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Sammandrag 

Syftet med uppsatsen är att undersöka läsbarheten i sex läroböcker som är anpassade eller 

skrivna för 2011 års läroplan. Avsikten är att undersöka om och hur läsbarheten i läroböcker i 

naturkunskap och samhällskunskap skiljer sig åt, samt att ta reda på vilken av läroböckerna 

som är svårast att förstå utifrån lix, ovix respektive enkel och full nominalkvot. Resultaten 

tyder på att samhällskunskapsböckerna är mindre läsbara än naturkunskapsböckerna. Dessa är 

därmed de böcker som utifrån varje läsbarhetsfaktor är svårast att förstå. Några stora 

skillnader mellan läroböckerna förekommer dock inte, de är alla ungefär lika läsbara. 

 

Nyckelord: läsbarhet, lix, ovix, nominalkvot, läromedel, naturkunskap, samhällskunskap.  
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1 Inledning 

I dagens skoldebatt diskuteras bland annat att läroböcker i naturvetenskapliga ämnen är 

svårare att förstå än läroböcker i många andra ämnen. Om så är fallet skulle detta kunna göra 

att elever får problem med de naturvetenskapliga ämnena, på grund av att de inte förstår de 

tillhörande läroböckerna. En anledning till att de naturvetenskapliga läroböckerna skulle 

kunna vara svåra att förstå kan vara det språk som de är skrivna med, ett språk som möjligtvis 

är svårare att läsa och förstå, än språket i läromedel i andra ämnen. Därför vill jag undersöka 

olika aspekter av språket i läroböcker, vilka kan vara avgörande för elevers förståelse. 

Jag har valt att undersöka läroböcker i ämnena naturkunskap och samhällskunskap som är 

skrivna för gymnasieskolan. Naturkunskap är det enda naturvetenskapliga ämne som 

majoriteten av alla gymnasieelever läser, det är bara elever på teknikprogrammet och det 

naturvetenskapliga programmet som har andra naturvetenskapliga ämnen i den ordinarie 

programstrukturen (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasie-

skola 2011 2011 s. 126-136). Därför har naturkunskapsböcker valts för undersökningen. För 

att få en så rättvisande jämförelse som möjligt har jag valt att undersöka ett och samma 

ämnesområde, hållbar utveckling. Detta förekommer i kursplanerna för naturkunskap men 

även i kursplanerna för samhällskunskap, och därför har läroböcker i dessa ämnen valts för 

undersökningen (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasie-

skola 2011 2011 s. 126-136, 143-159). En större andel av eleverna i den svenska gymnasie-

skolan blev godkända läsåret 2015/2016 i samhällskunskap 1b än i naturkunskap 1b, 

dessutom fick en större andel elever A i betyg i samhällskunskap 1b än i naturkunskap 1b 

(Skolverket 2017 s. 181, 194). Jag vill undersöka om språket i läroböcker i dessa två ämnen 

skiljer sig avseende parametrar som indikerar olika grader av läsbarhet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka läsbarheten i sex läroböcker som är anpassade eller 

skrivna för 2011 års läroplan. Tre av läroböckerna gäller för kursen naturkunskap 1b, de andra 

tre läroböckerna gäller för kursen samhällskunskap 1b. Tio sidor ur ett avsnitt om hållbar 

utveckling i varje lärobok undersöks. Detta görs för att kunna få en bild av om det finns några 

skillnader i läsbarheten i läroböcker som behandlar ett och samma ämnesområde, beroende på 

vilket skolämne som läroböckerna är skrivna för. 
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Min hypotes är att det finns skillnader i läroböckernas läsbarhet. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur skiljer sig läsbarheten mellan läroböcker i naturkunskap och samhällskunskap? 

 Vilken lärobok är svårast att förstå utifrån lix, ovix respektive enkel och full 

nominalkvot? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 Bakgrund presenteras uppsatsens bakgrund. Där introduceras ämnesområdet 

hållbar utveckling, läroböcker och språk. I samma kapitel presenteras vad läsbarhet innebär, 

samt läsbarhetsfaktorerna lix, ovix, enkel och full nominalkvot. I kapitel 3 Material och metod 

presenteras det material som undersöks, följt av de metoder som används. Kapitel 4 Resultat 

ger en överblick över undersökningens resultat, vilka diskuteras i kapitel 5 Diskussion. 

Uppsatsen sammanfattas i kapitel 6 Avslutning, där ges även förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först ämnesområdet hållbar utveckling vilket det undervisas om i 

gymnasieskolor. Därefter följer ett avsnitt om läroböcker och ett om språk i skolan. Sist 

behandlas olika infallsvinklar som används vid analys av språk i skolan som helhet och i 

läroböcker specifikt. 

 

2.1 Ämnesområdet hållbar utveckling i gymnasieskolan 

Ämnesområdet hållbar utveckling är ett område som är högaktuellt. Det har ett större 

utrymme i läroplanen som började gälla år 2011, mot vad det hade i den tidigare läroplanen 

från 1994 (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

2011; Skolverketa; Skolverketb). I kursplanen från 2011 står det om hållbar utveckling i alla 

betygskriterier tillhörande alla kurser i ämnet naturkunskap, samt i ämnets syfte (Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 2011 s. 126-136). I 

samhällskunskapsämnets syfte nämns hållbar utveckling en gång (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 2011 s. 143-159). 

En hållbar utveckling innebär en ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2003 s. 18). För att detta ska kunna ske 

behövs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En ekologisk hållbarhet uppnås genom att 

resurser används, återanvänds, återvinns och återförs till de kretslopp som resurserna tillhör. 

På så sätt bevaras vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga. Ekonomisk 

hållbarhet uppnås genom hushållning med resurser på lång sikt. Detta kommer innebära att 

förutsättningar finns för näringsliv att skapa trygghet och välfärd. En rättvis fördelning av 

jordens resurser leder till en social hållbarhet med långsiktiga och dynamiska samhällen där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls (Almgren, Höjelid, & Nilsson 2017 s. 56; Lindblom 

2017 s. 7). 

 

2.2 Läroböcker 

Synen på och målen med läromedel har skiftat genom åren (Melander 1995 s. 14). Under 

slutet av 1800-talet kritiserades de tillrättalagda läroböckerna. Det producerades därför 
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originaltexter av erkända författare, för att eleverna skulle få läsa ”riktiga” böcker (Melander 

1995 s. 15). Dessa böcker kom att konkurrera med tillrättalagda läroböcker som till exempel 

Läsebok för folkskolan (1868) (Melander 1995 s. 14 f.). Numera är de flesta av läromedlen på 

marknaden anpassade efter olika behov i de svenska skolorna. Till exempel anpassas 

läroböckerna ofta efter en viss åldersgrupp, kunskapsnivå, budget och läroplanens krav på 

kunskapsinnehåll (se t.ex. Gleerups u.å.).  

Alla läroböcker ingår i en tradition av läroböcker i det specifika ämnet som de är skrivna i. 

Detta innebär att de flesta läroböckerna inom ett visst ämne påminner om varandra avseende 

presentation, organisation och innehåll. Läroböcker som har publicerats samtidigt baseras 

dessutom på en och samma läroplan, vilket styr innehållet i böckerna (Nygård Larsson 2011 s. 

98). 

I dagens läroböcker förekommer få exempel och författarrösten märks sällan. Dessutom är 

innehållet koncentrerat, läroböckerna är informationstäta (Nygård Larsson 2011 s. 131; 

Reichenberg 2006 s. 47). Detta gör att tankeled ofta kan saknas i läroböckerna, tankeled som 

eleverna själva förväntas fylla i. Läroböcker kan på grund av detta upplevas som främmande 

och svårtillgängliga, särskilt för många lågpresterande elever (Edling 2006 s. 173-184). 

För att underlätta för läsare av läroböcker bör det strävas efter att bland annat presentera ett 

sammanhållet innehåll som fördelas i stycken, avsnitt och kapitel med en tydlig disposition. 

Rubriker bör inte vara snävare eller vidare än texten som de hör till. Dessutom bör tydliga 

orsakssamband med hjälp av till exempel sambandssignaler användas. Dessa gynnar många 

lässvaga elevers förståelse av en text mer än vad korta meningar gör (Ransgart 2006 s. 61-67). 

 

2.3 Språk i olika skolämnen 

Det är skillnad på vardagsspråk och skolspråk, även om gränserna dem emellan inte alltid är 

helt klara (Nygård Larsson 2011 s. 44 f.). Elever förstår bäst om de får förklaringar på ett 

vardagsspråk. Detta för att vardagsspråket är det språk som de använder mest. De använder 

dessutom själva ett så vardagsmässigt språk som möjligt när de talar i klassrummet (Lemke 

1990 s. 172).  

Alla ämnen präglas av olika sätt att tala och skriva (Lemke 1990 s. 153). Det skrivs olika 

typer av texter i alla ämnen, texterna anpassas till olika normerande format. Vissa format är 

unika för de naturvetenskapliga ämnena, andra är unika för de samhällsvetenskapliga ämnena. 

I de naturvetenskapliga ämnena skriver och läser elever till exempel laborationsrapporter, 
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vilket de inte gör i de samhällsvetenskapliga ämnena (Lemke 1990 s. 154). Pedagogik-

professorn Jay Lemke anser att de format som hör till de naturvetenskapliga ämnena inte bör 

vara svårare att lära sig än andra ämnens format (Lemke 1990 s. 154). Dock har elever olika 

svårt att hantera den naturvetenskapliga diskursen. De hanterar den med olika grad av 

svårighet (Nygård Larsson 2011 s. 66). 

Lektioner i naturvetenskapliga ämnen karaktäriseras ofta av ett språk som uttrycker 

abstrakta relationer så som klassificering och taxonomi eller generaliserande villkor och 

processer (Lemke 1990 s. 158). I andra ämnen, som historia och svenska, används språket 

ofta för att uttrycka relationer mellan tid, plats, sätt och handling bland specifika, verkliga 

eller fiktiva personer och händelser. Detta är oftast inte lika abstrakt som det som behandlas i 

de naturvetenskapliga ämnena (Lemke 1990 s. 158). I naturvetenskapliga sammanhang 

tenderar vissa former av grammatik och argumentation att användas. Till exempel betonas 

ofta abstrakta principer snarare än mänskliga handlingar, samtidigt som humor, fantasi och 

många slags metaforer undviks (Lemke 1990 s. 173). De texter som elever skriver i natur-

vetenskapliga ämnen innehåller en högre grad av teknikalitet och inte sällan mer general-

isering än de texter som elever skriver i samhällsvetenskapliga ämnen och i svenska (af 

Geijerstam 2006 s. 105). 

Elevers skrivande i naturvetenskapliga ämnen går helt i linje med de normer som allmänt 

gäller den naturvetenskapliga diskursen. Naturvetenskapliga texter är tekniska, informations-

täta och objektiva (Halliday & Martin 1993 s. 79; Lemke 1990 s. 129 f.). De förväntas fram-

ställa kunskap på ett distanserat, objektivt, auktoritativt och formellt sätt. För att kunna göra 

detta används ofta vissa grammatiska konstruktioner och uttryck, så som passivsatser och 

påståendesatser (Lemke 1990 s. 130). Nominalisering är också vanligt, många lexikala ord 

packas samman i komplexa nominalgrupper (Halliday & Martin 1993 s. 7 f.). Många tekniska 

termer skapas med hjälp av nominaliseringar och andra grammatiska metaforer (Halliday & 

Martin 1993 s. 97 ff., 235 ff.). Även informationstäthet skapas av nominaliseringar (Halliday 

& Martin 1993 s. 267). Naturvetenskapliga texters komplexitet beror snarare på lexikal 

densitet än på grammatisk uppbyggnad (Halliday & Martin 1993 s. 57). Många av dessa drag 

förekommer dock även i andra vetenskapliga texter (se t.ex. Schleppegrell 2004 s. 136). 
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2.4 Infallsvinklar 

Språkforskaren Björn Melander kategoriserar i en översikt av läroboksspråkforskning läro-

boksundersökningar som ekonomiska, ideologiska, innehållsliga, pedagogiska och språkliga 

(Melander 1995 s. 12). Nedan presenteras några pedagogiska och språkliga infallsvinklar som 

forskare har använt sig av vid analys av läroböcker. 

Carl-Hugo Björnsson har tillsammans med andra språkforskare utarbetat måttet läsbarhets-

index, lix, ett mått på texters läsbarhet. Se mer i avsnitt 2.4.2 Lix. Vid utarbetningen under-

sökte han böcker utifrån många parametrar så som radavstånd, radlängd, andel personprono-

men, ovanliga ord, abstrakta ord och bisatser (Björnsson 1968). 

Monica Reichenberg har undersökt vilka effekter en författarröst med läsartilltal och 

angivna explicita orsakssamband i texter har för elevers förståelse av läroböcker. Hon kom 

fram till att framför allt läsbarheten för andraspråkselever ökade vid tillägg av dessa språkdrag 

(Reichenberg 2006 s. 45). Reichenberg bearbetade dessutom texter så att de blev mer tal-

språkliga, för att förbättra läsbarheten. Vid bearbetningen byttes bland annat passivformer till 

aktiva, fundament kortades och satsförkortningar utvecklades till fullständiga satser. 

Dessutom byttes ovanliga ord mot vanligare och ämnesspecifika begrepp tilldelades 

förklaringar. Hon kunde visa att andraspråkselevers förståelse av läromedelstexter ökade med 

ökad grad av uttryckt röst och kausalitet i texterna (Reichenberg 2006 s. 49). Även Pretorius 

visar att kausalitet i text är en viktig faktor för minnet (Pretorius 1996). 

Carin Sandqvist har studerat läroböcker i historia som skrevs under 1950- och 1980-talen. 

Hon undersökte läroböckernas innehåll, löptexternas längd, disposition, informationstäthet 

och syntax och fokuserade även på och undersökte läroböckernas bilder och tillhörande bild-

texter (Sandqvist 1995). Lars Melin har undersökt effekterna av läroböckers grafiska 

utformning (Melin 1995). 

Åsa af Geijerstam undersöker, i en av sina studier av elevtexter, teknikalitet utifrån 

mängden tekniska respektive vardagliga nominala referenter. Hon undersöker även abstrak-

tion i elevtexter skrivna i naturorienterade ämnen utifrån texternas grad av generaliserade 

respektive konkreta nominala referenter (af Geijerstam 2006 s. 103) och kommer fram till att 

det råder en ökad grad av teknikalitet, abstraktion och täthet i äldre elevers texter än i yngre 

elevers texter (af Geijerstam 2006 s. 122). Även Edling kommer fram till detta resultat, men i 

läroböcker för naturvetenskapliga ämnen (Edling 2006). Läromedel i naturvetenskapliga 

ämnen uppvisar en högre grad av generalisering och abstraktion än läromedel i 

samhällsorienterande ämnen och svenska (Edling 2006 s. 76). Även expansioner används 
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rikligt i naturvetenskapliga texter. En expansion innebär att semantiska satser som utvecklar, 

utvidgar eller intensifierar en inledande sats adderas. Detta gör att semantiska relationer 

mellan olika händelser byggs (Halliday 2004 s. 377; Halliday & Martin 1993 s. 13 f.). 

 

2.4.1 Läsbarhet 

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

mindre svårtillgänglig för läsaren.” Så definierar Carl-Hugo Björnsson läsbarhet (Björnsson 

1968 s. 13). Läsbarhet har att göra med hur enkel en text är att förstå. En texts läsbarhet beror 

av mycket. Faktorer som ordlängd, meningslängd och meningsbyggnad liksom svåra ord och 

facktermer hör till det som har visats ha betydelse. Också bland annat olika stilistiska 

verkningsmedel, intresseväckande grepp och layout underlättar läsningen. Även ordval, text-

bindning, disposition, illustrationer och mycket annat avgör en texts läsbarhet (Melander 1995 

s. 7 f.; Strömquist 1995 s. 7 f.). När man undersöker en texts läsbarhet kan man alltså 

undersöka många saker. 

Björnsson listar egenskaper i texter som har inverkan på dess svårighetsgrad och börjar 

med den viktigaste. Först kommer satskonstruktionen, därefter meningarnas längd, ordens 

längd samt ordens abstraktionsgrad, stavelseantal och vanlighet. Listan fortsätter med andra 

språkliga och icke-språkliga egenskaper (Björnsson 1968 s. 175). Det som har störst betydelse 

avseende läsbarhet är alltså språket (Björnsson 1968 s. 16). Med val av bland annat 

komplexiteten i syntaxen, olika långa meningar och valet av ord kan en text göras mer och 

mindre lättläst (Platzack 1974 s. 9). 

I en lättläst text är meningarna enkla med få bisatser (Lättlästutredningen 2013 s. 36). 

Illustrationer överensstämmer, förklarar och förtydligar den löpande texten. Illustrationerna 

ska även användas på ett sätt som ger läsaren en välbehövlig paus i texten för att en text ska 

vara lättläst (Lättlästutredningen 2013 s. 37). Grammatiska metaforer och nominaliseringar 

ökar texters täthet och bidrar till en högre grad av abstraktion. Detta ger lägre läsbarhet 

(Halliday & Martin 1993), grammatiska metaforer och nominaliseringar bör därför undvikas i 

lättlästa texter. 

Enligt Platzack kan en texts innehåll göra den svår att förstå. Med en förförståelse hos 

läsaren är det lättare att förstå en text än utan (Platzack 1974 s. 9). Björnsson hävdar dock att 

texters innehåll inte påverkar läsbarheten nämnvärt. Ett och samma innehåll kan skrivas på 

mycket läsbara vis, men också på näst intill oläsliga sätt (Björnsson 1968 s. 16). Om två texter 

består av samma innehåll kan de dock enligt Platzack även vara olika lätta att förstå beroende 
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på deras layout. Texter som är långa och kompakta utan styckeindelning, rubriker och bilder 

är svåra att läsa. Är de dessutom skrivna med fin stil blir de ännu svårare att läsa (Platzack 

1974 s. 9). Typografiska val har dock visat sig ge mycket liten inverkan på en texts läsbarhet 

så länge valen görs inom vedertagna gränser (Björnsson 1968 s. 16), även om den grafiska 

formen ska vara mottagaranpassad för att en text ska kunna kategoriseras som lättläst 

(Lättlästutredningen 2013 s. 37). 

En lättläst text tar hänsyn till läsarens förkunskaper och förutsättningar. Ett personligt 

språk med vardagliga och konkreta ord och uttryck, utan bildspråk och metaforer som kan 

missuppfattas underlättar också läsningen. Termer behöver förklaras eller sättas i ett sådant 

sammanhang att förståelsen underlättas. En lättläst text binds även samman av en logisk 

tanke, tidsföljd eller känsla (Lättlästutredningen 2013 s. 36). En text kan bindas ihop på olika 

sätt. De ”djupt liggande innehållssamband som bildar texten” kallas koherens, kohesion är å 

andra sidan de ”lokala sambandsmekanismer som uttrycker samband på textytan” (Nyström 

2001 s. 11). Explicita kohesiva länkar hjälper ofta lässvaga elever att förstå en text (Ransgart 

2006 s. 64 ff.). De har därför undersökts av många (se t.ex. Ekvall 1995). Kohesiva länkar 

underlättar dock inte alltid läsningen. När läsare med goda förkunskaper får dra egna 

inferenser minns de texten bättre, än när texter är fyllda av kohesiva länkar. Elever med få 

förkunskaper gynnas dock av ökad uttryckt koherens (af Geijerstam 2006 s. 112). 

Läroböcker bör läsbarhetsmässigt vara anpassade till den målgrupp som är tänkt att 

använda sig av dem (Björnsson 1968 s. 18). Läses en allt för svår text är risken stor att 

läsandet överges, lika så om texten är för lätt. Den som läser bör därför läsa en text som är 

lagom svår. Ett sätt att ta reda på vilka texter som är passande är att undersöka texternas 

svårighetsgrad, deras läsbarhet (Björnsson 1968 s. 5).  

 

2.4.2 Lix 

Läsbarhetsindex, förkortat lix, är ett av olika mått på hur läsbar en text är. Det har använts 

sedan 1960-talet och är standardmetoden för att beräkna en texts komplexitet 

(Lättlästutredningen 2013 s. 38; Melin & Lange 2000 s. 75). Det baseras på meningslängd och 

ordlängd. Först räknas antalet meningar, ord och långa ord i en text. Långa ord är alla ord 

bestående av mer än sex tecken, det vill säga minst sju tecken (Björnsson 1968 s. 46). 

Medelordlängden i löpande text är mellan fem och sex bokstäver. Därför räknas ord med 

minst sju bokstäver som långa ord vid beräkning av lix (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 51). 

Därefter beräknas den genomsnittliga meningslängden genom att antalet ord divideras med 
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antalet meningar. Andelen långa ord uttrycks i procent och beräknas genom att antalet långa 

ord divideras med det totala antalet ord, och därefter multipliceras med 100. Lix beräknas 

slutligen genom att den genomsnittliga meningslängden adderas till andelen långa ord 

(Björnsson 1968 s. 46). 

En texts läsbarhet blir enligt lix alltså enklare med kortare meningar och ord. Alltför korta 

meningar resulterar dock ofta i ett tråkigt språk som inte är lättläst (Björnsson 1968 s. 209). 

Består en text av långa meningar består dessa ofta av långa nominalfraser, många samord-

ningar och uppräkningar i texter med nominal stil. I texter med verbal stil orsakas ofta långa 

meningar av långa prepositionsadverbial och många underordningar av satser (Hellspong & 

Ledin 1997 s. 78). Se vidare om nominal och verbal stil i avsnitt 2.4.4 Nominalkvot. Med 

många långa ord i en text sparas många korta ord och texten blir effektivare än med många 

korta ord (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 51). I skapandet av långa ord är sammansätt-

ningar, avledningar och particip viktiga. Skapande av substantiv från verb samt bildande av 

particip är mycket effektiva sätt att komprimera en text (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 52). 

Lix och den fulla nominalkvoten, se 2.4.4 Nominalkvot, är därför två olika mått som 

tillsammans kan säga mycket om en texts täthet och komplexitet. 

De faktorer som lix baseras på samvarierar med andra språkliga egenskaper som indikerar 

ytspråklig komplexitet. Trots detta anses lix av många vara för enkelt och grovhugget. Det 

kan inte heller användas för att förbättra en texts läsbarhet (Melander 1995 s. 33). Andra mått 

på läsbarhet kan därför med fördel användas som komplement till lix (Melander 1995 s. 34). 

Lix är dessutom beskaffat på det sätt att det kan förekomma ett slumpfel så stort som på 2 

enheter. Björnsson rekommenderar därför att även andra läsbarhetsfaktorer bör undersökas för 

att en bok ska kunna kategoriseras på skalan mellan mycket lätt och mycket svår (Björnsson 

1968 s. 231). 

Läroböcker bör vara så pass läsbara att alla eller i alla fall merparten av eleverna i en klass 

kan läsa dem utan allt för stora svårigheter. Samtidigt bör böckerna inte vara allt för lätta. 

Eleverna behöver utveckla sin läsförmåga med hjälp av läroböckerna. Därför bör läroböcker 

ha ett lix i spannet för ”normal” läromedelstext (Björnsson 1968 s. 227). Spridningen i elevers 

läsförmåga ökar dock med åldern, varvid rekommendationen av lix avseende läroböcker för 

gymnasieelever bör individanpassas mer än i grundskolan (Björnsson 1968 s. 229). 

Det är många forskare som har undersökt lix i läroböcker för olika åldrar och ämnen. 

Dessutom finns det referensvärden för andra typer av texter, vilka kan användas för 

jämförelser. Björnsson presenterar en skala över lix. Han menar att en text med lix 20 är 

mycket lätt, en med 30 är lätt, 40 medelmåttig, 50 svår och 60 mycket svår (Björnsson 1968 s. 
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89). I en av sina undersökningar kommer Björnsson fram till att barn- och ungdomsböcker har 

ett medel-lix på 27, skönlitteratur på 33, dags- och veckotidningar 39, saklitteratur 47 och 

facklitteratur 56 (Björnsson 1968 s. 92-105). 

En översikt över olika forskares resultat från undersökningar av lix i läroböcker som de har 

genomfört ges här. Två specifika högstadieböcker i SO har ett lix på 35 respektive 31 i en 

undersökning av Melin (Melin 1995 s. 101). Danielson får fram ett lix på 50 för gymnasie-

böcker (Melander 1995 s. 34). Samma typ av böcker får 47 i en undersökning av Sandqvist 

(Melander 1995 s. 34). Texter som läses vid gymnasiet har lix 40 till 42 och grundskoletexter 

har lix 18 till 39 i Björnssons undersökning. Som texter räknas här läroböcker, annan saktext 

och fiktionstexter (Björnsson 1968 s. 223). I gymnasiet anses ett läromedel med lix mellan 27 

och 35, 36 respektive 37 för årskurserna 1, 2 respektive 3 vara lätt, för en genomsnittselev i 

respektive årskurs. I årskurs 1 anses lix mellan 45 och 53 tillhöra svår text. Samma gäller för 

texter med lix mellan 47 och 55 i årskurs 2, samt mellan 48 och 57 i årskurs 3. Lix inom dessa 

ytterligheter anses vara normala (Björnsson 1968 s. 225). 

 

2.4.3 Ovix 

Ovix står för ordvariationsindex och är ytterligare ett mått på läsbarhet. Det utarbetades av 

Tor G. Hultman (Nyström 2000 s. 176). Måttet baseras på antalet ord i en text och antalet 

unika ord i samma text. Det beräknas med formeln log(n)/log(2-(log(un)/log(n))) där n är 

antalet ord i texten och un är antalet unika ord i texten. Denna formel ger ett resultat som tar 

hänsyn till textens längd (Lix räknare u.å.). Många unika ord i förhållande till en texts längd 

ger ett högt ovix (af Geijerstam 2006 s. 107). Ovix verkar ha en optimal nivå. Ett för högt 

värde är ett symtom på för snabb ämnesprogression med bristande röd tråd och ett för lågt 

värde indikerar ett för tunt innehåll (Nyström 2000 s. 192). Med ett stort ordförråd finns 

förmågan att beskriva komplicerade saker på ett enkelt sätt. Saknas termer och begrepp blir 

förklaringar ofta långa och komplicerade (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 43). Ett varierat 

ordval pekar också på att texten i fråga är precis (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 45). 

Även för ovix finns det jämförelsevärden. Ovix i broschyrer är 61,0 och i läroböcker 71,0 

(Nyström 2000 s. 176). Andra standardvärden presenteras av Melin och Lange: morgon-

tidning 89,3, kvällstidning 85,8, veckotidning 85,1, lärobok 78,6, broschyr 74,3, debatt 72,9, 

reportage 87,7 och bruksprosa 79,5 (Melin & Lange 2000 s. 167). 
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Även andra forskare har kommit fram till olika ovix. Två högstadieböcker i SO får ovix på 

65,8 respektive 64,3 (Melin 1995 s. 101). Ovix i gymnasieläroböcker från 1950-talet är 85,5. I 

gymnasieläroböcker från 1980-talet är ovix 76,1 (Sandqvist 1995 s. 156). 

 

2.4.4 Nominalkvot 

Texter kan präglas av en mer eller mindre nominal eller verbal stil. I texter som präglas av en 

nominal stil fokuseras nominalfraserna syntaktiskt. Dessutom förekommer ofta många 

nominaliseringar, vilka koncentrerar textens innehåll. I texter med verbal stil fokuseras 

däremot verb och satser (Hultman & Westman 1977 s. 185 f.). För att mäta hur nominal och 

verbal en text är kan nominalkvoten beräknas. För att beräkna en enkel nominalkvot divideras 

antalet substantiv med antalet verb i en text. En full nominalkvot beräknas med formeln 

(substantiv + prepositioner + particip) / (pronomen + adverb + verb) (Melin & Lange 2000 s. 

48). 

Prepositionerna adderas till substantiven i den fulla nominalkvoten eftersom de används 

för att binda ihop substantiv i nominalfraser med stort bestämningsdjup, det vill säga 

komplexa nominalfraser. Particip räknas också tillsammans med substantiven eftersom det är 

den ordklass som förtätar text mest och därmed gör den mest koncentrerad (Josephson, Oliv 

& Melin 1990 s. 40). Pronomen används som motpol till substantiven eftersom de inte tillför 

ny information, oftast används pronomen för att upprepa gammal information. För att 

modifiera och nyansera information samt för att ange bakgrundsinformation används adverb. 

Dessa adderas därför till mängden verb (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 41).  

Även nominalkvoter har dock sina begränsningar och det råder olika normer för vad som 

är en optimal nominalkvot för olika genrer. En utredande facktext bör ha en högre nominal-

kvot än till exempel en novell, för att inte upplevas som okoncentrerad och pladdrig. 

Nominalkvoten kan dock dras ner av uttryck som jag anser att och jag tror nog som har en 

naturlig plats i sådana texter (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 42). 

Normalvärdet för en nominalkvot totalt sett, för alla texter, är 1 (Melin & Lange 2000 s. 

48). För broschyrer är nominalkvoten i normalfallet 1,19, läroböcker ligger på 1,18, morgon-

tidningar på 1,04, kvällstidningar på 0,99, debattexter på 0,89, veckotidningar på 0,85, 

gymnasistprosa på 0,72 och talspråk hamnar på 0,25 (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 41; 

Melin & Lange 2000 s. 168). Forskares resultat av beräkning av nominalkvot för läroböcker 

för historia på gymnasiet från 1950-talet är 1,59 och från 1980-talet 1,36 (Sandqvist 1995 s. 
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159). Läroböcker för högstadiet hamnar på nominalkvot 1, normalvärdet (Melin & Lange 

2000 s. 48). 
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3 Material och metod 

I detta kapitel ges först en översikt över det material som analyseras. Därefter följer en 

redogörelse för uppsatsens metod. 

 

3.1 Material 

Tre läroböcker för naturkunskap 1b och tre läroböcker för samhällskunskap 1b analyseras i 

denna uppsats. Varje naturkunskapsbok motsvaras av en samhällskunskapsbok som är 

publicerad av samma förlag. De sidor som har analyserats är de tio första sidorna i det kapitel 

eller avsnitt i varje lärobok som har ett innehåll som mest explicit behandlar hållbar 

utveckling. Kapitel med rubriken ”Miljö och energi” har därför valts framför kapitel med till 

exempel rubriken ”Relationer, lust och sexualitet”. Mer information om läroböckerna 

presenteras i 3.1.1 Valda läroböcker. 

Jag har valt att analysera tryckta läromedel eftersom jag vet att många skolor använder sig 

av denna typ av läromedel. Dessutom är ett tryckt läromedel tydligt avgränsat, det är lätt att 

avgöra vad som ingår i läromedlet. Ett digitalt läromedel kan innehålla länkar till olika 

hemsidor och det kan därför vara svårt att avgöra var gränsen går mellan läromedlet och 

resten av internet. 

Valet av läroböcker har styrts av ett flertal kriterier. Läroböcker som är tänkta att fungera 

för mer än en gymnasiekurs har valts bort, för att finna läroböcker som är anpassade för elever 

på ett och samma gymnasieprogram som läser sin första kurs i respektive ämne, och bara den 

första kursen. Läromedel skrivna för yrkesprogram valdes bort eftersom dessa är skrivna för 

kurser á 50 poäng. De innehåller därför i allmänhet mindre information och således även färre 

ord om just hållbar utveckling. Kvar blev då läromedel som är skrivna för kurserna natur-

kunskap 1b och samhällskunskap 1b, de första kurserna i respektive ämne som elever på 

studieförberedande program läser. Kurserna är på 100 poäng. Få läromedelsförlag har 

publicerat läroböcker som är anpassade för läroplanen som började gälla år 2011 avseende 

både kursen naturkunskap 1b och kursen samhällskunskap 1b. Några förlag har dock gjort det. 

Av dessa förlags böcker innehöll samhällskunskapsböckerna inte alltid någonting om hållbar 

utveckling. Dessa förlag har därför valts bort. I nästa steg i valet av läroböcker söktes 

läroböcker som var utgivna samma eller närliggande år. Sista urvalet gjordes genom att de 

läroböcker som uppfyllde ovanstående kriterier och var tryckta senast, valdes. Något 
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läromedel kan ha missats i urvalsprocessen, men de som har valts ut i denna undersökning är 

tryckta av stora förlag och kan därför antas användas i svenska skolor (Gleerups u.å.; Liber 

2018; Sanoma utbildning u.å.). Detta gör undersökningen relevant för läromedelsansvariga på 

skolor runt om i landet. 

Många kapitel i de valda läroböckerna inleds av ett försättsblad med kapitelrubriken som 

enda text. Dessa sidor har inte räknats med i analysen. Sidor med enbart återgivna kunskaps-

krav har inte heller räknats med i analysen, eftersom denna text inte är producerad av läro-

boksförfattarna. Dessutom möter eleverna kunskapskraven i många andra sammanhang och 

de behandlas på ett något annorlunda vis än resterande text i läroböckerna. De läses kanske 

därför även på ett annorlunda vis (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 2011). 

För att underlätta läsningen av uppsatsen har läroböckernas titlar förkortats i den löpande 

texten och i uppsatsens tabeller. Vid behov har förkortningen NAK lagts till naturkunskaps-

böckernas titel och SAM lagts till samhällskunskapsböckernas titel för att förtydliga vilket 

skolämne de är skrivna för. NAK och SAM är de officiella förkortningarna som används av 

Skolverket för respektive ämne (Skolverket 2017b). 

 

3.1.1 Valda läroböcker 

I detta avsnitt ges en kort presentation av de sex läroböcker som behandlas i undersökningen. 

Den första läroboken är Naturkunskap. 1b som publicerades av Bonnier utbildning år 2011. 

Den är författad av Iann Lundegård. Denna lärobok benämns hädan efter som Naturkunskap 

1b. Naturkunskap 1b består av totalt 224 sidor. Det kapitel som analyseras här nedan är ”3 En 

värld att vårda”. Kapitlet består av 33 sidor. De tio undersökta sidorna handlar om överexplo-

ateringen av Påskön för hundratals år sedan, jordens bärkraft och människors utnyttjande av 

denna. Även ekologi, Darwins teori om evolution, symbios, kretslopp samt atmosfärens och 

jordskorpans beståndsdelar behandlas. Förlaget Bonnier utbildning köptes år 2011 av Sanoma 

utbildning. Det är nu Sanoma utbildning som säljer detta läromedel. Därför har en samhälls-

kunskapsbok från Sanoma utbildning valts som motsvarighet till denna lärobok (Sanoma 

utbildning u.å.). 

Den andra läroboken, Millennium: samhällskunskap. 1, är publicerad av Sanoma 

utbildning och författades av Christer Palmquist och Hans Kristian Widberg år 2012. 

Läroboken döps till Millennium SAM i denna uppsats. Den består av 310 numrerade sidor, 

varav 12 sidor tillhör avsnittet ”Det är ont om jordklot!” som undersöks nedan. De första tio 
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sidorna behandlar jordens bärkraft, växthuseffekten, kretslopp, avfallshantering och inter-

nationella överenskommelser. 

Den tredje läroboken heter Synpunkt 1b: naturkunskap. 1b och publicerades av Gleerups 

Utbildning AB år 2016. Den 272 sidor långa boken är skriven av Anders Henriksson och 

benämns nedan som Synpunkt NAK. De första 10 sidorna i det 70 sidor långa kapitlet 

”Människan och miljön” handlar om energi av olika slag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Även strålning behandlas på dessa sidor. 

Läroboken Reflex. Plus, samhällskunskap för gymnasieskolan är undersökningens fjärde 

bok. Den är en samhällskunskapsbok, publicerad av Gleerups Utbildning AB. Den består av 

totalt 351 sidor. Kapitlet ”Ett hållbart samhälle” som består av 13 sidor undersöks. Kapitlet 

börjar med en diskussion om jordens befolkning och förklarar att FN har uttalat att den 

framtida utvecklingen ska vara en hållbar utveckling. Därefter klargörs begreppet hållbar 

utveckling samt hur en sådan ska uppnås. Detta följs av en diskussion om resursbrist, miljöhot 

och lösningar på dessa problem utifrån globala, europeiska, nationella och kommunala 

åtgärder. Läroboken benämns hädanefter som Reflex SAM. 

Den femte valda läroboken är Frank Gul: naturkunskap. 1b som publicerades av Liber år 

2017. Den är skriven av Gunnar Björndahl. I denna lärobok analyseras kapitel 7, ”På väg mot 

ett hållbart samhälle”. Det består av 20 sidor i den 292 sidor långa boken. I avsnittet 

behandlas miljövänlig teknik med fokus på bilar. Även avfallshantering, jordförbättring och 

miljöpolitik behandlas. Denna bok benämns som Frank NAK i uppsatsen. 

Läroboken Libers samhällskunskap. 1B är publicerad av Liber år 2017 och den sjätte 

läroboken i denna undersökning. Daniel West har författat bokens 456 sidor, inklusive avsnitt 

nummer 21: ”Sverige och omvärlden” som är bokens sista avsnitt. Detta avsnitt består av 17 

sidor. De sidor som analyseras handlar om det svenska välståndet och dess beroende av inter-

nationell handel. Därefter behandlas globalisering och de utmaningar som jordens begränsade 

resurser och miljöförstöring leder till. Sist fokuseras på den globala uppvärmningen och 

sociala och ekonomiska klyftor. 

 

3.2 Metod 

I denna undersökning används en grammatisk analysmetod. Detta innebär att fokus läggs på 

att räkna förekomst av olika grammatiska kategorier. Kvantitativa data räknas fram via sats-

grammatisk analys (Larsson 1978 s. 9). Det är också denna metod som har använts mest 
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frekvent inom språkforskningen (Melander 1995 s. 23). Min undersökning kombinerar 

pedagogisk och språklig språkforskning kring läroböcker. Det som undersöks är språkligt, för 

att ta reda på hur väl läroböckerna fungerar utifrån ett pedagogiskt perspektiv (Melander 1995 

s. 12). 

De utvalda läromedelstexterna undersöktes utifrån olika parametrar som kan påverka 

läsbarheten och förståelsen av texten och därmed i förlängningen även förståelsen för ämnes-

området hållbar utveckling. (Se avsnitt 2.1 Ämnesområdet hållbar utveckling i 

gymnasieskolan och avsnitt 2.4 Infallsvinklar för mer detaljerad information.) De olika 

läsbarhetsfaktorerna som används i denna undersökning är lix, ovix, enkel nominalkvot och 

full nominalkvot. Lix är ett analysverktyg som baseras på en kombination av menings- och 

ordnivå. De övriga analysverktygen, ovix, enkel och full nominalkvot, används för att studera 

texternas ordnivå (Josephson, Oliv & Melin 1990). 

Innan analysen påbörjades skrevs lärobokstexterna av ordagrant, för att de funktioner som 

finns att tillgå när texter är digitala skulle kunna användas. Felstavade ord skrevs av som de 

var, punkter och andra skiljetecken placerades som i originaltexterna. För att undersökningen 

skulle ge en så rättvis bild som möjligt av språket i läroböckerna har Björnssons rekommen-

dationer följts, och enbart brödtext har därför analyserats. Bildtext och rubriker har till 

exempel inte undersökts, eftersom denna typ av text ofta formmässigt avviker från brödtexten. 

Även formler som inte existerar i den löpande brödtexten har sållats bort. (Sådana formler 

förekommer till exempel i Synpunkt NAK.) Likaså har diskussionsfrågor och övningsuppgifter 

uteslutits ur analysen i de läromedel där de förekommer, eftersom de inte tillhör brödtexten. 

Några punktlistor har också utelämnats, till exempel en lista med ”Viktiga begrepp” i läro-

boken Frank NAK. De punktlistor som har uteslutits ur analysen är punktlistor som inte är 

delar av grafiska meningar eller består av grafiska meningar (Björnsson 1968 s. 67). 

När lärobokstexterna skrevs av gjordes vissa felskrivningar som upptäcktes före 

beräkningen av lix. Det finns även en risk att det förekommer ytterligare några fel i texterna 

som är avskrivna. Dessa kan ha påverkan på undersökningarnas resultat även om de är få. 

Dock är de undersökta texterna långa, vilket gör att dessa felskrivningar inte bör ha inverkat 

nämnvärt på resultaten. Min uppfattning är dessutom att när lix och ovix beräknas av ett 

program förekommer det färre misstag än när de beräknas för hand. 

Nedan följer en presentation av hur vart och ett av analysverktygen har använts. Först 

presenteras hur lix beräknades, därefter ovix, följt av enkel och full nominalkvot. 
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3.2.1 Lix 

Läsbarhetsindex, lix, undersöktes med hjälp av hemsidan www.lix.se. Programmet räknar 

antalet meningar, ord och långa ord. Som långa ord räknas alla ord bestående av mer än sex 

tecken, det vill säga minst sju tecken. När antalet är fastställt beräknar programmet den 

genomsnittliga meningslängden genom att dividera antalet ord med antalet meningar. Andelen 

långa ord uttrycks i procent och beräknas genom att antalet långa ord divideras med det totala 

antalet ord och därefter multipliceras med 100. Lix beräknas slutligen genom att den 

genomsnittliga meningslängden adderas till andelen långa ord (Lix räknare u.å.). Lix anges i 

denna uppsats i heltal efter Björnssons rekommendation (Björnsson 1968 s. 79). 

Meningar avser i denna uppsats lexikala formationer som börjar med en versal och avslutas 

med stort skiljetecken, det vill säga grafiska meningar (Björnsson 1968 s. 68; Lix räknare 

u.å.). Lix-programmet tolkar dock inte alltid alla grafiska meningar på detta sätt. Programmet 

tolkar bland annat kolon som stort skiljetecken. I originaltexterna har kolon bytts ut mot 

kommatecken vid analys av lix, eftersom programmet inte tolkar kommatecken som 

avslutande av meningar. Även vissa punkter har bytts ut mot kommatecken, för att 

programmet skulle tolka meningarna på avsett vis (Lix räknare u.å.). Detta har skett i ord-

följder som ”se s. 119”, eftersom meningen inte kan anses avslutas före ”119” (Frank NAK s. 

135). Meningen ”År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2000 17 globala utveck-

lingsmål för att skapa en långsiktig, global hållbar utveckling.” tolkade programmet som två 

olika meningar enligt följande: ”År 2015 antog FN”, samt: ”s generalförsamling Agenda 2000 

17 globala utvecklingsmål för att skapa en långsiktig, global hållbar utveckling” (Reflex SAM 

s. 56). Kolonet har därför bytts ut mot ett kommatecken i denna mening. De data som 

programmet har beräknat efter dessa modifieringar är de som presenteras i resultatavsnittet 

4.1 Lix. Se mer om lix i avsnitt 2.4.2 Lix. 

 

3.2.2 Ovix 

Ovix beräknades samtidigt som lix med hjälp av hemsidan www.lix.se. Samma korrigeringar 

av skiljetecken användes vid denna beräkning för att få programmet att tolka ord på ett 

korrekt sätt. Ovix beräknas med formeln log(n)/log(2-(log(un)/log(n))) där n är antalet ord i 

texten och un är antalet unika ord i texten. Ett unikt ord är ett ord som stavas på ett visst sätt, 

alla förekomster av föda är därmed ett unikt ord, även om orden i texten tillhör olika 

ordklasser. Samtidigt är utveckling och utvecklingen två olika ord. Antal ord är alla ord som 

http://www.lix.se/
http://www.lix.se/
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förekommer i en text. Formeln som används ger ett resultat som tar hänsyn till textens längd 

(jfr Nyström 2000 s. 169; Lix räknare u.å.). Se mer om ovix i avsnitt 2.4.3 Ovix. 

 

3.2.3 Enkel nominalkvot 

Vid beräkning av lix produceras en lista över textens alla unika ord. Bredvid varje ord syns 

även en siffra, vilken visar antalet gånger som det ordet förekommer i den aktuella texten. 

Orden i denna lista har för hand kategoriserats som substantiv, prepositioner, particip 

pronomen, verb, adverb och ”övrigt”. Ord som skulle kunna klassificeras som olika ordklasser 

har studerats på sin ursprungliga plats i texten och därefter har varje enskild variant av ordet 

kategoriserats. Ordet föda kan till exempel kategoriseras som både verb och substantiv. I 

meningen ”Med nya tekniska lösningar kan vi alltså komma långt när det gäller att förbättra 

bärkraften och se till att vi kan framställa föda åt fler människor” är detta ett substantiv, och 

har därför kategoriserats som sådant (Naturkunskap 1b s. 65). Fria kan vara både verb och 

adjektiv. Detta är ett par exempel på ord som behövde en närläsning för att klassificeras 

korrekt. När alla ord hade tilldelats ordklasser beräknades full nominalkvot, se avsnitt 3.2.4 

Full nominalkvot. Därefter har enkel nominalkvot beräknats genom att antalet substantiv har 

dividerats med antalet verb (af Geijerstam 2006 s. 107). 

De båda nominalkvoterna utgår från de ord som programmet för lix listar. Genom att 

programmet lägger ihop alla ord som stavas på samma sätt underlättas kategoriseringen av 

orden. Dock kan vissa ord tillhöra olika ordklasser, varvid min språkkänsla har varit väldigt 

viktig för att kategorisera orden korrekt. Att dessa klassificeringar enbart baseras på de 

”regler” som jag har lärt mig tidigare, med stöd av grammatiklitteratur (t.ex. Josefsson 2010) 

kan ha lett till att några ord har klassificerats fel. Men även här tror jag att texternas längd har 

gjort att dessa kategoriseringsfel inte nämnvärt påverkar resultatet. 

 

3.2.4 Full nominalkvot 

Den fulla nominalkvoten beräknades efter att orden i de undersökta texterna hade 

klassificerats som tillhörande olika ordklasser, se avsnitt 3.2.3 Enkel nominalkvot. För den 

fulla nominalkvoten har programmet Excel använts för att summera antalet ord av varje 

ordklass. För att beräkna den fulla nominalkvoten har följande formel använts: (substantiv + 

prepositioner + particip) / (pronomen + verb + adverb) (Josephson, Oliv & Melin 1990 s. 41).  
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultaten som de olika analysverktygen, läsbarhetsfaktorerna, har givit. 

Först presenteras resultaten av beräkning av lix, därefter presenteras resultaten av beräkningen 

av ovix, enkel nominalkvot och till sist full nominalkvot. 

 

4.1 Lix 

Läsbarhetsindex, lix, i de olika läroböckerna skiljer sig åt. Se tabell 1 för alla data som 

beräkningen har baserats på, samt läroböckernas lix. Av tabell 2 framgår endast lix för läro-

böckerna. Naturkunskapsböckerna är där uppställda under varandra och samhällskunskaps-

böckerna är uppställda under varandra. De läroböcker som är publicerade av samma förlag 

står bredvid varandra. 

Alla textutdrag är tio sidor långa. De består av mellan 125 och 189 meningar. Texterna 

innehåller mellan 2119 och 3046 ord. Texten från Libers SAM är den som består av både 

minst antal ord och minst antal meningar. Flest meningar återfinns i textutdraget från Reflex 

SAM, samtidigt som det högsta antalet ord finns i texten tagen ur Naturkunskap 1b. För alla 

data, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Data för de olika läroböckerna som lix baseras på 

 
Antal 

meningar 

Antal ord Antal 

långa ord 

Genomsnittlig 

meningslängd 

Andel långa 

ord 

Lix 

Naturkunskap 1b 178 3046 777 17,11 25,51 43 

Millennium SAM 147 2382 706 16,2 29,64 46 

Synpunkt NAK 178 2282 616 12,82 26,99 40 

Reflex SAM 189 2879 893 15,23 31,02 46 

Frank NAK 132 2343 643 17,75 27,44 45 

Libers SAM 125 2119 661 16,95 31,19 48 

 

Alla texters läsbarhetsindex presenteras i tabell 2. Där kan utläsas att naturkunskapsböckerna 

har ett något lägre lix än de samhällskunskapsböcker som respektive förlag har publicerat. 

Frank SAM och Libers SAM, publicerade av Liber, är de böcker i respektive ämne som har 

högst lix. Medelvärdet av naturkunskapsböckernas lix är något lägre än medelvärdet för 

samhällskunskapsböckerna. Variationsbredden är 5 enheter för naturkunskapsböckerna och 2 

enheter för samhällskunskapsböckerna. 
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Tabell 2. Lix för alla läroböcker 

Naturkunskapsböcker Lix Lix Samhällskunskapsböcker 

Naturkunskap 1b 43 46 Millennium SAM 

Synpunkt NAK 40 46 Reflex SAM 

Frank NAK 45 48 Libers SAM 

Medelvärde 43,7 47  

 

Uppräkningar har återfunnits i litteratur tillhörande båda skolämnena som har undersökts. I en 

av samhällskunskapsböckerna återfinns följande: ”I fattiga länder är det ofta de fattigaste som 

allra hårdast drabbas av den hårdnande konkurrensen om världens naturresurser, men också 

av effekterna av miljöförstöring, torka, översvämningar och andra naturkatastrofer.” (Libers 

SAM s. 436). I en av naturkunskapsböckerna står: ”Alternativa drivmedel, som etanol, biogas, 

olja utvunnen ur alger eller växter (rapsolja, tallolja) och elektricitet från flödesresurser.” 

(Frank SAM s. 130) Dessa meningar är långa, mycket på grund av uppräkningarna i dem. De 

många uppräkningarna bidrar till att texternas lix blir högre, än vad de hade varit utan dem. 

 

4.2 Ovix 

Även ordvariationsindex, ovix, varierar mellan texterna. Värdena varierar mellan 62,29 och 

73,08, båda värdena tillhörande samhällskunskapsböcker. I tabell 3 presenteras en översikt 

över läroböckernas ovix. Ovix följer inte samma mönster som lix. Två av samhällskunskaps-

böckerna uppnår ett högre ovix än respektive motsvarande naturkunskapsbok. Dessa är de 

läroböckerna med högst ovix. Den tredje samhällskunskapsboken uppnår dock lägst ovix av 

alla läroböckerna. Denna läroboks ovix bidrar till att skillnaden mellan medelvärdena för de 

olika ämnenas ovix är mycket liten. Se tabell 3 för medelvärdet för respektive ämnes 

läroböckers ovix. 
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Tabell 3. Översikt över de olika läroböckernas ovix, samt medelvärde för läroböckerna som 

representerar respektive ämne 

Naturkunskapsböcker Ovix Ovix Samhällskunskapsböcker 

Naturkunskap 1b 70,05 73,08 Millennium SAM 

Synpunkt NAK 65,21 71,17 Reflex SAM 

Frank NAK 68,06 62,29 Libers SAM 

Medelvärde 67,77 68,85  

 

4.3 Enkel nominalkvot 

Enkel nominalkvot beräknas genom att antalet substantiv i en text divideras med antalet verb i 

samma text (af Geijerstam 2006 s. 107). Resultaten av beräkningen av den enkla nominal-

kvoten redovisas i tabell 4. Naturkunskap 1b är den lärobok i naturkunskap som har högst 

enkel nominalkvot. Samhällskunskapsboken som är publicerad av samma förlag, Millennium 

SAM, är samtidigt den samhällskunskapsbok som har lägst enkel nominalkvot. Libers SAM 

har högst enkel nominalkvot av alla läroböckerna. Medelvärdet av samhällskunskapsböcker-

nas enkla nominalkvoter är något högre än naturkunskapsböckernas enkla nominalkvoter. 

 

Tabell 4. Enkel nominalkvot 

Naturkunskapsböcker Enkel nominalkvot Enkel nominalkvot Samhällskunskapsböcker 

Naturkunskap 1b 1,61 1,53 Millennium SAM 

Synpunkt NAK 1,50 1,58 Reflex SAM 

Frank NAK 1,33 1,67 Libers SAM 

Medelvärde 1,48 1,59  

 

4.4 Full nominalkvot 

Full nominalkvot baseras på antalet prepositioner, substantiv, particip, adverb, verb och 

pronomen i en text. I tabell 5 presenteras antalet ord av varje ordklass i de olika texterna. Det 

är dessa antal som har använts för att beräkna den fulla nominalkvoten. Samma data har även 

använts för att beräkna den enkla nominalkvoten, se 4.3 Enkel nominalkvot. 

 



26 
 

Tabell 5. Antal ord tillhörande olika ordklasser i läroböckerna 
 P

re
p
o
si

ti
o
n
er

 

S
u
b
st

an
ti

v
 

P
ar

ti
ci

p
 

A
d
v
er

b
 

V
er

b
 

P
ro

n
o
m

en
 

Ö
v
ri

g
t 

T
o
ta

lt
 

Naturkunskap 1b 363 846 46 206 526 404 655 3046 

Millennium SAM 311 657 19 178 430 211 576 2382 

Synpunkt NAK 268 654 25 182 435 222 496 2282 

Reflex SAM 361 824 43 181 521 241 708 2879 

Frank NAK 267 569 13 23 427 321 723 2343  

Libers SAM 263 583 38 153 349 201 532 2119 

 

Den fulla nominalkvoten är lägre för alla naturkunskapsböckerna än för samhällskunskaps-

böckerna. En ”normaltext” har en nominalkvot på 1 (Melin & Lange 2000 s. 48). Alla 

undersökta texter placerar sig högre än ”normaltexter”, Reflex SAM allra högst. För detaljer, 

se tabell 6. Alla naturkunskapsböcker har en lägre full nominalkvot än samhällskunskaps-

böckerna. Skillnaderna mellan läroböckerna är dock små. Variationsbredden för natur-

kunskapsböckerna är enbart 0,03 enheter. Variationsbredden för samhällskunskapsböckerna 

är 0,09 enheter. Skillnaden mellan samhällskunskapsböckernas och naturkunskapsböckernas 

medelvärden är 0,15 enheter. Skillnaden mellan naturkunskapsboken med det högsta värdet 

och samhällskunskapsboken med det lägsta värdet är 0,08 enheter. 

 

Tabell 6. Full nominalkvot för alla läroböckerna 

Naturkunskapsböcker Nominalkvot Nominalkvot Samhällskunskapsböcker 

Naturkunskap 1b 1,10 1,21 Millennium SAM 

Synpunkt NAK 1,13 1,30 Reflex SAM 

Frank NAK 1,10 1,27 Libers SAM 

Medelvärde 1,11 1,26  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Medelvärdena för samhällskunskapsböckerna är något högre för alla läsbarhetsfaktorer som 

har använts. Skillnaden mellan medelvärdena är olika stora i de olika testerna. Ovix och enkel 

nominalkvot ger inte högre resultat för alla samhällskunskapsböckerna än naturkunskaps-
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böckerna, vilket lix och full nominalkvot gör. En av samhällskunskapsböckerna har allra lägst 

ovix och en naturkunskapsbok har näst högst enkel nominalkvot. 

Naturkunskap 1b har ett något högre ovix och enkel nominalkvot än resterande natur-

kunskapsböcker. Resterande värden placerar sig nära naturkunskapsböckernas medelvärden. 

Mycket nära medelvärdet avseende alla läsbarhetsfaktorer, förutom lix, är dock Synpunkt 

NAK. Frank NAK placeras över medelvärdet för lix och ovix, men under medelvärdena för 

nominalkvoterna. 

Millennium SAM ligger strax under medelvärdena för samhällskunskapsböckerna i alla 

analyser förutom ovix, Reflex SAM placerar sig över och under medelvärdet i varannan analys 

och Libers SAM hamnar över i alla analyser utom ovix. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion kring de resultat som presenteras i denna uppsats. 

Skillnaderna i resultat mellan de olika läroböckerna är små, men det förekommer dock vissa 

skillnader som indikerar att samhällskunskapsböckerna totalt sett har en lägre läsbarhet än 

naturkunskapsböckerna. 

Av de läroböcker som har analyserats här är Libers SAM den som är svårast att förstå 

utifrån lix och enkel nominalkvot. Millennium SAM har högst ovix och Reflex SAM har högst 

full nominalkvot. Om alla läsbarhetsfaktorer ses som lika avgörande för läroböckers läsbarhet 

skulle detta betyda att Libers SAM är den av läroböckerna med lägst läsbarhet. Skillnaderna 

mellan de olika läroböckerna är dock små och vilken av läsbarhetsfaktorerna som ger den 

mest korrekta bilden av en texts läsbarhet kan diskuteras. Den bästa bilden fås troligtvis när så 

många läsbarhetsfaktorer som möjligt analyseras tillsammans (jfr Björnsson 1968 s. 113). 

 

5.1 Lix 

De resultat som lix ger indikerar att texterna i samhällskunskapsböckerna präglas av en något 

lägre läsbarhet än texterna i naturkunskapsböckerna. Detta går emot resultat från andra under-

sökningar, där det har framkommit att de naturvetenskapliga texterna som elever läser i 

skolan ofta är mycket informationstäta (Lemke 1990 s. 129 f.). Uppräkningar, vilka ofta 

förekommer i långa meningar i texter med nominal stil (Hellspong & Ledin 1997 s. 78), finns 

också i både samhällskunskapsböckerna och i naturkunskapsböckerna. 

De resultat som har framkommit i denna undersökning ger ett lixmedelvärde på 47 för 

samhällskunskapsböckerna och 43,7 för naturkunskapsböckerna. Detta placerar samhälls-

kunskapsböckerna bland svåra böcker och naturkunskapsböckerna bland de medelsvåra 

(Björnsson 1968 s. 89). Saklitteratur och samhällskunskapsböckerna uppnår samma lix. 

Naturkunskapsböckerna placerar sig mellan dags- och veckotidningar och saklitteratur 

(Björnsson 1968 s. 92-105). Texterna som läses vid gymnasiet har betydligt lägre lix i en av 

Björnssons undersökningar än i min undersökning (Björnsson 1968 s. 223). Alla läroböcker i 

min undersökning placerar sig också över Melins högstadieböcker (Melin 1995 s. 101), men 

naturkunskapsböckerna hamnar under Danielsons gymnasieläroböcker. Samhällskunskaps-

böckerna är dock nära eller desamma som resultaten i studier utförda av Danielson och 

Sandqvist, det vill säga 47 (Melander 1995 s. 34). Enligt Björnssons data placerar sig 
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samhällskunskapsböckerna inom spannet för svåra läroböcker som används i årskurs 1 på 

gymnasiet och precis på gränsen för läroböcker för årskurs 2. Naturkunskapsböckerna 

placeras inom spannet för normalsvåra böcker för hela gymnasietiden (Björnsson 1968 s. 

225). 

Jämförelser mellan min undersökning och andras ger inga entydiga svar. Både natur-

kunskapsböckerna och samhällskunskapsböckerna placerar sig över och under resultat från 

andra undersökningar. Samhällskunskapsböckerna klassificeras dock som svåra enligt 

Björnsson, vilket inte naturkunskapsböckerna gör. 

Björnssons data är från 1960-talet. Mycket kan ha förändrats sedan dess avseende lix i 

läroböcker. En jämförelse med de betydligt nyare resultat som Melander presenterar indikerar 

att läroböckers lix har ökat sedan 1960-talet (Melander 1995 s. 34). Mina resultat pekar dock 

på motsatsen eftersom de lix som presenteras av Melander är högre eller lika höga som 

resultaten i min undersökning. 

 

5.2 Ovix 

Ovix för läroböckerna i de två ämnena är mer lika varandra än deras lix. Båda läroboks-

grupperna placerar sig mellan jämförelsetalen för tidningar och debattexter och strax under 

jämförelsetalet för läroböcker från 1977 (Melin & Lange 2000 s. 167). Läroböckerna placerar 

sig samtidigt långt under det lägsta jämförelsetalet, tillhörande bruksprosa, som Melin och 

Lange presenterar (Melin & Lange 2000 s. 167). Läroböckerna når inte heller upp till det ovix 

som Sandqvist presenterar för gymnasieläroböcker från 1950- och 1980-talen (Sandqvist 1995 

s. 156), dock når de nästan upp till det ovix på 71 som Nyström presenterar för läroböcker 

(Nyström 2000 s. 176). Läroböckerna som jag har undersökt hamnar över de läroböcker för 

högstadiet som Melin har undersökt (Melin 1995 s. 101). 

Läroböckerna som har undersökts här har ett något lägre ovix än läroböckerna i alla andra 

presenterade undersökningar. Detta indikerar att läroböckerna som har undersökts här har 

högre läsbarhet än andra läroböcker som är skrivna för gymnasieskolan. 

 

5.3 Nominalkvot 

Många tidigare undersökningar gör ingen skillnad mellan enkel och full nominalkvot. Därför 

presenteras diskussionen om enkel och full nominalkvot tillsammans i detta avsnitt. 
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Det förväntade resultatet var att naturkunskapsböckerna har en högre nominalkvot än 

samhällskunskapsböckerna. Detta är dock inte fallet, se tabell 4 för resultatet av enkel 

nominalkvot och tabell 6 för full nominalkvot. Alla samhällskunskapsböckerna har högre 

enkel och full nominalkvot än naturkunskapsböckerna. Medelvärdena för naturkunskaps-

böckernas och samhällskunskapsböckernas enkla nominalkvoter ligger dock mycket nära 

varandra, likaså värdena för den fulla nominalkvoten. Den fulla nominalkvoten är något lägre 

än värdena för den enkla nominalkvoten och placerar sig runt jämförelsevärdet för läroböcker 

som Melin och Lange presenterar. Naturkunskapsböckerna är strax under och samhälls-

kunskapsböckerna är strax över det jämförelsevärdet (Melin & Lange 2000 s. 168). Den enkla 

nominalkvoten placerar sig dock över alla jämförelsevärden, se tabell 4 (Melin & Lange 2000 

s. 168). Sandqvists undersökning av gymnasieböcker i historia från 1950-talet ger en 

nominalkvot som är exakt lika stor som den enkla nominalkvoten för samhällskunskaps-

böckerna i min undersökning. Läroböckerna från 1980-talet placerar sig mellan den enkla och 

den fulla nominalkvoten för läroböckerna i min undersökning (Sandqvist 1995 s. 159). Alla 

värden för läroböckerna i min undersökning är högre än standardvärdet för läroböcker 

anpassade för högstadiet (Melin & Lange 2000 s. 48). Alla läroböckerna kan klassificeras som 

nominala, deras kvoter är större än 1 i båda analyserna. 

Intressant är den stora skillnaden mellan den enkla och den fulla nominalkvoten i min 

undersökning. Det är antalet prepositioner och particip i förhållande till antalet adverb och 

pronomen i texterna som har givit detta utslag. Detta visar att även dessa ordklasser kan vara 

avgörande för en texts läsbarhet. Antalet particip i texterna är till exempel få men inverkar 

ändå på kvoternas storlek. 

 

5.4 Sammanfattning av diskussion 

Inga entydiga svar fås vid jämförelse mellan min och tidigare nämnda undersökningar 

avseende lix och nominalkvoter. Ovix för läroböckerna i min undersökning är dock lägre än 

för läroböcker i jämförda studier. Den enkla nominalkvoten är något högre än den fulla 

nominalkvoten för alla läroböckerna på grund av antalet adverb och pronomen i förhållande 

till antalet prepositioner och particip. Det förväntade resultatet var att naturkunskapsböckerna 

skulle ha en lägre läsbarhet än samhällskunskapsböckerna. Detta verkar dock inte vara fallet. 

Samhällskunskapsböckernas medelvärden är högre än naturkunskapsböckernas medelvärden i 
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lix, ovix, enkel och full nominalkvot. Medelvärdena för de olika läroböckerna ligger dock 

mycket nära varandra. 
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6 Avslutning 

Undersökningen stödjer inte det intryck som jag har av att samhällskunskapsböcker är mer 

läsbara än naturkunskapsböcker. Alla resultat pekar på motsatsen. De samhällskunskaps-

böcker som ingår i denna undersökning har tillsammans något högre lix, ovix, enkel nominal-

kvot och full nominalkvot än de undersökta naturkunskapsböckerna. Detta pekar på att natur-

kunskapsböckerna har en något högre läsbarhet än samhällskunskapsböckerna. 

Svårigheten med naturkunskapsböckerna skulle dock kunna finnas på andra nivåer i 

texterna. För att ta reda på detta behövs vidare undersökningar av läroböckernas stycke-

indelning, bildtexter, bilder och andra nivåer av brödtexten. Metoder som används inom 

systemisk funktionell grammatik kan vara intressanta att använda vid fortsatta under-

sökningar. Även undersökningar av elevers läsförståelse av de olika böckerna skulle kunna ge 

en bredare bild av böckernas faktiska läsbarhet. Kanske ligger svårigheten på ett semantiskt 

plan, med obefintliga begreppsförklaringar och otydliga beskrivningar i naturkunskaps-

böckerna, eller kanske i samhällskunskapsböckerna. En vidare undersökning krävs för att 

klargöra detta. Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att svårigheten i naturkunskap ligger 

inom andra ämnesområden än just hållbar utveckling och därför inte upptäcks inom denna 

undersökning. För att klargöra detta skulle läsbarhetsundersökningar av hela läromedel 

behövas, kompletterade med läsarundersökningar av elevers förståelse av texterna i 

förhållande till kunskapskraven (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 2011). 
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