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Abstract 

Språkkunskaper är viktiga för elever i naturvetenskapliga ämnen. Det naturvetenskapliga 

språket skapar problem för många elever, även för de som i övrigt inte har några 

språksvårigheter. Hur ser språket ut i dagens läromedel för naturvetenskapliga ämnen? Hur kan 

svårighetsgraden hos läromedel bedömas, rent språkligt? Finns det språkliga skillnader mellan 

läromedel i fysik och naturkunskap? Finns det något språkvetenskapligt sätt att se varför 

naturvetenskapliga texter är svåra att förstå? 

I ett försök att svara på dessa frågor har vi analyserat lärobokstexter på gymnasienivå, tre 

vardera i ämnena fysik respektive naturkunskap, utifrån parametrarna Läsbarhetsindex (LIX), 

ordvariation (OVIX) och frekvensanalys. Texterna valdes ut med hjälp av erfarna lärare inom 

respektive ämne och behandlade avsnitt som dessa sett att elever har extra svårt att lära sig.  

Vi har kommit fram till att det finns skillnader mellan läromedel i naturkunskap och fysik. Vi har 

också insett att det är svårt att bedöma huruvida en läromedelstext är bra eller ej enbart utifrån en 

textanalys med ovanstående parametrar. 
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Inledning 

De naturvetenskapliga ämnen som undervisas på gymnasiet har gemensamt att de uppfattas 

som svåra av eleverna och en del av orsaken skulle kunna vara språket som används i 

undervisningen (Fang, 2005). Vi har velat undersöka om det naturvetenskapliga språket, d.v.s. 

det språk som används såväl inom naturvetenskapliga områden som i undervisningen av dessa, 

uppfattas som svårt, vad som orsakar det och, på sikt, hur vi som lärare kan hjälpa eleverna att 

komma över denna tröskel. Denna undersökning kan ge oss verktyg för utvärdering och 

utveckling av verksamheten vi ska vara en del av i vårt framtida arbete (Dimenäs, 2007). 

Efter att ha diskuterat med flera lärare i naturvetenskapliga ämnen har vi kunnat konstatera 

att problemet inte är specifikt för elever med ett annat modersmål än svenska utan det verkar 

istället bero på att elevernas utveckling från ett enklare vardagsspråk vidare till ett ”skolspråk”, 

dvs. ett allmänt akademiskt språk, inte görs i den takt och den omfattning som krävs (Brown, 

Ryoo & Rodriguez, 2009). 

Vilka problem kan lärare se med elevernas förmåga att läsa och förstå naturvetenskapliga 

texter? På vilket sätt skulle man kunna skriva texterna för att de skulle kunna vara enklare att 

förstå? Inte nödvändigtvis genom att förenkla dem, det skulle snarare kunna leda till en 

trivialisering av språket – ett ordfattigt språk med korta meningar – vilket vore förödande, 

eftersom det skulle försvåra för eleverna att förstå att det handlar om ett nytt språk. Dessutom 

blir det svårare för eleverna att uppnå kunskapsmålen med sådana texter, eftersom de 

naturvetenskapliga begreppen uttryckligen står inskrivna i dessa. Svaren på ovanstående frågor 

skulle kunna erhållas genom att analysera texterna i några läroböcker, eftersom sådana fortsatt 

utnyttjas frekvent inom undervisningen på många håll. Trots krav på förnyelse och alternativa 

undervisningsmetoder från många håll är läroböcker centrala inom undervisning, i synnerhet 

inom naturvetenskapliga ämnen. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka texter i naturvetenskapliga läromedel och jämföra 

dem med varandra både mellan de två undersökta ämnena, fysik och naturkunskap, och inom 

respektive ämne. Med hjälp av analysverktygen LIX, OVIX och frekvensanalys försöker vi svara 

på frågan om hur dessa texter förtydligar och förklarar för eleverna begrepp som av lärare 

bedöms som svåra. Dessutom försöker vi reda ut vad som gör dessa texter svåra att förstå för 

gymnasieelever genom att analysera förekomsten av olika typer av ord, som allmänakademiska 

och ämnesspecifika ord. Som referens använder vi oss av vår egen text, dvs. denna uppsats, som 

vi analyserar med samma verktyg och vars värden vi jämför med värdena för texterna från de 

valda läroböckerna. Denna process ger oss flera intressanta svar, kopplade till lärobokstexterna 

men även till vår egen text och till den tolkning som verktygens skapare erbjuder, som: stämmer 
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det att en 15-poängsuppsats har en LIX-nivå som motsvarar en medelsvår text? Hur hög är 

andelen allmänakademiska ord i en akademisk text? Innehåller vår text fler ämnesspecifika ord 

än en lärobok? Hur långa meningar använder vi i uppsatsen jämfört med meningslängden i en 

text avsedd för gymnasieelever?  

 

Problemformulering 

Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: 

1. Hur kan svårighetsgraden i lärobokstexter i fysik och naturkunskap förstås med 

hjälp av en komparativ analys gjord med verktygen LIX, OVIX och 

frekvensanalys? 

2. Vilka skillnader finns det mellan lärobokstexter i fysik och naturkunskap utifrån 

de nämnda analysverktygen? 

 

Teori 

I det här avsnittet ska vi först presentera en kort sammanfattning av den teoretiska 

bakgrunden till vår undersökning. För att förstå hur elever läser och förstår naturvetenskapliga 

texter behöver man utgå från grundläggande inlärningsteori (Holt, 2012). Vi utgår här från den 

sociokulturella inlärningsteorin och den ryske psykologen Lev Vygotskij.  

Därefter presenteras en litteraturöversikt över forskningen kring språkanalys, textanalys av 

läromedel och vad läroplanen för gymnasieskolan säger om elevernas kunskaper i de 

naturvetenskapliga ämnena. 

Inlärningsprocessen har även studerats av psykologer sedan en lång tid tillbaka. Inom 

psykologin har det under en lång tid undersökts olika aspekter av människans beteende, bland 

annat inlärningsprocessen. Flera olika perspektiv har använts för att studera detta och det som 

verkar mest intressant för vårt arbete är det sociokulturella perspektivet, som säger att vi 

människor är tänkande men också sociala varelser, som blir påverkade av den miljö vi befinner 

oss i. 

Enligt Vygotskij (2007, orig. 1934) finns det två traditionella metoder att undersöka 

utvecklingsprocessen hos begrepp som lärs in. Det som kännetecknar den första av dessa, 

definitionsmetoden, är att den: 

 Avhandlar färdiga begrepp med hjälp av en språklig definition av innebörden av samma 

begrepp. 

 Inte befattar sig med begreppens process. Det är en undersökning av begreppet som en 

färdig produkt, inte av processen som ligger bakom.  
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 Därför inte har så mycket med tänkande att göra, utan med reproduktion av färdiga 

kunskaper och vedertagna definitioner. 

 Bortser från att ett begrepp är mer än bara ordet som definierar det, samt tar inte hänsyn 

till alla sinnesintryck och reflekterande tankar kring begreppet som är viktiga för eleven. 

 Metoden misslyckas därmed ofta att fastställa relationen mellan den rent verbala 

definitionen av ett begrepp och det som begreppet representerar i verkligheten. 

Alltså försöker metoden definiera ett ord med ett annat. Begreppets förhållande gentemot 

tillvaron studeras inte. Denna metod har, enligt Vygotskij (2007), varit vanlig sett i ett historiskt 

perspektiv. 

Den andra, abstraktionsmetoden skiljer sig en aning. Här tittar man på psykologiska 

processer som möjliggör elevens förståelse för ett visst begrepp och de reflektioner av 

erfarenheter som ligger bakom. Eleven ska hitta gemensamma drag hos olika intryck hen ställs 

inför och renodla dessa drag så att de kan användas för att generalisera (Vygotskij, 2007). 

Denna metod är i stort sett motsatsen till definitionsmetoden. Här tar man ingen hänsyn till 

ordets betydelse för begreppsbildningen. Det har alltså traditionellt varit så att man tittat enbart 

på orden eller på det som orden ska representera, trots att det är synergin mellan orden och det 

som orden hänvisar till som utgör eller möjliggör någon sorts förståelse till att börja med 

(Vygotskij, 2007). 

Avsaknaden av en heltäckande metodik var således länge den enskilt största svårigheten 

med att studera begrepp, men i början av 1900-talet utvecklade den tyske psykologen Narziß 

Ach en metod som Vygotskij (2007) själv kallade ”ett stort framsteg”. Achs metodik var 

användbar såväl för orden i sig som för det material som begreppen ska förklara och kunde 

därför beskriva hela begreppsbildningsprocessen. Den kallas den syntetisk-genetiska metoden 

och den lade ensam grunden för ett helt nytt forskningsfält (Vygotskij, 2007).  

Metoden går ut på att man gradvis gör ett påhittat begrepp, som försökspersonen inte har 

någon som helst koppling till, allt mer begripligt – t.ex. ”gatsun” som beteckning på något stort 

och tungt (Vygotskij, 2007). Eftersom försökspersonens tidigare erfarenhet inte spelar någon roll 

kan metoden användas för att studera såväl barn som vuxna, något som inte var möjligt tidigare. 

Vygotskij (2007) beskriver det som att metoden kan användas för att analysera 

begreppsbildningsprocessen ”i dess rena form”. Istället för att ett begrepp studeras som ett 

lösryckt isolat från den tankeprocess som ligger bakom, vilket inte kan ge svar på hur eller varför 

försökspersonen använder begreppet i fråga, hamnar begreppets användning som tankebärande 

redskap i centrum (Vygotskij, 2007).  

Vygotskij (2007) skriver vidare att den tyske psykologen Franz Rimat med hjälp av en 

modifierad variant av Achs metod år 1925 kunde konstatera att begreppsbildning inte 

förekommer hos barn yngre än 12 år. Innan dess kan barnet inte dra allmängiltiga slutsatser om 
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föremål på egen hand. Först i 12-årsåldern börjar tankeprocesserna som så småningom leder 

fram till begreppsbildning och abstrakt tänkande utvecklas. 

 

Litteraturöversikt 

Uppsatsen avser att undersöka hur texterna i läromedel för fysik och naturkunskap är 

uppbyggda och hur språket de använder sig av uppfyller sitt huvudsakliga syfte, vilket är att 

förmedla kunskap till eleverna.  

Ingen har under de senaste åren kunnat undgå att höra att skolan i Sverige befinner sig i 

kris. Det handlar om allt sämre resultat i internationella tester som ex. PISA, om elevernas 

sjunkande betyg i matematik och naturvetenskapliga ämnen och om bristande läsförståelse 

(Jakobsson, 2013a). 

Naturligtvis är intresset stort från både lärare och skolforskare för att ta reda på de 

bakomliggande orsakerna till denna kris. Dessutom blir de dåliga resultaten ett varningstecken 

för skolsystemet och för politikerna som då försöker åtgärda problemen med politiska medel, 

utan att ta hänsyn till de vetenskapliga argumenten (Jakobsson, 2013b). 

För att kunna tillhandahålla förslag på lösningar måste forskarna först identifiera orsakerna 

till problemet och inte bara symptomen. Då måste några viktiga frågor ställas: hur ser elevernas 

språkliga förkunskaper ut? Hur ska ett läromedel utformas för att eleverna ska tillgodogöra sig 

det material som ingår? Hur bedömer lärarna svårighetsgraden hos ett läromedel? 

Det finns flera olika aspekter som man kan undersöka i detta sammanhang. Vi har valt att 

inrikta oss på språket som läromedlen använder.  Med detta menas det naturvetenskapliga 

språket, det språk som lärarna använder sig av i undervisningen när de förmedlar kunskap inom 

de naturvetenskapliga ämnena. Detta språk är både ett mål i sig och ett medel för att lära sig 

naturvetenskapliga ämnen. Då är det viktigt att undersöka hur språket som redskap för lärande 

ser ut och hur eleverna förstår och utvecklar det (Klintenberg, 2014).  

Enligt Klintenberg (2014) möter barnen ett annat språk i skolan än det vardagliga språk de 

är vana vid hemifrån, ”det skolrelaterade språket eller det akademiska språket”, vilket är det 

språk som lärarna använder för att lära ut naturvetenskapen till sina elever. Det akademiska 

språket skiljer sig från det vardagliga språket både genom innehållet, exempelvis okända 

begrepp, och genom formen, exempelvis genom en annan satsuppbyggnad och en opersonlig stil. 

Om eleverna dessutom inte är vana vid detta förklarande och resonerande språk sedan tidigare 

kan det vara svårt för dem att följa med i undervisningen på nivåer högre än mellanstadiet 

(Brown, Ryoo & Rodriguez, 2009). 

Bergqvist och Österholm (2014) påpekar att läraren kan ha en bra bild av elevernas 

kunskap genom att vara uppmärksam på deras språkbruk och genom att ”föregå med gott 
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exempel genom sitt eget språkbruk”. Detta handlar visserligen om språkets roll inom 

matematikundervisningen men vi bedömer att det bör gälla även för undervisningen i de 

naturvetenskapliga ämnena. 

Språket uppfyller fler funktioner i klassrummet, en av dessa är ”meaning-making” (Lidar, 

2009). Carlsen (2007) förklarar begreppet genom att skriva att användning av texter som främsta 

verktyg för att kommunicera kunskap kan ses som ett steg i att förstå världen. Med detta menas 

att texterna har två olika funktioner inom den vetenskapliga utbildningen: att generera mening 

(den generativa funktionen) och förmedla innebörd (dess auktoritativa funktion).  

Hsu och Roth (2014) har vidareutvecklat Carlsens teori om språkförståelseprocessen och 

har delat in den i fyra steg. Först använder läraren sig av deiktiska (hänvisande) referenser för att 

introducera vetenskapliga terminologier. I nästa steg används ”plausible derivatives”, d.v.s. 

rimliga derivat, förklaringar för vetenskapligt språk som kan fungera som en bro för att hjälpa 

eleverna att förstå den nya vetenskapliga terminologin. Efter dessa två steg kan läraren och 

eleverna kommunicera enbart med hjälp av vetenskapliga terminologin utan deiktiska referenser 

eller derivat. Vidare kan eleverna och läraren uppfinna nya uttryck och använda sig av icke-

konventionella termer för att kommunicera i de fall där de språkliga förkunskaperna inte räcker, 

en s.k. muterad vetenskaplig terminologi. 

Enligt Carlsen (2007) innebär att lära sig naturvetenskap att man går från det språkligt 

abstrakta till det konkreta, i motsats till vad man först skulle kunna tro. De flesta vetenskapliga 

begrepp kan man nämligen varken träffa på i verkligheten eller förstå från praktisk erfarenhet 

utan eleverna förstår dessa begrepp först när de har avkodat den abstrakta beskrivningen i 

läroboken.  

Språkvetare har undersökt läromedelspråket för att bl.a. förstå hur lätt det är för eleverna 

att ta till sig informationen och hur lärarna kan förbättra deras förståelse (Klintenberg, 2014). 

Texten i en allmän naturvetenskaplig lärobok innehåller många begrepp som är okända för 

eleverna och som måste förklaras av läraren. Språket i sig är annorlunda, Klintenberg (2014) 

beskriver det som att ”substantivfraser är vanliga, att det förekommer få bisatser, att språket är 

koncentrerat och faktamättat samt att det präglas av en opersonlig stil” vilket kan försvåra för 

läsaren att följa med i texten. Det innebär att det kan bli svårt för läsaren att följa med i en text 

med för mycket information, samtidigt som hon kan komma att förlora intresset för texten om de 

presenterade fakta förekommer alltför glest (Ek, 2008). 

Forskare kan använda sig av flera typer av textanalys, exempelvis en ytsyntaktisk analys 

där man analyserar exempelvis meningslängd, ordlängd, ordvariation, täckningsanalys eller en 

morfosyntaktisk analys som görs med språkteknologiska verktyg som ordklasstaggning, 

grammatisk parsning etc. (Johansson Kokkinakis, 2015; Duek, 2012). Vi har valt att undersöka 

läromedelstexter med verktyg som beskrivs i detalj längre fram. 
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I den här undersökningen tittar vi på förekomsten av några olika typer av ord, d.v.s. 

ämnesneutrala kontra ämnes- eller domänspecifika ord (Jakobsson, 2015). 

 

Läroplanen 

Nedan visas delar av läroplanen som handlar om språk och kommunikation (Skolverket, 

2011). Varken ämnesinnehåll eller kunskapskrav innehåller något om språkkunskaper, vilket inte 

heller syftet för naturkunskap gör, uttryckligen. 

Naturvetenskapsprogrammet, examensmål: 

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. 

Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i 

avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna 

ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på 

engelska. 

Naturkunskap 

Ämnets syfte 

Undervisningen […] ska syfta till att eleverna utvecklar […] förmåga att kritiskt värdera 

och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll.  

Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet 

att använda naturvetenskapliga kunskaper […]. Genom att få diskutera och utforska frågor med 

samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla 

naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.  

Fysik 

Ämnets syfte: 

Undervisningen […] ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och 

experimentellt samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervisningen 

ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan 

påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. 

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

[…] Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och 

använda information. 
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Metod 

Lärobokstexterna studerades och analyserades, enligt Sofie Johansson Kokkinakis 

beprövade metod (2015), utifrån tre (3) parametrar: läsbarhet (LIX), ordvariation (OVIX) samt 

frekvensanalys. Digitala verktyg användes för att analysera de tre parametrarna; läsbarhet och 

ordvariation med hjälp av webbtjänsten ”lix.se”, samt frekvensanalys med hjälp av 

datorprogrammet ”Antword Profiler”. 

En texts läsbarhet beskriver hur svår texten är att tillgodogöra sig (Hellspong, 2001). Ju 

kortare ord som används, desto lättare blir ordet att läsa – och dito även för meningar – ju kortare 

dessa är, och ju färre bisatser de innehåller, desto lättare är de att förstå (NE:, ”läsbarhetsindex”). 

Läsbarheten är enligt Melin och Lange (1986) ”den egentligen enda textegenskap som upprepade 

gånger testats vetenskapligt” (s. 51, vår kursivering). LIX är ett i Sverige vanligt mått på 

läsbarhet som togs fram av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson som mäter ord- och 

meningslängd. Formeln är LIX=Lm+Lo, där Lm är det genomsnittliga antalet ord per mening och 

Lo är andelen långa ord i procent, avrundat till närmaste heltal. Med långa ord menas i detta 

sammanhang ord som är längre än sex (6) bokstäver. LIX varierar mellan ca 15 och 60 för lätta 

respektive mycket svåra texter (NE: ”läsbarhetsindex”), se tabell 1. Holmegaard (2006) menar att 

enbart LIX-värdet inte ger en djupare förståelse av språket i den analyserade texten. 

 

Tabell. 1: Tolkning av olika LIX-värden (www.lix.se). 

LIX Tolkning 

<30 Mycket lättläst text, barnböcker 

30–40 Lättläst text, skönlitteratur, populärtidningar 

40–50 Medelsvår text, normal tidningstext 

50–60 Svår text, normalt värde för officiella texter 

>60 Mycket svår text, byråkratsvenska 

 

Med ordvariation menas hur många olika ord en text innehåller. Det kan mätas på flera 

sätt, till exempel genom att helt enkelt dividera antalet unika ord i texten, antalet lexord, med det 

totala antalet ord i texten, antalet löpord (Kiland, 2012). Kvoten som ges kallas för TTR (type-

token ratio), där type betecknar antalet unika ord och token är det totala ordantalet. Ett problem 

med att mäta ordvariation är att ju längre en text är, desto större blir behovet av att återanvända 

vissa ord, i synnerhet gäller detta vanliga ord som t.ex. ”och”. Därför innehåller långa texter 

generellt sett färre unika ord per ord som texten innehåller – de får en lägre TTR (Kiland, 2012). 

OVIX (ordvariationsindex) är ett index på ordvariation som är vanligt inom svensk 
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språkforskning och där man försökt ta hänsyn till textlängden. Det kan emellertid diskuteras 

huruvida textlängden är helt eliminerad som faktor (Kiland, 2012). 

Frekvensanalys innebär i det här sammanhanget att orden i texten sorteras ut på olika 

nivåer – de tusen vanligaste i det svenska språket, de två tusen vanligaste, och så vidare. Vi har 

valt att använda oss av 5 nivåer samt nivån ”0”. 0-nivån innehåller de ord som inte tillhör de 

5 000 vanligaste i svenska språket. Eftersom ord som är vanliga inte kan innehålla väldigt 

ämnesspecifika fakta (då hade de inte varit vanliga), hamnar lejonparten av alla betydelsebärande 

ord i texterna på den här nivån. Ju större andel ord som tillhör de 5 000 vanligaste, desto mer 

konverserande blir texten, och desto mer alldagligt och familjärt kommer språket i densamma att 

upplevas. Ju större andel av orden som återfinns på 0-nivån, desto mer saklig blir texten, men 

trösklarna för att ta sig igenom den för en oinitierad läsare blir även de desto större; texten blir 

mer svårläst för dem som inte har förkunskaper, vilket man får förmoda är fallet med flertalet 

elever. De mest intressanta orden är emellertid de som tillhör nivå 2 t.o.m. 5. De här orden kallas 

icke-fackliga ord, eller allmänakademiska ord och är ”centrala för förståelsen av 

ämnesundervisningens texter” (Lindberg, 2006). De är betydelsebärande utan att förklaras 

närmare inom ramarna för naturvetenskaplig undervisning, och det är följaktligen inom dessa ord 

som problemet ligger (Jakobsson, 2015). 

Dessa metoder är kvantitativa, varför de inte kan användas för att besvara frågor av 

kvalitativ karaktär. Med dessa metoder kan vi heller inte utröna vad eleverna tycker är svårt med 

texterna – för att svara på den frågan hade det varit nödvändigt att intervjua elever. Det hade 

naturligtvis varit intressant att höra deras åsikter, men för att möjliggöra en mer vetenskaplig 

analys av åsikterna de framför krävs att författarna har gjort en noggrann analys av texterna i 

fråga redan innan sådana intervjuer genomförs. Det har dessutom varit en fråga om tid, då 10 

veckor var den tidsram inom vilken färdigställandet av föreliggande uppsats skulle ha avklarats 

framstod begränsningen av antalet olika undersökningsmetoder till de ovan nämnda som 

nödvändig redan i början av arbetet. 

 

Urval 

Vi har gjort textanalyser av ett antal utvalda kapitel i tre läromedel i naturkunskap och tre 

läromedel i fysik. Samtliga läromedel är för undervisning på gymnasienivå och aktuella för den 

senaste läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). Vi har haft en stor mängd olika läroböcker till 

vårt förfogande, både gamla och nya, som används regelbundet i klassrummen eller som inte 

används annat än som jämförelsematerial eller källa till fler exempel och övningar. Själva 

urvalsprocessen har gjorts av lärarna som undervisar i dessa ämnen på den skola där vi 

genomförde vårt VFU och kan ej betraktas som objektiv. Vi kan inte veta hur urvalet hade sett ut 

på en annan skola, eller på samma skola men gjord av andra lärare. Det hade varit mycket 

intressant att titta även på genusaspekten av denna urvalsprocess, både när det gäller författarna 
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och när det gäller de som väljer läroböckerna. Båda VFU-lärarna är män med lång 

arbetslivserfarenhet. Huruvida yngre och/eller kvinnliga lärare hade valt andra läromedel och om 

de hade gjort det baserat på sitt kön respektive sin ålder är omöjligt för oss att veta. 

Vidare är det inte säkert att det hade haft betydelse, eftersom lejonparten av alla 

läromedelsförfattare är just män med lång arbetslivserfarenhet, särskilt så i läromedel för 

naturvetenskapliga ämnen. Det är mycket möjligt att de drag som kännetecknar språket i dessa 

läromedel accentueras av att författarna är äldre män med lång erfarenhet i sina respektive 

ämnen. De har uppnått förhållandevis hög status och har haft flera årtionden på sig att fjärma sig 

från ett elevperspektiv. Dessutom är de förmodligen präglade av de läromedel som fanns till 

buds när de gick i skolan. 

Det kan även hända att det finns olikheter i vårt eget sätt att läsa läroböckerna, baserat på 

våra olika erfarenheter, både när det gäller genus och etnicitet: vi som har skrivit denna uppsats 

är en svensk man och en utländsk kvinna. Genom att arbeta tillsammans försöker vi överbrygga 

dessa skillnader. Sammantaget anser vi dock dessa bakgrundsaspekter vara av underordnad 

betydelse jämförd med den gemensamma bakgrunden som lärarstudenter med 

naturvetenskapliga ämnen som val. Urvalet är således subjektivt och kan ej heller sägas vara 

heltäckande; det finns fler läroböcker än de vi analyserar. Vi vet inte i vilken utsträckning de 

används i hela landet. Det är vår förhoppning att våra resultat trots detta kan hjälpa till att bringa 

viss klarhet i denna svåra fråga. 

 

Kapitlen valdes liksom läromedlen ut i samråd med våra tidigare VFU-handledare och har 

det gemensamt att de enligt lärarna behandlar områden som uppfattas som svåra av elever.  

Det hade varit intressant att jämföra äldre och nyare läromedel och se hur språket har 

utvecklats med tiden. Faktum är att vi hade planerat att även ta med läromedel från 1980 och 

framåt, men det visade sig vara allt för omfattande.  

Vi redovisar de läromedel vi valt ut med författare och årtal nedan, fullständiga referenser 

återfinns i referenslistan i slutet. Fortsättningsvis kommer vi att hänvisa till verken med 

kursiverade titlar i löpande text.  

 

Naturkunskap 

Böckerna som valdes för undersökningen i naturkunskap är följande: 

Björndahl, G., Castenfors J., Dahlén, S., Wahlberg, S. (2011): Frank Gul (Liber) 

Henriksson, A. (2013): Synpunkt 1b (Gleerups) 

Jonsson, F. (2014): Välj din väg (NA förlag) 
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Samtliga böcker är läromedel i kursen Naturkunskap 1b på gymnasiet. Kursen är 

obligatorisk för alla nationella högskoleförberedande gymnasieprogram utom det 

naturvetenskapliga. Syftet med kursen kan å ena sida sägas vara att skapa intresse för frågor som 

har med naturkunskap att göra, t.ex. miljöfrågor, sex & samlevnad, droger, o.s.v. Å andra sidan 

är ett annat viktigt mål med kursen att se till att eleverna får med sig mycket kunskap. Kursen är 

således väldigt bred och tar upp en mängd olika områden. 

De kapitel som analyseras här handlar om ekologi, läran om samspel i naturen. För att 

kunna föra ekologiska resonemang behöver eleverna lära sig en stor mängd begrepp, såsom art, 

population, nisch, trofinivå, etc. samt förstå hur dessa begrepp förhåller sig till varandra. 

Frank gul är 300 sidor lång i sin helhet och den enda av de analyserade böckerna som är 

skriven av flera författare. Det analyserade kapitlet heter ”Det levande på jorden – biosfären” och 

omfattar 20 sidor, inklusive ett uppslag om fosfor och två helsidor om olika typer av miljöskydd. 

Detta kapitel avviker i sitt innehåll lite från de båda andra, här har man uppenbarligen delat upp 

ekologiavsnittet på flera kapitel. Det som tas upp är populationsekologi, inklusive energiflöden 

och kretslopp, samt miljöskydd. Brödtexten är inte uppdelad i spalter och har ofta fått lämna 

plats åt stora bilder och figurer. Uppskattningsvis handlar det om ca 10 sidor analyserad text. (På 

grund av problem med kopiatorer kunde ej en halv sida om fosfor analyseras.)  

Välj din väg omfattar totalt 269 sidor, varav det analyserade kapitlet ”Ekologi” utgör 22 

sidor. Texten är skriven i spalter och får regelbundet lämna plats åt bilder som kan uppta halva 

sidutrymmet. Denna bok är den som är mest prosaiskt skriven. 

Synpunkt 1b omfattar 264 sidor, det analyserade kapitlet heter ”Ekologi” och omfattar 40 

sidor. Texten är inte uppdelad i spalter, uppdelad i många korta stycken ungefär som 

kommentarer på Twitter. Till de många bilderna hör ofta bildtexter, som mer eller mindre väl 

hänger samman med det som avhandlas. 

Fysik 

Läromedlen som valdes för fysikämnet är följande: 

Jakobsson, L. & Johansson, R. (2003). Orbit, Fysik 1. Smögen: Författarna och Zenit AB.  

Alphonce, R. (2011). Heureka! fysik. Kurs 1. Stockholm: Natur & kultur  

Fraenkel, L., Gottfridsson, D. & Jonasson, U. (2011). Impuls, Fysik 1. Malmö: Gleerups.  

Alla de tre utvalda böckerna innehåller material för kursen Fysik 1, som undervisas på 

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. Innehållet i denna kurs täcker ett stort antal olika 

områden och syftet med kursen är att introducera eleverna till så mycket som möjligt av ämnet 

fysik och väcka deras intresse inför vidare studier i ämnet. Fördjupningen inom de olika 

områdena sker senare, i Fysik 2. Följaktligen är texterna i dessa läromedel anpassade för en 
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översiktlig presentation av ett stort antal begrepp, deras betydelse för vetenskapen och deras 

tillämpning.  

Från dessa böcker valdes kapitlet som handlar om energi. Begreppet energi presenteras i ett 

historiskt perspektiv med hänvisningar till tillämpningar inom olika delar av samhället och 

vardagslivet. Mycket vikt läggs vid betydelsen av detta begrepp för ”en bättre förståelse av så 

vitt skilda saker som väder och klimat, vad som händer i människokroppen och det 

industrialiserade samhällets problem med föroreningar” (Jakobsson och Johansson, 2011). 

Upplägget är inte identiskt i alla tre läroböckerna, Orbit och Heureka introducerar enbart 

begreppen energi och arbete medan Impuls beskriver förutom dessa två även begreppet 

rörelsemängd och kollisioner. Orbit introducerar också entropin, ett svårt men viktigt begrepp för 

att förstå hur system av olika slag utvecklas. Entropi beskriver graden av ordning i ett system, 

den ökar i alla spontana processer och av många betraktas som den storhet som pekar ut tidens 

riktning. Det är en utmaning att försöka förklara detta för eleverna och en del läroböcker 

undviker det. 

Böckerna beskriver energiprincipen med sina tillämpningar. Det vi i vardagslivet beskriver 

som energiförbrukning eller energianvändning är egentligen energiomvandling mellan olika 

former av energi. Ingen förbrukning av energi sker i vår värld och ingen energi genereras. 

Energiprincipen säger att den totala energin i ett slutet system är konstant. 

Några olika typer av mekaniska energier nämligen potentiell energi och kinetisk energi 

beskrivs ingående med ett antal exempel och de beräknas fram med hjälp av formler. Dessa två 

energiformer presenteras dessutom med sina mer vardagliga namn: lägesenergi respektive 

rörelseenergi, och i ett fall (Impuls) används den vetenskapliga formen kinetisk energi inte alls.  

Ett annat begrepp som introduceras är arbete och dess koppling till olika typer av energi, 

exempelvis lyftarbete och potentiell energi, accelerationsarbete och kinetisk energi eller 

friktionsarbete och värmeenergi. Begreppet verkningsgrad definieras som kvoten mellan utfört 

och tillfört arbete och exemplifieras med exempel från kraftverk av olika slag. 

Böckerna lägger olika mycket vikt vid tillämpningarna av de nya begreppen. Den som 

mest satsar på att visa användbarheten av dessa begrepp är Orbit, som förklarar i detalj hur olika 

typer av kraftverk och värmekraftmaskiner (som kylskåp och värmepumpar) fungerar, hur 

verkningsgraden kan beräknas och att det finns en maximal teoretisk verkningsgrad som inte kan 

överskridas. Samma bok behandlar även energikvaliteten i olika processer och kopplar detta till 

universum och dess utveckling mot det som kallas för värmedöden.  
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Resultat 

Nedan redovisas resultaten av textanalysen med de beskrivna verktygen för de två 

områdena. 

 

Naturkunskap 

Tabell 2: Läsbarhet och ordvariation hos läroböckerna i naturkunskap. 

 Synpunkt 1b Välj din väg Frank gul 

LIX 40 40 41 

Andel långa ord (%) 27,46  24,74  25,43  

Genomsnittlig meningslängd 12,86 15,43 15,14 

Type/token ratio TTR (%) 26,88 21,64 30,17 

Ordvariationsindex (OVIX) 65,74 55,59 62,85 

 

Tabell 2 visar att de tre texterna ligger nära varandra vad gäller LIX, Frank gul hamnar 

något högre än de båda andra. Ett värde omkring 40 innebär att texten är medelsvår vilket är 

jämförbart med en dagstidning, utifrån de parametrar LIX analyserar (långa ord och 

meningslängd). För referens har den här uppsatsen LIX-värdet 42, se tabell 6. Andelen långa ord 

är något högre i Synpunkt 1b än i de båda andra böckerna, meningslängden är emellertid lägre i 

Synpunkt 1b.  

Skillnaderna avseende ordvariation hos de tre texterna är tydliga, Välj din väg uppvisar 

såväl ett avsevärt lägre värde för OVIX som för TTR. OVIX är högst hos Synpunkt 1b, men 

Frank gul har en högre TTR än densamma. I sammanhanget ska nämnas att kapitlet i Frank gul 

var det kortaste som analyserades, med 291 meningar och 4401 ord, jämfört med Synpunkt 1b:s 

616 meningar och 7923 ord. Eftersom kortare texter tenderar att ha högre TTR än längre, är det 

inte uppseendeväckande.  
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Tabell 3: Frekvensanalys av de tre texterna i naturkunskap (% av det totala antalet ord i texten). 

Nivå 1 innehåller de 1 000 vanligaste orden, etc. 

 Synpunkt 1b Välj din väg Frank gul 

Nivå 1 55,8 65,2 64,1 

Nivå 2 5,6 6,7 5,6 

Nivå 3 3,4 3,5 2,9 

Nivå 4 2,7 2,2 2,2 

Nivå 5 2,2 2,1 1,8 

Nivå 0 30,2 20,4 23,4 

 

I tabell 3 syns att nivåerna 2 t.o.m. 5, d.v.s. de 2 000–5 000 vanligaste orden, inte varierar 

så mycket mellan de tre texterna, bortsett från att Välj din väg ligger något högre för Nivå 2 än 

de andra. Nivå 1, de 1 000 vanligaste orden, är emellertid 10 procentenheter lägre hos Synpunkt 

1b än de båda andra. Samtidigt är nivå 0, alltså de akademiska och naturvetenskapliga orden, 

ungefär 10 procentenheter högre hos Synpunkt 1b än hos de båda andra.  

När dessa resultat kombineras framträder ett mönster där texten i Välj din väg använder ett 

språk med förhållandevis låg andel vetenskapliga ord och hög andel vanliga ord, samtidigt som 

meningarna är jämförelsevis långa. Texten blir således tämligen ”pratig”, och vid läsning av 

texten framstår den som förhållandevis konverserande och lättläst. Den låga ordvariationen 

innebär att för läsaren (eleven) nya naturvetenskapliga begrepp introduceras ett i taget, och den 

låga andelen ord på 0-nivån att dessa begrepp inte fortlöpande upprepas. Samtidigt utgör den 

höga andelen av ord på nivå 2 att den kan vara krävande för elever som inte har läsvana. 

Synpunkt 1b har ett annorlunda utseende med en lägre andel ord på nivå 1. Meningarna är 

korta och innehåller jämförelsevis långa ord. Den höga andelen ord på 0-nivån kan vid första 

anblicken verka positiv, men i kombination med de korta meningarna och de få vanliga orden 

gör det att texten framstår som synnerligen repetitiv. Att ordvariationen trots allt är hög kan 

förklaras med att texten tar upp fler begrepp än de två andra texterna. Författaren tycks ha tagit 

fasta på det gamla citatet ”repetition är kunskapens moder” och drar sig inte för att upprepa ett 

och samma begrepp 3 gånger eller i sällsynta fall t.o.m. fler, i samma stycke och med i stort sett 

samma enkla meningsuppbyggnad. Varje mening innehåller en hög andel betydelsebärande ord, 

vilket gör texten svårarbetad. 

Frank gul utgör i denna kontext ett slags kompromiss mellan de förut nämnda 

ytterligheterna. Meningarna är nästan lika långa som i Välj din väg, och frekvensanalysen 

uppvisar även den ett liknande mönster, med en hög andel ord på nivå 1 och färre ord på 0-nivån. 

Samtidigt närmar sig textens OVIX motsvarande värde hos Synpunkt 1b, vilket visar på en hög 
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ordvariation. Att TTR är ännu högre kan säkerligen förklaras med att ordvariation tenderar att 

vara högre för korta texter, men beräkningen för OVIX tar åtminstone vissa hänsyn till detta. Vid 

läsning av texten noteras att korta meningar varieras med långa och att begrepp förklaras med 

hjälp av enklare ord. Texten upprepar inte begreppen i lika hög grad som i Synpunkt 1b och 

jämfört med Välj din väg med sitt konverserande språk gör den större ordvariationen och en 

något högre andel ord på 0-nivån att texten upplevs som saklig. Sammantaget borgar detta för en 

mer intressant och inte lika uttröttande läsning. 

 

Fysik 

Tabell 4: Läsbarhet och ordvariation hos läroböckerna i fysik. 

 Heureka Impuls Orbit 

LIX  36 36 39 

Andel långa ord (%) 25,08 24,82 27,82 

Genomsnittlig meningslängd 11,22 11,12 10,84 

Type/token ratio TTR (%) 28,08 25,6 25,88 

Ordvariationsindex (OVIX) 62,37 59,04 62,23 

 

Tabell 4 visar att läsbarhetskoefficienten LIX har liknande värden i de tre texterna och att 

enligt beskrivningen av LIX-räknaren bedöms de som ”lättlästa, på samma nivå som 

skönlitteratur och populärtidningar”. Både när det gäller andelen långa ord och meningslängden 

ser vi ganska små skillnader mellan de tre texterna. Heureka har den längsta genomsnittliga 

meningslängden, följd av Impuls och Orbit. Skillnaden i ordvariation OVIX mellan texterna är 

även den ganska liten, med högsta värdet för Heureka, följd av Orbit och Impuls. Dessa 

skillnader speglar en liten skillnad i komplexiteten i meningsuppbyggnaden i de tre texterna. 

TTR-värdet varierar också ganska lite mellan de tre texterna, som mest är skillnaden tre 

procentenheter. Framför allt är texterna i Orbit och Impuls väldigt lika, vilket är ganska 

uppseendeväckande. TTR brukar vara högre för kortare texter (i längre texter förväntas man 

behöva återanvända fler ord, vilket sänker TTR) och Orbit är den längsta texten av alla, med 

6960 ord mot 5672 för Impuls.  
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Tabell 5: Frekvensanalys av de tre texterna i fysik (% av det totala antalet ord i texten). Nivå 1 

innehåller de 1 000 vanligaste orden, etc. 

 Heureka Impuls Orbit 

Nivå 1 55,8 52,9 54 

Nivå 2 4,8 5 4,9 

Nivå 3 3,6 3,6 3,7 

Nivå 4 2 2,1 1,7 

Nivå 5 1 0,9 1,5 

Nivå 0 32,8 35,6 34,1 

 

Tabell 5 visar att andelarna för de olika ordklasserna varierar väldigt lite mellan texterna, 

framför allt för orden på nivå 2–5 där denna variation är som mest 0,5 procentenheter. Även på 

nivå 1 och nivå 0 är skillnaden mellan det högsta och det lägsta värde relativt liten, dvs. mindre 

än tre procentenheter. Nivå 1 (de 1 000 vanligaste orden) är 2,9 procentenheter högre hos 

Heureka än hos Impuls, med Orbit mitt emellan dessa två. Följaktligen är nivå 0 lägre hos 

Heureka än hos de båda andra.  

Andelen naturvetenskapliga, akademiska ord i alla dessa texter är förhållandevis hög 

(Johansson Kokkinakis, 2015), mellan 32,8 och 35,8, vilket tyder på att de innehåller relativt 

många nya begrepp som behöver förklaras för eleverna.  

Vi konstaterar att texten i Heureka innehåller högst andel vanliga ord och lägst andel 

akademiska ord. Detta tillsammans med de långa meningarna (medelvärde 11,22) och den höga 

ordvariationen (62,37) visar på en lättläst, beskrivande text där de nya akademiska begreppen 

förklaras ingående och med många ord. Texten kan då uppfattas som konverserande istället för 

saklig, förklarande, med många hänvisningar till vardagslivet och många exempel. Boken 

använder sig genomgående av ett du-tilltal som förstärker detta vardagsspråk. 

Läroböckerna Impuls och Orbit har en annorlunda uppbyggd text och liknar varandra på 

flera sätt. Meningarna är kortare, meningsuppbyggnaden enkel men saklig, vi-tilltalet uppfattas 

som inkluderande. På samma sätt som i Heureka förklaras de nya begreppen i texten och 

analyseras därefter i detalj i ett antal exempel, men andelen akademiska ord är större i jämförelse 

med de vardagliga orden. Det kan tyda på att begreppen inte förklaras lika noggrant men Orbit 

innehåller dessutom ett antal experiment som bidrar till elevernas förståelse av de nya begreppen. 
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Diskussion 

 Vid en jämförelse av samtliga, här analyserade, böcker kan vi konstatera att de uppvisar 

en del gemensamma drag, vilket var förväntat eftersom det rör sig om läroböcker för samma nivå 

och dessutom har de samma tema i sina respektive ämnen. Dock finns det också en del skillnader 

mellan dem, både skillnader mellan de olika böckerna i samma grupp och vissa skillnader mellan 

de två grupperna. Meningslängden är genomgående lägre i fysikböckerna jämfört med 

naturkunskapsböckerna, Synpunkt 1b liknar här mer fysikböckerna än övriga 

naturkunskapsböcker. Kortare meningar innebär lägre LIX-värde, alltså en lättare text. OVIX 

visar sig ha det motsatta förhållandet, högre för fysik och Synpunkt 1b och lägre för de andra 

böckerna i naturkunskap. Resultaten är alltså motsägelsefulla beroende på vilken metod som 

används. 

Frekvensanalysen uppvisar ett liknande mönster, fysikböckerna och Synpunkt 1b har en 

högre andel akademiska ord än de två resterande. Samtliga resultat kan härledas till det faktum 

att fysikböckerna vänder sig till elever som läser naturvetenskapligt program medan 

naturkunskap undervisas på en del andra program, även sådana som inte är 

högskoleförberedande. Språket och tilltalet verkar ha anpassats till målgruppen. Det faktum att 

Synpunkt 1b ligger närmare fysikböckerna än de andra böckerna i naturkunskap skulle kunna 

bero på att författaren som är biolog även har skrivit biologimanualer och således ha överfört en 

struktur från dessa till detta läromedel. 

Nu är det frestande att säga att fysikböckerna, och möjligen Synpunkt 1b, troligen på grund 

av ovanstående är svårare för eleverna. Andelen ord på nivåerna 2 t.o.m. 5 (s.k. 

”allmänakademiska”) är emellertid de som bevisats svårast för eleverna (Lindberg, 2006), och 

dessa är för nivåerna 4–5 högre i naturkunskapsböckerna. Samtidigt är Välj din väg en särling 

med sitt konverserande språk och många ord på nivå 2. Bilden är således komplicerad, och 

egentligen kan vi inte säga mycket mer än att de olika texterna är olika svåra – på olika sätt. 

En aspekt som inte får glömmas är att böckerna ges ut av olika läromedelsförlag. De är 

styrda av krav på hur en lärobokstext ska se ut, krav som kan variera mellan de olika förlagen.  

Vi har jämfört alla de undersökta lärobokstexterna med varandra, men vi behövde även en 

referens att jämföra de med, en akademisk text som inte nödvändigtvis tillhör samma område. Vi 

valde att jämföra dem med en preliminär version av vår egen uppsats eftersom vi betraktar den 

som en medelsvår akademisk text.  Nedan redovisas samma parametrar som för de undersökta 

läroböckerna. 
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Tabell 6: Läsbarhet och ordvariation för uppsatsen. 

LIX  42  

Andel långa ord (%) 30,79 

Genomsnittlig meningslängd 11,31 

Type/token ratio TTR (%) 28,55 

Ordvariationsindex (OVIX) 64,62 

 

Tabell 7: Frekvensanalys av orden i uppsatsen. Nivå 1 innehåller de 1 000 vanligaste orden, etc. 

Nivå 1 53,9 

Nivå 2 5,8 

Nivå 3 4,8 

Nivå 4 2,5 

Nivå 5 3,1 

Nivå 0 29,9 

 

Jämförelsen visar att uppsatsen får betydligt högre siffror för ord på nivåerna 2–5 än 

läroböckerna. Detta kan bero på att vi använder fler allmänakademiska ord än läroböckerna, som 

framför allt innehåller dels vanliga ord (nivå 1) och dels specialbegrepp för respektive ämne 

(nivå 0). Samtidigt är meningslängden av samma storleksordning som hos fysikböckerna medan 

andelen långa ord är något högre än för samtliga läromedel. Naturkunskapsböckerna har således i 

detta sammanhang påfallande långa meningar. 

Frågan är om vi kommit så mycket längre än Vygotskijs föregångare. I många av de här 

analyserade läromedlen kan man se att begrepp efter begrepp radas upp, vilket kan jämföras med 

den definitionsmetod vi beskrev i början av uppsatsen och som leder till att eleven inte ser 

sammanhanget. Många gånger förklaras ett begrepp eller en princip med ett helt nytt begrepp, 

vilket gör att för att förstå textens innehåll, behöver eleven redan känna till det på förhand 

(Lindberg, 2006). Det torde dels innebära att man fjärmar sig själv från det man vill förmedla, 

och dels att den upplevda distansen mellan eleven och det som denna ska lära sig tilltar. Detta 

kan summeras som en icke helt optimal undervisningssituation. 

  



Språkkrav i fysik- och naturkunskapsläroböcker för gymnasiet 

 

22 

 

Slutsatser 

Eftersom vi vet att läroböckerna i naturvetenskapliga ämnen uppfattas som svåra, hade vi 

förväntat oss att det skulle speglas även i textanalysen. Det vi kan se är att texterna är 

förhållandevis lätta, åtminstone utifrån de kriterier vi har undersökt. De resultat vi har fått fram 

speglar naturligtvis inte hur elever uppfattar dessa texter, vare sig generellt eller individuellt. Vi 

kan se att resultaten skiljer sig åt mellan läromedel i fysik respektive naturkunskap, de är svåra 

på olika sätt. De parametrar vi har använt oss av ger eventuellt inte heller en rättvis bild av hur en 

bra läromedelstext ska se ut. I ett framtida utvecklingsarbete skulle vi vilja gå vidare och 

undersöka hur eleverna uppfattar de undersökta texterna. 

Det förefaller svårt att veta exakt vad som är orsak och verkan i samspelet mellan 

elevernas vikande kunskaper inom naturvetenskap och läromedlens utformning. Har eleverna 

sämre kunskaper för att läromedlen har trivialiserats, eller har läromedlen anpassats till elevernas 

från början sämre kunskaper? En såpass kort och avgränsad undersökning kan inte hjälpa oss 

finna svaret på den här frågan, det behövs fler och större undersökningar om förhållandet mellan 

språk och kunskaper i övriga ämnen för att den ska kunna besvaras. 

En möjlig väg framåt för att kunna dra mer långtgående slutsatser skulle kunna vara att 

intervjua elever för att se hur de uppfattar texterna som analyserats här. Det kan ge viktig 

information om hur läromedel kan skrivas för att förmedla kunskap på bästa sätt. 
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