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Sammandrag 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den språkliga utformningen av två läroböcker 

med avseende på aspekter som kan antas ha betydelse för andraspråkselevers läsförståelse. 

Även en jämförelse görs mellan läroböckerna. I analysen undersöks i vilken utsträckning 

kausalitet framkommer och hur röst kan se ut i läroböckerna. Läroböckerna är avsedda för 

årskurs 7–9 i ämnet hem- och konsumentkunskap. Resultaten indikerar att de språkliga 

variablerna röst och kausalitet förekommer i stor utsträckning i de undersökta läroböckerna. 

Detta kan bidra till en ökad läsförståelse för andraspråkselever. Resultaten indikerar också 

att läroböckerna generellt sett inte skiljer sig åt i förekomsten av röst och kausalitet.  

 

 

 

 

Nyckelord: röst, kausalitet, svenska som andraspråk, lärobok, hem -och 

konsumentkunskap, läsbarhet  
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1. Inledning 
1.1 Inledning 

Svenska klassrum består idag av elever från många olika länder med skilda erfarenheter och 

bakgrunder. Att vara medveten om vilka språkliga variabler som minskar eller ökar 

läsbarheten i en lärobokstext utifrån ett andraspråksperspektiv kan öka möjligheten för lärare 

att ta hänsyn till det flerspråkiga klassrummet.  I den svenska skolan ska alla elever ha rätt 

till likvärdig utbildning och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. I Läroplanen för grundskolan 2011 (lgr11) framkommer det att undervisningen 

”…ska även främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2011:8). Idag 

ser den svenska skolan annorlunda ut i jämförelse med den skola som fanns för bara 10 eller 

20 år sedan. Idag finns det flera mångkulturella skolor än förut vilket ställer lärare inför svåra 

utmaningar eftersom allt fler elever kan ha ett annat modersmål än svenska (Löthagen m.fl. 

2012:9). En av dessa utmaningar kan innefatta vilka lärobokstexter läraren väljer att använda 

i sin undervisning. 

      Eftersom undervisningen i skolan till stora delar bygger på att eleven hämtar information 

från tryckta texter, framförallt lärobokstexter (Reichenberg 2014:12, Ransgart 2006:3), kan 

det vara viktigt för lärare att ha kunskap om hur språket i lärobokstexter kan underlätta eller 

försvåra förståelsen av innehållet för andraspråkselever. Många av skolans lärobokstexter 

utgår också ofta ifrån en helt annan kulturell referensram än andraspråkselevers kulturella 

referensram. Detta är också en faktor som kan försvåra förståelse av en lärobokstext för en 

andraspråkselev (Löthagen m.fl. 2012:97). Lärobokens språkliga utformning kan vara en 

avgörande faktor för elevernas förståelse av lärobokstexter. Monica Reichenberg (2000) har 

i sin avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter: En studie av elevers förståelse av olika 

textversioner kunnat visa att lärobokstexternas kausalitet och röst påverkar elevernas 

förståelse av texten. Textens kausalitet beskriver orsakssambanden och textens röst är de 

språkliga inslag som bidrar till att minska avståndet mellan läsaren och text (ibid:83, 87). 

     Fram till 1992 genomgick läroböcker en statlig läromedelsgranskning. Granskningen 

undersökte både språkliga och didaktiska aspekter hos läroböckerna innan de började att 

användas i undervisningen (Reichenberg 2000:31, Reichenberg 2014:15). Nu när denna 

statliga läromedelsgranskning har upphört bär den enskilda läraren istället ansvaret för vilka 

läroböcker som är lämpade i undervisningen (Reichenberg 2014:15). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den språkliga utformningen av två läroböcker i 

hem- och konsumentkunskap med avseende på andraspråkselevers läsförståelse. Den 

språkliga utformningen i dessa två läroböcker ska sedan jämföras med varandra. Utifrån 

detta övergripande syfte ställer jag följande frågor: 

 

• I vilken utsträckning framkommer kausalitet i läroböckerna? 

 

• Hur ser lärobokstexternas röst ut? 

 

• Vilka likheter och skillnader visar de undersökta läroböckerna i förekomsten av röst 

och kausalitet med avseende på andraspråkstalare? 

 

Jag har två hypoteser vilka jag kommit fram till efter en första anblick av de två läroböcker 

som ingår i denna studie. Min första hypotes är att den nyare läroboken från 2015 innehåller 

en mindre grad av röst, därför att läroboken innehåller mer bilder i förhållande till text i 

jämförelse med läroboken från 2012. Min andra hypotes är att kausaliteten är snarlik mellan 

läroböckerna, efter en första anblick baserat på det intryck läroböckerna givit mig.   
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2. Bakgrund 
Innebörden av begreppet andraspråkstalare kan ibland vara vilseledande.  Det finns olika 

sätt att beskriva och definiera en andraspråkstalare. För att vara tydlig med min definition i 

denna uppsats har jag därför valt att utgå ifrån Niclas Abrahamssons, professor i svenska 

som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholm Universitet, 

beskrivning av en andraspråkstalare. Först definieras begreppet andraspråkstalare. Sedan 

kommer begreppet läsförståelse att lyftas fram. Till sist kommer en kort presentation av 

ämnet hem- och konsumentskap.  

2.1 Definition av andraspråkstalare  
Enligt Abrahamsson (2009:13) behövs en grundläggande distinktion mellan ett förstaspråk 

och andraspråk när man talar om andraspråksinlärning. Vidare skriver han att ett förstaspråk 

är det språk en individ tillägnat sig först genom ett naturligt inflöde i interaktion med 

vårdnadshavare eller föräldrar. Ett andraspråk brukar betecknas som det språk som lärs in 

efter att förstaspråket etablerats eller börjat att etablerats. I språkvetenskapliga sammanhang 

brukar förstaspråket och modersmålet likställas (ibid). Det betyder att modersmålet brukar 

definieras som det först tillägnande språket eller det språk någon först exponerats för (ibid). 

Det betyder inte att modersmålet/ förstaspråket alltid är elevens starkaste språk. Tvärtom är 

det vanligt att en individ i slutändan behärskar andraspråket bättre om andraspråket är 

majoritetsspråket i det samhälle som individen lever i enligt Abrahamsson (ibid). 

Abrahamsson förtydligar termerna förstaspråk respektive andraspråk.  Han definierar 

förstaspråk och andraspråk utifrån den ordningsföljd som en individ exponerats för dem och 

inte utifrån hur väl individen behärskar språket eller identifierar sig med det. Vidare 

beskriver han två typer av tvåspråkighet: Simultan tvåspråkighet och 

successiv/flerspråkighet. Simultan tvåspråkighet är när individen lär sig båda språken 

samtidigt och successiv/flerspråkighet är när en individ lär sig ett andraspråk efter att 

individen lärt sig förstaspråket (ibid:14).  

     En annan distinktion som brukar göras är den mellan andraspråk och främmandespråk. 

Andraspråket är ett språk som lärts in i den miljö där språket används och fungerar som 

huvudsakligt kommunikationsspråk medan främmandespråk är ett språk som lärs in i en 

miljö där språket inte används i vanliga fall. Ett exempel på ett främmandespråk är när en 

individ lär sig engelska, tyska, franska i den svenska skolan, medan andraspråket är när 

individen lär sig det svenska språket i Sverige som ett andraspråk (Abrahamsson 2009:14–

15).  

 



 

 
 

5 

2.2 Läsförståelse 
Det är i mötet mellan texten och läsaren som förståelse av textens innehåll formas enligt 

Caroline Liberg (2001:1). Vidare skriver hon att en mängd olika faktorer som exempelvis 

läsarens lingvistiska kompetens, ämneskunskaper och textens uppbyggnad påverkar läsarens 

tolkning av texten. Faktorer som läsarens förhållningsätt till innehållet samt läsarens 

kulturella och sociala levnadsvillkor är också faktorer som påverkar enligt Liberg (ibid). 

Liberg (ibid:2) beskriver också i sin text att läsförståelsen för personer är kontextuell och 

inte enbart beroende av texten i sig.  

     Reichenberg (2013:214) hävdar att för att förstå innebörden av en text räcker det inte med 

att endast koda av orden utan läsaren behöver också kunna läsa mellan raderna. Wolfgang 

Iser (1972:5) benämner denna utelämnade information som textens tomma luckor. Förmågan 

att kunna läsa mellan raderna kallas att inferera (Reichenberg 2014:61). Med det menas att 

läsaren tolkar textens tomma luckor med hjälp av tidigare erfarenheter förkunskaper om 

ämnet. Detta innebär att ingen människa läser en text på samma sätt eftersom alla människor 

har olika referensramar och förförståelse av det stoff som en text innehåller menar 

Reichenberg.  

    När elever möter faktatexter i skolan kan de innehålla många satsförkortningar, svag 

textbindning, passiva verbformer samt en hög koncentration av substantiv (Reichenberg 

2013:215). Enligt Reichenberg försvårar dessa element förståelsen texten och menar att det 

kan bli en stor belastning för andraspråkselever. Forskning visar att andraspråkselever är 

överrepresenterade i gruppen svaga läsare (Lundberg & Reichenberg 2009:25). Texterna blir 

svåra därför att de ofta har en hög grad av informationstäthet vilket medför många 

överhoppade tankeled. Det krävs då att läsaren infererar vilket en svag läsare ofta har svårt 

med (Reichenberg 2013:214–215, Reichenberg 2014:62). Enligt Reichenberg (2014:12) 

finns negativa aspekter såsom att inte förstå innehållet i en text och hon hävdar att det kan 

leda till att eleven får en negativ självbild, känner uppgivenhet eller blir passiv. Vidare 

skriver Reichenberg att detta i förlängningen kan leda till att eleven börjar undvika att läsa 

och därmed undgår att utveckla sin läsförståelse och sitt ordförråd. Fortsättningsvis kan detta 

även leda till försämrade ämneskunskaper (ibid:12). 

     Eftersom stor del av lärandet i skolan sker genom faktatexter i läroböcker kan särskilt 

svaga läsare bli påverkade negativt (Reichenberg 2014:12). Därför kan det vara viktigt för 

läraren att vara medveten om lärobokstexters inverkan på elevers inlärning i undervisningen.  
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2.2 Hem- och konsumentkunskap 
I Lgr11 ingår det obligatoriska ämnet hem- och konsumentkunskap som en del av 

undervisningen. Ämnet är tvärvetenskapligt med både teoretiska och praktiska inslag. 

Förståelse kring bland annat konsumenträttigheter studeras teoretiskt vilka varvas med mer 

praktiska inslag såsom matlagning och andra vardagliga sysslor. Ämnet läses av personer 

som studerar i grundskolan. De läroböcker som ingår i denna studie förekommer i vissa 

skolors undervisning.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkter som denna studie vilar på utgår ifrån att röst och kausalitet är 

faktorer som påverkar en texts läsbarhet. Textens röst är de språkliga inslag som bidrar till 

att minska avståndet mellan läsaren och text (Reichenberg 2000:53-55). Lundberg & 

Reichenberg (2008:56) menar att textens röst påverkar läsarens förståelse av innehållet i en 

text. Genom att förse en text med en ökad grad av röst menar Lundberg & Reichenberg kan 

öka läsarens förståelse av texten. Att förse en text med en ökad grad av röst kräver en 

balansgång betonar Lundberg & Reichenberg (ibid:58): ”För mycket röst och detaljer finns 

det en risk att läsaren antingen tröttnar eller också förlorar bort sig i detaljerna”. 

 

3.1 Röst 
 Reichenberg (2000:86-88) använder tre underkategorier till röst som hon benämner som 

activity, orality och connectivity. Hädanefter kommer jag att använda begreppet dynamik 

istället för activity, muntlighet istället för orality samt närhet istället för connectivity, i 

enlighet med hur Martin Ransgart (2006:11) använder dessa begrepp i en studie. Detta för 

att underlätta läsningen av undersökningen då begreppen passar bättre in i texten när de är 

översatta till svenska. Nedan kommer en kort presentation av dessa underkategorier som 

tillsammans utgör termen Röst.  

3.1.1 Dynamik 

Den första underkategorin är dynamik. Reichenberg (2000:54) anser att när en text 

kännetecknas av en hög grad dynamik blir texten enklare för läsaren att förstå. Om texten 

har en låg grad av dynamik blir texten svårare för läsaren att förstå. En hög grad av dynamik 

kännetecknas även av att texten innehåller många dynamiska verb i aktiv form. Dessa verb 

beskriver en förändring eller en konkret handling som exempelvis ”berätta” och ”resa”. 

Motsatsen till dynamiska verb är statiska verb som istället beskriver ett tillstånd, exempelvis 

”har”, ”bor” och ”är” (Hellspong & Ledin 1997:69-70). Om en text karakterisar av mycket 
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dynamik innebär detta, enligt Reichenberg (2000:87), att verben står i aktiv form istället för 

passiv verbform samt att texten omfattar bestämda pronomen, dvs demonstrativa eller 

personliga pronomen. Passiva verbformer bidrar ofta till att subjekten blir vaga eller 

obestämda, vilket tenderar att distansera författaren från läsaren.  

Genom använda sig av obestämda pronomen som ”man” och ”någon” skapas en distans 

mellan läsaren och författaren. Jämför exempelvis med bestämda pronomen som jag, du och 

den här (ibid: 54, 87). Texten ska dessutom inte hålla många verb i passiv form, 

satsförkortningar samt andra syntaktiska konstruktioner där subjekten är obestämda och 

vaga eftersom dessa språkliga drag kan försvåra förståelsen av det lästa för exempelvis en 

andraspråkstalare (ibid:54). 

 

3.1.2 Muntlighet 

 Den andra underkategorin är muntlighet. En hög grad av muntlighet innebär att textens språk 

kännetecknas av att texten innehåller många, för eleven, vardagliga ord och uttryck som 

exempelvis ordet ”liksom”. Texten innehåller då också flera inslag av dialog (Reichenberg 

2000:54). Enligt Hellspong & Ledin (1997:78–79) anses en text informationstät om den 

innehåller fler substantiv än verb och pronomen. När en text är informationstät kan det vara 

svårt för svaga läsare att ta till sig innehållet (Melin 1995:100). Därför kan det vara en bra 

indikator på om läroböckerna är anpassade till andraspråkselever eftersom en del av dem 

kan ha det svårare att tillgodogöra sig texten då svenska inte är deras förstaspråk. 

 

3.1.3 Närhet      

Den tredje och sista underkategorin är närhet. En hög grad av närhet innebär att författaren 

på olika sätt skapar en närhet mellan läsaren och texten genom tilltal, menar Reichenberg 

(2000:89). Detta kan ske genom att författaren vänder sig direkt till läsaren i texten. 

Exempelvis genom att författaren ställer frågor till läsaren såsom: ”Du kanske har undrat 

varför vi har lagar?” (ibid).  Närhet kan också skapas genom att författaren uppmanar 

läsaren, uttrycker känslor eller drar egna slutsatser. Ett exempel på detta som Reichenberg 

lyfter fram är: ”Tack och lov så har vi vatten, annars skulle vi dö av hunger och törst.” 

(Reichenberg 2000:54, Ransgart 2006:10). Samtidigt hävdar Ransgart (2006:11) att 

begreppet röst är ett komplicerat begrepp som innefattar en mängd olika språkliga fenomen.  

Ransgart framhåller att underkategorierna dynamik, muntlighet, och närhet inte alltid är 

tydligt avgränsade från varandra och hävdar att dynamiska drag, som enligt Reichenberg är 

en faktor för en texts dynamik, även i vissa fall skulle kunna vara en faktor för en texts 

muntlighet. Vidare påpekar Ransgart (2006:11) att ”ett större problem med definitionerna är 
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att de är vagt formulerade och rymmer exemplifieringskonstruktioner, vilket tyder på att det 

finns andra språkliga uttryck som kan läsas in i dem”. Trots Ransgarts kritik kommer dessa 

begrepp att användas eftersom metoden i denna studie är inspirerad av den metod som 

Reichenberg använder i sin studie. 

 

3.2 Kausalitet  
I detta avsnitt kommer att ges en översikt av olika typer av textbindning. Anledning till detta 

upplägg är att ge läsaren ett bredare perspektiv på textbindningens roll. Sedan beskrivs 

textbindning som berörs i denna studie mer ingående. 

En annan faktor som påverkar läsarens förståelse är textens kausalitet (Reichenberg 2000: 

81–82, Ransgart 2006:7). Med det avser Reichenberg de språkliga drag som underlättar eller 

tydliggör orsak-verkan-samband i en text för läsaren såsom subjunktionerna däremot, ändå 

och men (Reichenberg 2000: 81–82, Ransgart 2006:7). Om en text innehåller en hög grad 

av kausalitet kan andraspråkselevers läsförståelse upphöjas till liknande nivåer som 

förstaspråkselevers läsförståelse (Löthagen m.fl. 2012:97). 

     Reichenberg (2014:25) anser att svaga läsare kan ha svårt att upptäcka orsakssambanden 

i en text vilket leder till att de att de får svårt med att förstå hur saker och ting hänger ihop i 

texten. Hellspong & Ledin (1997:35) poängterar textbindningens roll, dvs hur textens satser 

och meningar samspelar med varandra för att skapa koherens, dvs sammanhang i texten. De 

bedömer att läsningen kan underlättas om det finns en sammanhängande röd tråd i texten 

som läsaren kan följa. Detta kan exempelvis ske genom att författarnas (ibid:81) budskap 

framförs på ett tydligt och genomgående sätt eller att författarna tydliggör de logiska 

sambanden tydliga mellan meningarnas olika led. Hellspong & Ledin (1997:81) skiljer på 

tre typer av textbindningar: referensbindning, tematisk bindning och konnektivbindning. 

Referensbindning illustreras med följande exempel: 

 
Bakterie på BB dödade nybliven mamma. En nyförlöst kvinna på Södersjukhuset i Stockholm har 
avlidit i barnsäng efter att ha blivit smittad av den s k mördarbakterien, streptokock A (Hellspong & 
Ledin 1997:81). 

 

I exemplet ovan framkommer mamman och bakterien som de viktigaste referenterna, dvs. 

”en nyförlöst kvinna” refererar tillbaka till ”nybliven mamma” och ”mördarbakterien” syftar 

tillbaka till ”Bakterie”, och eftersom dessa två ord återkommer får texten ett sammanhang. 

Det är alltså ordens syftning, deras referens, som skapar referensbildningen och inte ordens 

betydelse anser Hellspong & Ledin (1997:81). Exempelvis har ordet mamma och kvinna 



 

 
 

9 

inte samma betydelse, däremot används orden för att peka ut samma referent i exemplet ovan 

(ibid). 

     Tematisk bindning bygger på tema-rema-principen. Det innebär att 

kommunikationsmönstret går från det bekanta till det obekanta enligt Hellspong & Ledin 

(1997:85). Ett samspel mellan tema och rema skapar ett sammanhang i texten, där tema står 

för det gamla och kända och rema står för det nya och okända i texten (ibid). Tema placeras 

vanligen i början av en mening medan rema placeras i slutet av en mening och på så sätt 

tydliggörs sammanhanget i texten (ibid). 

     Konnektivbindningar är de språkliga markörer som för samman meningar och satser 

(Hellspong & Ledin 1997:85). Ett exempel på ett konnektivbindning är ordet därför. Denna 

språkliga markör tydliggör två meningars logiska samband kallas enligt Hellspong & Ledin 

(ibid) för en konnektiv.  

   Hellspong & Ledin (1997:88) skiljer på fyra huvudgrupper av konnektivbindning: additiv-

, temporal-, adversativ- och kausal konnektivbindning. Additiv konnektivbindning är de 

konnektivbindningar som avser tillägg. Några exempel på dessa konnektivbindningar är och, 

samt, även, också, dessutom. Temporal konnektivbindning är de konnektivbindningar som 

avser tidsförhållanden (ibid). Vanliga markörer inom denna kategori är ord som när, då, 

sedan, innan. Adversativ konnektivbindning är de konnektivbindningar som indikerar 

motsatsförhållanden (ibid). Exempel på vanliga markörer inom denna kategori är men, dock, 

däremot, trots att, ändå. Kausal konnektivbindning syftar på orsakssamband och exempel 

på vanliga markörer är eftersom, därför, följaktligen, så att, om, för att. Vidare belyser 

Hellspong & Ledin (ibid:89) att additiva bindningsmarkörer används ofta för att hålla ihop 

påståenden som förekommer i beskrivande texter. Temporala bindningsmarkörer används 

för att hålla ihop berättande texter. Kausala bindningsmarkörer används ofta i utredande 

texter medan adversativa bindningsmarkörer används oftare i argumenterande texter. 

     Hellspong & Ledin (1997:88) hävdar att additiva och temporala konnektivbindningar kan 

vara svaga. De skriver att additiva konnektivbindningar signalerar endast att det som skrivits 

hänger ihop med det som tidigare skrivits, medan temporala bindningarna endast avslöjar att 

det är tiden som styr textens förlopp. Samtidigt lyfter författarna fram att adversativa och 

kausala bindningar kan indikera på motsättningar, problem, förutsättningar, och 

konsekvenser, vilket kan bidra till att göra en text mer sammanhängande. Därför kommer 

endast kausala och adversativa konnektiver att undersökas i denna studie. Detta eftersom 

dessa konnektiver tydliggör information som framkommer i en text medan övriga 

konnektiver antingen binder ihop satser eller anger textens tidsförlopp. Även Reichenberg 

(2000:84) undersöker kausala och adversativa konnektiver i sin studie.  
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     För att ytterligare förtydliga dessa fyra huvudgrupper (markerade i fetstil) samt deras 

undergrupper (inte markerade i fetstil), så presenteras dessa i tabell 1 samt vilka 

undergrupper som denna studie undersökt närmare. Dessa undergrupper har markerats med 

ett ”X” i tredje kolumnen: 
 
Tabell 1. Additiva, temporala, adversativa och kausala konnekiver  

Huvudgrupper och 

undergrupper  

Exempel på konnektiver Undersökta (x) i 

denna studie 

Additiv  och, dessutom - 

Ordning  för det första, dels  - 

Alternativ  eller - 

Specificering  t.ex., bl.a. - 

Omformulering  med andra ord, snarare - 

Spatial (rumslig) där - 

Temporal när, då - 

Adersativ men, dock X 

Koncessiv (medgivande) trots att, ändå X 

Kausal  eftersom, därför X 

Konsekutiv (konsekvens) följaktligen, så att X 

Konditional (villkor) om X 

Final (avsikt) för att X 
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4. Tidigare forskning 
4.1 Läsbarhetsforskning i ett historiskt perspektiv 

I detta avsnitt ges först en kort bakgrund till hur läsbarhetsforskning har utvecklats ur ett 

historiskt perspektiv. Sedan lyfts även andraspråksläsningens framväxt utifrån Reichenbergs 

(2000:32) forskning.  

Läsbarheten i en text beror på en rad olika faktorer, vilka påverkar om texten blir lättläst 

eller svårläst. Läsbarhetsbenämningen används ibland som en sammanfattande term för de 

innehållsliga, språkliga och typologiska aspekterna i en text, men kan även användas när 

endast en av aspekterna berörs (Platzack 1974:9). Den moderna forskningen om läsbarhet 

uppstod i början av 1920-talet i USA. Under 1920-talet fokuserade läsbarhetsforskningen 

mest på ord- och meningsföljd vilket resulterade i uppkomsten av olika läsbarhetsformler. 

En av dessa läsbarhetsformler som konstruerades var Reading Ease (Reichenberg 2000:32). 

Denna formel mäter läsbarhet med hjälp av variablerna ordlängd (mätt i stavelser) och 

meningslängd (mätt i ord). Ett resultat av detta var att korta meningar och ord ansågs vara 

lättare att läsa och förstå (ibid). Detta förhållningssätt till läsbarhet har dock fått kritik i 

efterhand eftersom korta meningar och ord ofta innebär att sammanhanget i texten försvinner 

(ibid:34). Kritiken mot läsbarhetsformlernas tillkortakommanden ledde till att forskningen 

började röra sig mot ett bredare textlingvistiskt perspektiv (ibid).  

Under 1970- och 1980-talet började man sedan undersöka texter på såväl mikro- som 

makronivå. Ur ett mikroperspektiv undersöktes hur meningarnas informationsdelar var 

knutna till varandra och hur de samspelade för att bilda en textuell helhet vid läsning. Ur ett 

makroperspektiv undersöktes bland annat hur texten som helhet var disponerad och hur dess 

olika innehållsblock var relaterade till varandra (ibid). Då tog också svensk 

läroboksforskning fart på allvar. Ett utmärkande drag för denna forskning var att den 

uteslutande behandlade läroböckers läsbarhet utifrån ett förstaspråksperspektiv. I den 

svenska läsbarhetsforskningen under tidigt 70-tal undersöktes ord- och meningslängd för att 

sedan, under senare delen av 70-talet, gå mot ett mer textlingvistiskt perspektiv (ibid:35). 

     När det gäller forskning kring andraspråksläsning är den inte lika omfattande som 

forskning om förstaspråksläsningen. Detta beror enligt Reichenberg (2003:37) på det stora 

inflytande som Goodmans teorier om läsprocessen har haft. Goodman (1988:20) hävdade 

att det endast finns en läsprocess och att den processen ser likadan ut oavsett erfarenheter 

och språk. Utifrån denna teori behövdes därför ingen forskning om andraspråksläsning. 

Goodmans teori började dock ifrågasättas under 1970-talet vilket ledde till att forskningen 

kring andraspråksläsning ökade. En annan orsak till att forskningen kring 
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andraspråksläsning tog fart var 1960- och 1970-talets arbetskraftsinvandring och 1980- och 

1990-talets flyktingströmmar. Arbetskraftinvandringen och flyktingströmmarna ledde till en 

språklig, etnisk och kulturell heterogenitet som var ny i flera länder i nord- och västeuropa. 

Detta ledde till att forskare började undersöka läsprocessen utifrån ett andraspråksperspektiv 

(Reichenberg 2000:38). 

 

4.2 Relevant forskning om läsbarhet för andraspråkselever 

I detta avsnitt kommer ett flertal relevant forskning om läsbarhet för andraspråkselever att 

presenteras. De forskare jag utgår ifrån är Verhoeven (1987), Pretorius (1996), Beck m.fl. 

(1991) och Beck m.fl. (1995), Reichenberg (2000), Ransgart (2003), Olvegårds (2014) samt 

Ekvall (1995).  

   I en studie från 1987 följde Verhoeven (1987:102,195) 74 turkiska lågstadieelever och 

jämförde dem med jämnåriga holländska elever under två års tid. I studien kom Verhoeven 

fram till att både holländska och turkiska elever lättare förstod de texter som innehöll explicit 

uttryckta sammanhang. Studien visade också att det var svårare för dem att dra slutsatser om 

texterna innehåll när de byggde på underförstådd information (ibid). Reichenberg (2003:38) 

hävdar att Verhoevens studie är värdefull på grund av att den fokuserar på andraspråksläsares 

svårigheter med inferensfrågor. 

    Pretorius utförde en studie 1996 där hon undersökte hur kausalitet påverkar 10-åringars 

förståelse av lärobokstexter. Detta undersökte hon genom att manipulera existerande 

lärobokstexter så att de fick en högre respektive lägre grad av kausalitet (Pretorius 

1996:388). Resultaten visade att elever som läste texter med högre grad av kausalitet inte 

bara kom ihåg texten bättre utan även att förmågan att inferera förbättrades. Detta till skillnad 

från eleverna som läste texter med lägre grad av kausalitet där förmågan att inferera var 

sämre i jämförelse (ibid:397).  

     I en annan studie undersökte Beck m.fl. (1991) hur texter som bearbetats med ett 

textprocessperspektiv, vilket gör kausala samband tydligare påverkar läsarna. I sina 

textbearbetningar använde de ett kognitivt textprocessperspektiv. Det innebär att läsaren 

hela tiden identifierar ny information och avgör hur den nya informationen hänger ihop med 

deras förkunskaper och det som tidigare presenterats i texten. Detta gör att läsaren konstant 

uppdaterar sin tolkning om textens budskap (ibid:254). Om texten hindrar läsaren att förstå 

hur olika delar i texten hänger samman kan läsförståelsen försämras. Bristen på tydliga 

samband mellan händelser är exempel på faktorer som försvårar förståelsen av en text. Målet 

med textbearbetningarna var därför att skapa texter som kan hjälpa läsaren att se samband i 

texten genom att tydliggöra orsakssamband med hjälp av konnektiver (ibid:256-260). I 
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studien svarade 95 elever på öppna frågor och berättade fritt om vad de kom ihåg från både 

den ursprungliga texten och den bearbetade textversionen. Resultaten visade att de elever 

som hade läst den bearbetade textversionen, där orsakssambanden tydliggjorts, kom ihåg 

betydligt större delar av textens innehåll och svarade korrekt på fler frågor om textens 

innehåll än de elever som hade läst ursprungstexten. Resultaten visade även att 

förändringarna i texten förbättrade kvalitén i elevernas svar. Detta innebar att eleverna inte 

bara kom ihåg mer av texten, utan även mer av det som var viktigt i texten (ibid:264). Beck 

m.fl. hävdar samtidigt att även om en text är sammanhängande och därmed bidrar till en 

ökad läsförståelse, så bör målet vara att försöka få läsaren att engagera sig i texten.  

    De två senaste årtiondena har kritik riktats mot amerikanska läroböcker i historia vilka 

utmärkts av att upprätthålla en distans till läsarna istället för att tala till dem och på så sätt 

engagera läsarna (Beck m.fl.1995:220). Därför bearbetade Beck m.fl. samma lärobokstexter 

och gav dem mer av variabeln röst, vilket Reichenberg även lyfter (Reichenberg 2000:53–

54). Det innebar att de nu hade fyra versioner av en text: en originaltext, en text med tydligt 

orsakssamband, en text med en tydlig röst samt en text med en tydlig röst och ett tydligt 

orsakssamband. Därefter fick 164 elever i årskurs 4 svara på samma frågor som användes i 

den tidigare undersökningen (Beck m.fl.1995: 225). Resultatet visade att elever som läst 

textversionen med tydliga orsakssamband och röst svarade bäst på frågorna. Studien visade 

även att textversionen med endast tydliggjorda orsakssamband gav eleverna mer fördelar än 

textversionen som endast var försedd med röst (ibid: 229–233).  

    En annan forskare som undersökt vad i lärobokstexter som ökar läsförståelse är Ekvall 

(1995). Hon kunde visa att användningen av pronomenet ”vi”, dvs ett direkt tilltal till läsaren, 

skapade engagemang hos elever och därmed ökade deras läsförståelse (Ekvall 1995:73). 

    Olvegårds kunde i en studie från 2014 visa att namn på, för eleverna, okända platser och 

personer, implicita referenser samt passiva konstruktioner med utelämnad agent orsaka 

problem i läsningen för många andraspråkselever (2014:224). 

     Senare forskning har fokuserat på hur både röst och kausalitet påverkar läsförståelsen av 

en text, i synnerhet hos en andraspråkstalare. En studie som ligger nära Beck m.fl. (1995) är 

Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter från 2000. Där undersökte hon 

hur röst och koherens, dvs variabler som gör det lättare att se orsakssambanden i en text, 

påverkade första- och andraspråksläsare i årskurs 7 (ibid:5,48). Eleverna fick läsa fyra olika 

versioner av samma lärobokstext som hon kallade för originalversionen, röstversionen, 

kausalitetsversionen samt en kombination av röst- och kausalitetsversion. Därefter fick 833 

högstadieelever, både första- och andraspråkselever läsa de olika textversionerna och svara 
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på tillhörande frågor kring de lästa texterna. Alla fick svara på samma frågor trots de att 

informanterna läste olika versioner (ibid:125–126).  

     Resultatet visade att de bearbetade textversionerna underlättade elevernas förståelse fast 

i olika hög grad. De mest betydelsefulla skillnaderna syntes hos de andraspråkselever som 

läst antigen röst- eller röst och kausalitetsversionen. Deras förbättringar på läsförståelsetestet 

var utmärkande. Resultatet visade också signifikanta skillnader mellan de första- och 

andraspråkseleverna som hade läst originalversionen röstversionen och 

kausalitetsversionen. Skillnaden var dock inte märkbar mellan de första- och 

andraspråkselever som hade läst röst- och kausalitetsversionen (Reichenberg 2000:157). 

Studien visade alltså att de språkliga variablerna röst och kausalitet kan lyfta 

andraspråkselevers läsförståelse till nästan samma nivåer som förstaspråkselevers 

läsförståelse (ibid:141). Det som också är intressant med Reichenbergs undersökning är att 

den visade att variabeln röst påverkade elevernas läsförståelse mer än variabeln kausalitet 

till skillnad från Beck m.fl. (1995) undersökning som visade på motsatt resultat. Båda 

studierna framhäver dock att röst- och kausalitetsversionen var den textversion som 

förbättrade läsförståelsen mest. 

     Ransgart (2006) utförde en liknande studie med utgångspunkt i Reichenbergs studie. Han 

jämförde en originaltext inom biologiämnet med en bearbetad textversion med ökad röst och 

kausalitet. Studiens resultat visade att de elever som läst den bearbetade versionen hade ett 

bättre resultat på följdfrågorna än de som läst originalversionen. Ransgart (ibid:40) 

ifrågasatte dock resultatet utifrån valet av flervalsfrågor, men hävdar ändå att läsbarheten i 

texterna ökade med variablerna röst och kausalitet. 

Sammanfattningsvis tyder den tidigare undersökta forskningen på att röst och kausalitet kan 

ha en inverkan läsförståelsen av en text.  
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5. Material och metod 
5.1 Material 
Materialet som ligger till grund för studien är två läroböcker avsedda för årskurs 7–9 i ämnet 

hem- och konsumentkunskap.  Båda böckerna heter Hem- och konsumentkunskap åk 7–9. 

Den första läroboken är från 2012 och författarna till läroboken är Sjöholm, Hjalmarsson, 

Arvidsson samt Hedelin och Olofsson. Den andra läroboken är från 2015 och författaren till 

denna lärobok är Lisa-Linnea Flising. Läroböckerna kommer hädanefter benämnas som Hkk 

12 och Hkk 15.  

    Ett viktigt kriterium för att undersökningen ska bli relevant är att läroböckerna ska vara 

aktuella och anpassade till Lgr 1l. Detta för att undersökningen ska vara aktuell för den 

undervisningen som bedrivs i nuläget i dagens hem- och konsumentkunskapsundervisning. 

Båda dessa böcker är anpassade för att kunna uppfylla innehållet i kursplanen för ämnet 

hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Ett annat viktigt kriterium för att läroböckerna 

ska kunna vara jämförbara med varandra i undersökningen är att de berör likartade ämnen.     

     Läroböckerna innehåller följande kapitel/teman: Mat, måltider och hälsa, miljö och 

livsstil, konsumtion och ekonomi samt recept. Innehållet i läroböckernas texter är utformade 

på ett varierat sätt. Båda böckerna innehåller, utöver de vanliga faktatexterna, även 

faktarutor, bildtexter, samt texter av anekdotisk karaktär. Generellt sätt är läroböckerna 

likartade i sin utformning även om den senare boken innehåller fler ”anekdotiska” 

berättelser. Endast de faktatexterna som förekommer i läroböckernas brödtext kommer att 

analysera. Mestadels på grund av utrymmesskäl då jag behöver avgränsa undersökningen 

och dels för att jämförelsen mellan läroböckerna ska bli så likvärdig som möjlig. Det 

kapitel/tema som behandlar konsumtion och ekonomi är uppbyggd på ett likvärdigt sätt i 

båda läroböckerna till skillnad från de övriga kapitlen. Därför har jag valt att analysera just 

detta avsnitt. Genom att analysera två likartade delar av läroböckerna blir jämförelsen mellan 

dem mer jämförbar. Syftet med jämförelsen är att dels undersöka om olika läromedel skiljer 

sig gällande läsbarhet, men framförallt vilket läromedel som lämpar sig bäst för 

andraspråkselever. I Hkk12 är 18 sidor undersökta och i Hkk15 är 20 sidor undersökta. 

Genom att analysera två stycken läroböcker istället för en lärobok får jag också en bredare 

uppfattning om dagens hem- och konsumentkunskapsläromedel. Dessutom styrks denna 

studie genom att fler böcker analyseras.  
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5.2 Metod 

I analysen undersöks förekomsten och användningen av röst och kausalitet läroböckerna. 

Undersökningen kommer både att vara kvalitativ och kvantitativ. I den kvalitativa delen av 

undersökningen kommer representativa utdrag att presenteras och diskuteras. Analysen av 

förekomsten av röst i läroböckerna kommer att utgå ifrån Reichenbergs underkategorier 

dynamik, muntlighet och närhet som tidigare presenterats. Därefter jämförs läroböckerna 

med varandra utifrån resultaten. Undersökningen blir således även en komparativ 

läroboksanalys. 

 

5.3 Röst 

5.3.1 Dynamik 

I analysen av dynamik räknas förekomsten av alla verb i texterna och sedan undersöks om 

dessa verb är dynamiska och passiva. Om texten innehåller många passiva verbformer anses 

dynamiken som låg. Om texten innehåller många aktiva verbformer beräknas dynamiken 

som hög (Reichenberg 2000:54). Resultaten kommer sedan att presenteras i en tabell. 

Representativa utdrag från texterna som visar på dynamik kommer i samband med detta att 

presenteras och analyseras. 

     För att ta reda på om ett verb är dynamisk eller inte kan man prova att sätta det i en 

imperativsats och sätta in det i meningen ”håller på att…”. Om det passar in är verbet 

dynamiskt och betecknar därmed en form av en förändring (Hellspong & Ledin 1997:69-

70). När det förekommer sammansatta verbtempus som exempelvis vid ”har hoppat” 

kommer varje verb att räknas för sig. Vissa verb som tro, tänka och tycka innebär en inre 

process och räknas i enlighet med Hellspong & Ledin som statiska verb (Hellspong & Ledin 

1997:130). 

 

5.3.2 Muntlighet 

I likhet med Reichenberg räknas antalet substantiv i texterna. Substantiven divideras sedan 

med det totala antalet ord (Reichenberg 2000:74). Genom detta kan informationstätheten 

beräknas och på så sätt kan muntlighet i texterna beräknas. Andelen substantiv i läroböcker 

för högstadiet bör enligt Melin utgöra drygt 20 % av den totala mängden ord (1995:121). 

Resultaten från undersökningen kommer därför att ställas i relation till detta.  

     Ett annat sätt att mäta graden av informationspackning i en text kallas nominalkvot (NQ). 

Genom att dividera antalet av samtliga substantiv med antalet samtliga verb i en text, erhålls 

textens NQ (Melin & Lange 2000:48–49). Enligt Melin & Lange brukar nominalkvotsvärdet 

vara cirka 1,18 i en lärobok, cirka 0,99 i en kvällstidning medan talspråk har ett värde kring 
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0,25 (2000:168). Om informationstätheten är hög kan förståelsen av en text försvåras för 

svaga läsare (Melin 1995:100). 

     Eftersom det är svårt att bedöma vilka ord i en text som är bekanta för en elev, vilket är 

ett av kriterierna för en texts muntlighet, kommer denna studie inte att undersöka det. 

Däremot kommer antalet sammansättningar i läroböckerna undersökas, vilket är ett annat 

kriterium för en texts muntlighet. Färre sammansättningar i en text innebär en högre grad av 

muntlighet och en hög andel av sammansättningar i en text innebär en mindre grad av 

muntlighet (Hellspong & Ledin 1997:71).  

 

5.3.3 Närhet 

I analysen av närhet undersöks förekomsten av tilltal och frågor till läsaren. Anledningen 

till att inte all förekomst av närhet kommer att presenteras är platsbrist. En hög andel av 

tilltal och frågor till läsaren i texten innebär högre grad av närhet. En låg andel av detta 

innebär en lägre grad av närhet (Reichenberg 2000:54).  

 

5.4. Kausalitet  

I analysen av kausalitet undersöks förekomsten av antalet kausala, adversativa konnektorer 

och andra lexikala uttryck som tydliggör samband i texten.  

Några exempel på andra lexikala uttryck är genom att och på grund av.   

   Dessa divideras sedan med summan av antalet huvudsatser, bisatser och infinitivfraser i 

enlighet med Reichenbergs metod (Reichenberg 2000:104–105). En hög procentuell 

förekomst av konnektorer innebär att texten har en hög grad av kausalitet. En låg procentuell 

förekomst av konnektorer innebär att texten har en låg grad av kausalitet (ibid:82). 
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6. Resultat och analys 
6.1 Röst 

Här presenteras först dynamik. Sedan muntlighet och slutligen närhet. Dessa tre språkliga 

variabler bildar tillsammans röst.  

 

6.1.1 Dynamik 

I detta avsnitt presenteras resultaten av det totala antalet verb som förekommer i utdragen 

från läroböckerna samt hur många av dessa verb som är dynamiska, passiva och statiska. 

Först presenteras resultaten från Hkk 12 och sedan presenteras resultaten från Hkk 15. 

Därefter presenteras resultaten från båda läroböckerna i tabell 2 för en tydligare överblick. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning av resultaten av texternas dynamik att 

presenteras.   

     Textutdraget som har analyserats i Hkk12 innehöll totalt 3 444 ord varav 633 av dem är 

verb vilket motsvarar 18 %. Av dessa 633 verbformer är 130 dynamiska verb (20,5 %), 34 

passiva verb (5,3 %) och 469 statiska verb (74 %).  

     I textutdraget som har analyserats i Hkk15 förekom det totalt 3 818 ord varav 816 av 

dessa ord är verb vilket motsvarar 21 %. Av dessa 816 verbformer var 124 dynamiska verb 

(15,2 %), 29 passiva verb (3,5 %) och 663 statiska verb (81,2 %). Resultaten från både 

Hkk12 och Hkk15 presenteras i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Förekomsten av verb, dynamiska verb, passiva verb och statiska verb  

Hkk12 Verb Dynamiska 
verb 

Passiva 
verb 

Statiska 
verb Hkk15 Verb Dynamiska 

verb 
Passiva 
verb 

Statiska 
verb 

Antal 633 130 34 469 Antal 816 124 29 663 

Procent  20,5 % 5,3 % 74 % Procent  15,2 % 3,5 % 81,2 % 

 

Som framgår av tabell 2 har de undersökta avsnitten i båda böckerna relativt låga siffror när 

det gäller passiva verbformer.  I Hkk12 är 5,3 % av verben passiva och i Hkk15 utgör 3,5 % 

av verben passiva. I en jämförelse mellan läroböckerna skiljer sig inte förekomsten av 

passiva verb åt särskilt mycket. Det är visserligen en något högre andel passiver i Hkk12 

men de båda böckerna skiljer sig inte avsevärt från varandra. En del meningar som innehåller 

passiv kan ibland orsaka problem för svaga läsare eftersom det inte finns någon tydlig agent, 

inget tydligt subjekt, som utför någon handling. Men det behöver dock inte alltid orsaka 

bekymmer för läsaren eftersom agenten ibland kan synliggöras av sammanhanget i texten. 
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I meningar där det förekommer dynamiska verb blir subjektet tydligt. Nedan kommer ett 

exempel ur Hkk12 för att illustrera detta, där understrukna verben är dynamiska:  

 

Utdrag 1 (Hkk12:124). 
När du flyttar till egen bostad ska du omgående skaffa en hemförsäkring.  

 
I Utdrag 1 är subjektet du och de dynamiska verben är flyttar och skaffa. Verben är 

dynamiska eftersom de beskriver konkreta handlingar. Enligt Reichenberg (2000:87) 

karaktäriseras en text av en hög grad av dynamik när verben står i aktiv form istället för 

passiv form samt att subjektet framgår som personliga pronomen, vilket utdrag 1 visar. 

Vidare skriver Reichenberg (ibid:54) att när en text innehåller en hög grad av dynamik kan 

texten bli enklare för en läsare att förstå. Detta innebär att utdraget kan underlätta förståelsen 

för exempelvis en andraspråkselev eftersom subjektet du syftar på den tilltänkta läsaren som 

utför de konkreta handlingarna flytta och skaffa. 

     Ytterligare ett exempel från Hkk12 som innehåller ett tydligt subjekt som utför konkreta 

handlingar presenteras nedan:  

 

Utdrag 2 (Hkk12:129). 
Du går in i affären för att köpa en läsk, men kommer ut med något annat också som du inte hade planerat 

att köpa.  

 
I Utdrag 2 utgörs subjektet av den personliga pronomen du. De dynamiska verben som är 

går, köpa och kommer står i aktiv form. Genom att utdrag 2 innehåller ett tydligt subjekt i 

form av du samt konkreta handlingar (går, köpa, kommer), som utförs av subjektet kan 

förståelsen av texten i Hkk 12 underlättas för exempelvis en andraspråkselev. Då skulle 

eleven eventuellt kunna sätta sig själv in i meningen som det tilltänka subjektet och på så 

sätt konkretisera handlingarna som framgår av utdrag 2.  

     

Nedan presenteras utdrag från Hkk15. 

 

Utdrag 3 (Hkk15:194). 
Du får till exempel inte renovera badrummet själv eller borra hur mycket som helst i väggarna. När du 

flyttar in i lägenheten skriver du på ett hyresavtal och där står det vad du får och inte får göra i 
lägenheten. 
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Det framgår tydligt av utdrag 3 att subjektet i meningarna är du, dvs den tilltänkta läsaren, 

och de understrukna dynamiska verben renovera, borra, flyttar och skriver utgör aktiva 

handlingar. Den tilltänkta läsaren kan därmed relatera till de aktiva handlingar, vilket bidrar 

till att texten skulle kunna bli mer begriplig för andraspråkseleven (Reichenberg 

2000:54,87). Ett annat exempel från Hkk 15 med ett tydligt ett subjekt som utför konkreta 

handlingar presenteras nedan:  

 
Utdrag 4 (Hkk15:223). 
Du har slut på schampo och beger dig till affären för att köpa nytt. 

 

Som framgår av utdrag 4 utgör du subjektet även här och de understrukna verben beger 

respektive köpa är de dynamiska verben som uttrycker konkreta handlingar. Eftersom de 

konkreta handlingarna utförs av ett tydligt subjekt underlättas förståelsen av texten 

(Reichenberg 2000: 54, 87). Däremot kan förståelsen av en text försvåras om passiva 

verbformer och obestämda eller vaga subjekt förekommer (ibid:54). Därför kommer även 

några exempel med passiva verbformer och obestämda/vaga subjekt att presenteras. Först 

presenteras utdrag från Hkk 12 och sedan presenteras utdrag från Hkk 15.  

 

Utdrag 5 (Hkk12:126). 
De flesta bomullsodlingarna konstbevattnas med vatten från sötvattensystemet. 

 
I utdrag 5 utgör De flesta bomullsodlingarna subjektet och det understrukna verbet 

konstbevattnas utgör det passiva verbet. Eftersom subjektet De flesta bomullsodlingarna är 

obestämt och allmänt kan meningen upplevas som distanserande, abstrakt och svårbegriplig 

för en oerfaren läsare, vilket kan försvåra förståelsen av texten (Reichenberg 2000:54,87). 

Vem som utför förändringen framgår inte tydligt. I Hkk12 förekom det även meningar som 

innehöll både passiva och dynamiska verbformer med bestämda personliga pronomen: 

 
Utdrag 6 (Hkk12:126). 
 De varor vi köper används bara en kort tid, sedan slängs de och nya köps. 

 
Trots att det förekommer passiva verb (används, slängs och köps) i utdrag 6 framkommer 

det ändå vem dessa varor används, slängs och köps av. Meningen har alltså ett tydligt subjekt 

i form av vi som är ett personligt pronomen och inkluderar läsaren i texten. Detta kan även 

bidra till att meningen blir konkret och begriplig och därmed också öka förståelsen. Även i 

Hkk 15 förekom passiver med obestämda pronomen. Nedan presenteras ett exempel: 
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Utdrag 7 (Hkk15:191). 
Varje månad kommer det räkningar som måste betalas. 

 

Subjektet i utdrag 7 är det och den passiva verbformen är betalas. Subjekten det är obestämd 

och vag och det passiva verbet betalas skulle kunna skapa förvirring hos en svag läsare 

eftersom det inte framgår vem som betalar räkningarna. Om meningen istället exempelvis 

hade formulerats ”Du måste betala räkningarna som kommer varje månad”, skulle meningen 

bli mer konkret och begriplig.  

     Sammanfattningsvis visar resultaten att lärobokstexterna har en likartad dynamik. Det är 

heller inte stora skillnader mellan läroböckerna i avseende på mängden dynamiska och 

statiska verb i relation till förekomsten av den totala mängden verb. Som framgår av de 

utdrag som presenterats är subjekten ofta tydliga och konkreta när dynamiska verb är 

förekommande.  

  

6.1.2 Muntlighet 

I detta avsnitt kommer resultatet av texternas muntlighet presenteras genom att beräkna 

informationstätheten i tabell 3 och nominalkvoten i tabell 4. Även förekomsten av 

sammansättningar som förekommer i både Hkk12 och Hkk15 kommer att presenteras med 

utvalda exempel. Resultaten kommer sedan att jämföras med liknande forskning. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning av resultaten att presenteras.  

     Tabell 3 visar förekomsten av antal ord och antal substantiv i båda läroböckerna samt den 

procentuella andelen substantiv av de totala antalen. I Hkk12 utgör 22,4 % av orden 

substantiv. I Hkk15 utgör 19,3 % av den totala mängden ord substantiv.  

 

Tabell 3. Informationstätheten hos Hkk 12 och Hkk 15 

 Hkk12 Hkk15 
Andel ord 3 444 3 818 
Substantiv  773 738 
Procent  22,4 19,3 

 

     Melin hävdar att andelen substantiv bör ligga på drygt 20 % för läroböcker för högstadiet 

(1995:121).  I de läroböcker som har undersökts i denna studie är andelen substantiv 22,4 % 

respektive 19,3 % vilket kan anses vara i nivå med Melins riktlinjer (1995:121).  

     Tabell 4 presenterar graden informationstäthet i Hkk 12 och Hkk 15. Enligt Melin & 

Lange (2000:168) brukar nominalkvotsvärdet ligga kring 1,18 i en lärobok för högstadiet 

och 0,99 för en kvällstidning. Talspråk har ett värde kring 0,25 (ibid). Enligt Melin & Lange 
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betraktas dessa nominalkvoter som ett normalvärde. Tabell 4 visar att nominalkvoten för 

Hkk12 på 1.22 och Hkk15 på 0,90. Hkk15 har en informationstäthet mer likt en kvällstidning 

än en lärobok för högstadiet. Resultatet indikerar på en hög grad av muntlighet, vilket bidrar 

till en minskad informationstäthet.  

 

Tabell 4. Nominalkvoten hos Hkk 12 och Hkk 15 

 Hkk12 Hkk15 
Substantiv 773 738 
Verb 633 816 
Nominalkvot 1,22 0,90 

 

Nedan presenteras vissa av sammansättningarna som förekommer i läroböckerna.  

I Hkk12 förekommer det 773 substantiv och av dessa är 142 sammansättningar, vilket 

motsvarar 18 %. Exempel på sammansättningar från Hkk 12 är nätreklam (s.128) och 

konsumentinformation (s. 131). Det sammansatta ordet nätreklam skulle kunna skrivas om 

till exempelvis ”reklam som förekommer på internet” för att lätta på informationstätheten 

och konsumentinformation skulle kunna ändras om till ”information till konsumenten”.  

     I Hkk15 förekom det 738 substantiv och av dessa är 115 sammansättningar vilket 

motsvarar 15 % av den totala andelen substantiv. Exempel på sammansättningar från Hkk 

15 är dröjsmålsränta (s.207), komsumenträtt (s. 228). Dröjsmålsränta skulle kunna skrivas 

om till ”en avgift som tillkommer om du inte betalat din räkning i tid” och komsumenträtt 

skulle kunna skrivas om till ”alla lagar och regler som ger konsumenten rättigheter”. 

Visserligen blir omskrivningarna något längre men skulle istället kunna minska 

informationstätheten. Eleven kan även vid omskrivningarna gå miste om att lära sig centrala 

begrepp som kan anses vara viktiga att lära sig.  

     De sammansättningar som förekommer i Hkk 12 och Hkk 15 bidrar dels till en ökad 

informationstäthet och dels till att orden blir mer specialiserade (dröjsmålsränta, 

löneförsäkring) och precisa än grundorden (dröjsmål, ränta, lön, försäkring) (Reichenberg 

2000:75).  Enligt Reichenberg (ibid) är det enkelt i det svenska språket att bilda nya ord 

genom exempelvis sammansättningar. Vidare skriver Reichenberg: ”genom att bilda 

sammansättningar får vi nya ord som är längre än sina grundord” (ibid). Genom förekomsten 

av sammansättningar i båda Hkk12 och Hkk15 komprimeras texterna (ibid) vilket kan höja 

abstraktionsnivån hos texterna i läroböckerna. Jämför exempelvis sammansättningen 

konsumentinformation med omskrivningen ” information till konsumenten”.  

Sammansättningen Konsumentinformation kan upplevas som mer abstrakt till skillnad från 

omskrivningen. Detta kan försvåra begripligheten för exempelvis andraspråkselever 
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eftersom de abstrakta ämnesspecifika ord som förekommer både i Hkk12 och Hkk15 kan 

kräva ett omfattande tankearbete när eleven försöker konkretisera innehållet (ibid:78). 

      Sammanfattningsvis är informationstätheten i både Hkk12 och Hkk15 i nivå med 

läroböcker för högstadiet (Melin 1995:121). Hkk15 har en lägre nominalkvot än en lärobok 

för högstadiet och har en informationstäthet som är mer lik en kvällstidning enligt tabell 4. 

De sammansättningar som förekommer i Hkk 12 och Hkk 15 är ämnesspecifika ord som 

komprimerar texterna och bidrar därmed till en ökad informationstäthet. 

 
6.1.3 Närhet 

Närhet skapas bland annat genom att författaren talar direkt till läsaren och på så sätt inbjuder 

och engagerar läsaren i texten. I båda Hkk12 och Hkk15 förekommer ofta att författarna/ 

författaren gör sig synlig för läsaren genom direkt tilltal, frågor och uppmaningar. Resultatet 

presenteras genom representativa utdrag från både Hkk12 och Hkk15. Först presenteras 

utdrag från Hkk12 och sedan presenteras utdrag från Hkk15.  

     I Hkk12 gör sig författarna synliga genom att exempelvis ”tänka högt” och samtidigt 

ställa en fråga direkt till den tänkta läsaren. Läsaren kan känna sig involverad och på så sätt 

även engagerad. Utdrag 8 är från Hkk12 och illustrerar hur författaren försöker närma sig 

läsaren: 

 

Utdrag 8 (Hkk12:115). 
 Är det bara vår familj som har det så här? Hur gör andra för att få det att gå ihop? 

 

Ett annat exempel från Hkk12 där författaren visar närvaro genom att uppmana och ge råd 

till läsaren. Den tilltänkta läsaren uppmanas att tänka sig för, där tänk dig noga upprepas två 

gånger och sedan får råd av författarna, har du inte råd att betala… ska du heller inte gå i 

borgen. Utdrag 9 är ett tydligt exempel där direkt tilltal förekommer i Hkk12. 

 
Utdrag 9 (Hkk12:120). 
Tänk dig därför noga innan du lånar och undvik att låna till ren konsumtion.  Tänk dig noga för innan 
du går i borgen! Har du inte råd att betala för borgensåtagandet, ska du heller inte gå i borgen. 

 
Nedan presenteras Utdrag 10 från Hkk15 som visar hur författaren synliggör sig själv och 

visar sig mänsklig genom att tala om elevens känslor inför framtiden. Detta kommer till 

uttryck när författaren konstaterar eller bekräftar att eleven en dag kommer att bli vuxen och 

flytta hemifrån, tjäna egna pengar och ansvara för sin ekonomi. Den tilltänka läsaren 

benämns som du vid flera tillfällen och till en början reflekterar författaren högt, kanske vill 
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du inte alls bli vuxen, eller kanske längtar du. När författaren reflekterar på detta vis kan den 

tilltänka läsaren känna författarens närvaro i texten och närhet kan skapas. Närhet kan 

underlätta för läsaren att ta till sig innehållet. (Reichenberg 2000:54,88). 

 

Utdrag 10 (Hkk15:187). 
Kanske vill du inte alls bli vuxen, eller kanske längtar du efter den dag då du äntligen har nycklarna till 

din första lägenhet i handen? Oavsett hur du känner så kommer det att hända. Du kommer att bli vuxen, 
flytta hemifrån, tjäna egna pengar och bli ansvarig för din egen ekonomi. 

 
I Utdrag11 ur Hkk15, som handlar om anställningsavtal, talar författaren direkt till läsaren 

genom att förklara farorna med att inte ha ett anställningsavtal. Även här nämns läsaren som 

du och sättet författaren resonerar om elevens inträde i vuxenlivet, kan liknas vid en förälders 

oro för sitt barn. Det tyder på att författaren försöker att presentera informationen på ett 

begripligt och igenkännande sätt för läsaren.   

 

Utdrag 11 (Hkk15:188). 
Utan ett anställningsavtal har du inga rättigheter mot din chef. Om chefen bestämmer sig för att strunta 
i att betala ut din lön finns det ingen du kan vända dig till för att få hjälp. Dessutom vet du aldrig vad 
som ska hända, utan regler om uppsägning kan du bli avskedad när som helst. Har du istället ett avtal 
så vet du hur din inkomst kommer att se ut, du vet också att du inte kan bli avskedad utan att få veta det 
i förväg. 

 

Sammanfattningsvis förekommer det en hög grad av närhet i båda läroböckerna. Detta 

kommer till uttryck i tilltalet där författarna ibland frågar, uppmanar eller tänker högt i 

texten. Dessa närhetskapande drag framkommer i stor utsträckning i båda böckerna. Det kan 

bidra till att läsaren enklare kan förstå och tolka texten (Reichenberg 2000:54,88). I de flesta 

fallen där författaren direkt tilltalat läsaren har det skett genom användningen av personliga 

pronomen du och dig.  

   

6.2 Kausalitet 
I detta avsnitt presenteras förekomsten av kausalitet i båda Hkk12 och Hkk15. Antalet 

adversativa konnektiver, kausala konnektiver samt lexika uttryck har räknats. Summan av 

dessa har sedan dividerats med summan av antalet huvudsatser, bisatser och infinitiv fraser 

(se även avsnitt 5.4.). Först presenteras resultaten från Hkk12 och sedan presenteras 

resultaten från Hkk15. Därefter presenteras dessa resultat i en Tabell 5.  
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     I textutdraget från Hkk12 förekommer det sammanlagt 467 huvudsatser, bisatser och 

infinitfraser samt 82 konnektiver vilket motsvarar 17,5 % när antalet konnektiver dividerats 

med antalet satser.  I Hkk15 förekom 121 konnektiver och totalt 539 satser vilket motsvarar 

22,4 %. I Reichenbergs studie var graden av explicit kausalitet för originaltexterna 17,1 % 

respektive 9 %. Efter att texterna blev bearbetade ökade kausalitet till 35,8 % respektive 

22,9 %. (2000:105). I förhållande till Reichenbergs obearbetade texter har både Hkk12 och 

Hkk15 en högre grad av kausalitet.  

     Tabell 5 nedan visar förekomsten av adversativa och kausala konnektiver samt övriga 

lexikala uttryck som har en tydliggörande funktion. Adversativa- och kausala konnektorer 

är markerade med fetstil medan dess underkategorier inte är markerade med fetstil.  
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Tabell 5. Förekomsten av adversativa, kausala konnektiver och övriga lexikala uttryck
  

 Hkk12      Hkk15  

Typ av 
konnektiver 

Förekommande 
konnektiver Antal  Förekommande 

konnektiver Antal  

Adversativ 
(motsats) 

men (14), 
däremot (1), 
utan (1) 

16 
men (26), dock 
(1), däremot (1), 
utan (1) 

29 

Koncessiv 
(medgivande) även om (3) 3 trots att  1 

Kausal 
(orsak) 

eftersom (2), 
därför (12), då 
(6)  

20 
eftersom (2), 
därför (1), då 
(9) 

12 

Konsekutiv 
(konsekvens) 

så att (5), så (2), 
därmed (1), 
vilket (l)  

9 
Så (6), så att 
(4), alltså (3), 
vilket (2)  

15 

Konditional 
(villkor) om  18 om (37), ifall 

(4) 41 

Final (avsikt) för att  9 för att (17), för 
(2) 19 

Övriga 
lexikala 
uttryck 

på grund av (1), 
genom att (6) 7 

Detta beror till 
stor del på (1), 
genom att (3) 

4 

Totalt antal   82  121 
 
  
Som framgår av tabell 5 är de vanligaste kausala uttrycken i Hkk12 men, därför, då, om, för 

att samt genom att. Vid ett tillfälle i Hkk12 förekom det ett lexikalt uttryck i form av på 

grund av som tydliggjorde orsakssambanden i texten. Det framgår även av tabell 5 att de 

vanligaste konnektiverna som används i Hkk12 är de adversativa (16), kausala (20) och 

konditionala (18). 

     Gällande Hkk15 är de vanligaste kausala konnektiverna men, så, då, om, för att och 

genom att. Vid ett tillfälle förekom det lexikala uttrycket detta beror till stor del på. 

Resultaten visar att i Hkk15 är de adversativa (29), konditionala (41), konsekutiva (15) och 

finala (19) konnektorerna de vanligaste förekommande.  



 

 
 

27 

     I jämförelse mellan Hkk12 och Hkk15 kan konstateras att det förekommer olika typer av 

konnektiver för att tydliggöra orsakssambanden (se tabell 5). I Hkk12 används kausala 

konnektiver mest (20) medan i Hkk15 används konditionala konnektiver (41) mest. En 

annan skillnad som framgår är användningen av de finala konnektiverna. I Hkk12 

förekommer de 9 gånger medan de i Hkk15 förekommer i över dubbelt antal, nämligen 19 

gånger. Det finns även likheter gällande vilka typer av konnektiver som används i respektive 

lärobok. Exempelvis används adversativa konnektiver i stor utsträckning båda i Hkk12 (16) 

och Hkk15 (29).  En annan likhet som framgår av resultaten är att det förekommer få lexikala 

uttryck i båda Hkk12 (7) och Hkk15 (4).  
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7. Sammanfattning och diskussion av resultatet 
Här presenteras en sammanfattning av slutsatserna och även en kort tillhörande diskussion. 

Inledningsvis ska det nämnas att eftersom studien endast har undersökt en begränsad del av 

läroböckerna behöver inte resultaten vara representativa för hela innehållet i läroböckerna.    

     Resultaten visar att röst och kausalitet förekommer i båda läroböckerna. Dessutom pekar 

resultaten på att läroböckerna i stora drag är likvärdiga i frekvensen av röst och kausalitet, 

även om det finns en del skillnader. Den största skillnaden mellan läroböckerna är 

förekomsten av dynamik. Resultaten visar att Hkk12 innehåller fler dynamiska verb än 

Hkk15. Detta tyder på att Hkk12 även har fler bestämda pronomen som tillsammans med 

dynamiska verben kan bidra till att texten blir mer konkret och begriplig för en 

andraspråkselev i enlighet med Reichenbergs (2000) teorier. Däremot innehåller Hkk15 en 

lägre procentuell andel passiva verb. En högre andel passiva verb tyder enligt 

Reichenberg(Ibid) på svagare pronomen och därmed skapas en distansering mellan 

författaren och läsaren.  

     Vidare visar resultaten att läroböckernas muntlighet är i nivå med graden muntlighet som 

förekommer i läroböcker för högstadiet. Informationstätheten för Hkk15 ligger dock 

närmare en genomsnittlig kvällstidning än en lärobok avsedd för högstadieelever. Det 

förekommer även en flitig användning av sammansättningar i båda läroböckerna vilket dock 

bidrar till en ökad informationstäthet. Som författare av läroböcker gäller det därför att 

avväga mellan att välja sammansatta ord, eller dela upp orden och lätta på 

informationstätheten. En nackdel med det senare alternativet är att eleven kan gå miste om 

centrala begrepp och därför gäller det att lärare väljer en passande lärobok för ändamålet och 

målgruppen. 

     Förekomsten av närhet i båda läroböckerna var hög. Vid flera tillfällen i texterna talade 

författaren direkt till läsaren genom att bland annat använda tilltalet ”du”. Studier har visat 

att författarröst som talar direkt till läsaren minskar informationstätheten i en text. Samtidigt 

inbjuder också författarrösten till att läsaren ska engagera sig i den.  

     Kausaliteten i Hkk12 var procentuellt något lägre än i Hkk15. I en jämförelse med denna 

studies resultat och resultaten från studien med Reichenbergs obearbetade texter anses 

kausaliteten som relativt hög i Hkk12 och Hkk15. Reichenbergs bearbetade versioner hade 

dock en avsevärd högre procentuell kausalitet än denna studies resultat, men hon poängterar 

samtidigt att texterna inte får vara alltför explicita eftersom den då kan bli tråkig. Om inte 

läsaren är engagerad kan hen gå miste om textens innehåll och budskap.  Dock måste 

texterna innehålla tillräckligt mycket kausalitet för att texten ska bli begriplig för läsaren. 
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Likheterna gällande kausaliteten mellan läroböckerna är att de har en stor variation gällande 

kausala konnektiver. Detta kan i sin tur bidra positivt till studerande och inte minst till 

andraspråkstalare där orsakssamband tydliggörs.  

     Sammanfattningsvis visar rådande forskning att det inte är självklart att elevens 

läsförståelse ökas genom att enbart öka textens kausalitet eller röst (Beck m.fl. 1995:229–

230, Reichenberg 2000:157). Beck m.fl. kom exempelvis fram till att en ökad kausalitet på 

egen hand ökar läsförståelsen mer än enbart ökad röst (Beck m.fl. 1995:233). Samtidigt visar 

Reichenbergs resultat att röst ökar förståelsen mer än kausaliteten för andraspråkselever 

(Reichenberg 2000:157). Det går att dra slutsatsen av dessa två undersökningar att både 

kausalitet och röst tillsammans kan öka elevers förståelse av en text mer än röst och 

kausalitet på egen hand. Med kännedom om att dessa språkliga variabler kan göra skillnad 

hos elevernas läsförståelse innebär det att lärare kan välja bättre lämpade läroböcker i 

undervisningen med avseende på andraspråkselever. Som lärare bör man även vara 

medveten om de faktorer som ligger utanför själva texten som också påverkar förståelsen av 

en text. Faktorer som exempelvis elevers lingvistiska kompetens, deras sociala och kulturella 

levnadsvillkor samt elevernas förhållningsätt till innehållet ämnet berör är också sådant som 

påverkar läsförståelsen. För att optimera elevers, i synnerhet andraspråkselevers, möjligheter 

att lyckas i skolan bör därför en lärare ha kännedom om vilka läroböcker som är lämpade 

för undervisning och även ha kännedom om sina elevers förutsättningar. Det innebär att 

denna studie inte svarar på frågan hur väl elever kommer att förstå läroböckerna som helhet, 

men däremot belyser studien hur textens röst och kausalitet kan påverka elevers förståelse 

av en text. 
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8. Avslutande kommentar 
I denna uppsats har språkliga variabler som röst och kausalitet undersökts i två läroböcker i 

ämnet hem- och konsumentkunskap med ett andraspråksperspektiv. Språket i läroböcker i 

ämnet hem- och konsumentkunskap har inte, till min kännedom, undersökts i tidigare utifrån 

ett andraspråksperspektiv. Därför vore det intressant för vidare forskning att undersöka hur 

förekomsten av röst och kausalitet förändrats utifrån ett historiskt perspektiv med fokus på 

elever med annat modersmål än svenska.  

     Något annat som vore intressant att vidare undersöka är de språkliga drag som berörs i 

ett recept. Eftersom det finns inslag av matlagning i ämnet hem- och konsumentkunskap 

vore därför intressant att undersöka vilka språkliga variabler som underlättar eller försvårar 

förståelsen av ett recept utifrån ett andraspråksperspektiv.  
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