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Inledning 
Andraspråkselever är inte en homogen grupp utan lika heterogen som vilken annan 

elevgrupp som helst vad gäller bakgrund, erfarenheter, språk, förväntningar, 

värderingar, kultur och socioekonomisk status. Än viktigare är att de inte längre får 

betraktas som en egen grupp i klassen – i dagens mångkulturella och flerspråkiga 

klassrum är det de som är klassen (Gibbons 2006:33). 

 

Dagens skola har i genomsnitt ca 19 % elever med annat modersmål än svenska 

(Skolverket 2010:6). En del av dessa elever har först gått i förberedelseklass under en 

viss tid, vanligen 6 månader till ett år, och sedan slussats vidare till en vanlig klass. Att 

lära kunna tillgodogöra sig undervisning på ett andraspråk är tidskrävande, enligt 

Cummins (2000:89) tar det 5 år eller mer vilket i praktiken innebär att en elev som flyttas 

från förberedelseklass till vanlig klass inte har samma språkmässiga förutsättningar som 

sina klasskamrater med svenska som modersmål. Viberg (1993:122) talar om bas och 

utbyggnad, där bas är det ordförråd en modersmålselev har när den börjar skolan (ca 

8000-10 000 ord) och utbyggnad är det ordförråd som eleven tillgodogör sig under 

skoltiden (ca 3000 ord per år). Det betyder att en elev med svenska som modersmål kan 

ha tillgång till drygt 30000 ord under år 8 i skolan. En andraspråkselev får oftast arbeta 

med att både utveckla sin bas och utbyggnad samtidigt vilket är en stor utmaning.  

 Gibbons (2006:23) menar att i engelsktalande länder som USA, Kanada, 

Storbritannien och Australien tillbringar de flesta andraspråkselever större delen av 

skoldagen i samma klassrum som sina klasskamrater med engelska som förstaspråk även 

under de timmar de har hjälp av en andraspråkslärare. När eleven sedan passerat 

nybörjarstadiet finns ofta inte den hjälpen att tillgå och klassläraren är den som ansvarar 

för att alla elever ska tillgodogöra sig stoffet och utveckla sitt språk. Svensk skola skiljer 

sig i allmänhet inte så mycket från de engelsktalande i detta hänseende. Ofta startar 

eleverna i förberedelseklass och går sedan vidare till vanlig klass där de har lektion med 

en andraspråkslärare under några få lektionstillfällen per vecka. Resten av tiden 

tillbringar de i sin klass utan hjälp från andraspråkslärare. Det är därför viktigt att 

klassläraren vet om och har kunskap i hur andraspråksinlärning går till och anpassar sin 

undervisning efter detta.  
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 Att bedriva en undervisning som integrerar både språk och innehåll på ett sätt så att 

andraspråk utvecklas är ingen lätt uppgift (Gibbons 2006:24), och det har visats sig att 

andraspråkselever kan få svårare att hänga med i undervisningen när de kommer upp i 

högre årskurser.  Enligt Edling (2006:57ff) beror detta på att abstraktionsnivån är högre i 

texter i samhällsorienterande ämnen (so) än i andra typer av läromedelstexter. 

Abstraktionsnivån ökar också under år 5 till 9 avsevärt, vilket i sin tur innebär att en 

rimlig slutsats är att andraspråksinlärare och även en del förstaspråkstalande elever får 

svårare att följa med i undervisningen under år 7 till 9 då so är ett eget ämne. Det finns 

dock ett läromedelsföretag som försökt sig på en lösning av detta i och med en utgivning 

av ett läromedel som finns i en normal version och en lättare version. Denna uppsats 

kommer att handla om skillnader mellan de olika versionerna utifrån begrepp som 

abstraktion och lexikalitet.   

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka delar av ett läromedel i historia för år 8 som finns 

utarbetat i två versioner med avseende på  skillnader i abstraktion,  teknikalitet och 

texternas längd. 

Kan eventuella skillnader ställas mot de teorier som finns om svårigheter i 

läromedelstexter en andraspråksinlärare kan stöta på? 
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Tidigare forskning 
I Sverige finns idag cirka en miljon grundskoleelever och av dessa har 19% en 

flerspråklig bakgrund. Antal språk som finns representerade inom landet är idag 

någonstans mellan 150 och 200 stycken. I grund- och gymnasieskolan erbjuds både 

modersmålsundervisning och svenska som andraspråk men trots detta lyckas de 

flerspråkiga eleverna sämre i skolan generellt sett än sina kamrater med svenska som 

modersmål. Orsaken till detta är ofta bristande kunskaper i det språk undervisningen sker 

på. Att utveckla ett skolrelaterat språk tar enligt Thomas och Collier (1997) mellan fem 

och tio år beroende bland annat på ålder vid ankomst och studievana (Lindberg 2006:56-

57).  Vidare menar Lindberg (2006: 59) att flerspråkiga barn kan, även om de är födda i 

Sverige ha sina språkliga erfarenheter uppdelade på flera språk, vilket innebär att deras 

repertoar är funktionsinriktade. Exempelvis används ett språk i skolan och ett hemma, 

vilket kan betyda att det saknas en grund i det språk som sedan fungerar som bas när ny 

kunskap ska inhämtas och utvecklas i skolan. 

 Ett stort ordförråd och god läsförståelse har länge pekats ut som en av de viktigaste 

faktorerna för skolframgång och i ämnesundervisningen kan framgången vara starkt 

kopplad till om eleven klarar av att förstå och använda den vokabulär som finns i 

läromedelstexterna. 

 

Lärobokens roll och bakgrund 
I grundskolans senare del i SO-undervisningen har läroboken en framskjuten roll 

eftersom laborativa övningar och experiment är få. NO-undervisningen är också beroende 

av textböcker men där är möjligheten till laborativa övningar större. Under dessa 

övningar klär läraren skeendet med sina egna ord vilket ger en ny dimension av det som 

ska läras in. Många gånger måste också eleverna beskriva vad de har gjort vilket också 

ger en chans att repetera ord och uttryck som kan sammankopplas med ämnet.  

 Inom SO-undervisningen är läraren mer hänvisad till läroboken då undervisnigegn 

inte är lika laborativ som exempelvis den i NO.  De texter som används i undervisningen 

är också ofta informationsspäckade och kräver en hel del av läsaren. Att vara en bra 

läsare är nödvändigt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Lundberg 

(2005:8) går ett steg längre då han tar upp elevens läsförmåga när det gäller skönlitteratur 
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kontra facklitteratur i historia. En elev kan vara en utmärkt läsare i skönlitteratur men har 

svårigheter med läsförståelsen i faktatexter eftersom den typen av text har en annan 

uppbyggnad. Den kräver dock, i likhet skönlitteratur, att läsaren ska kunna analysera 

innehållet och sätta det i samband med andra historiska skeenden samt människors 

livsvillkor då och nu. Lundberg menar vidare att lärare bör använda läroboken i SO och 

NO som ett redskap i läsundervisningen i större grad än vad som görs nu. En tanke som 

även stöds av Reichenberg (2008:12-13) som menar att lärare bör arbeta mer med 

texterna  och ge eleverna redskap att kunna generalisera och dra slutsatser utifrån en text. 

Hon hänvisar till tidigare PIRLS- undersökningar (The IEA Progress in International 

Reading Literacy Study) under 2000-talet, där det visat sig att svenska lärare inte ägnar 

lika mycket tid åt läsutvecklande övningar som lärare i andra länder. Reichenberg och 

Lundberg är båda kritiska till allt för mycket grupparbete eftersom arbetet med att läsa in 

faktatexter görs i större utsträckning av eleverna själva utan stöd av läraren. 

 En jämförande studie om läroböcker i historia för högstadiet och gymnasiet från 

1950-talet och 1980-talet gjord av Sandqvist (1995:185) visar att 50-talsböcker innehöll 

längre texter medan 80-tals böckerna hade fler bilder och bildtexter. I 50-talsböckerna 

fanns extratexterna eller kursivtexterna i huvudboken, i 80-talsböckerna var de flyttade 

till en separat bok, det infördes så kallade läromedelspaket som ofta innehöll huvudbok, 

arbetsbok och en bok med extratexter. Det här ledde till att informationstätheten ökade i 

huvudboken. Införandet av läromedelspaketen under 80-talet ledde också till 

kursivtexterna inte köptes in till skolorna då ekonomin försämrades under början av 

1990-talet utan man nöjde sig med huvudboken och på så sätt kunde eleverna gå miste 

om de längre mer målande texterna.   

 

Författarröst och kausalitet 
Under 1900-talets början var läromedelstexterna ofta skrivna med en författarröst som 

beskrev skeenden med hjälp av frågor ställda till läsaren. Med författarröst menas här att 

texten har talspråkliga drag, ibland vänder sig författaren direkt till läsaren med du-tilltal. 

Reichenberg (2008:18) menar att tanken med dessa frågor var att väcka läslust och 

nyfikenhet hos läsaren. Med tiden växte en diskussion om källkritik fram och att skriva 

med författarröst ifrågasattes då det kunde uppfattas som subjektivt. Många 
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läromedelsförfattare var även forskare och när de inte vill bli anklagade för subjektivitet 

övergav de den berättande stilen med frågor och direkta tilltal till läsaren. 

Läromedelspaketens införande är också en orsak till att författarrösten försvann då de mer 

målande texterna flyttades till boken med extratexter. Den här trenden kan dock vara på 

väg att brytas då det finns exempel i nya läromedel som utgivits under de senaste åren på 

författarröst (Reichenberg, 2008:19-22).  

 Kausala satskonnektorer som därför och därför att kan påverka läsförståelsen i 

historia och samhällskunskap enligt en studie av Monica Reichenberg (2000) där texter 

omarbetades texter och fick just satskonnektorer. Reichenberg omarbetade dessutom  

texter både med talspråkliga drag för att ge dem mer röst och satskonnektorer. Texterna 

prövades på 833 elever i år 7 varav hälften hade svenska som andraspråk och resultatet 

visade att andraspråkselever hade lättare att förstå de bearbetade texterna än 

originalversionen. Den typ av text som gav mest förståelse var de med både röst och 

konnektorer. De omarbetade texterna var längre än originalen vilket också kan ha 

påverkat läsförståelsen och resultatet av studien. 

 

Lättlästa versioner av läroböcker 
I en del läromedelspaket finns även en lättläst version av huvudboken. Enligt 

Reichenberg (2008:42ff) finns det olika kriterier som bör uppfyllas för att den lättlästa 

versionen ska nå sitt syfte – att ge läsovana och lässvaga elever större förståelse än om de 

läste originalversionen. Texten bör ha förkortats genom att stycken som inte för 

handlingen framåt tas bort, däremot kan andra stycken vara mycket likt originalet. 

Dialoger behålls för att ge texten röst och meningarnas längd är varierande vilket ger en 

rytm i texten. Att enbast använda korta meningar, med enbart huvudsatser, gör att texten 

tappar rytmen då det inte finns explicita uttryck för kausalitet (orsak-verkan) som binder 

samman meningarna. Exempel på sådana uttryck är eftersom, därför att, berodde på, 

genom att, ledde till. Det här in sin tur leder till att texten upplevs hackig, tankeled 

överhoppas och läsaren måste kunna läsa mellan raderna för att fullt ut ha behållning av 

läsningen. 
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Bilder och illustrationer 
Som jag tidigare nämnt har bilder och illustrationer större utrymme i läroböcker än förr. 

För att eleven ska ha fullt utbyte av bilderna bör de nämnas och förklaras inte bara i 

bildtext utan också i den löpande texten (Reichenberg 2008:32). På så sätt känner läsaren 

att bild och text hör samman, att bilden tillför texten något och stöder lärandet.  Melin 

(1995: 81) undersökte bildtexter i läromedel och kom fram till att de ofta inte 

förtydligade brödtextens innehåll utan tillförde ny information. Det var inte heller säkert 

att bildtexten handlade om det som bilden visade samtidigt som bilder och illustrationer 

har fått mer utrymme i läroböcker än tidigare. 

 
 Funktionell grammatik  
Systemisk-funktionell lingvistik, även kallad funktionell grammatik, är en språkteori om 

sedan slutet av 90-talet intresserat andraspråksforskare. Teorin grundas på bland annat 

lingvistens Hallidays forskning som säger att språk finns med i all kommunikation.  

Begreppet systemisk-funktionell innebär att språkanvändaren gör medvetna och 

omedvetna val i språksystemet och dess olika nivåer för att konversationen ska passa in 

och vara funktionell i sitt sammanhang, i sin sociala kontext . I förlängningen kan denna 

kontext delas in i två olika sorter, en kulturell kontext och en situationskontext. 

 Den kulturella kontexten innefattar människors språkliga beteende inom en viss 

referensram exempelvis hur man hälsar, tar del i möten, skriver brev. Här finns en 

förväntan hos både sändare och mottagare och på så sätt kan båda parter ta mycket för 

givet i kommunikationen. Den kulturella kontexten kan uttryckas i olika genrer. Den 

andra typen av sammanhang är situationskontexten som innebär att språket anpassas efter 

en viss situation och tillfälle. Situationskontexten har tre särdrag: det man talar eller 

skriver om, förhållandet mellan sändare och mottagare och om det är språk i tal eller 

skrift. Språket skiljer sig alltså mellan olika situationer där det används exempelvis hur 

man uttrycker sig i ett samtal inom familjen, i en anställningsintervju eller i en skriftlig 

rapport.  

 Situationskontexten påverkas i sin tur enligt Halliday och Hasan (1985) av tre 

faktorer: Fält (field) som syftar på textens ämne, relation (tenor) som syftar på relationen 

mellan sändare och mottagare och kommunikationssätt (mode) pekar på 

kommunikationskanalen. Dessa tre utgör tillsammans en texts register. Detta register 
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anpassas sedan mellan olika sammanhang. Utöver genrer och register finns även 

begreppet lexikogrammatik. Inom detta begrepp finns underrubriker som abstraktion, 

grammatisk metafor, tid, orsak konjunktioner och nominalgrupper. 

 

 

Figur 1. Grafisk bild av en texts register, situationskontextens kontinua, fritt efter 

Hedeboe & Polias 2008:71 
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vardagligt 
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teknisk eller abstrakt 
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informell och personlig 
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låg känslomässig involvering 

skriftlig 
distans 
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avslutad 

KOMMUNIKATIONSSÄTT 

muntlig 
närhet 
språk som handling 
interaktiv, dialogisk 
spontan 
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Teknikalitet och abstraktion i texter 
Med utgångspunkt i systemisk-funktionell lingvistik teori kommer jag här att försöka 

definiera abstraktion i läromedelstext. Läromedelstexter har några utmärkande drag, ett 

speciellt register, där begreppen teknikalitet och abstraktion ingår. Teknikalitet i 

läromedelsspråk kan enligt Fang & Schleppegrell (2008:20ff) indelas i två olika typer av 

ord. Ett språk inom ett vetenskapligt område är ofta fyllt med teknisk vokabulär, ett mer 

vardagligt uttryck kan nog sägas vara fackspråk, som ger möjlighet att kunna uttrycka sig 

precist och exakt. Ett exempel på detta kan vara fotosyntes eller marknadsekonomi. När 

nya fackord presenteras i ämnesundervisning förklaras de ofta både i läromedlet och av 

läraren. Alla elever får då en chans att tillgodogöra sig en betydelse. Den andra typen av 

ord inom teknikalitet är vardagliga ord som inte direkt tillhör ett speciellt fält eller fack 

utan flera. Betydelsen av dessa ord varierar också mellan de olika fälten. Exempelvis 

ordet ledare har en betydelse inom fysik, en annan inom historia och en tredje inom 

dagspressens värld. Den här gruppen av ord, som kallas homonymer, är besvärliga för 

andraspråksinlärare då de måste lära en ny betydelse för varje nytt område. Dessa elevers 

problem kring den här typen av ord kan många gånger gå läraren förbi eftersom orden 

inte uppmärksammas av en van språkbrukare. Ett sätt att uttrycka relationen mellan 

grammatisk metafor och teknikalitet är att den grammatiska metaforen packar och 

organiserar information så att teknikaliteten kan definieras, (Edling 2006:55). Detta borde 

tyda på att det är viktigt för eleven att förstå hur en grammatisk metafor är uppbyggd för 

att kunna tillgodogöra sig teknikaliteten som används. Graden av teknikalitet är även 

generellt högre i naturvetenskapliga texter än i samhällsvetenskapliga. 

 Edling (2006: 47ff) menar att läromedelstexter har ett visst mått av abstraktion vilket 

gör den mer svåråtkomlig för läsaren. Abstraktionen tar sig uttryck genom att det ofta 

finns en avsaknad av tid och rum, stort betydelseomfång, ingen möjlighet att vidröra och 

se samt en distans till läsaren.  Abstraktionen i sig är inget medel för att utesluta ”vanliga 

läsare ” utan en nödvändighet i akademiskt språk för att kunna uttrycka kunskap precist 

för att undvika missförstånd (Edling (2006:45). I förlängningen betyder det att skolelever 

måste tränas att använda de verktyg som krävs för att behärska akademiskt språk inom 

olika diskurser i grundskola, gymnasium och eventuella högre studier på ett 

tillfredsställande sätt. 
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Läromedel kännetecknas också av abstraktion, texterna bärs ofta fram av abstrakta 

begrepp. Ett sätt att göra en text abstrakt är att använda grammatiska metaforer.  Ett 

exempel på grammatisk metafor är ord som omvandlas från verb till substantiv måla - 

målning eller från adjektiv till substantiv känslig - känslighet. Användning av 

grammatiska metaforer leder till att språket blir nominaliserat vilket i sin tur leder till ett 

mer informationsspäckat språk än vardagligt (kongruent) språk. Skillnaden är att 

kongruent språk innehåller många verb som bär fram språket i presensform medan det 

abstrakta språket innehåller fler nominaliseringar. Det tempus som ofta används i 

abstrakta texter är preteritum, visserligen ett vanligt tempus men i det här fallet används 

det som icke tidsbestämd markör. Holmberg & Karlsson (2006:162ff) menar att det mest 

kongruenta språket är det som föräldrar använder när de talar till lite äldre barn. Även de 

pekar på nödvändigheten av ett inkongruent språk i situationer där kommunikationen 

måste flyta utan risk för missförstånd. Antagligen sker ett barns första kontakt med ett 

språk som innehåller grammatiska metaforer när de börjar sin skolgång .  

Halliday (2004:656) ger exempel på skillnaden mellan kongruent form och grammatiska 

metafor på följande sätt: 

congruent form    grammatical metaphor 
is impaired by alcohol   alcohol impairment 
they allocate an extra packer the allocation of an extra packer 
some shorter, some longer  of varying length 
 

I exemplen kan vi se att betydelsen hos uttrycken är desamma men de grammatiska 

metaforerna är avverbialiserade och därigenom mer abstrakta. Halliday föreslår även att 

uppkomsten av grammatisk metafor skedde inom vetenskapliga områden för att sedan 

sprida sig och influera normalt vuxenspråk. Numera är det mer eller mindre en 

nödvändighet för en vuxen i västvärlden att kunna behärska ett abstrakt språk i vardags- 

och yrkesliv. 

 Schleppegrell (2004) har studerat funktionell grammatik och skolrelaterat språk i 

olika skolämnen bland annat historia. Funktionell grammatik fokuserar på hur språket 

konstruerar text, i det här fallet läromedelstext, vilket ger insikt om vad som är viktigt för 

elevernas språkutveckling. Hon utgår från Hallidays teori om field, tenor samt mode och 

åskådliggör de lingvistiska funktioner som kan underordnas de tre kategorierna. 
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 En skolelev måste enligt henne utveckla strategier för att lära sig bemästra alla dessa 

lingvistiska funktioner. Under grundskolans senare del blir läromedelstexter mer och mer 

abstrakta enligt Schleppegrell (2004:163), något som även stöds av svensk forskning i 

Edlings (2006) avhandling.  Kunskap om det skolrelaterade språkbruket ger eleverna 

tillgång till ny kunskap finns inbäddad i den abstrakta texten. De olika texternas register 

blir lättare för eleverna att ha kontroll över och det ger i förlängningen en säkerhet hos 

den enskilde eleven som kanske tidigare varit marginaliserad i skolans värld.  

 Elever har olika bakgrund och för en del är det inget större problem att kunna förstå 

språkbruket i skolan eftersom det inte är olikt det man använder i sin hemmiljö. För att 

kunna engagera alla typer av elever måste läraren ta hänsyn till elevernas bakgrund och 

bejaka samt föra in den i skolmiljön. Försök att reproducera medelklassen fungerar inte 

särskilt bra. Elever som kommer från en bakgrund där skolans språkbruk skiljer sig 

mycket från hemmiljön behöver rätt sorts input och stöd för att klara olika register och 

genrer  (Schleppegrell 2006:152ff).  

  Schleppegrell menar vidare att skolrelaterat språk kan sammanfattas i tre punkter som 

det förväntas att eleverna ska klara av. Eleverna ska ta till sig, förstå och kunna 

presentera kunskap, förstå vems röst (tenor) som används och kunna vara lika säker själv 

i egna texter samt kunna se och använda hur texter är strukturerade. Skolvärlden vill att 

elevernas texter ska efterlikna den struktur som finns i läromedlet. Av den anledningen är 

det viktigt att ägna tid åt att dels analysera den text som ska användas i klassrummet och 

dels analysera läromedelstext med eleverna i undervisningen. 

    

Språkpolicy i skolan 
 Cummins (2001:93ff) presenterar en modell för god språkutveckling där det centrala är 

vikten av en god interaktion mellan lärare och elever som ger ett maximalt kognitivt 

engagemang samt en maximal identitetsinvestering. Vad som menas är att 

undervisningen ska leda till att eleverna känner att deras kulturella bakgrund och egna 

erfarenheter bejakas samt att de kommer till nytta i undervisningssammanhang. Cummins 

tar också upp vikten av att eleverna fokuserar på språket där både läsförståelse och egen 

produktion genomsyras av språklig medvetenhet. I slutänden ska denna typ av 

undervisning leda till att eleverna känner sig mer accepterade och delaktiga i 
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klassrummet vilket gör dem mer rustade att ta en position i samhället och därigenom 

kunna påverka sociala förhållanden.  

   . 

    

Cummins modell för god 
språkutveckling

Interaktionen mellan  
lärare och elever

Maximalt      Maximal

kognitivt       identitets-

engagem.    invest.

Fokus på
innehåll

Åstadkomma 
begripligt
inflöde

Utveckla 
kritisk
litteracitet

Fokus på språk

Språklig medvetenhet
om språkets form och 
användning

Kritisk analys av 
av språklig
form och användning

Fokus på språkanvändning

Bilda kunskap; skapa texter och andra litterära uttryck; 
påverka sociala förhållanden

 
 Figur 2. Att utveckla en god studiemässig förmåga (Cummins 2001:94) 

 

Figur 3 över Cummins modell visar att det centrala är interaktionen mellan lärare och 

elever där det är viktigt att alla känner sig delaktiga i arbetet i klassrummet och att elevers 

bakgrund bejakas. Det här är kanske föga nyskapande inom området lärande men det 

Cummins trycker extra på är fokuseringen på språkbehärskningen och dess utveckling. 

Den del av Cummins teori som jag finner intressant för min egen undersökning är just 

fokuseringen på språket i alla ämnen och nödvändigheten av att alla lärare bör se sig som 

språklärare. Cummins menar att det inte räcker att läraren kan sitt ämne bra, pedagogen 

måste dessutom kunna se och förstå språkliga specialiteter inom sitt område och i 

förlängningen också kunna lära ut det ämnesspecifika språket och dess genre.  
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Metod 

I den här undersökningen kommer jag att använda mig av strukturell analys och 

komparativ analys för att analysera några utvalda textavsnitt i Levande historia 8 av 

Hildingsson & Hildingsson och Levande historia Fokus av Hildingsson, Hildingsson & 

Husén (bilaga 1).  Dessa läromedel ingår i förlaget Natur och kulturs läroboksserie i 

samhällsorienterande för år 6-9. Levande historia Fokus är enligt förlaget en lättare 

version av Levande historia som anses passa elever med språksvårigheter. Mängden stoff 

är mindre omfattade än i originalversionen. Alla teman finns inte heller med i Fokus men 

tanken är enligt Natur och kultur, att de olika versionerna ska kunna användas i samma 

klassrum samtidigt förutsatt att alla arbetar med samma tema 

(http://www.sol3000.nu/laromedel/sol/). Till Fokus finns också en arbetsbok som är 

anpassad för elever med svenska som andraspråk eftersom den innehåller en ordlista där 

ord, begrepp och uttryck finns förklarade.  

   De valda texterna är utredande och handlar om Christoffer Columbus resa till Amerika 

samt industrialiseringen i Sverige. Ämnena är välkända ur västerländsk och svensk 

historiebeskrivning och jag valde dem eftersom jag antar att alla elever möter dem i under 

sin skolgång.   

 Hellspong (2001:61ff) menar att olika typer av analyser kan användas på samma text 

så att olika perspektiv blir belysta vilket ger en mer heltäckande bild av textens karaktär. 

 Strukturell textanalys går att använda på alla slags texter enligt Hellspong (2001:61) och 

syftet är ”att ge en mångsidig beskrivning av en texts språkliga, innehållsliga och sociala 

struktur mot bakgrund av dess kontext”. I strukturell analys ingår många komponenter 

som kontext, textuell struktur, ideationell struktur och interpersonell struktur. I en 

strukturell analys behövs inte alla dessa komponenter undersökas eftersom de berör lika 

sidor av en texts uppbyggnad utan den som analysen kan genomföras utifrån de 

infallsvinklar som anses intressanta för undersökningen (Hellspong 2001:62). I mitt fall 

kommer jag att använda mig av textuell struktur, ideationell struktur samt interpersonell 

struktur.   

 Syftet med den komparativa analysen är att ”jämföra olika texter eller genrer för att 

undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem” (Hellspong 2001:79). De 

komponenter som tas hänsyn till är sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen 
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och stilen. Dessa begrepp är närbesläktade med de som Schleppegrell nämner mode, 

tenor och field som jag också kommer att använda inom den komparativa analysen. 

Utöver dessa analysmetoder är det är intressant att se på hur texternas abstraktionsnivå 

går att påvisa. Tidigare har jag nämnt att en texts abstraktionsnivå bland annat beror på 

hur informationsspäckad den är.  Informationsspäckningen går att påvisa genom att se 

vilken grad av nominalisering texten har. 

 Nominaliseringen går att påvisa enligt Melin & Lange (2000:48) med en uträkning av 

textens nominalkvot (NQ). Denna beräknas med formeln: 

 

NQ =  substantiv + prepositioner + particip  

              pronomen + adverb + verb 

 

Normalvärdet i en text är 1,0 vilket ofta är värdet i morgontidningar och läroböcker för 

högstadiet.  Vidare har Melin & Lange nämnt några olika texttypers kvoter i följande 

tabell.  

Nominalkvot 

Broschyr 1,19 

Lärobok 1,18 

Morgontidning 1,04 

Kvällstidning 0,99 

Debatt 0,89 

Veckotidning 0,85 

Gymnasistprosa 0,72 

Talspråk 0,25 

Ur: Melin& Lange 2000:168 
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Textanalys utifrån olika perspektiv 

I den här delen presenteras de olika textutdragen ur ett struktuellt och komparativt 

perspektiv. Först ger jag min strukturella textanalys av lexikon och grammatik. Den följs 

av den komparativa analysen där likheter och skillnader mellan de olika textutdragen 

belyses. Samma tillvägagångssätt används i de kommande styckena om ideationell och 

interpersonell struktur. Därefter följer analyser av illustration och bildtext samt 

nominalkvoternas nivå och till sist ges en avslutande komparativ analys. 

  Textutdrag 1 och 2 beskriver samma historiska skeende med den skillnaden att texten i 

Fokus är omarbetad med originalversionen som utgångspunkt. Det finns ingen ny 

information om Columbus och hans resplaner i Fokustexten.  

 Textutdrag 3 kommer från slutet av historieboken för år 8 och detta stycke handlar 

om industrialiseringen i Sverige. Den har ett inhemskt perspektiv där texten måste sätta in 

i svensk historias kronologi. Innehållet samspelar också med brittisk historia då den 

återger det svenska träindustrins export till Storbritannien under 1800-talet.  

 Textutdrag 4 som återfinns i Fokus-versionen är en omarbetning av textutdrag 3. Den 

berättar om industrialiseringen i Sverige men skiljer sig något från originalet.  

Inledningsvis ger den en kort bakgrund av skogens betydelse för det svenska 

bondesamhället, antagligen för att läsaren lättare ska förstå varför just skogsindustrin blev 

betydande i Sverige. 

 De utvalda texterna håller sig inom den genre som det gäller, lärobokstext i historia 

och dess ideationella mening är att sprida kunskap. På det interpersonella planet är 

texterna auktoritära, det vill säga det ges inget utrymme för läsarens egna tankar utan 

texten förblir oemotsagd. Detta är också ett typiskt drag hos den här genren.  Den tempus 

som används nästan genomgående är preteritum.  

 

Analys av lexikon och grammatik 
Lexikon och grammatik i textutdrag 1 och 2 
När det gäller verben är de som återfinns i texten både dynamiska (ex. seglade, övertala) 

och statiska.(ex. hade, bestod) De används för att driva handlingen framåt. Några 
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nominalfraser återfinns i texten exempelvis det spanska kungaparet Ferdinand och 

Isabella. 

 När det gäller fackord och ämnesspecifika uttryck återfinns ett ord, härskare, 

förutom egennamn och geografiska platser. Det finns också ord i texten som kan anses 

tillhöra det allmänna ordförrådet men i detta sammanhang har en speciell betydelse. Det 

är ordet bildade.  Ord med ett flertal betydelser, både konkreta och abstrakta, återfinns 

också i texten exempelvis stöd. En del sammansättningar går att finna i texten, kungapar 

och  segeryran är exempel på detta. Det förekommer ett antal egennamn i texten, främst 

namn på platser och personer, Christoffer Columbus, Granada men även namnen på 

skeppen som användes Santa Maria, Niña och Pinta. De räkneord som återfinns är de 

flesta knutna till årtal. Texten innehåller inte så många adjektiv, endast några enstaka, 

rund och häpna.  Texten innehåller inte några passivformer.  

 Textutdrag 2 från Fokus är förkortad i jämförelse med originaltexten. När det gäller 

antal ord så består Fokustexten av 81 ord och originaltexten av 154 ord. Originaltexten är 

även indelad i två stycken med en underrubrik inför det andra stycket.  

 

Lexikon och grammatik i textutdrag 3 och 4 
Även textutdrag 3 är skriven i preteritum där verben driver handlingen framåt. Ett annat 

drag som utmärker texten är den passiva formen som återkommer i till stor del.  Verb 

som lastas, köras, drogs, byggas, föras är exempel på det. Detta är intressant i den här 

undersökningen då passiv form är ett sätt att gör en text mer formell men det gör även 

texten mer abstrakt då det inte direkt går att se vem som utför handlingen utan det lämnas 

till läsaren att avgöra vem som är agent, läsaren måste alltså klara av att läsa mellan 

raderna. Exempel på längre nominalfraser som återfinns är den industriella revolutionen, 

de svenska sågverken och de äldre sågarna.  Endast ett par fackuttryck för ämnet finns, 

industrialisering och den industriella revolutionen, däremot hittar jag ord som tillhör det 

allmänna ordförrådet men kan även ses som ämnesspecifika, sågverk, timmerstockar, 

byggnadsvirke, export och klinga är exempel på det.  Det tre första exemplen är också 

sammansättningar. De geografiska platser som nämns är Sverige, Storbritannien, 

Manchester, Birmingham och Västeuropa.  Dessa platser samverkar i berättelsen om 
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träindustrins framväxt men texten kräver en del av läsarens geografiska kunskaper då den 

hoppar fram och tillbaka mellan de olika platserna.  

Ett antal sammansättningar går att finna i texten industristäder, vattenfall och 

pappersmassa är exempel på det. 

 Konjunktioner kan användas till att sammanbinda satser och ge texten en mer 

berättande karaktär. En händelse och dess konsekvens kan på så sätt sammanlänkas i en 

mening vilket i sin tur ger en mer informationsspäckad text. Ett exempel ur vår text är 

Sågverken behövde inte längre ligga vid ett vattenfall utan kunde byggas vid en hamn där 

virket lastades direkt på fartyg.  Abstrakta uttryck som används är substantiv som 

industralisering, export, varor och efterfrågan.  Just industrialisering och efterfrågan  är 

också ett exempel på grammatisk metafor.  

Den här texten innehåller några adjektiv såsom äldre, effektivare. 

 Liksom övriga textutdrag är även utdrag 4, alltså den lättlästa versionen om 

industrialiseringen,  skriven i preteritum och verben driver handlingen framåt. Passiv 

form är även frekvent i denna text vilket är anmärkningsvärt då det leder till att texten blir 

mer abstrakt. Exempel på verb passiv form från texten är: tillverkades, industrialiseras, 

sågades och drevs.   I slutet av texten har dock författaren använt sig mer av aktiv form 

där subjektet exempelvis består av det opersonliga pronomen man. Konjunktioner 

används i texten för att bygga ut och göra längre meningar.  I meningen Sågverken 

byggdes vid rinnande vatten, exempelvis en fors, eftersom sågarna drevs av vattenhjul. 

finns exempel på både passiv form och konjunktioner . Fackuttrycket industrialiseringen 

är det enda som finns i texten men även här vimlar det av ord som tillhör det allmänna 

ordförrådet men även kan ses som ämnesspecifika ex virke, vattenhjul och pappersmassa.  

Även i denna text finns exempel på nominalisering och informationspackning ex 

Försäljningen av trä till Storbritannien gav pengar.  De geografiska platser som nämns 

är Sverige och Storbritannien.  

I den här texten återfinns inga abstrakta uttryck av den typ som finns textutdrag 3. 

I texten finns ett par adjektiv, värdefull och nya. 

 

 
 
 



                                                                                                                  

 18

Lexikon och grammatik ur ett komparativt perspektiv  
Texter i historieläromedel är ofta skrivna i preteritum vilket verkar logiskt då det är ett 

ämne som handlar om dåtid. Samtidigt förmedlar de fakta som gäller även idag vilket gör 

att verbformen har två funktioner, dels berätta vad som hände där och då men även att det 

som hände då har en giltighet nu.  Det finns även ett exempel på hur tempus används 

motsägelsefullt i textrutdrag 4 där texten berättar om industrialiseringen och följande 

mening återfinns: Nu kunde man bygga ett sågverk vid en hamn så att det sågade virket 

kunde lastas direkt på ett fartyg. Här används ett tidsuttryck för nu-tid, Nu, tillsammans 

med preteritumformen av verbet kan, kunde vilket torde röra till det för en ovan läsare. 

 Något annat som tyder på författarens önskan till progression i läromedlet är att det 

inte återfinns någon passiv form i den lättlästa Columbus texten men en hel del i den 

lättlästa texten om industrialiseringen.  Passiv form är ett sätt att göra texten mer abstrakt 

då den inte direkt talar om vem som gör något utan det döljs och blir underförstått. Passiv 

form är också ett tempus som måste förstås i senare delen av skolgången och helst ska 

elever kunna skriva i det under gymnasietiden för att kunna uttrycka sig på ett akademiskt 

sätt. Skolbokstexterna fungerar även som modell för hur den typen av genre bör vara 

disponerad och se ut, därför är det viktigt att eleverna har klart för sig hur texten 

samspelar med sin mottagare och hur den är uppbyggd för att budskapet ska gå fram. 

Analys av ideationell struktur 
Ideationell struktur i textutdrag 1 och 2 
Som jag tidigare nämnt är texterna av upplysningskaraktär. Läsaren får ta emot 

information som är utformad så att den står oemotsagd och presenterar en gängse 

världsuppfattning. 

I Hellspong & Ledins (1997:131) kategorisering av ideationell struktur ingår analys av 

processer som ett verktyg för att se hur texten konstruerar sin verklighetsbild. I analysen 

ingår att se på verb som beskriver vila eller rörelse. Processerna går i sin tur att delas in i 

fyra kategorier, handlingar, händelser, tillstånd och mentala processer. När jag då ordnar 

de processer som uttrycks med hjälp av finita verb i texten ser det ut som följer i 

textutdrag 1:   

Handlingar: hade i många år försökt övertala, borde satsa, försökte nå, gjorde flera 

misslyckade försök, väntade, lyckades, lättade Columbus ankar, satte kurs västerut, gick, 
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började protestera, skulle komma, kom, höll, landsteg, tog, skänkte, kallade, hade lovat, 

lyckades, återvände 

Händelser: fått, fick han stöd, fallit, skymtade, hade kommit, blev, att finna, lyckats finna 

Tillstånd:  ville, bestod av, var, lyste, heter, levde, 

Mentala processer: visste, syntes, väntat sig 

   Agent och objekt är ytterligare begrepp som Hellspong & Ledin (1997:130) använder i 

den typen av analys. En agent är någon som avsiktligt orsakar det som sker medan 

objektet är inblandad i ett skeende utan att kunna påverka förändringen.  I det här 

textutdraget är oftast Columbus agent .  

 Textutdrag 2 har gemensamt med textutdrag 1 är att även denna text förblir 

oemotsagd. När det gäller processer kan följande finita verb återfinnas:  

Handlingar: försökte nå, måste gå, gav, lättade ankar, gick, började protestera, skulle 

komma, kom, höll, förklarade, gav, går, kallade 

Händelser: hade kommit, lyste 

Tillstånd: hade, var, ville, trodde, tillhörde, ligger, 

Mentala processer: tänkte, visste, syntes. 

 

Ideationell struktur textutdrag 3 och 4 
Texten har till syfte att upplysa läsaren om förhållanden och konsekvenser för 

industrialiseringen i Sverige. Texten är allvetande och står oemotsagd.   

Verben i texten kan  klassificeras i tidigare nämnda kategorier så här: 

Handlingar: började industrialiseras, startade, gav, kunde satsa, drogs, tog, kunde vina, 

fick fram, kunde byggas, lastades, framställdes, trycktes, lärde sig 

Händelser: hade startat, fick, ta slut, behövdes, växte sig stora, stod, ökade, 

Tillstånd: var, blev, berodde, 

Mentala processer: måste ligga, måste flottas, måste föras 

  I textutdrag 4 skiljer sig inte texten inte från originalversionen ur ett ideationell 

perspektiv, texten är allvetande och oemotsagd.  

När det gäller verben i texten kan de klassificeras i tidigare nämnda kategorier så här: 
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Handlingar: hämtade, byggde, tillverkades, började industrialiseras, bygga, flyttade, 

sågades, byggdes, drevs, stod, fungerade, gav, började köpa, kunde byggas, kunde lastas, 

sparade, köra , började sälja, tillverkas, göra, sålde, behövdes, trycktes 

Händelser: kom, frös 

Tillstånd: har varit, var, behövde, hade, började 

Mentala processer: måste köpa  

 

Komparativ analys av ideationell struktur 
Den ideationella strukturen i dessa texter är lika varandra. Texterna har en upplysande 

karaktär med en allvetande författare, föga överraskande då det handlar om en faktabok i 

historia. Texterna är objektivt skrivna utifrån ett europeiskt eller svenskt perspektiv och 

världsuppfattning då händelserna som beskrivs sker delvis eller helt i Europa.  

 Processerna drivs framåt till största del med hjälp av verb som beskriver handlingar 

vilket inte är oväntat den här typen av text. Om texten hade haft en annan typ av röst, där 

exempelvis agenterna kommit till tals direkt med läsaren, hade antagligen andelen verb 

som beskriver mentala processer ökat. 

 De agenter vi stöter på i textutdragen är Columbus i de två första texterna och 

industrialiseringen i de två sista. Att se Columbus som agent är konkret och jag tänker 

mig att det är lätt för en läsare att se hans roll när han är en konkret person. 

Industrialiseringen är nog svårare att uppfatta som agent då den är abstrakt. Texterna  3 

och 4 kan nog utifrån det perspektivet vara svårare att få grepp om för en lässvag elev. 

Analys av interpersonell struktur 
Interpersonell struktur, textutdrag 1 och 2  
Rösten i textutdrag 1 och 2 är auktoritär och upplysande vilket är normen för 

lärobokstext. Texterna är distanserade från läsaren genom att texterna är organiserade på 

så sätt att de aldrig blir förtrogna med läsaren. Läsaren förväntas att ta emot 

informationen och bli upplyst om ett historiskt skeende utan att själv ifrågasätta den. 

Detta är något som Hellspong & Ledin(1997:180) kallar asymmetrisk relation det vill 

säga att relation en mellan texten och läsaren är ojämn när det gäller kunskaperna.  

Texterna ger också en del bakgrundsfakta till Columbus resa över Atlanten för att 

mottagaren ska kunna sätt in händelsen i ett större sammanhang. 
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 I textutdrag 2 finns exempel på inbäddning  eller anföring Det måste gå att komma 

till Indien från det hållet också, tänkte han. Textens ordföljd är oftast rak vilket ger ett 

något mer förtroligt drag än den tidigare. 

 

Interpersonell struktur i textutdrag 3 och 4 
Även dessa utdrag är auktoritära skolbokstexter. Ämnet är i sig mer abstrakt än det om 

Christoffer Columbus då industrialiseringen är mindre konkret som agent än en person. 

Den relativt frekvent använda passiva formen är ett annat sätt för texten att distansera sig 

från läsaren då avsaknaden av pronomen gör texten mer opersonlig.  

 Texterna är skrivna ur ett svenskt perspektiv där beskrivningen av den svenska 

industrialiseringen i utdrag 3 sätts i samband med den brittiska då den var tidigare och 

påverkade den svenska. Det här nämns inte klart i texten utan läsaren måste själv räkna ut 

det eller ha hjälp av någon, vanligtvis en lärare.  

    Abstraktionen i utdrag är högre än i den tidigare Fokustexten (se textutdrag 2) då 

industrialisering är ett abstrakt begrepp. Den mer frekventa användningen av passiv form 

ger en text som är distanserad från läsare men samtidigt används också en del aktiva 

satser. Att texten innehåller båda typer av satser kan vara ett uttryck för författaren att öva 

och lotsa in läsaren att se passiv forms funktion i en text och i förlängningen bli en bättre 

läsare och texttydare. 

 Även utdrag 4 är skriven ur ett svenskt perspektiv men sätts i samband med ett 

brittiskt. Inga illustrationer kan sättas i samband med det här utdraget. 

 

Komparativ analys av interpersonell struktur 
De typiska dragen för en skolbok i historia är att den är upplysande och auktoritär. 

Budskapet står oemotsagt och författarrösten är allvetande. Textutdrag 1 och 3 

(originalversionerna) följer dessa kriterier och de kan ställa till det för en mer ovan läsare 

då denne kan ha svårt att tyda ut vem det är som berättar texten. Det finns en distans 

mellan texten och läsaren som kan vara svår att överbrygga. I utdrag 2 har man försökt att 

lätta upp genom att exempelvis ge Columbus en röst det vill säga han talar direkt i texten 

genom Det måste gå att komma till Indien från det hållet också, tänkte han.  Att ge texten 

en annan mer konkret typ av röst av det här slaget ska enligt Reichenberg (2008:20-21) 

minska distansen författare och läsare. Närmar de sig varandra ökar läsförståelsen.  Att 
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författaren eller någon av karaktärerna i texten talar direkt till läsaren har alltså en positiv 

inverkan vilket osökt leder till frågan varför? Kan det vara så att när läsaren känner att 

hon/han får en närmre relation till författaren aktiveras andra minnesfunktioner som är 

sammankopplade med känslor? Det kan jag inte svara på här men författaren av Fokus-

materialet har nog en sådan bakomliggande tanke då det så tydligt finns försöka att 

använda författarröst i den versionen. Texten förblir ändå allvetande och ger inga inviter 

till diskussion eller att få dra egna slutsatser vilket borde i högre grad finnas med då 

reflektion kring nytt stoff är en viktig del av lärandet. 

 Textutdrag 4 innehåller däremot ingen röst som direkt vänder sig till läsaren eller 

tillhör någon karaktär som utbrister något likt den i utdrag 2. Den här texten är mycket lik 

originalet utifrån ett interpersonellt perspektiv. Det kan bero på att den kommer från år 8 

kurs och eleverna ska ha kommit längre på sin väg att erövra akademiskt språk. Det 

betyder att läroböckerna bör ha en progression och bara för att svaga läsare har svårt med 

bland annat hur genrer fungerar, går det inte bortse från det faktum, att deras mål är att 

kunna läsa den typ av texter som originaltexterna.  

Analys av illustration och bildtext 
Till texterna om Columbus, utdrag 1 och 2, finns illustrationer. Originalet har två, den 

första är en världskarta där Columbus resväg visas och den andra är en bild på en tavla 

som föreställer Columbus mottagande av det spanska hovet. Den lättlästa versionen har 

en illustration. Det är också en världskarta där man kan se den väg Columbus och hans 

besättning seglade till Västindien. Den här illustrationen är något mer detaljerad i 

originalversionen. Den tillhörande bildtexten i originalversionen lyder så här: 

”Columbus hade på sätt och vis rätt när han tänkte att det skulle gå att nå Indien genom att 

segla västerut. Men det var längre än han trodde. Om inte Amerika legat i vägen hade 

Columbus och hans besättning aldrig sett land igen. ” 

Och i den lättlästa versionen så här: 

”Kartan visar hur Columbus seglade till Västindien. Columbus trodde att han var framme i 

Indien. Därför kallade han den ögrupp där han steg iland Västindien och invånarna 

indianer. Idag vet vi att Columbus hade fel, men namnen Västindien och indianer finns kvar 

ändå.”  

Dessa texter skiljer sig mycket från varandra även om de i grund och botten handlar om 

samma sak, Columbus intention att hitta sjövägen västerut till Indien. Den första 
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fokuserar på Columbus misslyckade försök som ledde till Europas upptäckt av Amerika. 

Den här texten kräver en del av sin läsare då det finns exempel på både fasta fraser på 

sätt och vis och metaforer legat i vägen, aldrig sett land igen. Dessutom måste läsaren 

kunna läsa mellan raderna och aktivera eventuella förkunskaper och förstå varför det var 

bra för Columbus och hans följe att hitta land just här.  

 Den andra tar också upp att Columbus trodde att han var i Indien men den ger även 

information om hur landet och befolkningen fick sina europeiska namn. Den innehåller 

inga fasta fraser eller metaforer däremot behandlar den både dåtid och nutid när den 

hoppar till idag och beskriver vad vi vet om geografi. 

 När det gäller textutdrag 3 och 4 finns egentligen bara en illustration till utdrag 3 och 

det är ett fotografi som visar arbetsmiljön och arbetare, både barn och vuxna, i ett sågverk 

på 1800-talet. Bildtexten lyder: 

 ”Sågverken har betytt mycket för Sverige. Där startade den svenska industrialiseringen. 

Men sågverken var farliga arbetsplatser. Arbetarna höll händerna några centimeter från den 

vinande sågklingan. Det var vanligt att äldre arbetare saknade en eller flera fingrar eller 

ibland en hel hand.” 

Samma fotografi används alltså inte i samband med motsvarande text i Fokus-boken men 

återfinns på en annan sida där texten handlar om just farliga arbetsplatser och då med 

bildtexten: 

 ”I sågverken arbetade även barn och ungdomar”. 

Här har alltså författarna använt samma illustration men till olika stycken vilket gör en 

jämförande analys lite svårare att göra och inte helt rättvis men även här innehåller 

originaltexten  överhoppade tankeled då den säger att äldre arbetare saknade fingrar men 

inte direkt hur det gick till. Den lättlästa versionen består bara av en mening med ett 

konkret innehåll. 

  Illustrationen till textutdrag 3 är ett fotografi taget inomhus i ett sågverk. Av 

bildtexten att döma ett sågverk i Sverige men det står inte klart och tydligt. Det anges inte 

heller något årtal då bilden är tagen. Bildtexten innehåller ny information som inte går att 

läsa i den löpande texten. Innehållet är mer från sågverksarbetarens synvinkel även om 

texten inte har arbetarens röst utan håller sig på det opersonliga planet. I den löpande 

texten finns inga hänvisningar till bildtexten utan den lever ett separat liv bredvid. 
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 De illustrationer som hör samman med textutdragen är relevanta för innehållet i 

brödtexten. Författarna har valt att visa Columbus resa på en världskarta inte bara på en 

karta som visar det aktuella området. Det här ger eleverna en bättre chans att sätta resans 

plats och distans i samband med resten av världen. Just kartkunskap vet jag av egen 

erfarenhet är inte det lättaste att lära ut då det är mycket svårt för en nybörjare att förstå 

samband och proportioner mellan exempelvis länder och städer för att inte tala om när 

man börjar med höjdkurvor. Bildtexterna är på olika nivåer, den första innehåller fasta 

fraser och metaforer samt överhoppade tankeled något som enligt bland annat Edling, 

Reichenberg och Melin m.fl. gör den mer svårförståelig.  Den lättlästa versionen upplever 

jag som mer konkret då den beskriver att Columbus trodde att han var i Indien och hur 

det hänger ihop med namnet på landet och befolkningen. Det som skulle kunna ställa till 

det för en ovan läsare är den brutna kronologi som återfinns då men plötsligt hoppar till 

nutid och säger att vi idag vet att Columbus hade fel. Att hoppa mellan olika tidsepoker 

gör det svårt för ovana läsare att följa den röda tråden, ordet idag kan också ställa till det  

eftersom i den här texten betyder det nutid, eller samtid men jag tror att många nybörjare 

i första hand skulle tänka på idag, just den här dagen. Å andra sidan går det inte att 

blunda för att ord har olika betydelser och att elever bör få stöta på dem för att utöka sitt 

ordförråd. Läraren ska dock vara beredd på att få förklara en hel del språkliga frågor 

särskilt om denne undervisar flerspråkiga elever. 

 Ett bra sätt att använda illustrationer och som ökar elevernas förståelse av texten 

enligt Reichenberg (2008:32) är om den löpande texten hänvisar till bilderna. Det här är 

något som inte alls återfinns i de undersökta textutdragen utan text och bild lever två 

parallella liv något som borde utnyttjas då bilder är väl valda men det kanske beror på att 

brödtexten blev först skriven och bilderna valdes sedan 

Analys av nominalkvoternas nivå 
Efter att ha följt Hellspong & Ledins formel för uträknande av en texts nominalkvot så 

har textutdragen följande nivåer:  

Textutdrag 1 : 1,14 

Textutdrag 2: 0,82 

Textutdrag 3: 1,36 

Textutdrag 4: 1,39 
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 Tidigare har jag nämnt att en texts nominalkvot visar på informationstätheten i en 

text och nominalkvoten i en lärobok för gymnasiet är 1,18, enligt  Melin & Lange 

(2000:168). Om man då jämför med de texter jag analyserat ser man att utdrag 1 har en 

kvot på 1,14, utdrag 2, 0,82 utdrag 3, 1,36 och utdrag 4, 1,39.  När det gäller de två första 

utdragen ser jag inget anmärkningsvärt då de ligger ungefär som jag väntat. Texterna 

kommer från en lärobok för år 8 och då känns en nominalkvot på 1, 14 som naturligt i 

originalversionen och 0,89 för den lättlästa är inget konstigt då författarna verkat vela 

lösa upp informationsspäckningen. Enligt det här sättet att mäta har de också lyckats då 

kvoten är lägre, på samma nivå som en debatt, enligt Melin & Lange.  

 Kvoten för textutdrag 3 och 4 är däremot mycket högre och det är ju anmärkningsvärt 

eftersom texten vänder sig till elever i år 8. Dessutom är kvoten högre i den lättlästa 

varianten vilket är ännu mer underligt då forskningen talar om att lösa upp 

informationstätheten. Vid en närmare granskning av texterna ser man dock att de 

innehåller en hel del namn på länder och städer som jag har räknat som substantiv vilket 

drar upp värdet på kvoten. Att kvoten är högre i textutdrag 3 och 4 är i sig inget konstigt 

då de texterna är tänkta att använda i slutet av år 8 och i och med eleverna bör få öva på 

alltmer avancerade texter bör det också finnas en progression i läroboken.  

 

Avslutande komparativ analys 
Jämförelse textutdrag 1 och 2 
Här kommer jag att jämföra de två första utdragen som handlar om Columbus resor till 

Amerika.  

 Texterna handlar om och förmedlar samma historiska skeende och är vid en första 

genomläsning väldigt lika men det finns några skillnader som jag tänker visa på här.   

 Textens längd är i originalversionen (utdrag 1) sammanlagt 330 ord, då är årtal 

inräknade men inte rubriker då jag här koncentrerat mig på brödtexten. Den lättlästa 

(utdrag 2) består av 217 ord. Meningarnas längd är i genomsnitt 11,8 ord i utdrag 1 och i 

utdrag 2 är längden 10,3 ord per mening.  

 Då utdrag 2 är kortare än det första innehåller det inte lika mycket information och 

fakta, en del är utelämnad. De viktiga händelserna återges dock och den utelämnade 

informationen påverkar inte berättelsen i stort. 
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 En annan skillnad är att i utdrag 2 är många ord borttagna som kan anses tillhöra det 

allmänna men mer specialiserade ordförrådet, några exempel är övärld, praktfulla palats, 

enkla hyddor men även metaforer som skrapa ihop.  Ordet praktfulla är dessutom en 

sammansättning vars betydelse kan vara svår för en andraspråkstalare att härleda. Vilket i 

sig ger en mindre målande beskrivning men det gör texten mer lättläst. Vokabulären i 

utdrag 2 är även enklare att förstå då verb med flera betydelser är bortplockade.  

   

Jämförelse textutdrag 3 och 4 
Som jag tidigare nämnt handla texturdrag 3 och fyra om industrialiseringen i Sverige 

vilka även de är mycket lika vid en första anblick men några skillnader finns. Textutdrag 

3 består av 204 ord och utdrag 4 ( den lättlästa versionen) av 239 ord. Antal ord per 

mening är 12 i originalversionen och 10 i den lättlästa. Även här utesluts en del 

information i den lättlästa versionen, exempelvis Manchester och Birmingham nämns 

som städer  i utdrag 4. I båda texterna används passiv form, men mer genomgående i text 

3 och exempel på sammansatta partikelverb som framställdes återfinns endast i text 3.  I 

textutdrag 3 återfinns fler mer allmänna men specialiserade ord. Flottas och ångmaskiner 

är exempel på det men även ett mer metaforiskt uttryck som kunde klingorna vina 

återfinns. Meningarna i originalversionen är här mer vänstertunga. Ett exempel är 

Tidningarna i Storbritannien och andra industriländer i Västeuropa trycktes i allt fler 

exemplar  där motsvarande innehåll i Fokustexten ser ut så här: Det behövdes allt mer 

papper  eftersom tidningar i Storbritannien och andra länder trycktes i allt fler exemplar. 

Texter med vänstertunga led där satsens tidsböjda verb kommer sent i meningen kräver 

en läsare som har kännedom om textens uppbyggnad och kan se den röda tråden genom 

berättelsen.   

 I originaltexterna finns några nominaliseringar exempelvis industrialisera – 

industrialiseringen, blev besviken – besvikelse och besättningen.  I de lättlästa finns det 

inga ord av den här typen i utdraget om Columbus men däremot ett par exempel i texten 

om industrialiseringen, just industrialisera – industrialiseringen och försäljningen  är 

exempel på det. 
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Diskussion kring textanalyserna 

Texterna återger samma historiska skeende och är i uppbyggnaden väldigt lika. 

Författaren av de lättlästa versionerna har ibland tagit bort information men den har i sig 

ingen större betydelse när det gäller förståelsen av det historiska avsnittet.  

 Många gånger uppfattas en text som lättläst om den är en förkortning av originalet, 

där meningarna är väsentligt kortare och inte innehåller bisatser. Reichenberg (2008:46ff) 

menar att omarbetade texter som förvandlats till avskalad version av originalet, ofta leder 

till att tankeled överhoppas och det i sin tur kräver en mer driven läsare som dessutom bär 

på en hel del bakgrundsfakta för att kunna sätta in texten i sitt sammanhang. Den önskade 

effekten av den lättlästa versionen försvinner alltså. När en text omarbetas på det sättet så 

att alla bisatser tas bort försvinner många konjunktioner. Dessa kan tyckas bara vara 

småord och inte så viktiga men dessa ord är kittet mellan satser och hjälper till att driva 

texten framåt och binder samman olika processer. Inte bara konjunktioner har denna 

funktion utan även exempelvis partikelverb som leder till. Dessutom kan partikelverben 

ibland ha flera ord emellan verbet och dess artikel och det gör det hela inte lättare för 

läsaren, Ökade boendekostnader leder för de flesta familjer till en försämrad ekonomi. 

Reichenberg nämner dessa ord som ”murbruket” mellan de till synes viktigare 

faktabärande orden i texten för att visa på deras funktion för läsförståelsen. Ett annat 

problem är att det oftast bara går att ställa rena faktafrågor på de lättlästa versionerna då 

dessa texter inte uppmuntrar läsaren att dra egna slutsatser, tvärtom kan de till och med 

uppmuntra till utantillärning eftersom de är korta. I en del länder som våra 

andraspråkselever kommer ifrån är fortfarande utantill-inlärning vanligt och det vore 

olyckligt om vi använder texter som kan uppmuntra till detta. 

 I textutdragen finns det skillnader när det gäller antalet bisatser. I utdrag 1 och 2, de 

som handlar om Columbus, finns det färre bisatser i den lättlästa versionen men de är inte 

helt bortplockade. Här har alltså författaren tänkt på att inte helt ta bort alla bisatser vilket 

tyder på att denne har tänkt sig att läsaren ska få träna på att förstå och tyda sammanhang 

i texten.  

 Jag valde att jämföra de båda texterna om Columbus respektive de om 

industrialiseringen med varandra. Vad man kan se är att författarna till de lättlästa 

versionerna följer originalet väl men att man valt att ta bort vissa händelser som inte har 
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någon betydelse för historien i stort. Det här är något som Reichenberg (2008:42ff) 

förordar då hon menar att det är bättre att ta bort hela stycken som inte för handlingen 

framåt istället för att försöka få med alla fakta och omarbeta texten så att meningarna är 

betydligt kortare, med risk för att de viktiga sambandsorden försvinner. Det är viktigare 

att eleverna har förstått det historiska skeendet i stort och dess effekter på nutiden istället 

för att koncentrera sig på detaljerna. Det är ju ändå historien i stora drag som vi 

förhoppningsvis kommer ihåg efter skoltiden, det som vi har med oss i allmänbildningen. 

 Meningslängden är något kortare i de lättlästa versionerna, men inte så påfallande så 

även här har författarna tänkt på att mycket kortare meningar inte ger den effekt man är 

ute efter, att eleverna ska få lättare att förstå innehållet. 

  Ordval skiljer sig ofta i de olika versionerna, i originaltexterna är ord som kan anses 

tillhöra det allmänspecifika ordförrådet och metaforer mer frekventa än i de lättlästa 

vilket tyder på författarnas intention att undvika ord som ställer till det för svaga läsare, 

men det bör tilläggas att inte alla är borttagna och det tyder på att det finns en tanke om 

progression även här.  

 Detsamma gäller vänstertunga led, de finns i båda versionerna men de är mer 

frekventa i originaltexterna, alltså gör man även här försök att lotsa in lässvaga elever 

mot ett mer akademiskt språk. 

 I bakgrunden har jag tagit upp några forskare bland annat Schleppegrell och Edling 

som menar att nominaliseringar och grammatiska metaforer ställer till det för lässvaga 

elever, eftersom de har svårt att se sambandet mellan verbform och substantivform. 

Nominaliseringar gör dessutom, som tidigare nämnts, att densiteten i texten blir högre 

och denna informationsspäckning gör texten mer svårläst. Det blir svårare att hålla reda 

på all information i en mening. I den lättlästa versionen av Columbustexten har 

författarna löst det här genom att inte alls använda några nominaliseringar medan ett par 

återfinns i texten om industrialiseringen, varav ett är just begreppet industrialiseringen 

vilket gör det svårt att undvika en nominalisering just där. Å andra sidan har jag inte 

hittat i någon forskning att nominaliseringar helt ska undvikas utan läraren bör vara 

uppmärksam på det språkliga begreppet, vad det innebär och vad texter där många 

återfinns kan ge för konsekvenser för läsaren.  För att eleven ska bli en god läsare av 
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lärobokstexter bör de naturligtvis få stöta på olika konstruktioner av svåra ord för att 

träna läsförmågan.  Författarna verkar även här försökt lägga in en språklig progression.  

       

Avslutande diskussion 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka delar av ett läromedel i historia för år 

8 som finns utarbetat i två versioner, utifrån skillnader i abstraktion, teknikalitet och 

texternas längd. 

 Kan eventuella skillnader ställas mot de teorier som finns om svårigheter i 

läromedelstexter en andraspråksinlärare kan stöta på?  

 Utifrån de metoder och torier jag har använt mig av kan jag nu svara på de 

frågeställningar jag utgick ifrån. Det finns en hel del skillnader mellan originaltexterna 

och de lättlästa. Graden av abstraktion är lägre i de lättlästa när man utgår från reslutaten 

i  Edlings (2006) avhandling. Författarna har i sina ordval minskat antal metaforer, 

grammatiska metaforer samt när det gäller teknikaliteten så har de valt bort ord ur det 

allmänna men ändå specifika ordförrådet, bland annat homonymer. Utgår man i stället 

från metoden att räkna ut en texts nominalkvot (NQ) som presenteras i Melin och Lange 

(2000:48) så får man ett annat svar, nämligen att den första lättlästa texten, textutdrag 2, 

har en lägre kvot än originalet men den andra lättlästa versionen har en högre NQ än sitt 

original vilket är anmärkningsvärt. Det kan bero på att just den här texten innehåller en 

hel del egennamn, vilket dragit upp nominalkvoten och det i sin tur leder till att man kan 

diskutera lämpligheten att använda den metoden när man undersöker texters läsbarhet för 

andraspråksinlärare. Det kanske är ett liknande problem som Reichenberg (2008:44) 

anger att det är med LIX-metoden (läsbarhetsindex) som introducerades på 60-talet 

vilken skulle ge en bild av om en text var lättläst eller inte. LIX räknas ut enligt 

Hellspong (2001:88) genom att addera den genomsnittliga meningslängden (antalet ord / 

antalet meningar) med andelen långa ord i procent (antalet ord med sju eller fler 

bokstäver × 100 / totala antalet ord). Resultatet varierar mellan 15 och 60. Ett lägre index 

tyder på en mer lättläst text. En text med kortare meningar är enligt den här metoden 

lättare att förstå men Reichenberg vänder sig emot detta då hon menar att när meningarna 

kortas av minskar antalet konnektorer och bisatser vilka ger god information om textens 
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samband och bakgrund för läsaren. Risken för överhoppade tankeled är större och att 

läsaren måste ha goda bakgrundskunskaper för att sätta in alla fakta i ett större 

sammanhang. Jag tror alltså att NQ-metoden kanske inte är riktigt rättvis i alla 

sammanhang, eftersom när jag studerar textutdrag 4, så ser man tydligt att författarna har 

försökt göra den mer lättläst enligt de faktorer jag nämnt tidigare.  

 Texternas längd varierar mellan originalen och de lättlästa. Columbustexten är längre 

i originalversionen, inte så konstigt då en del uppgifter är uteslutna i den lättlästa dock 

har de ingen större betydelse för berättelsen i helhet. Det här är i linje med Reichenbergs 

tankar, då hon menar att om något ska uteslutas för att göra en text mer lättförståelig så 

bör det vara sådant som inte bär fram historiens röda tråd och huvudbudskap. Textutdrag 

3 och 4  har ett annorlunda resultat, där är den lättlästa versionen något längre vilket jag 

anser beror på att industrialiseringen är i sig mer abstrakt än Columbus, som var en 

konkret person. Ett mer abstrakt ämne behöver fler förklaringar för att lässvaga elever ska 

kunna tillgodogöra sig texten, anser jag. Att då istället korta ner och ändå försöka ta med 

alla detaljer, som ofta gjordes förr, ger bara en mer splittrad bild. Exempel på förklaring i 

den lättlästa versionen är när författaren redogör för sågverkens placering vid forsar och 

för vinterns inverkan på produktionen av virke. Det här nämns i originalversionen men 

inte lika utförligt.  

 När jag gått igenom vad forskningen säger om vad som är svårigheter med texter i 

historia ( Schleppegrell & Fang, Edling, Reichenberg m.fl) samt vad som bör utmärka en 

bra lättläst version ser jag att författarna till Fokustexterna närmat sig de torierna och gör 

ett bra försök att göra en textbok för lässvaga elever. Abstraktionen och teknikaliteten är 

lägre och även användningen av svåra ord och metaforer är mindre frekvent än i 

originalet. Bildtexterna är även de omarbetade, vilket bör göra de lättare att förstå. Dock 

kunde bildtexterna kunna utvecklas bättre då de bör ha en tydligare koppling till 

brödtexten. Bildtexterna och illustrationerna ska inte ge ytterligare information utan 

förtydliga brödtextens innehåll.  

 I Cummins modell för god språkutveckling ingår att eleverna verkligen förstår och 

gör texten till sin för att sedan kunna utveckla kritisk litteracitet. De lättlästa texterna är 

ett försök att närma sig elevernas språknivå vilket i sin tur ska öka förståelsen för textens 

innehåll. När eleven sedan förstår texten bättre kan kritisk litteracitet utvecklas. 
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Reichenberg (2008:66ff) ger några exempel hur lärare kan bedriva undervisning i SO 

med hjälp av samtal kring texterna där fokus ligger på att eleverna dels ska lära sig se hur 

historien i texten drivs framåt och dels på hur den är konstruerad för att bära fram sitt 

budskap. Budskap som ibland inte är helt enkelt att förstå, då det krävs att kunna läsa 

mellan raderna.  

 Hur en läsare uppnår förmågan att kunna läsa mellan raderna får inget svar här, men 

det är ett område som är intressant och behöver undersökas mer. Det jag dock kunnat 

utläsa av redovisad litteratur är att ämnesläraren måste stötta eleverna i den fortsatta 

läsutvecklingen. Jag kan tänka mig att lämpliga uppgifter kan vara sådana där eleverna 

ska reproducera innehållet i faktatexter, det vill säga skriva en egen text om stoffet. 

Därefter kan pedagogen utläsa om eleverna förstått innehållet. Den här typen av uppgifter 

ger läraren en möjlighet, att med elevtexten som underlag, visa på genrespecifika 

språkliga konstruktioner. Det här kan vara ett tidsödande arbete till en början men det 

torde ge eleverna en större säkerhet och vinna tid åt dem när de ska arbeta med liknade 

texter framöver i sin utbildning. 

 Fokustexterna är utarbetade i andraspråksforskningens anda men jag kan inte tänka 

mig att läromedlet ensamt löser de lässvaga elevernas problem utan det behövs en lärare 

som är väl medveten om dessa elevers svårigheter och som aktivt arbetar med samtal och 

uppgifter kring texter.   
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Analyserade texter. 

Textutdrag 1 ur Levande historia s 290 

Columbos resor till Amerika 

Christoffer Columbus hade i många år försökt övertala olika härskare om att de borde satsa på 

en idé han fått. Portugiserna försökte nå Indien genom att segla söderut, och sedan österut. 

Columbus ville istället segla västerut och nå Indien den vägen. Han visste att jorden var rund. 

Det visste alla bildade människor på 1400-talet. Den som seglade västerut från Spanien skulle 

till slut nå Indien.  

 

Columbus får sin chans 

Columbus gjorde flera misslyckade försök att få någon att bekosta en resa.Till sist fick han 

stöd av det spanska kungaparet Ferdinand och Isabella. År 1492 hade Granada, det sista 

muslimska fästet i Europa , fallit och landet var helt i de kristnas händer. I segeryran beslöt 

kungaparet att pröva Columbus idéer. Kanske väntade stora vinster om den envise kaptenen 

lyckades. den 6 september 1492 lättade columbus ankar från Kanarieöarna. Hans flotta, som 

bestod av de tre fartygen Santa Maria, Niña och Pinta, satte kurs västerut. 

 

Land i sikte! 

Dagarna gick men inget land syntes. Besättningen började protestera. Tänk om de aldrig 

skulle komma tillbaka hem . Men efter 33 dagar till havs kom ett rop från den matros som höll 

utkik i masten: ” Land, land!” Det var natten till den 12 oktober 1492. Månen lyste över vita 

sanddyner och bakom skymtade träd och buskar. På morgonen landsteg Columbus och 

kaptenerna från de båda fartygen på en ö som döptes till San Salvador – Den Helige Frälsaren. 

Columbus tog ön i besittning i Spaniens namn och skänkte glaspärlor och bjällror till de häpna 

öborna. Columbus hade kommit till en av öarna i nuvarande Västindien. Att området heter så 

beror på att Columbus var övertygad om att han kommit till Indien. Invånarna kallade han 

därför  för indianer. 

 Columbus hade lovat sina härskare guld och rikedomar . Men övärlden blev  en besvikelse. 

Där levde bara fattiga människor i enkla hyddor och ingenstans syntes de praktfulla palats 

som Columbus hade väntat sig finna i Kina och Indien. Lite guld lyckades han ändå skrapa 

ihop. Columbus återvände hem övertygad om att han lyckats finna sjövägen till Indien 

 

 

 



                                                                                                            

Textutdrag 2, motsvarande innehåll s 20 i Fokus 

 

Columbus resor till Amerika 

Portugiserna försökte nå Indien genom att segla runt Afrika och sedan österut. Christoffer 

Columbus hade en annan idé. Precis som alla bildade människor på 1400-talet visste han att 

jorden var rund. Därför ville han segla västerut.  Det måste gå att komma till Indien från det 

hållet också, tänkte han.  

Det spanska kungaparet Ferdinand och Isabella trodde på Columbus och gav honom tre 

skepp. Den 6 september 1492 lättade Columbus ankar från Kanarieöarna med de tre fatrygen 

Santa Maria, Niña och Pinta. 

 

Land i sikte! 

Dagarna gick men inget land syntes till. .Besättningen började protestera. Tänk om de kommit 

vilse! Tänk om de aldrig skulle komma hem! Men efter 33 dagar kom ett rop från den sjöman 

son höll utkik i masten: ”Land1 Land!”. Det var natten till den 12 oktober 1492. månen lyste  

över en vi sandstrand och bakom den skymde träd och buskar.  På morgonen gick Columbus 

och kaptenerna på de båda andra fartygen i land. Columbus förklarade att ön numera tillhörde 

Spanien och gav glaspärlor och andra småsaker till de förvånade invånarna.  

Columbus hade tänkt rätt Det går att komma till Indien genom att segla åt väster. Men 

Columbus visste inte att Amerika ligger emellan Europa och Asien. I stället för Indien hade  

Columbus kommit  till en ö i nuvarande Västindien utanför Nordamerika. Invånarna där 

kallade han indianer. 

 

 Textutdrag 3 ur Levande historia s. 398 

Sverige industrialiseras 

Omkring 1850 började Sverige industrialiseras. I Storbritannien hade den industriella 

revolutionen startat hundra år tidigare. Sverige fick då sälja mycket trä till Storbritannien, där 

skogen var på väg att ta slut. Det behövdes byggnadsvirke när industristäder som Manchester 

och Birmingham växte sig stora. 

 

De nya sågverken 

Industrialiseringen i Sverige startade vid sågverken. Exporten till Storbritannien gav pengar 

som de svenska sågverken kunde satsa på ny teknik. De äldre sågarna drogs av vattenhjul och 

måste därför ligga vid vattenfall. Dit måste timmerstockarna flottas eller köras med häst och 

vagn. Från sågen måste det sågade virket föras till en hamn, där fartyg tog det till 

Storbritannien. Om vintern stod vattenhjulen och sågen stilla så länge vattnet var fruset. När 

sågverket så småningom började drivas av ångmaskiner kunde klingorna vina året runt. 



                                                                                                            

Sågverken behövde inte längre ligga vid ett vattenfall utan kunde byggas vid en hamn där 

virket lastades direkt på fartyg.  Sågverken blev effektivare och fick fram mer sågat virke. 

 

Papper och pappersmassa 

Mot slutet av 1800-talet ökade exporten av pappersmassa och papper – varor som framställdes 

av trä. Tidningarna i Storbritannien och andra industriländer i Västeuropa trycktes i allt fler 

exemplar. Efterfrågan på papper ökade våldsamt. det var ”pappershunger” i Europa. Det 

berodde på att allt fler människor lärde sig läsa. 

 

Texturdrag 4, motsvarande innehåll s. 86 i Fokus 

Sverige industrialiseras 

Skogen har alltid varit värdefull. I äldre tider hämtade bönder virke från skogen när de byggde 

sina hus. Från skogen kom också trä till yxskaft och vävstolar och mycket annat som 

tillverkades i hemmen. 

Omkring år 1850 började Sverige industrialiseras. Det var  hundra år senare än i 

Storbritannien. I Storbritannien behövde man mycket virke för att bygga hus till alla som 

flyttade till de nya fabrikerna i städerna. Storbritannien hade ont om trä och måste köpa virke 

från Sverige. 

 

De nya sågverken 

Industrialiseringen i Sverige började vid sågverken. Det var där timmerstockarna sågades till 

brädor. Sågverken byggdes vid rinnande vatten, exempelvis vid en fors, eftersom sågarna 

drevs av vattenhjul. På vintern frös vattnet till is. Då stod sågverken stilla eftersom 

vattenhjulen inte fungerade.  

Försäljningen av trä till Storbritannien gav pengar. Därför kunde sågverkens ägare satsa på ny 

teknik. De började köpa ångmaskiner. 

Sågar som drevs med ångmaskiner fungerade året om. Och de behövde inte byggas vid 

rinnande vatten. Nu kunde man bygga ett sågverk vid en hamn så att det sågade virket kunde 

lastas direkt på fartyg. På det sparade man mycket tid. Tidigare hade man varit tvungen att 

köra det sågade virket med häst och vagn till hamnarna. 

 

Papper och pappersmassa 

Mot slutet av 1800-talet började industrier i Sverige sälja pappersmassa. Pappersmassa 

tillverkas av trä och används för att göra papper. Svenska företag sålde också färdigt papper 

utomlands. Det behövdes allt mer papper eftersom tidningar i Storbritannien och nadra länder 

trycktes i allt fler exemplar. 

 


