inte kan klara sig bara med texter som försöker visa sig allvarliga och 
stilistiskt rika genom att använda en krävande stil. 

Personligt har jag upplevt att elever som inte har svenska som modersmål får sämre resultat än 
svensktalande. Anledning till detta kan ligga i kulturella vanor, eller så kan det vara resultat av 
känslan att inte vara integrerad i det svenska samhället, men det kan också vara att de flesta texterna 
som används i skolan inte är anpassade till elever med språksvårigheterna som de upplever. 

Lyckligtvis finns det många verktyg som hjälper dem som behöver litet extra hjälp med att läsa och 
skriva. Program som läser högt för eleverna och översättningsmaskiner är ett par exempel av dem. 
Ett annat verktyg, vars användbarhet jag tänker studera i denna studie, är lättlästa texter. 

2. Bakgrund 
Denna studie syftar till att värdera användbarheten av lättlästa texter i undervisning av ämnena i 
naturvetenskapsprogram på gymnasienivå. Dessa texter är ett mäktigt verktyg som kan hjälpa en 
viss grupp av studenter, men som innehåller vissa risker och gränser, som det kommer att beskrivas 
senare. 

2.1 Lättlästa texter. 

År 1968 påbörjade skolöverstyrelsen ett projekt som försökte tillverka enklare texter för människor 
med lässvårigheter, de så kallade Lättlästa (LL) texter (Nationalencyklopedin, LL-Böcker). 18 år 
efter, 1986, trycktes det första 8-Sidor, en tidning med anpassade nyheter i lättläst format som idag 
trycks fortfarande. Året 1987 bildades LL-stiftelsen, som skulle ta hand om 8-sidor. 1997 byttes 
namnet till Centrum för Lättläst. 2015 transfererades funktionerna till Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) (8-sidor, 8 sidors historia). MTM jobbar idag med att tillverka och hjälpa till att 
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tillverka litteratur på ett anpassat sätt så att alla har tillgång till kulturen, bland dessa anpassningar 
finns LL stil (MTM, Om oss). 

LL-texter är texter som är anpassade till läsnivå för vissa läsare, mer specifikt läsare med 
lässvårigheter av någon typ. Eftersom det finns många olika typer av lässvårigheter finns det också 
många typer av LL-texter. Från enkla och korta texter med en kort mening per rad till böcker med 
hundratal sidor utan bilder eller någon annan typ av stöd.  

Det är viktigt att skilja mellan LL-texter och andra typ av lätta texter, som till exempel 
barnlitteratur. LL-texter är versioner av en redan existerande litteratur som är anpassade till en 
specifik grupp, generellt unga eller vuxna studenter, vilket innebär att innehållet kan vara lika 
komplex som det i det originella arbetet. En LL version tar inte bort moraliska dilemman, mord och 
sex från texten. Läsaren behöver inte skyddas på det sätt. Det som LL-texter syftar till  är att visa 
informationen på ett sätt som är lättare att förstå, genom att ta bort onödiga resurser, till exempel 
genom att följa en kronologisk ordning av händelser eller genom att undvika många nära 
synonymer. En del av informationen kan förloras genom processen av anpassning till LL , men den 
viktigaste måste finnas kvar (Ash, 2015). 

2.2 Målgrupp 

Som nämnts förut, så finns det många olika typer av lässvårigheter och läsare som ligger på olika 
nivåer i språket, därför måste LL-texter vara anpassade till sin målgrupp, oavsett om det är vuxna 
som just har börjat med språkinlärning eller autistiska barn. I denna studie kommer fokus att läggas 
på nyanlända elever, det vill säga, de som inte har svenska som modersmål, som studerar 
naturvetenskapliga programmet på gymnasienivå och som minst måste ha klarat svenska som 
andraspråk på grundskolenivå. Det vill säga, elever som har ett begränsat ordförråd och är ovana 
vid att läsa komplexa texter. Det är en intressant och viktig grupp eftersom andelen elever med 
utländsk bakgrund i skolor är betydligt större idag än förut, och att hjälpa dem att förstå ämnen är 
ett aktuellt problem. 

Det betyder att målgruppen bortser andra lässvårigheter som kan gälla förkunskaper i ämnet och 
kognitiva problem. Eleverna som studeras här har som gräns språket. Med andra ord, variabeln som 
kommer att jobbas med är modersmål. Andra faktorer som kan påverka elevens resultat och som 
kunde lösas genom LL anpassade material kan vara med i en djupare studie om elever med olika 
särskilda behov. 

2.3 Pedagogiska principer 

2.3.1 Om inlärning 

Studien grundas på en kognitivistisk princip: att eleverna kan förstå innehållet av naturvetenskaps 
ämnena, att de har utvecklat alla kognitivistiska förmågor och förkunskaper som krävs för att förstå 
ämnet, men inte om det kodifieras på avancerad svenska, så att det blir för svårt att förstå. 

Kognitivismen, från och med Piaget, tycker att alla människor utvecklar sina förmågor att tänka och 
förstå omvärlden med åldern och mogenhet och från deras upplevelse i livet. Eleverna på 
gymnasienivå skulle ha nått den så kallade formella operationernas stadium, där eleven kan tänka 
abstrakt och kritisk (Hwang, 2011). Dessa är förmågor som krävs för att förstå naturvetenskaplig 
kunskap.  

Det är möjligt att träffa motstånd för teorin som denna studie stödjer sig på, även inom 
kognitivister. Vigotskij antar att det inte alltid eller inte endast är mogenheten och åldern som 
tillåter nya tankesätt. En annan faktor som Vigotskij presenterar som relevant är erfarenhet, vilket 
ingår tidigare utbildning och sociala upplevelser (Arfwedson & Arfwedson, 2002). 
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Stödjare av det psykosociala perspektivet kan argumentera att elever med olika bakgrund har 
utvecklat olika förmågor i de olika stadier i sin utveckling (Eriksson i Hwang, 2011), särskilt när 
individens erfarenhet, som till exempel som invandrare eller handikappade, är så starkt annorlunda 
från en vanlig svensks upplevelse. Det som Erikssons och Freuds brukar syfta på är elevernas 
emotionella utveckling, vilket inte är en del av studien (Hwang, 2011). 

2.3.2 Om anpassning 

Olika elever har olika förmågor, och i vissa fall är förmågor väldigt annorlunda till det som anses 
vara“normalt”. Avvikelse kan bero på kognitiva anledningar, som autism eller särbegåvning, på 
förkunskaper som språket, eller på emotionell och social hälsa, bland andra. Problemet som är 
intressant för denna studie är språksvårigheter i form av brist av erfarenhet i svenska språket.  

Språket är det största verktyg som används för att dela information. Böckerna är fyllda av ord och 
meningar som innehåller information. Dessa ord och meningar är inskrivna enligt en metod av 
kodifiering av tankar i piktoriska eller ljudsymboler: alfabetet. Koden som styr hur informationen 
kan översättas till och från dessa symboler till tankar är språket. Språket kan använda symboler med 
en viss grad av innehållslig rikedom och frekvens. Symboler som används sällan och som syftar till 
komplexa tankar är svårare att tolka, och kräver högre erfarenhet i språket, tillsammans med vissa 
kognitiva förmågor. 

För att hjälpa läsarna att översätta och förstå informationen måste man anpassa hur informationen 
kodifierads. Informationen kan kodifieras i andra former än meningar, som till exempel i form av 
bilder och diagram i böcker. Det har visats att ibland är bilderna mer effektiva än ord (Hurtado, 
2014). Lättlästa texter är en sådan form som försöker kodifiera informationen på ett sätt som är lätt 
att förstå för läsare med lite erfarenhet eller kunskap i den kodifiering metoden, det vill säga, 
språket. 

2.4 Texterna för gymnasieundervisning 

Det är lätt att hitta LL versioner av skönlitterära arbeten i bibliotek, och de är ett vanligt verktyg i 
språklektioner. Det är möjligt att hitta LL facklitteratur i områden som gäller biografier och även 
teknik. Men det är svårt, om inte omöjligt, att hitta LL versioner av facklitteratur för undervisning 
av naturvetenskap på gymnasienivå, enligt min egen forskning. Böckerna som används i 
gymnasieskolan är anpassade till läsare som har en viss erfarenhet i läsning av svenska texter, vilket 
visas i sitt LIX, en viss mättning för textens svårighet (LIX räknare). Elever med särskilda 
lässvårigheter måste jobba hårdare än andra elever och har det svårare (fast inte omöjligt) att förstå 
innehållet. Det kan innebära att dessa elever inte presterar lika bra som elever med det vanliga 
språket som modersmål, om prestation tolkas som förståelse och användning av en texts innehåll. 

Med fokus på undervisningens mål, är det möjligt att läsa i läroplanen för biologi 2, kemi 2 och 
fysik 2 att eleverna måste kunna beskriva och använda kunskap om begrepp, modeller och teorier 
(Skolverket, 2011), vilket innebär att det är viktig att förstå innehållet av materialet och texterna 
som används i klassrummet, vilket LL-texter kan hjälpa att göra. 

Det står också i de naturvetenskapliga läroplanerna att eleverna måste kunna använda ett 
naturvetenskapligt språk (Skolverket, 2011). Vad det innebär kan variera från en tolkning till en 
annan, från en lärare till en annan. En möjligt tolkning är att eleverna måste kunna använda rätta 
vetenskapliga ord i rätt sammanhang, och att eleverna måste kunna följa strukturen till typiska 
vetenskapliga texter som rapporter och experiments metoder, både när det gäller att läsa eller skriva 
dem. Det som inte ingår i “naturvetenskapligt språk” är komplexa grammatiska strukturer eller 
ovanliga verbböjning, som tyvärr hittas i läroböcker. Enligt denna tolkning är inte LL-texter ett hot 
mot att kunna använda ett naturvetenskapligt språk. LL-texter kan, och brukar användas för att lära 
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ut och förklara nya ord, och följer tydliga strukturer, enligt reglerna från olika förfatare som 
ujtvecklas i den nästa punkten. 

2.5 Hur att skriva lättlästa texter 

Det finns olika strategier och metoder för att skriva en text i lättläst form. Det som är viktigast när 
man skriver en sådan text är att tänka på vem som ska läsa texten, vem som är målgruppen. Olika 
grupper med olika svårigheter och behov kräver olika sätt att anpassa texterna på. Den viktigaste 
regeln när man skriver LL är därför att inte följa alla regler, utan att välja vilka som gäller i ens fall 
och att vara kreativt med dem. 

2.5.1 Råd från myndigheter 

MTM föreslår en lista av råd och tips för dem som provar att skriva LL (Österlund, 2011). Den 
långa listan av råd som kan hittas i “Så här skriver du lättläst” ingår: 

 Tänk på vem som ska läsa texten. 
 Håll meningar och texten kort. 
 Ta med det som är viktigast. 
 Använd vanliga ord och undvik långa ord, men använd och förklara tekniska ord som är 

viktiga. Förklaring av ord skulle hända inne i texten, inte ute i glosor och ordlistor. Undvik 
synonymer även om det betyder att många begrepp upprepas. 

 Undvik komplexa meningsstrukturer. Använd bindeord som förklarar relation mellan 
meningar. 

 Håll en logisk struktur som är lätt att följa. Till exempel genom att följa en kronologisk 
ordning. 

 Skriv konkret, utan abstrakta begrepp. Undvik bildspråk, passiv form och negationer. 
Avrunda eller undvika stora nummer med många siffror. 

 Var interessant. 
 Behåll ojämnt högerkant, med en font som är lätt att förstå (gärna med serif), med storlek 

11-16. 
 Dela en mening och tanke per rad, med 50-55 tecken per rad och utan att dela ord när det är 

möjligt. 1,5 radavstånd. Skriv svarta bokstäver över vit bakgrund. 
 Ta hjälp av och använd konkreta bilder 

2.5.2 Råd från andra forskare. 

Andra forskare adderar egenskaper till listan. Reichenberg & Lundberg (2008) adderar till listan att 
LL-texter ska ha en författarröst, muntlig still med vardagliga ord, för att kännas mer personliga och 
nära till läsaren, i stället för en opersonlig stil. Samma forskare tipsar även om att LL ska använda 
praktiska exempel. 

Andra forskare modifierar det som MTM föreslår. Hellmark (2006) tycker att det optimala antal 
karaktärer i ett rad är 60 karaktärer, ingående blanksteg. 

Det finns forskare som ger råd som motsvarar dem från MTM. Vissa forskare tycker att 
färgkodning, det vill säga, att skilja delarna av texterna, från enstaka ord till hela kapitlar genom 
färgning av bokstäver eller bakgrund, kan hjälpa att dela av och förstå texten (Muijselaar, 2016), till 
skillnad från MTM som föreslår en enkel svartvit stil. Borgström (2006) föreslår att LL-texterna 
skulle vara längre än vanliga texter för att inte förlora innehåll, det vill säga, att LL-texter skulle 
undvika innehållsrika abstrakta begrepp som har som mål att spara utrymme i texten genom att säga 
samma information med längre meningar. Enligt forskaren tar det inte längre tid att läsa enklare 
längre texter än att läsa svårare, mer krävande, kortare texter. 
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Ibland hittas råd som även motsäger varandra. Reichenberg & Lundberg (2008) tycker att texterna 
inte ska hålla för mycket information, annars blir det svårt för läsaren att följa texten, medan Sundin 
(2007) säger att texterna inte bör vara för korta och informationsfattiga, annars riskeras att läsaren 
tappar intressen. 

McTigue & Slough (2010) ger liknande och nya råd för att anpassa texter till en ung publik. De 
syftar sina råd inte endast till LL-texter utan till alla form av material på skolor för de sätter fokus 
på det de kallar ”text accesibility”. De försöker att texterna, särkilt i naturvetenskapliga texter, blir 
mer attraktiva för studenter, utan att vara meningslösa. De håller med Reichenberg & Lundberg om 
författarrösten, och även föreslår att författrna skulle ta som exempel intresseuppväckande 
dokumentärer som i National Geographic. En annan föreslag är att referencer skulle finnas inbjudna 
i texten på en mer framkallande sätt än ”se bild 1”. 

Till slut, Martina Classon (2013) sammanfattar det som andra forskare har pekat som den viktigaste 
i en lättläst text när hon skrev: 

“Helena Englund och Maria Sundin är båda språkkonsulter och menar att en text som ska 
kunna förstås av många måste ha betydligt fler viktiga egenskaper än att de ska vara korta 
med korta meningar och frasanpassat radfall. Det räcker aldrig att endast följa tumregler och 
checklistor, det finns alltid en mängd andra faktorer som spelar in. En annan risk med 
lättläst är att texterna kan bli informationstäta och sakna textbindning och läsrytm. De menar 
att texter som är välstrukturerade, kortfattade och välskrivna kan förstås av en stor grupp 
läsare (Englung och Sundin, 2005, s 15-16)” 

2.6 Problem med lättlästa texter 

LL-texterna är långt ifrån att vara ett perfekt verktyg som kan användas i alla fall. Som vissa 
forskare har pekat på, brukar LL-texter upplevas av svensktalare som mindre allvarliga eller seriösa 
än vanliga texter. De upplevs ha en lägre status än de vanliga texterna och det kan vara  
omotiverande för eleverna. Andra kritik har pekat på att en text som är för lätt att förstå kan kräva 
lite hänsyn och hjärnarbete från studenten, det vill säga, ju lättare det är att förstå desto mindre 
arbetar minnen och mindre sparar informationen (Beck, McKeown och Worthy, 1995). Det har 
också pekats på att texterna som är för korta och förlorar för mycket sekundär information kan bli 
innehållsfattiga och meningslösa (Sundin, 2008). 

Tidigare studier pekar på att lätta texter är lättare att förstå än vanliga texter, men att svårare texter, 
som betyder en utmaning för läsaren, är mer effektiva när det gäller inlärning (Beck, McKeown och 
Worthy, 1995).   

Verkligheten är att LL-texter är anpassade till en grupp elever, och därför försöker vara mer 
effektiva för den grupp, men det kan innebara är de är mindre effektiva för en annan grupp av 
läsare. 

2.7 Lättlästa texter i naturvetenskapsprogram 

Det finns några studier och böcker om LL-texter i undervisning av språk och andra ämnen på 
grundskolenivå, men inte en endast studie om LL-texters effektivitet i det specifika fallet av 
undervisning av naturvetenskap på gymnasienivå. Det är viktigt och relevant eftersom 
naturvetenskap är ett ämne som, tillsammans med andra som historia och filosofi, ställer stor fokus 
på kunskap i form av fakta och förståelse, till skillnad från andra ämnen som ställer fokus på 
förmågor, som idrott och språk. Denna typ av information, faktakunskap, kan undervisas genom 
texter, videor, genomgångar och andra form av språkliga transmissioner av information, men sällan 
använder eller stödjer lärare undervisning på mer praktiska eller språksvaga former som till 
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exempel en praktik i laboratorium eller användandet av modeller, förutom för enskilda moment och 
delar av kursens innehåll. Därför är det särskilt viktigt att eleverna får chansen att riktigt förstå 
informationen från naturvetenskapliga texter, information om abstrakta ämnen som immunsystemet 
och evolution och som sällan förklaras med andra verktyg. 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet i denna studie är att undersöka om LL-texter kan användas i undervisningen av 
naturvetenskap på gymnasial nivå, med tanken att målet med kursen är att förstå och använda fakta 
på ett effektivt sätt, utan att fokusera så mycket på hur stilistiskt eller välskriven elevernas 
problemlösning är. Problematiken kan uppkomma på grund av den lägre prestige som LL innebär. 
Det finns möjlighet att inte alla elever kommer att tycka om LL-texter och att använda denna resurs 
kan vara omotiverande. Frågorna tar därför denna form: 

Hur upplever gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet LL-texter? 

Anser elever att LL-texter kan användas för att underlätta deras lärande i naturvetenskapliga 
ämnen? 

4. Hypotes 
Det förväntas att svar från LL-material varierar beroende på hur duktiga eleverna är på det svenska 
språket. Därför kommer troligentvå olika typ av svar erhållas. De som är duktiga i språket, som 
räknas som de som tycker att de har svenska som modersmål, skulle ha en negativ upplevelse från 
de LL-texter i jämförelse med vanliga texter; medan elever med större språksvårigheter, som i 
studien kommer att vara de som inte har svenska som modersmål, kommer att ha en positiv 
upplevelse från LL-texter, och föredra dem över mer komplexa vanliga texter. Med andra ord, 
hypoteserna är: 

 Eleverna med svenska som modersmål tycker att LL-texter är tråkiga och icke allvarliga, 
och att de därför inte bör användas på gymnasienivå. 

 Eleverna med ett annat modersmål än svenska tycker att LL-texter underlättar deras lärande 
mer än vanliga texter i naturvetenskapliga ämnen och bör därför användas i gymnasieskolan. 

  
Jag förväntar mig inte någon annat statistiskt relevant skillnad som kan bero på andra faktorer än 
språk, som till exempel årskurs. Det är diskutabel att det kan finnas grupper av elever som kan visa 
olika åsikter, beroende på förkunskap eller genus, och därför kommer dessa variabler att räknas, så 
vi kan addera en tredje hypotes: 

 Det finns ingen relevant skillnad i åsikter mellan grupper av elever med olika genus och 
årskurs. 

5. Metod 
Jag har utvecklat metoden för att ingå tre olika moment eller aktiviteter. Den första (5.1) beskriver 
hur jag har anpassat texterna till lättläst. Den andra moment eller del (5.2) gäller utveckling av den 
enkät som används vidare i forskningen. Den tredje och sista delen (5.3) är det som jobbar för att 
kontrastera hypotesen. Det betyder att den tredje moment ingår instruktioner till hur att dela ut och 
samla information från enkäterna och hur att bearbeta den information till en form som kan 
användas för att svara på frågorna. 
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5.1 Att skriva Lättläst  

För att förbereda den LL-texten för denna studie användes råd och tips från olika källor (Sundin, 
2008; Badenius, 2015; MTM, 2017; Heinerwall, 2017; Lundberg, 2008; ), men inte alla råd som där 
finns följdes. I punkten 5.1.2 förklaras vilka regler som har följts, varför och hur. 

5.1.1 Originella texter 

Studien har som mål att undersöka hur mycket eleverna på det naturvetenskapliga programmet 
anser att de lär sig från lättlästa texter. Därför erbjuds dem en text som, oberoende på vilken form 
den tar ska vara nyttig för dem. Olika elever har olika förkunskaper och det var en punkt att tänka 
på. Det valda ämnet är geologi, en del av naturvetenskap som kan relateras med olika avsnitt av 
biologi 1 och 2, trots att geologi inte finns som ett eget ämne i det naturvetenskapliga programmet, 
utan som en del av geografi, i andra program. Studien presenterar information om två avsnitt av 
geologi: kontinentaldrift och bergarternas uppbyggnad. Det förväntas att eleverna, oberoende på 
grupp, åldern eller prestationsnivå inte har studerat geologi på den nivå som presenteras i texterna, 
eftersom det inte tillhör i elevernas studieplan. 

Det valdes ett par texter från ”Vår planet geografi A” (Andersson, 2007) som används som lärobok 
i geografi för studenter på det samhällsvetenskapliga programmet. De originella texterna, som 
endast fanns i papperform, skrevs om i en digital dokument. Bokstavsstorlek, radlängd, 
styckeindelning, font och den generella strukturen från den originella texten behölls i den digitala 
formen. 

5.1.2 Anpassning 

LL anpassningregler som följdes för texten i studien påverkade texten på det sätt att texten är 
kortare när det gäller antal ord, men det är längre om det räknas antal sidor, på grund av de större 
bokstäverna och anpassning från två kolumner till en. Det gjordes för att förenkla läsandet. 

Innehålmässigt är den LL-texten fattigare, framför allt på grund av de valda synonymerna. Antal 
synonymer minskades i denna text, till exempel från gruppen bygga/tillverka/skapa/göra/bilda/etc, 
så att mycket information som gäller små detaljer mellan dem förlorades. 

De flesta tekniska och abstrakta begrepp behölls eftersom målet med pedagogiska texter är att 
undervisa dessa begrepp och eftersom eleverna måste ha en viss grad av erfarenhet i det svenska 
språket, minst det som undervisas i Svenska som andraspråk på grundskolan, vilket ingår förmågan 
att läsa skönlitterära texter, minst på LL nivå. De flesta begrepp blev förklarade redan i den 
originella texten. Begrepp som inte fick förklaring i den originella texten, som “tektonisk”, undveks 
i den LL versionen. Begrepp som förklarades i tidigare stycken i boken, som “manteln” och 
“magma” ingick och förklarades inne i den LL-texten och ingick med sina originella stycken och 
förklaring i den originella texten på den första sidan. 

Att spara en tanke per stycke är en regel som inte följdes, eftersom eleverna i 
naturvetenskapsprogrammet inte har problem att följa tankegångar och de har jobbat tidigare med 
texter som delar tankar i stycken. 

Den opersonliga rösten minskades genom att undvika den passiva formen och tekniska onödvändiga 
ord som “kollidera” och “densitet”. I alla meningar finns det ett aktiv subjekt, även när det gäller 
naturliga processer utan något medvetande agent. 

Samma bilder har använts i båda versionerna eftersom de originella texterna hade valts och 
anpassats till ett pedagogiskt mål som passar lika bra för vanliga och LL-texter. Texterna som följde 
bilderna anpassades till lättläst. 
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Struktur försökte följa det samma som i den originella texten. Vissa stycken ordnades så att 
tankegångar följde en mer kronologisk ordning. Det användes färger för att skilja vanlig text från 
huvudtext. 

Texterna validerades av två pedagoger från en skola i södra Sverige. En pedagog var expert i 
naturvetenskapsundervisning och den andra var expert i undervisning med tillgängliga medier. Efter 
diskussion och anpassning av termer godkände båda två texten som rätt anpassade till målet. Det 
finns möjlighet att få bedömning av texten från experterna från MTM men det skulle ta en tid som 
tyvärr inte fanns. 

Både den originella versionen och den lättlästa som presenterades med enkäten kan ses i bilagor 2 
och 3. 

5.1.3 LIX 

Ett intressant verktyg för att mäta hur lätt är en lättläst text är LIX (LIX räknare). Det utvecklades 
1960 och mäter andel långa ord, och mer konkret ord som är längre än sex bokstäver. Texterna med 
en högre andel långa ord tecknas som svårare enligt LIX systemet. LIX är en enkel, snabb och 
objektiv metod för att mäta en texts svårighet. Det finns alternativ till LIX, som OVIX, 
Nominalkvot (LIX räknare), Reade ease (Flesch, 1948, enligt Harwell, 1996), FOG (Gunning, 
1942, enligt Harwell. 1996), med mera. Alla dem har krtitiserats för att mäta svårighet utifrån ord 
frekvens och struktur, och inte från textens innehåll eller läsarens bakgrund (Harwell, 1996). När 
det gäller ord struktur är inte alla långa ord  svåra och inte heller alla svåra ord längre än sex 
bokstäver. Dessa metoder räknar inte resurser som kan göra en text svårare att läsa, som till 
exempel abstraktionnivå, en icke kronologisk ordning av händelser, metaforer, med mera.  

Jag valde att använda LIX mätare trotts alla sina nackdelar eftersom den typ av kritik som handlar 
om stilistiska resurser, som till exempel metonimier eller ironi, inte skulle vara med i en 
vetenskapligt text, så jag antar att textens svårighet utgår inte från dem. Och jag har försökt anpassa 
texten still till en konkrett grupp av studenter, vilket innebär att jag har räknat till viss grad med 
läsarens bakgrund och, i stor grad, text accesibility. Jag valde LIX också eftersom den är lätt att 
använda och mäta, ännu mer än andra metoder, utan att vara mindre effektiva, som Anderson 
(1981) pekar ut. 

De originella texterna fick ett LIX värde av 50 för den första texten om kontinentaldriften och 51 
för den andra om bergarterna. Båda två värden motsvarar en text som är “svår, normalt värde för 
officiella texter”, enligt LIX verktyget. Gränsen till en enklare nivå finns i ett LIX värde av 49. De 
anpassade texter fick värde av 41 för den första, vilket motsvarar “medelsvår, tidningstext”, nära till 
gränsen av 39 till den direkt enklare nivån; och 36 för den andra, “Lättläst, skönlitteratur, populär 
tidningar”. Textsvårigheten har alltså sänkts från den originella texten. LL:s svårighet ligger på en 
nivå som är anpassad till den nivå som eleverna i målgruppen har. 

5.2 Enkät 

Att designa en effektiv enkät är en utmanande uppgift. Som forskarna säger (Lagerholm, 2010) det 
finns möjligheten att deltagare misstolkar frågor och svar och att resultatet inte speglar det som 
forskarna förväntade, och det inte finns möjlighet att förklara frågor och svar efter enkäten är 
utdelad. Därför provades enkäten till denna undersökning med en pilotstudie i en liten 
gymnasieskola i södra Sverige.  

5.2.1 Kvantitativ och kvalitativ studie 
Det finns två olika håll som en studie kan ta: kvantitativ eller kvalitativ. De är mest som motsatta 
extremer i en skala där det ena hörnet pekar på studier som studerar få variabler från massor av 
informanter, och i det andra hörnet studier som fördjupar och analyserar resultat av studier från ett 
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fåtal deltagare. Resultat från kvalitativa studier är svårt att använda för att generalisera till allmänna 
regler, men de ger en klar och komplet bild av enskilda fall. Till skillnad från dem finns de 
kvantitativa studier, som försöker mäta enkla variabler från större grupper av individer för att 
besluta med statistiskt relevanta resultat som kan tillämpa till generella regler. Kvantitativa studier 
saknar en djup förståelse, och gömmer enskilda avvikelser från enskilda individers svar i den stora 
mängden av data. Kvantitativa studier används för att upplysa om generella korrelationer, det vill 
säga, samband mellan olika variabler, medan kvalitativa studier har det lättare att fördjupa och 
förklara kausalitet, det vill säga orsaker och samband, i enskilda fall. Kvantitativa studier brukar 
använda verktyg som visar enkelt ett resultat, som till exempel enkät och direkta mätningar, medan 
kvalitativa metoder fördjupar mer i komplexitetet genom intervjuer och långsiktiga observationer 
(Lagerholm, 2010).  

Denna studie använde enkäter som verktyg för att samla information. Enkäterna bör vara korta, 
direkta och tydliga. I jämförelse med andra verktyg som intervju har enkäterna fördelen att de är 
snabba att dela ut, fylla i, och samla tillbaka, så att de ger möjlighet att nå ett stort antal informanter. 
Som nackdel finns det att informanterna inte har möjlighet att förklara sina svar eller få förklarat för 
sig vad frågorna egentligen betyder. När enkäten är utdelad finns det inte heller möjlighet att 
fördjupa i enskilda fall för att tydliggöra informantens svar. All information bör behandlas på 
samma sätt (Lagerholm, 2010). 

I denna studie har jag valt att inkludera frågor i enkäten som kan knytas till ett kvalitativt pespektiv. 
Dessa frågor bad informanten att förklara sitt svar och gav därför möjlighet att förstå individuella 
åsikter. Från dessa svar kunde jag köra en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie sätts fokus på varje 
deltagares svar, inte på allmänheten. Från individens svar kunde deras åsikter tolkas, vilket kan stå 
utanför gränserna som en enkel enkät sätter. (Addeo, 2013) 

Den kvalitativa studien valdes för att kunna förstå enkätens effektivitet att visa det som förväntas av 
den, och för att bättre kunna svara på studiens frågeställningar från ett annat perspektiv. Men denna 
studie är inte en exakt kvalitativ studie. Det finns relevanta skillnader, eller viktiga kvalitativa 
direktiv, som jag inte kommer att följa. För att börja med, studien jobbar med texter från en enkät, 
och ignorerar andra form av språk som kroppspråk, tempo, klädstil, och så vidare, som kan 
innehålla relevant information. Studien använder svar av många deltagare för att illustrera en 
generell tendens, eller för att upplisa enstaka avvikelse, i stället för att studera varje individ som ett 
enskild fall. På så sätt har studien även kvantitativa inslag (Addeo, 2013). 

5.2.2 Läsbarhet, läsvärde och läslighet 
Enligt Bergman & Hahn (2008), ställer Pettersson fram några begrepp som är relevanta och 
intressanta för studien. Läsbarhet är förmågan som texterna har att förstås, beroende på mottagarens 
förkunskap i ämnet och språket. Läsvärde är textens förmåga att vara intressant. Läslighet gäller 
textens form, font och uttryck.  

I enkäten ingår frågor om elevernas upplevelse och åsikter om läsbarhet och läsvärde. Läslighet var 
något som räknades med i textens anpassning till LL, men inte speglas i enkäten. Frågor 6, 9 och 12 
syftar till elevs värdering av textens läsvärde, det vill säga, om eleverna tycker att texterna är 
intressanta, enskilda och i jämförelse med varandra. Frågor 7, 10 och 14 syftar till läsbarheten, det 
som eleven upplever att hen har lärt sig (Se enkät i bilagor 2 och 3). 

5.2.3 Enkäts genomförande 

Alla eleverna som studerade biologi i en gymnasieskola från Småland (Sverige) inbjöds att delta i 
studien. Mål och metod förklarades, tillsammans med hur data skulle behandlas. Det förklarades 
muntlig och skriftligt genom ett dokument där eleverna accepterade att delta i studien (se bilaga 1). 
Eleverna fick veta att de skulle läsa två texter, en som lättläst och en som vanlig språk, och svara på 
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frågorna om deras upplevelse av texterna (se bilagor 2 och 3). Eleverna fick inte veta ämnet från 
texterna innan enkäten delades ut för att undvika att deras förkunskap störde resultatet. 

Eleverna fick en av två olika par av texter. Den ena hade en LL version om kontinentaldrift och den 
originella versionen av bergarternas byggnad (se bilaga 2). Desa två texter tillsammans får namnet 
”par A”.  Den andra hade en LL version av bergarternas byggnad och den originella versionen av 
kontinentaldrift (se bilaga 3).Den fick namn ”par B”. Anledningen till att detta gjordes var för att 
undvika att resultatet av enkäterna berodde på att innehåll i texterna var annorlunda. Om alla 
resultat från en text generellt blir sämre än den andra, både när det gäller LL eller originella texter, 
kan det tolkas som att den delen av geologi är svårare än den andra och då kan resultatet rättas eller 
kompenseras.  

Enkäten delades in i fem delar. I den första ingick frågor om elevers person, genus, kurs och, den 
viktigaste för studien, om modersmålet var svenska eller inte. Vad som “modersmål” egentligen 
betydder är öppen, och eleverna tillät att tolka det personligt. För de flesta är det klart att 
modersmålet är språket som används hemma med familjen, men i vissa fall kan det betyda språket 
som individen känner sig mest identifierat med, eller språket som föräldrar använder, även om det 
inte är språket som individen använder och känner till mest; för andra är modersmålet språket som 
associeras med sina ursprung och kultur, utan att tänka om det är språket som individen använder. 

I den andra delen av enkäten ingick frågor om elevens förkunskaper i ämnet geologi och hens 
åsikter om lättlästa texter. Den svarade eleverna på innan de läsete någon text. Målet med dessa 
frågor var att kunna filtrera eller modifiera resultatet om förkunskaperna visades vara en 
påverkande faktor. 

De tredje och fjärde delarna av enkäten inhöll frågor om de två texterna som eleverna hade läst. 
Frågorna syftade till att undersöka elevernas åsikter om texterna, om de tyckte att enskilda texter 
var intressanta och allvarliga; och en kontrollfråga som försökte mäta hur mycket eleverna har 
förstått från texterna.  

Den sista delen ställde frågor som jämför elevernas upplevelse mellan de två texterna, för att 
egentligen undersöka vilken text som eleverna föredrog och varför. 

5.2.4 Pilotstudie 

Det genomfördes en pilotstudie som syftade till att förbättra enkäten innan en större studie tog plats. 
Pilotstudier har som mål att genomföra ett experiment på en liten skala för att kunna värdera 
metodens valididtet innan den genomförs i en större skala. Validitet är förmågan i en metod att 
egentligen visa det som forskare försöker veta. Pilotstudien tog form av kvalitativ studie, med fokus 
på elevernas individuella svar, men det gjordes genom enkäten, eftersom den var verktyget som 
skulle användas i den större studien. Utöver att sex elever fyllde i enkäten intervjuades även fyra 
elever för att förstå hur de tolkade frågorna i enkäten. Det fanns frågor i enkäten som försökte visa 
vad som eleverna tyckte om enkäten (frågor 12, 13, 14 och 16). Eleverna fick svara dessa fyra 
frågor med egna meningar och texter. Det försöktes värdera frågorna från elevernas svar, det vill 
säga, om frågorna svarades på så sätt att de visade från eleven det som skulle visas, och om eleverna 
förstodde korrekt dessa frågor. 

Resultat från enskilda elever blev ibland förvirrande, men inte från en och samma fråga, det vill 
säga, att flera studenter visade inte ha tolkat någon fråga som det förväntades, men varje elev 
misstolkade en annorlunda fråga. Eller med andra ord, ingen fråga var misstolkad av många elever.  

Det fanns en fråga som inte speglade det som studien ville undersöka. Denna fråga fanns i enkäten 
två gånger, i frågor 6 och 9, som gällde den första och andra text som eleverna läste. Frågan 
försökte undersöka om eleverna upplevde texterna som intressanta. Frågan fick denna form: 
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6./9. Tycker du att texten var intressant?  

⃝ Ja, det var intressant    ⃝ Nej, det var för lätt    ⃝ Nej, det var för svårt 

Frågan och de möjliga svaren pekade samtidigt till Petterssons läsbarhet och läsvärde (Bergman & 
Hahn, 2008), vilket resulterade i konstiga svar. Två elever svarade att texten var intressant men de 
svarade inte på förståelse frågan, och en elev svarade att den LL-texten var komplex men ändå 
klarade att svara på förståelse frågan. Det fick mig att tänka att “intressant” kanske tolkades på ett 
annat sätt än det som avsågs, som att ämnet, innehållet i texten, och inte textens komplexitet var 
orsaken till intresset. Petterssons tolkning av läsvärde pekar på att intresset är en rent subjektiv 
värdering, vilket innebär att varje elev kan tolka det på sitt eget sätt och deras svar kan bero på flera  
olika anledningar. Därför bestämde jag att ändra dessa frågor på ett sätt som ger svar som 
inkluderar förklaringar på vad kan det vara som gör texten icke intressant. Frågor 6 och 9 pekar 
både på innehållet och på textens stil i den nya versionen av enkäten. I den nya versionen ingår inte 
möjligheten att mäta om texterna är för lätta eller svåra att läsa, Petterssons läsbarhet, men det kan 
mätas genom frågorna 7, 10 och 14, samt förståelse frågorna (se bilagor 2 och 3). Med denna 
ändring försöker jag få en tillräkligt trovätdigt validitet. 

5.3 Undersökning 

5.3.1 Deltagare 
Enkäten och texterna delades ut till 38 elever i två olika skolor i södra Sverige. 9 av dem studerade i 
sitt första kurs inom naturvetenskapsprogram; och 28 i den andra kursen, Naturkunskap 2, medan en 
elev skrev inte hens kurs. 24 av deltagarna identifierade sig som kvinnor, och 13 som män. En 
deltagare svarde inte på frågan om genus. Om det som var i fokus i denna studie, modersmål, 28 
deltagare svarade ha svenska som modersmål, medan 10 elever hade något annat modersmål än 
svenska. 

Dessa elever som inte svarade sin genus eller kurs räknades inte i frågor om dessa två variabler. På 
ett liknande sätt, visa elever svarade inte till någon fråga. I desa fall, svaret för de icke svarade 
frågor räknades inte i statistiken och resultatanalys kördes med räkning av någon färre deltagare för 
dessa konkreta frågor. Antal deltagare i varje fråga kan konstateras i punkt om resultat. 

5.3.2 Undersökning som kvantitativ och kvalitativ studie 
Som nämnts tidigare genomfördes en kvalitativ studie för att kunna dra mer generella slutsatser. 
Denna metod tillåter oss att erhålla information som är statistiskt relevant (Lagerholm, 2010). 
Statistiska analyser kräver att svar tolkas till mätbara variabler. Svar från elever anpassas till 
diskreta binomiala variabler som beskrivs i detalj i den nästa punkten.  

Den kvalitativa delen av studien har en annan angreppspunkt. I stället för att sätta fokus på alla 
elevers resultat samtidigt lästes varje informants svar och tolkades för att se om eleven hade en 
positiv eller negtiv åsikt om det som frågades, och den gav även en mer fördjupat förståelse av 
deras tankar (Addeo, 2013) 

De kvalitativa enskilda elevens svar användes därför för att försäkra elevens förståelse i frågor 8 
och 11. Svar till frågor 12, 13, och 14, som ingår anledning till elevens åsikt över vilket text som är 
mest allvarlig, tråkig och lärorik, samt elevens föreslog om hur att förbättra den LL-texten, frågan 
16, användes för att köra en kvalitativ kritik av resultat, samt för att föreslå vidare studier. (Addeo, 
2013) 

5.3.3 Kvantitativ analys 
Enkätens svar kommer att delas in i olika grupper: enligt kön, kurs och modersmål. Det betyder att 
det ska jämföras resultat mellan två grupper: som har svenska som modersmål eller inte; bland tre 
grupper: de i årskurs 1, 2 eller 3; och bland tre andra grupper: män, kvinnor och andra. 
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Svar från frågor 1 till 5 tolkades som positiva eller negativa, som diskreta dikotomiska variabler. I 
fråga 1 tolkades de två första svaren som positiva mot att ha läst geologi tidigare, medan de två sista 
var negativa. Den andra frågan räknade “ja, jag kan mycket” och “bara litet” som att eleven tyckte 
att hen hade en relevant förkunskap i ämnet, medan “nästan ingenting” och “ingenting alls” som att 
hen tyckte att hen inte hade tillräckligt förkunskap i ämnet, det vill säga, att eleven kunde lära sig 
från texten. Om vanan att läsa LL-texter i frågan 3, “sällan” och “aldrig förut” räknades som brist 
av vana med texterna. Frågor 4 och 5, om elevens åsikt om LL, räknades “ja” (tråkigare), “de är inte 
allvarliga” och “ibland” som att eleven har ett negativ synpunkt om LL-texter. 

Från frågor 6 och 9 kom svaret om eleven tyckte att LL stil och ämnet var intressanta eller tråkiga.  

Frågor 7 och 10 speglade om eleven hade förstått texten (“bara lite” och “ja, många saker”) eller 
inte. Frågor 8 och 11 försäkrade om eleven hade förstått texten eller om eleven visste det redan, i 
fall eleven svarade “nej, jag visste allt” i den tidigare frågan. 

Frågor 12 till 14 användes till statistik genom att dela svar mellan de som uppskattade LL texten 
mest och de som uppskattade den originella texten mest.  

Fråga 15 delades in bland de som tyckte att texten var eller kunde vara användbar och de som tyckte 
att LL-texter inte bör användas i gymnasiet. 

. Resultat från elevernajämfördes med varandra genom en Fishers exakt test för att bevisa om det 
fanns en relevant skillnad mellan grupperna. p-värdet som accepterades var 0.05. Online verktyget 
GraphPad (GraphPad software) användes för att göra räkningen och få ett p-värde. 

5.3.4 Kvalitativ analys 
Informationen som samlades från enskilda elever kom att behandlas genom en hermeneustisk 
process, det vill såga, att jag kommer att tolka elevers åsikt från elevers svar, vilket inte är alltid så 
enkelt som det låter. I öpna svar kan deltagare uttrycka sig som de vill och de möjliga svar är 
oändliga. Föskarens roll är i detta fall inte just att observera och registrera svar utan att extrahera 
den relevanta informationen från elevernas svar, om det finns någon. 

Denna teknik innebär ett oundvikligt problem, som är att allt information kommer att tolkas av en 
forskare, i detta fall mig, från mitt perspektiv, det från en vit medelålders västvärldig manlig 
lärarstudent, som kommer att peka på det som jag tycker är relevant. Det är ett konstant problem i 
de här typ av studier, men det innebär inte att studien är helt subjektiv. Jag vill att ni, läsaren, är 
kritisk mot resultat, jämför det med andra liknande studier, och skapar er egen tolkning, som i bästa 
fall kommer att likna min. 

5.3.5 Jämförelse mellan LL och vanlig text 
Det har sagts att två olika par av texter kommer att användas i enkäten eftersom det är nödvändigt 
att försäkra att resultat inte beror på texternas innehåll utan på still. Resultaten mellan de två LL 
texter, med arnorlunda innehåll men liknande still, och mellan de två vanliga texter kom att 
jämföras genom en Fishers exakt test för att märka om det fanns en relevant skillnad mellan dem i 
frågorna om intresset och stil (frågor 6, 9 , 12 och 13). 

5.4 Etiska Riktlinjer 
Det är viktigt att skydda deltagarnas identitet i studier som använder personliga individuella data. 
För att gömma identiteter frågar enkäterna inte efter deltagarnas namn eller annat personlig 
irrelevant information utanför det som användes i studien (kurs, modersmål, och kön). Det som 
publiceras i denna artikel kan inte användas för att identifiera någon individuell deltagare.  
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En annan fördel med att skydda personlig information och göra deltagare medvetna av det är att det 
kan hjälpa dem att bestämma sig att delta. Vissa deltagare kan tycka att det är farlig att ge privat och 
personlig information. 

Det är möjligt dock att veta vem som har svarat till enkätterna eftersom deltagarens namn finns i 
samtycke blanketet (bilaga 1), vilket inte kommer att publiceras alls i studien och som skyddas av 
Linnéuniversitetet. 

6. Resultat 
Enkäterna analyserades på två sätt: en kvantitativ statistisk analys av skillnader mellan två gruppers 
svar och en kvalitativ analys av enskilda studenters skriftliga svar. 
 

6.1 Statistisk jämförelse 
De olika grupper som jamfördes och den statistiska relevans mellan deras svar sammanfattas i 
Tabellerna 1, 2 och 3. I tabellerna kan vi skilja de tre par av grupper (modersmål, kön och kurs, i 
blåt, rött, respektivt grönt). I tabellen 1 visas deltagarnas svår i frågor 1 till 5 om elevernas 
förkunskap och åsikt om LL texter och ämnet geologi. I tabellen 2 visas svår från frågor 7, 8, 10 och 
11 om deras upplevelse av den LL texten och den originella. Och i tabellen 3 visas svår från frågor 
12 till 14 om jämförelse mellan texterna. Varje ruta ingår antal deltagare i gruppen som svarade 
possitivt. Om den totala deltagare som svarade till varje fråga är mindre än alla deltagare i den 
grupp visas antal deltagare som svarade possitivt i relation till alla deltagare som svarade (t.ex., om 
2 av 5 svarade en fråga in en grupp med 6 deltage visas i tabellen ”2/5 (40%)”). I parentes ingårs 
procent av deltagare som svarade possitiv i relation till deltagarna som svarade. Jag föreslår att 
jämföra procentet för att lättare förstå skillnader mellan de två populationer.  

Tre av dessa jämförelse visade en statistisk relevant skillnad (markereade med fett styl), det vill 
säga, att de fick ett p-värde mindre än 0,05 i en Fisher test. De är skillnad mellan kvinnor och män 
när det gäller tidigare studier i geologi. De flesta kvinnor har studerat geologi tidigare (92%) medan 
mindre än hälften av männen har gjort det (46%). Grupper med olika modersmål, svensktalande i 
jämförelse med deltagare med ett annat modersmål än svenska, visade statistisk relevant skillnad i 
frågan 1, om tidigare studier i geologi, där svenktalare visade stark mer erfarenhet (82%) än de 
andra (50%); och i frågan 4 om åsikten om LL texter som tråkiga, där svensktalare visade en bättre 
syn av texterna (en tredjedel tyckte att de var tråkiga) i jämförelse med de icke svenskmodersmål 
talare (70%). 
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Tabell 1: Resultat från frågor om deltagares förkunskap och perspektiv (frågor 1 till 5) för de tre variablerna som forskades 
(modersmål, genus och årskurs) i tre olika färger. Resultat visas som antal deltagare som svarade possitivt (markerad om färre än 
alla deltagare svarade) och procent. 

 
Har studerat 
geologi 
tidigare 

Tycker ha 
förkunskaper 
om geologi 

Läser LL 
texter 
regelbunden 

Tycker att LL 
texter är 
tråkiga 

Tycker att LL 
texter är 
allvarliga 

Modersmål 

Svensk (28) 23 (82%) 27 (96%) 13 (46%) 9/27 (33%) 6 (21%) 

Annat (10) 5 (50%) 8 (80%) 6 (60%) 7 (70%) 4 (40%) 

Genus 

Kvinna (24) 22 (92%) 23 (96%) 12 (50%) 10 (42%) 4 (17%) 

Man (13) 6 (46%) 12 (92%) 6 (46%) 6 (46%) 5 (38%) 

Kurs 

Kurs 1 (9) 9 (100%) 9 (100%) 5 (55%) 3 (33%) 0 (0%) 

Kurs 2 (28) 19 (68%) 26 (93%) 13 (46%) 12 (43%) 9 (32%) 

 
 
Tabell 2: Resultat från frågor om deltagares upplevelse från texter (frågor 7, 8, 10 och 11) för de tre variablerna som forskades 
(modersmål, genus och årskurs) i tre olika färger. Resultat visas som antal deltagare som svarade possitivt (markerad om färre än 
alla deltagare svarade) och procent. 

 

Om vanlig text Om LL text 

Tycker att 
stil är 
intressant 

Tycker att 
ämnet är 
intressant 

Tycker att de 
lär sig något 

Tycker 
att stil är 
intressant 

Tycker att 
ämnet är 
intressant 

Tycker att 
de lär sig 
något 

Modersmål 

Svensk (28) 26 (93%) 20/27 (74%) 21 (75%) 14 (50%) 21 (75%) 21 (75%) 

Annat (10) 7/9 (78%) 7/9 (78%) 8/9 (89%) 8 (80%) 7 (70%) 9 (90%) 

Genus 

Kvinna (24) 20 (83%) 17 (70%) 17/23 (74%) 14 (58%) 19 (79%) 20 (83%) 

Man (13) 13 (100%) 10/12 (83%) 10/12 (83%) 8 (62%) 8 (62%) 10 (77%) 

Kurs 

Kurs 1 (9) 8 (89%) 6 (67%) 7 (78%) 6 (67%) 7 (78%) 7 (78%) 

Kurs 2 (28) 25 (89%) 20/26 (77%) 21/27 (78%) 16 (57%) 20 (71%) 23 (82%) 
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Tabell 3: Resultat från frågor om deltagares åsikt om texterna efter att ha läst dem (frågor 12, 13 och 14) för de tre variablerna som 
forskades (modersmål, genus och årskurs) i tre olika färger. Resultat visas som antal deltagare som svarade possitivt (markerad om 
färre än alla deltagare svarade) och procent. 

 
Tycker att LL 
texter är mer 
allvarliga 

Tycker att 
vanliga text är  
tråkigare 

Tycker att de lär 
sig mer från LL 

Tycker att LL är 
användbar i 
gymnasiet 

Modersmål 

Svensk (28) 1 (4%) 11 (39%) 6 (22%) 15/27 (56%) 

Annat (10) 2/8 (25%) 4/9 (44%) 5/9 (55%) 6/9 (66%) 

Genus 

Kvinna (24) 2 (9%) 8/22 (36%) 7/23 (30%) 15/232 (65%) 

Man (13) 1/10 (10%) 3/11 (27%) 4/12 (33%) 6/12 (50%) 

Kurs 

Kurs 1 (9) 1 (11%) 4 (44%) 2 (22%) 6 (67%) 

Kurs 2 (28) 2/24 (8%) 7/24 (29%) 9/25 (35%) 15/26 (58%) 

 

6.2 Kvalitativ studie 
Svaren från eleverna från de statistiska resultaten var varierade. Från den kvalitativa studien erhölls 
liknande resultat. Enstaka svar från elever var varierade. Det fanns elever som tyckte om den LL 
texten, och andra som uppskattade formaliteten i den vanliga texten mest. Det fanns kommentarer 
för och emot den lättlästa textens sammanhängande och smmanfattade stil. De varierade 
kommentarerna kommer både från eleverna som jobbade med par A som från par B.  

Exempel av oposition mot LL texter kan finnas i beskrivningar som ”barnslig”, ”dum”, 
”dumförklaring”, ”kind of bebis språk”, och att det ”utgår från att vi är idioter”, även från deltagare 
med ett annat modersmål än svenska.  

Det fanns två deltagare, en pojke från årkurs ett och en flicka från årkurs två, båda två 
svensktalande, som visade en stark oposition mot att använda LL material. Dessa elever hade litet 
eller ingen tidigare erfarenhet med LL texter, men deras åsikt mot den typ av litteratur var jätte 
negativt. De uttryckte att LL texter inte är allvarliga alls och att de är helt tråkiga. Efter att ha läst 
texterna stod de för deras första åsikt.  

Däremot fanns elever som tyckte att det är möjligt att använda LL texter som är bättre anpassade. 
Tre svensktalande elever från olika kurser och kön föreslår att LL texter kan användas tillsammans 
med vanlig text, som introduktion till ämnet eller för förklaring av viktiga fast enkla begrepp, 
eftersom det kan vara svårt att följa med i en text som är helt på gymnasienivå. En av deltagrna 
beskrev detta när hen skrev att den LL texten är ”väldigt saklig, det var ren fakta skrivet så simpelt 
som möjligt”, men att i den vanliga texten ”formuleringarna varierade mer, det hände mer i texten”. 
En annan elev skrev detta: 

”Den lättlästa är enklare att förstå om man är trött. Det är tydligt vad de nya begreppen betyder, eftersom 
det förklaras direkt efter att det nya begreppet nämns. Den svårlästa har mer info, så man lär sig mer. Det 
var dock lite för många, långa meningar.” 



  
 

19 

En endast elev, en pojke från årkurs två vars modersmål inte är svenska, visade en radikalt positiv 
preferens för det lättlästa materialet. Hans kommentarer pekade på att den LL texten blev mycket 
lättare att förstå och därför blev inlärning bättre. Han tycke att den vanliga texten hade bättre stil 
men var för mycket krävande.  

Det fanns ingen tydligt samband mellan åsikter för eller emot LL texter och tillhörighet till någon 
grupp: man eller kvinna, kurs 1 eller 2, och svensk modersmål eller annat. Men det fanns inget 
extremt negativ åsikt mot LL texter i gruppen med ett annat modersmål än svenska, och inte heller 
någon extremt possitiv åsikt i gruppen av elever med svensk som modersmål. 

Jag noterade något i analysen av svaren  till frågorna 8 och 11, där eleverna fick visa om de förstod 
det lästa ämnet. Svåret var kortare när de svarader på frågan från den LL texten, oberoende på vilket 
som var den LL texten.  

6.3 Jämförelse mellan lättläst och vanlig text 
I tabell 4 presenteras resultat från de två par av texter i jamförelse med varandra. Information visas 
som procent av positiva svar till den sammanfattade frågan övan. Ingen statistisk relevant skillnad 
har märkts mellan de två resultaten, det vill säga att svar från de två par av texter räknas som 
jämförbara, och därför krävs inte någon typ av kompensatorisk anpassning i det statistiska resultatet 
(se tabell 4). 

 
Tabell 4: Jämförelse mellan svar från texterna från par A och från par B. I par A texten om kontinentaldrift skrevs i lättläst och 
texten om bergarterna behölls som den originella. I par B texten om kontinentaldrift behölls som den originella och texten om 
bergarterna skrevs i lättläst. 

 
Stil i  
LL-text  
är intresant 

Ämne i  
LL-text  
är intressant 

Stil i  
Vanlig text 
är intressant 

Ämne i 
Vanlig text  
är intressant 

LL-text är 
alvarligast 

Vanlig text 
är tråkigast 

Par A 89,47% 78,95% 55,00% 80,00% 5,88% 23,53% 

Par B 88,24% 70,59% 50,00% 66,67% 11,76% 35,29% 

 

7. Diskussion 
7.1 Statistisk resultat 
Resultatet visar endast tre statistiska relevanta data. Men det är omöjligt att svara mina frågor 
utifrån dem. Mina hypoteser kan inte försäkras med den information som jag har samlat. Det kan 
betyda att hypotesen inte är rätta och att det inte finns någon riktigt skillnad mellan de tre par av 
grupper som har undersökts. 

Alternativt kan resultatet visa att studien inte är tillräkligt stor. Det begränsat antal elever som har 
undersökts i denna studie, 38 deltagare, är för lite för att kunna ta fram många statistiska resultat. 
Det var få grupper som valde att vara med i studien och det innebär vissa problem. För att börja 
med är det svårt att ha statistiskt relevanta resultat med så få deltagare, trots att svar är generellt 
annorlunda mellan två grupper. Till exempel,  25% av elever med ett annat språk än svenska som 
modersmål tyckte att LL texter är mer allvarliga än de vanliga, men det samma fråga bland elever 
med svenska som modersmål resulterade i endast 4%. Denna resultat i en större studie skulle ha 
varit statistiskt significant, men inte med så få deltagare som denna studie ha samlat. Den 25% som 
jag har tagit som exempel motsvarar endast två elever, så om en endast hade haft en annorlunda 
åsikt skulle procentet ha sänkt till 13%. Att en endast deltagare ha så stor vikt på resultat gör 
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resultatet inte trovärdigt och sänker testets reliabilitet, det vill säga, att vi kan inte förvänta oss det 
samma resultat om en annan grupp av deltagare svarar på enkäten. 

I alla fall, vissa av resultaten visade en tendens, det vill säga att en viss åsikt är relativt 
generaliserade. Det är inte så starkt generelt för att skapa en statistikt relevant skillnad, men det är 
så synligt att det det finn sutrymme för att tänka att det finns faktiskt någon skillnad som vi skulle 
kunna upptäcka i en större studie. Till exempel, det fanns en skillnad mellan svar från svensktalande 
elever och de elever som inte hade svenska som modersmål när det rör frågor om jämförelse mellan 
de olika texterna (vanlig och LL) (Tabell 3). Mindre än en fjärdedel av de svensktalande eleverna 
(22%, sex av 28) tyckte att LL texter är mer effektiva än vanliga, men när samma fråga ställdes till 
de elever som inte hade svenska som modersmål visade resultatet att över hälften av dem (55%, fem 
av nio) tyckte att LL texter är mer effektiva. Det är inte en statistisk skillnad mellan gruperna enligt 
den valda metoden, men det kan ändå peka på en tendens som stämmer med studiens hypotes och 
jag tycker att det kan vara anledning för att pågå djupare studier i ämnet. 

7.2 Kvalitativ resultat 
Studien visade varierade resultat från den kvalitativa studien, men det var möjligt att ta ut vissa 
resonemang från elevernas svar. 

Det fanns konstruktiv kritik mot användning av LL texter i gymnasieskolan, exempelvis tyckte de 
flesta att nivå i de använda texterna var för låg. Det var svensktalande elever som skrev den mest 
konstruktiva kritiken. Det kan vara så eftersom svensktalande vågar skriva och ge åsikter, eller 
eftersom svensktalande är mer optimistiska framför att använda lättlästa texter. Jag tolkar det som 
att det finns positiva åsikter om LL material i gymnasieskola, och att det är möjligt att lifta fram 
denna fakta om frågeställningarna och hypoteserna modifieras. Det kan också tolkas som att 
eleverna som inte hade svenska som modersmål, de som kanske skulle få mest hjälp av LL texter, 
saknade förmågan at skriva sitt åsikt eller kände sig pinnsama över att möjligt få material av ”lägre 
kvalitet” än de vanliga svensktalande, vilket skulle stödja andra forskare upptäckningar.  

Att det fanns två svensktalande elever som var negativt inställda till LL texter, trots att de inte hade 
tidigare erfarenhet av dessa texter, pekar på att det fanns en stark oppostion mot den typ av material 
från vissa individer i gruppen av svensktalande. Jag tolkar det som att denna opposition är ett 
resultat av fördomar mot lättlästa texter. En mjukare opposition, grundade i erfarenhet eller utan 
grund men inte så radikalt, fanns i båda grupperna, men det fanns inte någon stark kritik mot 
lättlästa texter som användbart material i gruppen av de icke svensktalande. Detta betyder att det 
fanns starkt positiva åsikter om Lättlästa texter bland de icke svensktalande och stark negativa 
åsikter från den andra grupp, men inte tvärtom. Det är inte tillräckligt för att acceptera mina 
hypoteser men det visar, som den statistiska studien gör, att det kan finnas en tendens, och stämmer 
med resultat från de tidigare forskare och studier som pekade att texterna kan vara omotiverande för 
de som inte behöver dem (Beck, McKeown och Worthy, 1995; och Sundin, 2008). 

7.3 Metod-diskussion 
När jag anpassade materialet till Lättläst var jag orolig eftersom det kunde vara för lätt för 
gymnasienivå. De olika åsikter om den LL-texten reflekterar de olika lässvårigheter som kan finnas 
i en och samma grupp av studenter. Det fanns de som uppskattade LL-material på denna nivå och 
de som hade en jättenegativ upplevelse av texten. Det betyder att min räddsla var onödigt eftersom 
det är omöjligt att anpassa en text till allas förmågor. Kanske räcker det inte med endast ett lättläst 
material utan att det vore bättre att erbjuda materialet i olika nivåer av svårighet. Detta skulle dock 
krävas mer tid och fler delatagare än vad denna studien hade tillgång till. 

I studien förväntade jag mig att kunna dra upp relevant information som kunde svara på frågor från 
den statistiska studien, men det finns vissa gränser som sådanna studier inte kan korsa. Till att börja 
med, de statistiska studierna sätter fokus på allmänhet, och i detta fall är det inte möjligt att dra ut 
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tillräckligt med information från minoritetsgrupper, då de var för få till antalet. Om den kvalitativa 
analysen vill jag säga att det lättare kan skildra vilka olika åsikter som finns i gruppen, utan att säga 
om åsikten är generaliserad. Jag tycker att det är tillräkligt för att kunna förneka mina hypoteser, 
trots bristen av statistisk relevans. Det hade varit önskvärt att även göra djupare intervjuer med 
några elever ur de båda grupperna för att förstå hur de resonerade kring användandet om LL-texter. 

7.4 Vidare forskning 
Studien lägger fokus på elevernas upplevelse och åsikt över LL-texter. De är alla subjektiva 
individuela variabler. Den fördjupar inte mycket i vissa mer objektiva områden av textförståelse, 
och det kan vara intressant att möta djupare variabler som läsbarhet och läsvärde, det vill säga, om 
texterna kan förstås och är intressanta.  

I studien har jag undvikt att räkna motivationen som en av variablerna. Det är möjligt att resultat 
knytts mest till motivationen, det vill säga, till intresset som eleven har över området geologi, än till 
förkunskap eller årskurs, till exempel. Ett enkelt sätt att möta motivationens roll kan vara genom att 
ingå någon fråga som ”vill du lära dig geologi?”, eller annat som forskare om motivationen kan 
föreslå. 

En annan intressant studie kan vara att anknyta användning av LL-texter med förmågan att förstå 
mer komplexa texter. Tanken är att naturvetenskap är ett studieförberedande program som försöker 
träna elever till den typ av undervisning som de kommer att träffa på universitetet. Universitetets 
texter är ännu mer krävande än de i gymnasieböcker och att skippa träna läsning av svåra texter på 
gymnasieskola kan leda till allvarligare svårigheter i förståelse av universitetets texter. Men det kan 
också vara intressant att tänka på att inte förstå gymnasienivå texter kan leda till andra problem.  

Ett annat intressant tanke är att elever som förstår komplexa svenska texter kan komma att stöta på 
samma problem som dessa elever med ett annat modersmål än svenska möter, när dem kommer att 
läsa universitetsnivå texterna på andra språk som engelska. Därför kan det vara intressant att 
undersöka om och hur LL-texter kan underlätta förståelse av komplexa texter i andra språk redan på 
gymnasiet. 
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Bilaga 1: Samtycke formulär för studenterna. 

Hur elever upplever lättlästa texter inom naturvetenskap  
 
Du inbjuds härmed att delta i studien Hur elever upplever lättlästa texter inom naturvetenskap. Den 
ovannämnda studien är en del av mitt självständiga arbete inom den kompletterande pedagogisk 
utbildning. 
 
Innan du bestämmer dig för om du vill delta i studien eller inte, behöver du information om vad 
studien går ut på och hur den kommer att genomföras, vilket följer nedan.  

Studiens syfte och genomförande 

Det finns individer som har svårigheter när det gäller att läsa och förstå en text, och därför att lära 
sig från en text, särskilt när texten är skrivit med en högkrävande nivå, som texterna som ofta träffas 
i gymnasienivålitteratur. Anledning till svårighet kan variera från individ till individ. Exempel av 
den kan vara dyslexi eller brist av vana att läsa. För att hjälpa dessa människor finns olika verktyg, 
som till exempel lättlästa texter som vi kommer att använda i studien. Lättlästa texter är texter som 
är anpassade så att de är lättare att förstå.  

Studien kommer att fokusera på hur elever upplever material som är anpassat till lättläst i jämförelse 
med vanlig gymnasienivå material, samt hur mycket de förstår från texterna. För att göra det 
behöver vi att eleverna läser två texter, en som lättläst och en som vanlig text, svarar på en enkät om 
deras upplevelse och svarar på vissa frågor i en intervju.  

Om du väljer att delta i studien kommer du att få två texter som du ska läsa samt en enkät som du 
ska svara på under 60 minuter. Vi kan också be dig att delta i en intervju som skulle ta ca 10 
minuter. Intervjun kommer att spelas in för att ingen information ska gå förlorad. Den information 
du lämnar kommer att behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig kan koppla samman din 
identitet med den information du lämnar. Ingen del av materialet kommer att användas vid 
betygssättning eller liknande. 

Om du önskar ta del av resultaten från denna studie eller har övriga frågor kan du kontakta mig (för 
kontaktdata, se nedan). 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan avbryta deltagande när som helst, även på mitten 
av läsningen eller intervjun. Ställ gärna frågor om något är oklart. 
 
Erik Mazón. 

 
Intyg om informerat samtycke 
Jag har läst informationen ovan om studien Hur elever upplever lättlästa texter inom 
naturvetenskap. Jag samtycker härmed frivilligt att delta i studien under de förutsättningar 
som beskrivs ovan. 

………………………………………………………….  

Datum och ort   

……………………………..……………………..……………………………… 

Namn 

……………………………..…………………..………………………………… 

Namnförtydligande  



  
 

 

Bilaga 2.  
Enkät. Hur elever upplever Lättlästa texter inom naturvetenskap Par A 
Är svenska ditt modersmål?   ⃝ Ja ⃝ Nej 
Vilken årskurs går du i?  ⃝ 1 ⃝ 2  ⃝ 3 
Vilket genus identifierar du dig med? ⃝ Kvinna ⃝ Man   ⃝ Annat 
Svara på dessa frågor om dina förkunskaper. 

1. Har du studerat geologi tidigare? 
⃝ Ja, i skolan ⃝ Ja, som hobby ⃝ Kommer inte ihåg ⃝ Nej, 
aldrig 

2. Kan du någonting om geologi? 
⃝Ja, jag kan mycket ⃝ Bara litet ⃝ Nästan ingenting ⃝ Ingenting alls 

3. Hur ofta läser du lättlästa texter?  
⃝ Jag brukar läsa lättläst ⃝ Ibland ⃝ Sällan  ⃝ Aldrig 
förut 

4. Tycker du att lättlästa texter är tråkigare än vanliga texter inom samma område? 
⃝ Ja ⃝ Ibland ⃝ Lika som de andra ⃝ Nej, de är 
bättre 

5. Tycker du att lättlästa texter är allvarligare än vanliga texter inom samma område? 
⃝ De är mer allvarliga ⃝ Lika som de andra ⃝ Ibland  ⃝ De är 
inte allvarliga 
Läs texten 1 och svara på frågorna. 

6. Tycker du att ämnet och stil var intressanta? (du kan markera de två sista svar) 
⃝ De var intressanta ⃝ Nej, ämnet är tråkigt ⃝ Nej, stilen är tråkig 

7. Tycker du att du har lärt dig någonting från texten? 
⃝ Ja, många saker ⃝ Bara lite ⃝ Nej, jag visste allt ⃝ Nej, jag 
förstod inte 

8. Förstår du hur berg kan skapas? Sammanfatta processen: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Läs texten 2 och svara på frågorna. 

9. Tycker du att ämnet och stil var intressanta? (du kan markera de två sista svar) 
⃝ De var intressanta ⃝ Nej, ämnet är tråkigt ⃝ Nej, stilen är tråkig 

10. Tycker du att du har lärt dig någonting från texten? 
⃝ Ja, många saker ⃝ Bara lite ⃝ Nej, jag visste allt ⃝ Nej, jag 
förstod inte 
  



  
 

 

11. Förstår du hur metamorfa bergarter skapas? Sammanfatta processen: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Svara på dessa frågor om de två texterna. Du kan utveckla ditt svar. 

12. Vilken text tycker du att var mest allvarlig? 
⃝ Den lättlästa, eftersom den var:  ⃝ Den vanliga, eftersom den var: 
___________________________________________________________________________ 

13. Vilken text tycker du att var tråkigast? 
⃝ Den lättlästa, eftersom den var: ⃝ Den vanliga, eftersom den var: 
___________________________________________________________________________ 

14. Vilken text upplever du att du lär dig mest av? 
⃝ Den lättlästa, eftersom den var: ⃝ Den vanliga, eftersom den var: 
___________________________________________________________________________ 

15. Tycker du att texter som den lättlästa du nu har läst kan användas i gymnasieskolan? 
⃝ Ja, den är absolut bästa ⃝ Ja, men den skulle förbättras
  
⃝ Nej, de vanliga är bästa ⃝Nej, man lär sig ingenting av den. 

16. Hur kan den lättlästa texten bli bättre? Vad saknar den? Vad skulle tas bort? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Här kan du skriva din åsikt om texterna och studien. 

  



  
 

 

Jordens uppbyggnad 
Jordklotets mitt utgörs av kärnan. Kärnan 
ligger inkapslad i manteln som utgör 
huvuddelen av jordens volym. Här består 
materialet av trögflytande magma, och 
temperaturen är något lägre än i kärnan. 
Närmast jordytan ligger jordskorpan som 
varierar i tjocklek. 
De inre eller endogena krafterna omformar 
landskapet hela tiden och drivs av värmen i 
jordens inre. I många fall sker omvandlingen 
så långsam att vi knappast märker av den, 
medan det ibland kan ske plötsliga och 
våldsamma förändringar. 
  



  
 

 

De endogena processerna  
Förändringar i jordskorpan beror främst på 
rörelser inne i jorden. I manteln sker väldiga 
transporter av magma genom så kallade 
konvektionsströmmar som orsakas av 
värmeutvecklingen i jordens inre. Det här sker 
i astenosfären där magman genom 
uppvärmning utvidgar sig och stiger mot ytan. 
När strömmarna når de övre delarna av manteln 
utövar de drag- och tryckkrafter som antingen 
drar isär eller pressar ihop jordskorpan. När 
konvektionsströmmarna efterhand kyls av 
sjunker de återigen nedåt till större djup. 

De här krafterna har lett till att jordskorpan 
brutits upp i ett tjuogotal delar av olika storlek. 
Dessa delar, de så kallade litosfärplattorna, 
rör sig med några centimeter till decimeter per 
år, och längs plattgränserna förekommer ofta 
jordbävningar och vulkanisk aktivitet. 

Beroende av om plattorna dras isär eller 
möter varandra sker olika tektoniska processer 
som omformar landskapet på olika sätt. 

 

 

 
 Tektonisk karta över världen. Berggrundens 

ursprung är förenklad i kartan. 

 



  
 

 

Plattor dras isär 
Där konvektionsströmmarna rör sig upp mot 
jordskorpan kan en litosfärplatta brytas upp och 
dras isär, vilket skapar en spridningszon. När det 
här sker under oceanskorpan skapar den 
uppvällande magman ny oceanbotten och 
havsbassängen kan utvidgas. Längs dessa 
plattgränser bildas en utsträckt höjdrygg på 
havsbottnen, en så kallad oceanrygg. Den Mitt-
atlantiska oceanryggen och den Ostpacifiska 
ryggen i sydöstra Stilla havet är exempel på 
sådana ryggar. De här bergskedjorna kan ibland 
resa sig ur havsdjupen och bilda öar som 
exempelvis Island och Azorerna i Atlanten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spridningszon, ocean 
 
 
 
 
Sker brottet i plattan under en kontinent bildas 
en utdragen dal, en så kallad riftdal. Riftdalen 
kan, om den fortsätter att utvidgas, bilda en ny 
spridningszon. När riftdalen blivit bredare 
bryter till slut vatten in och dränker de tidigare 
landområdena, och ett nytt hav kan på så sätt 
bildas. Havets storlek beror sedan på om 

kontinentalplattorna fortsätter att röra sig från 
varandra. 

Plattor kolliderar 

När två plattor möts och kolliderar är det 
extrema krafter som släpps lösa. Även om 
kollisionen går mycket långsamt är sådana 
möten, sett utifrån den geologiska tidsskalan, 
mycket dramatiska. Beroende av om det är två 
kontinentalplattor som möts eller om en 
ocean-platta kolliderar med en kontinent eller 
en annan oceanplatta blir resultaten olika. 

Subduktion 
När en kontinentalplatta kolliderar med en 
oceanplatta trycks den tyngre och tunnare 
oceanplattan ner under kontinenten. Längs 
subduktionszonen sker en intensiv tektonisk 
aktivitet i form av jordbävningar och 
vulkanism. När oceanplattan tvingas ner under 
kontinenten utsätts lösa avlagringar, sediment, 
på havsbottnen för stort tryck och värme och 
ombildas till bergarter. På större djup, under 
kontinenten, smälter oceanplattan och på så 
vis försvinner oceanskorpa i samband med 
subduktion. Utanför kusten kan det samtidigt 
bildas en djuphavsgrav. Dessa djuphavsgravar 
kan bli över tio kilometer djupa och utgör 
världens mäktigaste havsdjup. På land bildas 

 

 
En oceanplatta och en kontinentalplatta kolliderar. 

 



  
 

 

berg genom att kontinentalplattan pressas 
samman, veckas och skjuter i höjden. 
Subduktion förekommer på många platser på 
jorden, som exempelvis utanför Sydamerikas 
västkust och Japans östkust. 

En subduktionszon kan även uppstå när två 
oceanplattor möts. Då bildas djuphavsgraven 
längre ut till havs, och vulkaner kan skapa öar 
i en båge längs plattnäisen. Aleuterna utanför 
Alaska och Marianerna mellan den Filippinska 
plattan och Stillahavsplattan är exempel på 
sådana öbågar. 

Konvergens 
När två kontinentalplattor kolliderar blir 
krocken våldsam. De båda plattorna är tjocka 
och har ungefär samma densitet, vilket gör att 
ingen av dem sjunker in under den andra. 
Istället sker en veckning av berggrunden och 
en bergskedja skapas utmed konvergenszonen. 

Himalayas berg, som fortfarande ombildas, 
har skapats genom att den indiska 
kontinentalplattan driver norrut, rakt in i den 
eurasiska  

 
Två oceanplattor kolliderar. 

plattan. Ett annat exempel är Medelhavet som 
håller på att stängas igen genom att den 
afrikanska och den eurasiska 
kontinentalplattan rör sig mot varandra. Det 
här är orsaken till de många jordbävningarna i 
området och den pågående 
bergskedjeveckingen i bland annat Turkiet. 
Jordbävningar kring konvergenszoner kan bli 
mycket kraftiga, vilket länder som Turkiet, 
Afghanistan och Indien allt för ofta har fått 
känna på. 

 
 
 

Hymalaya – ”värl- 
dens tak”, med 
Mount Everest 
8848 meter över 
havet 



  
 

 

Jordens byggstenar 
Bergartscykeln förklarar vad som bildar och förstör 

stenar och berg. Bergartscykeln tar lång tid, många 

miljoner år. Bergartscykeln händer både i ytan på 

marken och djupt under marken. 

På markytan kan väder, vind och vatten ta sönder stenar 

och berg till små stenar. Dessa små stenar kallas för 

sediment. Ett exempel på sediment är sand. 

 
Bergartscykeln. Det geologiska kretsloppet tar miljontals år. 

Sediment kan bygga sedimentära bergarter när mer 

sediment ovan trycker hårt under mycket tid. Till 

exempel, sand i havet kan bygga stenar när mycket 

sand samlas, eftersom sanden över väger mycket och 

ger stort tryck på sanden under. 



  
 

 

Sedimentära bergarter kan skapa metamorfiska 

bergarter när mycket tryck och värme händer. Till 

exempel när de rör sig under en kontinentalplatta. 

Metamorferna bergarter kan sedan röra sig till ytan eller 

röra sig under kontinentalplattan ännu mer. Om de rör 

sig neråt kan den höga temperaturen smälta de 

metamorferna bergarterna och bilda magma.  

Magman kan gå ut till ytan genom vulkaner. Där 

minskar magmans värme och därför blir magman en 

magmatisk bergart. Det finns olika magmatiska 

bergarter. Hur snabbt magmans värme sjunker 

bestämmer vilken magmatisk bergart uppkommer. 

Mineraler är ämnen som finns i bergarter. Du kan hitta 

grundämnen som aluminium, järn, kisel, magnesium, 

syre, kalcium, kalium och natrium i mineraler. 

Tryck och temperatur och mineraler som finns när sten 

blir bergart bestämmer vilken bergart det är.  

  



  
 

 

”Svenska” bergarter 
Du kan läsa namn på vanliga bergarter i Sverige. 

Sedimentära Metamorfa 

Lerskiffer Glimmerskiffer, Gnejs 
Sandsten Kvartsit 
Kalksten Marmor 

Magmatiska  

Basalt Granitskiffer, Amfibolit 
Diabas  
Granit Skiffrig granit, Gnejs 

 

 

  



  
 

 

Det svarta guldet 
Vi kan hitta kol, olja och naturgas i hål när litosfär 

plattor rör sig. Kol, olja och naturgas kallas 

mineralbränsle eller fossil bränsle.  

Ibland dör växterna i en sjö och mycket sediment faller 

över dem. Dessa växter kan forma kol med mycket 

tryck från sedimenten. 

 
Olja och gas finns i hål under marken. Porös betyder att det har hål. 

Plankton kan forma olja och naturgas på samma sätt, 

men det behöver tät bergart ovanpå för att stänga in 

oljan och naturgasen. 

Vi pumpar vatten i jordskorpan för att ta ut olja och 

naturgas. 

 
  



  
 

 

Bilaga 3.  
Enkät. Hur elever upplever Lättlästa texter inom naturvetenskap Par B 
Är svenska ditt modersmål?   ⃝ Ja ⃝ Nej 
Vilken årskurs går du i?  ⃝ 1 ⃝ 2  ⃝ 3 
Vilket genus identifierar du dig med? ⃝ Kvinna ⃝ Man   ⃝ Annat 
Svara på dessa frågor om dina förkunskaper. 

1. Har du studerat geologi tidigare? 
⃝ Ja, i skolan ⃝ Ja, som hobby ⃝ Kommer inte ihåg ⃝ Nej, 
aldrig 

2. Kan du någonting om geologi? 
⃝Ja, jag kan mycket ⃝ Bara litet ⃝ Nästan ingenting ⃝ Ingenting alls 

3. Hur ofta läser du lättlästa texter?  
⃝ Jag brukar läsa lättläst ⃝ Ibland ⃝ Sällan  ⃝ Aldrig 
förut 

4. Tycker du att lättlästa texter är tråkigare än vanliga texter inom samma område? 
⃝ Ja ⃝ Ibland ⃝ Lika som de andra ⃝ Nej, de är 
bättre 

5. Tycker du att lättlästa texter är allvarligare än vanliga texter inom samma område? 
⃝ De är mer allvarliga ⃝ Lika som de andra ⃝ Ibland  ⃝ De är 
inte allvarliga 
Läs texten 1 och svara på frågorna. 

6. Tycker du att ämnet och stil var intressanta? (du kan markera de två sista svar) 
⃝ De var intressanta ⃝ Nej, ämnet är tråkigt ⃝ Nej, stilen är tråkig 

7. Tycker du att du har lärt dig någonting från texten? 
⃝ Ja, många saker ⃝ Bara lite ⃝ Nej, jag visste allt ⃝ Nej, jag 
förstod inte 

8. Förstår du hur berg kan skapas? Sammanfatta processen: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Läs texten 2 och svara på frågorna. 

9. Tycker du att ämnet och stil var intressanta? (du kan markera de två sista svar) 
⃝ De var intressanta ⃝ Nej, ämnet är tråkigt ⃝ Nej, stilen är tråkig 

10. Tycker du att du har lärt dig någonting från texten? 
⃝ Ja, många saker ⃝ Bara lite ⃝ Nej, jag visste allt ⃝ Nej, jag 
förstod inte 
  



  
 

 

11. Förstår du hur metamorfa bergarter skapas? Sammanfatta processen: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Svara på dessa frågor om de två texterna. Du kan utveckla ditt svar. 

12. Vilken text tycker du att var mest allvarlig? 
⃝ Den lättlästa, eftersom den var:  ⃝ Den vanliga, eftersom den var: 
___________________________________________________________________________ 

13. Vilken text tycker du att var tråkigast? 
⃝ Den lättlästa, eftersom den var: ⃝ Den vanliga, eftersom den var: 
___________________________________________________________________________ 

14. Vilken text upplever du att du lär dig mest av? 
⃝ Den lättlästa, eftersom den var: ⃝ Den vanliga, eftersom den var: 
___________________________________________________________________________ 

15. Tycker du att texter som den lättlästa du nu har läst kan användas i gymnasieskolan? 
⃝ Ja, den är absolut bästa ⃝ Ja, men den skulle förbättras
  
⃝ Nej, de vanliga är bästa ⃝Nej, man lär sig ingenting av den. 

16. Hur kan den lättlästa texten bli bättre? Vad saknar den? Vad skulle tas bort? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Här kan du skriva din åsikt om texterna och studien. 
 

  



  
 

 

Jordens uppbyggnad   
När stenar blir jättevarma, över tusen grader, blir de 

flytande magma.  

Jorden är fylld av manteln, som är gjord av magma. 

Jordens yta kallas för jordskorpa och är fast sten.  

Magman i manteln rör sig och den rörelsen påverkar 

jordskorpan. Rörelsen kallas endogen process. 

De endogena processerna 
De endogena krafterna beror på värmen inne i Jorden. 

Magma i manteln rör sig genom 

konventionsströmmar. Dessa strömmar påverkar 

jordskorpan. 

När magman värmer upp sig flyttar den till Jordens yta 

och trycker och drar i jordskorpan tills magman blir 

kallare. 

De endogena krafterna bryter jordskorpan. Det finns 

ungefär tjugo delar av jordskorpa. Dessa delar kallas 

litosfärplattor och de rör sig lite varje år. 

Litosfärplattor på land kallas kontinentalplattor. 

Litosfärplattor i havet kallas oceanplattor. 



  
 

 

Jordbävningar är starka och våldsamma rörelse av 

jorden som kan riva ner byggnader. Jordbävningar 

händer där två litosfärplattor är tillsammans. 

Magma kan gå ut ur jordskorpan genom vulkaner. 

Vulkaner finns också där två litosfärplattor finns 

tillsammans. 

Litosfärplattor kan röra sig mot varandra eller från 

varandra. 

Litosfärplattor i världen. 

 

  



  
 

 

När plattor rör sig från varandra 
När magma går upp kan magman ta sönder en 

litosfärplatta. Den plats där det händer kallas 

spridningszon. Magma kan gå ut ur jordskorpan 

genom vulkaner i spridningszonen. 

En spridningszon under havet kallas oceanrygg. 

Magman som går ut där bildar ny litosfärplatta. Om 

mycket magma går ut, kan den bygga öar. 

Två exempel av oceanrygg är den Mittatlantiska 

oceanryggen och den Ostpacifiska ryggen. Två 

exempel på öar är Island och Azorerna. 

 
Spridningszon, ocean. 

En spridningszon i en kontinentalplatta, utanför havet, 

börjar som en riftdal som sedan blir en spridningszon. 

Vatten kan fylla riftdalen och bilda ett hav.   



  
 

 

När plattor rör sig mot varandra 
Det händer mycket när två plattor trycker mot varandra 

under lång tid. 

Subduktion 
När en kontinentalplatta trycker mot en oceanplatta, 

försvinner oceanplattan och blir till magma under 

kontinentalplattan. Det kallas subduktion. Många 

jordbävningar och vulkaner händer där. 

Oceanplattan lämnar stenar i havet som kallas 

sediment. 

Oceanplattan som rör sig under kontinentalplattan 

bildar de djupaste platserna i jorden. 

Oceanplattan lyfter kontinentplattan lite, och därför 

bildar kontinentalplattan berg, 

Två exempel på subduktion händer i Japan och 

Sydamerikas västkust. 

Subduktion händer också när två oceanplattor rör sig 

mot varandra. En oceanplatta försvinner under den 

andra, och samtidigt händer jordbävningar, och 

vulkaner som kan bygga öar. 



  
 

 

 
En oceanplatta sänker sig under en kontinentalplatta.  

Två exempel av subduktion mellan två oceanplattor är 

Aleuterna i Alaska och Marianerna öarna i Filipinerna.  

 

 
En oceanplatta sänker sig under en annan oceanplatta. 



  
 

 

Konvergens 
Konvergens händer när två kontinentalplattor rör sig 

mot varandra. Ingen kontinentalplatta sänker sig under 

den andra eftersom de är lika tunga. Det som händer är 

att många berg formas i en linje, en bergskedja, och 

många stora jordbävningar händer.  

Två exempel av konvergens är Himalayas berg mellan 

de indiska och eurasiatiska kontinentalplattorna, och 

Medelhavet mellan den afrikanska och eurasiatiska 

kontinentalplattorna som kommer att stänga 

Medelhavet. 

 

Hymalaya - "världens tak", med Mount Everest 8848 meter över havet. 

  



  
 

 

Jordens byggstenar  
Berg och sten förstörs och återskapas i ett 

geologiskt kretslopp som ur ett mänskligt 

perspektiv tar oändligt lång tid, flera hundratals 

miljoner år. Kretsloppet eller bergartscykeln 

sker inom två vitt skilda miljöer, en vid 

markytan och en annan djupt nere i jordens inre. 

På markytan är berget utsatt för väder och 
vind som bryter ner stenen till finare material. 
Det lösa materialet förs med vindar och vatten 
ner i haven där de bildar avlagringar, sediment, 
som med tiden växer sig allt mäktigare. 
Sedimenten utövar ett allt kraftigare tryck på 
underliggande lager som packas samman och 
bildar sedimentära bergarter. De här 
bergarterna kan sedan pressas ner i jordskorpan 
genom tektoniska rörelser där de hettas upp 
under extrema tryckförhållanden. Bergarterna 
omvandlas i det här skedet till hårdare, 

metamorfa bergarter. De metamorfa 
bergarterna kan se-  

dan antingen stiga till markytan igen i samband 
med bergskedjeveckning eller fortsätta nedåt i 
manteln och smälta till magma. Där magman 
tränger upp ur jordskorpan som lava eller stelnar 
under markytan bildas magmatiska bergarter. 
Hur snabbt magman avkyls har stor betydelse 
för vilka egenskaper de olika bergarterna får. 
Bergarter är uppbyggda av olika mineral som i 
sin tur består av ett eller flera grundämnen. 
Aluminium, järn, kisel, magnesium och syre är 
vanliga grundämnen i mineral, liksom kalcium, 
kalium och natrium. Beroende av 
mineralinnehåll och under vilka omständigheter 
som råder, vad gäller temperatur och tryck, kan 
en mängd olika bergarter med varierande 
hårdhet och densitet bildas. 

 
 

 
Bergartscykeln. Det geologiska kretsloppet tar miljontals år. 



  
 

 

"Svenska" bergarter 

Några av de vanligaste bergarterna i Sverige. 
Sättet och graden av omvandling ger upphov 
till olika former av metamorfa bergarter. 

Sedimentärra     Metamorfa 

Lerskiffer          Glimmerskiffer, Gnejs 

Sandsten Kvartsit 
Kalksten Marmor 

Magmatiska 

Basalt                  Grönskiffer, Amfibolit 
Diabas 
Granit               Skiffrig granit, Gnejs 

 
 
Det svarta guldet 

De tektoniska rörelserna förändrar inte bara 
jordskorpan utan ger även upphov till 
naturrikedomar som kol, olja, och naturgas. 
De här mineralbränslena, eller fossila 
bränslena, förekommer på olika håll i världen 
och är av avgörande betydelse för de moderna 
ekonomierna. De stora kolfyndigheterna har 
bildats under flera perioder under jordens 
historia, främst under karbon och perm. Stora 
mängder av biologiskt material från växter 
begravdes i sjöar och sumpmarker och täcktes 
av oorganiska sediment. I den syrefattiga 
miljön hindrades den naturliga nedbrytningen 
av växterna. Istället ombildades växtdelarna 
under tryck från de ovanliggande lagren till 
brunkol och stenkol. 

På liknande sätt antas olja och naturgas ha 
bildats: genom sedimentation och överlagring 
under högt tryck, av växt- och djurplankton. 
Olje- och gasfyndigheterna ligger vanligen 
inbäddade i sedimentära bergarter, där oljan 
eller gasen fyller ut håligheterna i det porösa 

berget, ofta med en hårdare och tätare bergart 
ovanpå som stänger in oljan och gasen i fickor. 
Under utvinningen pumpas ofta vatten ned i 
berggrunden för att lättare få upp den dyrbara 
råvaran till markytan. 

 

 

 

Olja och gas 
ansamlas 
vanligen i fickor 
i berget. 
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