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Sammandrag  
Denna studie undersöker förekomsten av läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet i tre 

läromedelstexter för ämnet samhällskunskap. Syftet med studien är att undersöka läromedels-

texternas läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv då röst och kausalitet är faktorer som 

främjar andraspråkselevers läsförståelse. Undersökning genomförs i en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ analys för att både räkna företeelser och analysera hur dessa används. 

Denna undersökning visar att det inte är andelen företeelser för röst och kausalitet som avgör 

texternas läsbarhet utan snarare hur författarna valt att använda dessa. De slutsatser som kan 

dras utifrån undersökningens resultat är att alla tre läromedlen visar att det finns företeelser för 

röst och kausalitet. Däremot kan dessa användas på ett mer produktivt sätt för att ge större effekt 

på läsbarheten. 
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1 Inledning 
Siv Strömquist (1999:7) lyfter diskussionen om lärobokens roll i den svenska skolan som 

problematisk då den främst fokuserar på läroböckernas innehåll, medan den språkliga 

utformningen sällan står i centrum för uppmärksamheten. Det glöms ofta bort att språket och 

innehållet samspelar. Det är de språkliga valen som förmedlar innehållet i läromedel och som 

därmed avgör texternas läsbarhet. Exempel på detta har visat sig i ett begrepps- och 

informationstätt ämne som samhällskunskap, vilket i tämligen stor utsträckning kräver 

genomtänkta språkliga val för att underlätta läsförståelsen (Strömquist 1995:10). 

I och med den stora flyktingströmmen år 2015 har antalet nyinvandrade elever ökat kraftigt 

i den svenska skolan. Statistik från Skolverket (2017:14) visar en ökning med 87 procentenheter 

mellan 2014–2015. Detta innebär att dessa elever redan nu eller inom en snar framtid läser på 

något av de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan och därmed tar del av 

undervisningen i kursen samhällskunskap 1b. Med tanke på den ökade andelen 

andraspråkselever i de högskoleförberedande programmen för gymnasieskolan bör det ställas 

krav på läromedlens läsbarhet (Reichenberg 2000:28). 

I kursplanen för kursen samhällskunskap 1b i gymnasieskolan står det bland annat att eleven 

ska kunna förklara och förstå olika samband, analysera och identifiera orsaker och 

konsekvenser. Eleverna ska även förmå att söka, granska och tolka information för att sedan 

göra reflektioner om dess relevans och trovärdighet (Läroplan för gymnasieskolan Gy11:145). 

Om eleverna ska uppnå dessa komplexa kunskapskrav krävs det att de har rätt förutsättningar 

för att förstå den information de förväntas tillgodogöra sig. Detta ställer krav på att de läromedel 

som används inom samhällskunskap har ett språk som främjar elevernas läsförståelse. En 

bristande förståelse av läromedeltexters innehåll behöver inte nödvändigtvis bero på elevernas 

läsförmågor utan kan likaväl bero på läroboktextens utformning (Reichenberg 2000:8). 

När det gäller forskning på andraspråkselevers läsförståelse har framförallt Monica 

Reichenberg (2000) i avhandlingen Röst och kausalitet i läromedelstexter visat att läsbarheten 

i läromedelstexter ökar om de tillförs med läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet. Kausalitet 

är satskonnektorer som visar tydliga orsak-verkan-samband. Röst är vanligt förekommande i 

texter, men om författaren tydligt framhävs i texten genom språkliga val såsom tilltal och 

tydliga subjekt skapar det en närhet mellan texten och läsaren (Reichenberg 2000:43, 45). Dessa 

läsbarhetsvariabler har visat sig ha en gynnsam inverkan på läsförståelse, inte minst för 

andraspråkselever. Således är det relevant att undersöka dessa faktorer i en textanalys av 

läromedelstexter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att granska läsbarheten i tre läromedelstexter i samhällskunskap 1b för 

gymnasier utifrån läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet. Läsbarheten bedöms utifrån 

förekomsten och användningen av uttryck för röst och kausalitet. För att uppnå syftet ämnar 

denna undersökning besvara följande frågor: 

• Hur framträdande är författarrösten i läromedelstexter för samhällskunskap? 

• I vilken utsträckning uttrycks kausalitet i läromedel för samhällskunskap? 

2 Forskningsöversikt 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning i läromedelstexters språkliga utformning och 

den teoretiska utgångspunkt som är relevant för min undersökning. Inledningsvis redovisas 

doktorsavhandlingen Röst och kausalitet i läromedelstexter av Monica Reichenberg (2000) 

eftersom studien använder de faktorer för läsbarhet jag är intresserad av att undersöka. Därefter 

presenteras en artikel av Caroline Liberg (2001), som bland annat använder Reichenbergs 

resultat som utgångspunkt vid en analys av två läromedelstexter. Slutligen redogörs för den 

teoretiska utgångspunkt om läsbarhet som denna undersökning anknyter till. 

2.1 Röst och kausalitet 

I Monica Reichenbergs (2000:68) avhandling undersöks rösts och kausalitets påverkan på 

andraspråkselevers läsförståelse i läromedelstexter för SO. I avhandlingen lyfter Reichenberg 

fram det faktum att språket i läromedel för historia och samhällskunskap är tämligen avancerat 

och kan hämma läsförståelsen. Den främsta anledningen till att språket i samhällskunskap 

försvagar texternas läsbarhet är att samhällskunskap är ett kunskapskrävande ämne med stor 

vidd av begrepp och fenomen (Reichenberg 2000:63). Detta ställer krav på att eleverna tillägnar 

sig en stor kunskapsmassa. Således använder många läromedelsförfattare den så kallade 

osthyvelprincipen. Denna innebär att varje avsnitt i läromedlen komprimeras för att få med så 

mycket fakta som möjligt på minsta möjliga plats (Reichenberg 2000:64). 

Det koncentrerade språket som osthyvelprincipen medför gör både språket och innehållet 

svårbegripligt. Detta leder till att läsbarheten försvagas eftersom komplexiteten i språket skapar 

ett alltför stort gap i förbindelsen mellan språket och innehållet. Det koncentrerade 

faktainnehållet kräver att läsaren kan dra egna slutsatser och begripa underförstådd information. 

Således skapar det hinder i elevers läsförståelse då det förutsätts att läsaren har både goda 
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förkunskaper inom ämnesområdet och en god läsförståelse (Reichenberg 2000:64, 66). Dock 

kan försämringen av läsbarheten i texten motverkas om läromedelsförfattarna ger texterna en 

framträdande röst och visar tydliga orsak-verkan-samband (Reichenberg 2000:67).  

Metoden för Reichenbergs (2000) studie bygger på omarbetade textversioner i 

samhällskunskap och historia. Omarbetningen innefattar att texterna tillförs en tydligare 

författarröst och ökad andel kausala samband. Röst förtydligas bland annat genom att omvandla 

verben från passiv till aktiv form och tillföra pronomen med direkta tilltal (Reichenberg 

2000:86ff). De kausala samband som tillförs i texterna ämnar besvara frågan varför eftersom 

de tydligast visar orsak-verkan-sambanden i texterna. 

Bearbetningarna resulterar i tre textversioner, en kausalitetsversion med ökad mängd 

kausalitet, en röstversion med tydlig röst och en röst–kausalitets-version med en kombination 

av ökad kausalitet och röst (Reichenberg 2000:86, 90). Dessa textversioner samt 

originalversionen har sedan testats vad gäller läsförståelse på både elever med svenska som 

förstaspråk och elever med svenska som andraspråk. Studien innefattar sammanlagt 421 

stycken andraspråkselever och 412 förstaspråkselever (Reichenberg 2000:125). 

Studiens  resultat var att både första- och andraspråkselever som läste originalversionen 

visade det lägsta provresultatet på läsförståelsetestet. De versioner som fått bäst testresultat av 

andraspråkseleverna var röstversionen och den kombinerade röst–kausalitets-versionen. I en 

jämförelse mellan resultatet av andrapspråkselever som läste originalversionen och resultatet 

från de andraspråkselever som läste röst och röst–kausalitet-versionerna var skillnaden 

markant. Testet visade att de andraspråkselever som läst de bearbetade textversionerna 

uppnådde nästan samma nivå i läsförståelse som förstaspråkseleverna. Resultatet från 

förstaspråkselevernas läsförståelsetest visade bättre testresultat i än resultatet från 

originalversionen. Således visade resultatet att den kombinerade röst-kausalitets-versionen 

även gynnade förstaspråkselevernas läsförståelse (Reichenberg 2000:157, 160). Reichenbergs 

studie omfattar ett betydande antal medverkande, varför man kan anta att tillförandet av en 

författarröst och utökad andel kausala samband i läromedelstexter har en positiv inverkan på 

både första och andraspråkiga elevers läsförståelse. 

2.2 Textanalys ur ett andraspråksperspektiv 

En studie som tar avstamp i Reichenbergs avhandling är Caroline Libergs (2001) artikel 

Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv – möjligheter och begränsningar. I artikeln 

analyserar Liberg två läromedelstexter i historieämnet utifrån ett andraspråksperspektiv. Den 
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första texten är skriven för ett läromedel i årskurs 5 och den andra texten för årskurs 4. Liberg 

gör en komparativ textanalys av läromedelstexterna utifrån den forskning, bland annat 

Reichenbergs, som visar på hur faktorerna röst och kausalitet gynnar elevernas läsförståelse. 

Resultat som framkommer gällande röst och kausalitet är att det i läromedelstexten från 

årskurs 5 återfinns kausalitet i form av satskonnektorer såsom precis, som, trots, även om. Det 

bör dock poängteras att även om dessa satskonnektorer är förekommande i läromedelstexten, 

visar dessa inga tydliga länkar mellan de olika satserna och således kräver de en mer avancerad 

läsförmåga. Därav anses de enligt Liberg vara avancerade. Texten har i allt för låg grad explicit 

information, vilket skapar ett gap mellan texten och elevernas förkunskaper samt textens 

innehåll (Liberg 2001:112). Texten har dessutom många långa meningar och en tämligen 

komplicerad meningsstruktur. Vad gäller textens röst så visar texten ingen textdeltagare och 

författaren står objektivt utanför texten. De verb som användes i texten skapar en abstraktivitet 

då dessa verb står som passiva vilket gör att texten uppfattas som generell och abstrakt (Liberg 

2001:113). 

Analysen av texten för årskurs 4 står på många sätt i motsats till den första texten. Texten 

inleds av en litterär berättelse som fortlöpande genom texten får faktatextbaserade 

anknytningar. Det finns därmed en klar röst i form av ett tydligt subjekt som läsaren kan 

identifiera sig med och som återkommer genom hela texten. Vad gäller textens uppbyggnad har 

den till skillnad från den första texten en enklare grammatisk struktur och visar på mer explicita 

orsak-verkan-samband (Liberg 2001:113).  

Libergs (2001:114) slutsats är att man måste fråga sig vad som är en bra text. Även om den 

första texten uppfyllde de faktorer som påverkar andraspråkselevers läsförståelse så måste det 

finnas en balans mellan att underlätta läsförståelsen och samtidigt utmana elevernas 

kunskapsutveckling. 

2.3 Teoretiska slutsatser 

Utgående från de båda ovan nämnda undersökningarna har jag dragit några teoretiska slutsatser, 

vilka varit styrande för min undersökning. 

I analyser av läromedel brukar det talas om texters läsbarhet. Läsbarhet kan ses som texters 

egenskaper som avgör ifall de är lättlästa eller svårlästa. Sådana egenskaper kan exempelvis 

vara språkliga aspekter som påverkar läsförståelsen (Reichenberg 2000:17). 

Vid mätning av läromedelstexters läsbarhet har tidigare metoder varit att studera ordförråd 

och syntax, men då intresset för ett andraspråksperspektiv ökat har dessa metoder utvecklat 
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(Reichenberg 2000:35). I studier om läromedelstexters läsbarhet från ett andraspråksperspektiv 

har det visats att andraspråkselever har svårigheter i att förstå underliggande information och 

förankra förkunskaper i ämnesinnehållet. Således har metoder utvecklats för att förbättra 

läromedelstexters läsbarheten. Två metoder med som visat stor framgång är att framhäva 

författarrösten och tillföra tydliga orsak-verkan-samband (Reichenberg 2000:43, 45). 

Rösten i texten ökar förståelsen av texten då den minskar avståndet mellan läsaren och 

texten. Genom att tillföra en tydlig röst distanseras inte författaren kraftigt från läsaren utan 

inkluderar läsaren i texten. Definitionen av röst kan därmed ses som som språklig faktor för att 

minska avståndet mellan texten och läsaren (Reichenberg 2000:53f). 

För att förtydliga hur begreppet röst kan synliggöras i texter kan författaren utgå från tre 

faktorer: activity, orality och connectivity. Faktorernas konkreta funktion är att activity gör 

texten dynamisk, då författaren använder aktiva verb som skapar närhet mellan läsaren och 

texten. Orality framhävs då författaren använder skriftspråk som korrelerar med talet och 

innehåller ord och uttryck som elever kan känna igen från sin vardag. I connectivity riktar sig 

författaren direkt till läsaren genom att exempelvis dra slutsatser mellan olika händelser och de 

inblandades reaktioner, men även genom att författaren gör sig synlig i texten i form av tilltal. 

Detta kan ske genom att läsaren blir direkt tilltalad eller får en fråga (Reichenberg 2000:54, 56). 

Exempel på hur författaren synliggörs i tilltal till läsaren kan vara användningen av pronomen. 

Författaren kan välja att visa sig i texten genom pronomen som jag, min, mig eller direkta tilltal 

till läsaren såsom du, vi, oss. 

Läsförståelse står inte bara i relation till att kunna avkoda ord och meningar, det handlar 

likaväl om att kunna göra kopplingar mellan olika betydelser och sammanhang. För att 

underlätta avkodningsprocessen kan texter ha explicita uttryck för kausalitet som på ett tydligt 

sätt binder samman meningar och visar logiska samband (Reichenberg 2000:84). En metod för 

att framhäva dessa sambandsorsaker är att tillföra uttryck för kausalitet. Kausalitet är 

satskonnektorer som visar på ett orsak-verkan-samband i texter (Reichenberg 2000:84). 

Reichenberg (2000:84) betonar att det är svårt att göra tydliga avgränsningar i definitionen av 

kausalitet då det är ett brett begrepp. Således är det viktigt att precisera vilka kausala samband 

samband som används. Reichenberg (2000:84) utgår i sin avhandling från de satskonnektorer 

som tydligt svarar på frågan varför. Det hon menar med varför-frågor är om en ung läsare kan 

hitta svar på varför-frågor i texten, det vill säga om läsaren ser orsak-verkan-sambandet. Det 

finns kausala uttryck som företrädesvis kan ge tydliga uttryck för orsak-verkan-samband och 

dessa menar Reichenberg framförallt är de kausala samband inom kategorierna grammatiska 

uttryck (t.ex. eftersom, därför och nämligen) och lexikala uttryck (t.ex. beror på, innebär). 
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Dock är det viktigt att poängtera att kausalitet endast är en förutsättning för läsförståelsen 

om läsaren begriper betydelsen av de kausala sambanden. Annars kan läsaren inte förstå orsak-

verkan-sambanden och därmed främjar inte kausaliteten läsförståelsen (Reichenberg 2000:52). 

3 Metod och material 
I följande kapitel presenteras studiens metod och material. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt. 

Det första avsnittet (3.1) redogör för de analysverktyg som studien har utgått från. Det andra 

avsnittet (3.2) redovisar det material som används och analyseras. 

3.1 Metod 

Metoden för denna studie är en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys. Materialet 

analyseras först kvantitativt där jag plockar ut frekvenser för företeelser av röst och kausalitet. 

Den kvantitativa analysen ger en övergripande bild av texternas läsbarhet, och således 

analyseras läromedelstexterna utifrån den metoden först. Därefter analyseras texterna 

kvalitativt för att ge en fördjupad inblick i deras utformning och mening. 

För studiens kvantitativa del tillämpas variabelanalys. Denna innebär att ett antal variabler 

väljs ut för att sedan beräknas och tolkas utefter den valda teori som studien står i anknytning 

till (Lagerholm 2010:44). I denna undersökning kommer jag att studera variablerna röst och 

kausalitet genom att beräkna frekvenserna för pronomen, aktiva verb och kausala samband. 

Till skillnad från den definition av röst som Reichenberg arbetar med ska jag i denna studie 

undersöka variabeln röst endast utifrån läromedelstexternas pronomen och aktiva verb. Jag har 

valt att enbart analysera delar av Reichenbergs faktorer dels på grund av att det är tidskrävande 

att genomföra en variabelanalys, dels för att det ska passa denna undersöknings omfång. Då jag 

inte analyserar alla faktorer för activity, orality och connectivity kommer dessa begrepp inte 

användas vidare i texten. Det är endast pronomen och verb som används för att analysera 

variabeln röst. 

Den första beräkningen för variabeln röst är frekvensen av pronomen. Gunlög Josefsson 

(2010:82) lyfter den problematik som kan uppstå i fördelning av pronomen, då det är en 

svårindelad ordklass. Även om det finns en överensstämmelse för definitionen av pronomen så 

görs det ofta olika gränsdragningar för kategorisering av dessa. För att göra tydliga kopplingar 

till huruvida det finns en framträdande röst i läromedelstexterna avgränsas undersökningen till 

att endast beräkna förekomsten av tilltals- och inkluderande pronomen som exempelvis du, jag, 
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vi, oss. Dessa pronomen kategoriseras därefter i två steg. I det första steget har jag valt att 

undersöka alla pronomen inom grupperna personliga, reflexiva, possessiva och reflexiva 

possessiva pronomen. Genom att ställa upp samtliga pronomen inom respektive grupp skapar 

jag en mall för vilka pronomen som ska beräknas och analyseras. Detta gör jag främst för att 

kunna identifiera vilka pronomen som analyseras som tilltal och vilka som analyseras som 

inkluderande.  

I det andra steget för kategorisering av pronomen delar jag in alla pronomen som visar på 

tilltal i en kategori och alla pronomen som signalerar inkludering i en annan. Syftet med 

indelningen av tilltals- och inkluderande pronomen är att vara så nära anpassad denna studies 

syfte som möjligt. 

För att få fram en helhetsbild över företeelserna av pronomen i respektive text så räknas det 

totala antalet pronomen och divideras sedan med det totala antalet ord i texterna. Resultatet 

redovisas i promille eftersom det rör sig om låga frekvenser. 

Den andra beräkningen för variabeln röst är frekvenserna av aktiva verb, de verb som står i 

aktiv form. Här beräknas  antalet aktiva verb och sedan divideras den siffran med det totala 

antalet verb. Resultatet redovisas i procent.  

I analysen av kausalitet utgår denna studies avgränsning ifrån Reichenbergs (2000:84) 

definition. Det vill säga att jag analyserar de kausala samband som tillhör grammatiska och 

lexikala uttryck. 

Vid beräkningen av variabeln kausalitet har jag, likt metoden för pronomen, räknat antalet 

av de grammatiska och lexikala uttryck för kausalitet som visar på ett orsakssamband i texten 

och som kan antingen explicit och implicit svara på frågan varför. I undersökningen analyseras 

de kausala samband som uppkommer i texterna.  Därefter divideras antalet kausala samband 

inom respektive  kategori med det totala antalet meningar i texten. Resultatet anges i procent. 

Fördelarna med en variabelanalys är att den ger en överblick av texternas språkliga 

utformning. Men språk är ett mer komplext system än så. Därför kan inte enbart en sådan metod 

ge svar på hur de utvalda variablerna används i texterna och vilken påverkan de har (Lagerholm, 

2010:44ff). För att få svar på detta kompletteras studien med en kvalitativ metod i form av en 

komparativ analys (se Hellspong 2001:78ff). Denna bidrar till att urskilja vilket av de tre 

analyserade läromedlen som får anses vara bäst lämpat ur ett andraspråksperspektiv, samt till 

att besvara studiens frågeställningar. Det bör dock poängteras att denna studie inte gör anspråk 

på att nå slutsatsen vad som kvalificerar ett ’bra’ läromedel, men den kvalitativa analysen kan 

likväl urskilja skillnader och likheter mellan de olika läromedlen. 
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Då variabelanalysens huvudsakliga uppgift är att synliggöra hur frekvent förekomsterna av 

pronomen, verb och kausala samband används så kommer den komparativa analysen gå djupare 

in i användningen av dessa i läromedelstexterna. Som stöd i den komparativa analysen lyfter 

Hellspong (2001:78ff) exempel på frågor som kan ställas till texter vid en komparativ analys. 

Denna studie fokuserar på de två frågor som bäst kan appliceras på undersökningens syfte. 

Frågorna som kommer att användas som utgångspunkt vid den kvalitativa analysen lyder som 

följande:  

• Hur liknar och skiljer sig texterna från varandra vad gäller ord och bindningssätt? 

• I vilken utsträckning finns det en skillnad mellan hur författaren framträder i 

texterna i form av språkhandlingar och tilltal, finns det tydliga attityder och 

värderingar i texterna? 

 

Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ analys ger fördelar då dessa besitter olika 

egenskaper. Variabelanalysen ger en tydlig helhetsbild över de språkliga företeelserna medan 

den komparativa analysen ger svar på hur användningen av dessa fungerar, samt om det finns 

likheter och skillnader i läromedelstexternas utformning. Denna studie undersöker ett kapitel 

med likadant ämnesinnehåll i alla tre läromedelstexterna. Därmed är det intressant att studera 

hur de olika läromedelsförfattarna valt att utforma texterna med röst och kausalitet. Således är 

en komparativ analys lämplig för denna studie. 

Det kan eventuellt uppstå en komplikation i kombinationen av de två metoderna eftersom 

de kan ge olika resultat. Variabelanalysen kan visa ett resultat som indikerar att en viss 

läromedelstext har hög läsbarhet, medan den komparativa analysen ger ett motsatt resultat då 

dessa företeelser eventuellt inte används på ett fördelaktigt sätt. Men olika resultat behöver inte 

nödvändigtvis vara en nackdel för denna studie. Undersökningen ska visa hur läromedels-

författarna använt röst och kausalitet och således kan olikheter mellan resultatet från den 

kvantitativa och kvalitativa analysen vara intressanta att analysera. 

3.2 Material 

Jag har valt att analysera tre olika läromedel för samhällskunskap för att genomföra en 

komparativ analys. Tre kriterier har beaktats vid valet av läromedel: kurs, år för publicering 

och kapitel. 

Vad gäller kriteriet kurs vill jag studera tre läromedel för kursen samhällskunskap 1b i 

gymnasiet då det är en kurs som alla elever, även elever med svenska som andraspråk, läser i 



 
12 

de högskoleförberedande gymnasieprogrammen. Kursen riktar sig till en stor elevgrupp och 

därför är det intressant att studera läsbarheten i dessa läromedel. Utifrån det kriteriet har urvalet 

avgränsats då det uteslöt en stor mängd läromedel. 

För det andra valde jag läromedel som är publicerade efter år 2015. I inledningen till denna 

uppsats (se avsnitt 1) diskuterar jag den statistik Skolverket (2107:4) lyfter fram angående den 

ökade andelen nyinvandrade elever från 2015. Då andelen elever med svenska som andraspråk 

ökat från 2015 faller det naturligt att fokusera på de läromedel som är publicerade efter 2015 

för att se huruvida det finns ett andraspråksperspektiv i utformningen av läromedelstexterna. 

Det sista kriteriet för mitt urval är att läromedlen ska behandla samma ämnesinnehåll i ett 

av kapitlen. Jag vill undersöka ett kapitel med ett ämnesinnehåll som kräver explicita 

förklaringar, det vill säga ett ämne med begrepp som eleverna inte har blivit exponerande för 

tidigare, samt fenomen som författaren måste förklara för läsaren. Ett sådant kapitel som 

uppfyller dessa krav är ”Demokrati och diktatur”. 

Utifrån dessa kriterier har jag hittat tre läromedel som uppfyller alla tre kriterier. Valet av 

material har resulterat i följande läromedel: Libers samhällskunskap 1B (2017:89-108), skrivet 

av Daniel West, Stringent: samhällskunskap för gymnasieskolan. 1b (2017:9-31) skrivet av 

Måns Holmstedt och Jakob Hydén, och slutligen Samhällskunskap 1B (2016:98-111) författat 

av Johan Eriksson, Jenny Kesselfors och Peggy Thornström. Dessa läromedel kommer vidare 

i texten anges med förkortningarna: Liber, Stringent och Sam1b. Antalet sidor, meningar och 

ord för varje läromedelskapitel visas i tabell 1. 

 
Tabell 1 Översikt över läromedelstexterna 

 Sidor Meningar Ord 
Liber 20 283 3670 
Stringent 23 205 4704 
Sam1b 14 197 2590 

 

Som framgår av tabell 1 finns det en viss skillnad i omfånget mellan de tre läromedlen. Det bör 

dock poängteras att det inte nödvändigtvis behöver påverka resultatet eftersom alla tre 

läromedlen kan uppvisa hög läsbarhet oavsett omfång. 

Då det är av intresse att studera huruvida läromedelsförfattarna valt att förmedla innehållet 

i faktatexterna för ämnet demokrati och diktatur så kommer endast brödtexten i kapitlen att 

undersökas. Självklart finns det en relevans att se huruvida författarna använder diskussions-

frågor, uppgifter, faktarutor eller bildtexter, men det skulle kräva en utökad infallsvinkel till 

studien som inte ryms inom vad denna studie ämnar undersöka. Därför har jag valt att avgränsa 
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studien till att endast undersöka brödtextens utformning, då det trots allt är den eleverna som 

ska tillgodogöra sig och förstå. 

4 Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat från den kvantitativa och kvalitativa analysen av 

läromedelstexternas röst och kausalitet. Analysen är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet 

(4.1) redogör för resultatet för variabeln röst utifrån pronomen och verb. Avsnittet består av två 

delar: pronomen (4.1.1) och verb (4.1.2). Det andra avsnittet redovisar resultatet vad gäller 

kausalitet (4.2). 

För att tydligt markera vilken analys som det redogörs för är underavsnitten pronomen, verb 

och kausalitet uppdelade i tre delar. Första delen presenterar resultatet från den kvantitativa 

analysen som ger en helhetsbild av förekomsten av de undersökta företeelserna. Andra delen 

redovisar resultatet från den kvalitativa analysen där jag tittar närmare på hur de olika 

fenomenen används i texterna. Den tredje delen är en kort sammanfattning av resultatet från de 

båda analyserna. 

4.1 Röst 

Nedan presenteras resultatet från den kvantitativa och kvalitativa analysen över variabeln röst. 

Inledningsvis redogörs för resultatet från den kvantitativa och kvalitativa analysen av tilltals 

pronomen och inkluderande pronomen. Därefter redovisas resultatet av den kvantitativa och 

kvalitativa analysen av verb. 

4.1.1 Pronomen 

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa och kvalitativa analysen för pronomen.  

4.1.1.1 Kvantitativ analys 

Som visas i tabell 2 finns det en relativt hög total andel pronomen i alla tre läromedelstexterna. 

Dock går det att urskilja en gradering mellan de tre läromedelstexterna.  
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Tabell 2 Fördelning av tilltalspronomen och inkluderande pronomen utifrån det totala antalet ord. 
        Tilltal          Inkludering Totalt 
  

Antal 
 

Andel 
 

Antal 
 

Andel 
 
Antal 

Liber 145 39‰ 85 23‰ 230 
Stringent 119 25‰ 51 11‰ 170 
Sam1b 92 35‰ 35 15‰ 127 

 

Som framgår är den övergripande bilden att boken Liber har den läromedelstext som har högst 

andel pronomen både för tilltal och inkludering. För att se ifall läromedelstexterna har en 

framträdande röst krävs det dock en analys av vilka olika typer av inkluderande pronomen och 

tilltalspronomen som återfinns i de olika läromedelstexterna. De pronomen som tydligt visar en 

framträdande röst i texterna vad gäller tilltal till läsaren och som därför är intressanta att lyfta 

för denna studie är du, jag, dig, din, mig och min. Vidare i analysen kommer även de 

inkluderande pronomen vi, oss, vår, de, dem, deras diskuteras. Värdena för detta redovisas i 

tabell 3. totalt antal och den totala andelen för samtliga undersökta pronomen återfinns i en 

bilaga 1. 

 
Tabell 3 Översikt över antalet av samtliga analyserade pronomen. 

  Liber 
 

Antal 

Stringent 
 

Antal 

Samhällskunskap 1B 
 

Antal 
Tilltal: Jag 0 0 1 
 Du 16 7 5 
 Mig 0 0 0 
 Dig 0 2 1 
 Min 0 0 0 
 Din 2 2 0 
 
 

    

Inkluderande: Vi 17 19 14 
 Dem 12 4 3 
 Oss 4 0 1 
 Vår 1 2 0 
 Deras 2 1 1 

 

Som framgår i tabell 3 har Liber den största antalet av tilltalspronomenet du, vilket återfinns 16 

gånger. I Stringent uppträder du 7 gånger och i Sam1b 5 gånger. Även om du används flest 

gånger i Liber så förekommer dig inte alls, medan det återfinns 2 gånger i Stringent och 1 gång 

i Sam1b. Inte heller din återfinns i stort antal, då det enbart uppträder 2 gånger i Liber och 

Stringent, och inte alls i Sam1b. 

Trots att det finns högst antal du i Liber så visar författarrösten inte alls sin närvaro med 

pronomenet jag. Inte heller i Stringent förekommer jag. Däremot återfinns det 1 gång i Sam1b. 
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Eftersom jag är ett kraftfullt och men subjektivt uttryck för författarröst förstärker detta 

märkbart författarröstens närvaro i Sam1b. Vad som dessutom är intressant är att mig eller min 

aldrig förekommer i någon av läromedelstexterna. 

Det resultatet visar för de inkluderande pronomen, exempelvis vi, oss och vår, är att det finns 

en variation i fördelningen av dessa mellan läromedelstexterna. Tittar man närmare på resultatet 

(se tabell 3) gällande vi så återfinns det 17 gånger i Liber, 19 gånger i Stringent och 14 gånger 

i Sam1b. Här visar resultatet alltså att Stringent är det läromedel som har lägst antal 

inkluderande pronomen totalt, men trots det är Stringent de läromedel som har högst antal vi. 

Även pronomenet vår återfinns flest gånger i Stringent (2 gånger), medan det endast påträffas 

1 gång i Liber och ingen alls i Sam1b. Däremot återfinns pronomenet oss fyra gånger i Liber 

men endast 1 gång i Sam1b och inte alls i Stringent. Vad detta egentligen säger är att det finns 

ett högre antal av den reflexiva formen av vi, det vill säga oss, i Liber än i Stringent och Sam1b. 

Detta skulle kunna tolkas som att Liber ändå står sig starkt i relation till Stringent trots att den 

senare var den läromedelstext som hade högst antal av vi. Ett exempel som visar hur de 

inkluderande pronomenen används i Liber är: ”Alternativet är att vi utsätter oss för risken att 

statsmakten kränker våra rättigheter i stället för att värna om dem” (Liber, 2017:93). I citatet 

inkluderas läsaren i en gemenskap upprepande gånger genom det personliga pronomenet vi, 

reflexiva oss, possessiva våra. 

I citatet ovan används det personliga pronomenet dem som också kan indikera inkludering. 

Andra pronomen med samma funktion är de och deras. Dessa pronomen visar en indelning av 

ett vi och dem, det vill säga att författaren, när det talas om ett de, dem, deras, markerar att 

läsaren inte tillhör dessa utan ingår i ett ”vi” mot ”dem”. Dock är det viktigt att poängtera att 

detta är en av många funktioner som dessa pronomen innehar. Därav har pronomenen de, dem, 

deras enbart analyserats om de visat på inkludering eller exkludering i sammanhanget. 

Liber är den läromedelstext som i allra högsta utsträckning använt pronomenen de, dem, 

deras, vilket överensstämmer med att Liber är den text som till störst andel använt inkluderande 

pronomen. Detta exemplifieras i följande citat, som visar användningen av vi och dem. Citatet 

presenterar den genomgående användningen av inkluderande pronomen i texten: ”[…] som 

anger vad vi inte får utsätta andra för, hindra andra att göra eller tvinga dem till” (Liber, 

2017:98). 

Även om det finns en viss variation mellan förekomsten av enskilda pronomen mellan de tre 

läromedelstexterna så tyder resultatet på att det finns en framträdande röst i alla tre texterna. 

Oavsett antalet förekomster så har inget läromedel helt visat avsaknad av en författarröst 
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eftersom det förekommer mer eller mindre av både tilltals- och inkluderande pronomen i alla 

tre texterna. 

4.1.1.2 Kvalitativ analys 

Även om siffrorna i den kvantitativa analysen ger en tydlig helhetsbild över förekomster av 

pronomen så visar den kvalitativa analysen att det inte nödvändigtvis är den totala andelen 

förekomster av pronomen som ger texten en framträdande röst. Det är hur pronomenen används 

i texten som skapar närhet med läsaren genom en framträdande röst. 

Det som går att urskilja i Liber till skillnad från Stringent och Sam1b är att författaren har 

valt att inkludera läsaren i en större gemenskap, och framförallt i en gemenskap av att vara 

svensk och leva i Sverige. Detta ges uttryck såsom: ”Statens roll i diktaturer är med andra ord 

en helt annan än vad vi är vana vid i liberala demokratier.” (Liber, 2017:107) Likafullt som att 

denna mening kan ge en känsla av tillhörighet hos läsaren, kan en sådan formulering skapa 

distans mellan läsaren och texten, nämligen i de fall läsaren inte känner sig som en del av 

gemenskapen. 

Ett annat exempel från Liber som försvagar rösten är då författaren väljer att inte använda 

direkt tilltal i sådant som skulle kunna stå i direkt förbindelse med läsaren, som då ett avsnitt i 

kapitlet berör ungdomars särintressen i politiken. Detta illustrerades som följande: ”Man kan 

tänka sig att ungdomar som grupp har vissa gemensamma önskemål eller intressen som ger just 

dem fördelar, så kallade särintressen. Då kan det vara viktigt att ungdomar även deltar i besluten 

som rör dem.” (Liber, 2017:103) Här är ett tydligt exempel på att författaren valt att diskutera 

något i läsarens kontext objektifierat istället för att anknyta ämnet direkt till läsaren. Det finns 

flera exempel i citatet som ger indikationer på att författaren ”tar avstånd” från läsaren. För det 

första har författaren valt att använda man som subjekt vilket gör att författarrösten blir vag. 

För det andra skulle författaren ha kunnat välja att använda det personliga pronomenet du 

istället för ”ungdomar som grupp” eller ”ungdomar” då texten riktar sig till läsaren i egenskap 

av ungdom. Vad detta konkret säger är att författaren gjort ett val att distansera sig från läsaren 

och därmed framhävs inte rösten i texten lika tydligt. Författaren gör en tydlig markering av att 

inte tillhöra samma grupp som läsaren och därmed skapas en distans mellan läsaren och 

författaren. 

Ytterligare en formulering som är värd att ta upp från läromedelstexten i Liber är när 

författaren hänvisar läsaren till andra delar av texten: ”Den liberala demokratin har förvisso 

också brister. Några av dem har redan diskuterats medan andra tas upp i andra sammanhang i 
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denna bok.” (Liber, 2017:110) Här väljer väljer författaren ännu en gång att distansera sig från 

läsaren, istället för att antingen lyfta fram sig själv som en röst i form av ett jag, eller att tala 

direkt till läsaren genom att refererar till det som att läsaren har läst via ett du. 

I kontrast till Liber har författaren i Stringent valt att använda sig av tilltalspronomen på ett 

sätt som förtydligar en röst i texten, och därmed skapar en klarare närhet mellan texten och 

läsaren. Dessa uttryck är när författaren vänder sig direkt till läsaren genom att tilltala hen, 

exempelvis vid fall såsom: ”som du redan läst” (Stringent, 2017:29) eller ”I början av detta 

kapitel kunde du läsa ett citat […]” (Stringent, 2017:28). Det finns även ett helt stycke i avsnittet 

om demokrati som behandlar elevdemokrati, vilket både vänder sig till läsaren och förtydligar 

innebörden av demokrati genom att ge exempel utifrån läsarens kontext, det vill säga elevernas 

situation: 
Ett bra sätt för dig att förstå demokratibegreppet är att titta på din egen situation som elev i skolan. 
Har du inflytande över undervisningen? Får och vågar du göra din röst hörd? Känner du dig trygg 
och accepterad i skolan? (Stringent, 2017:25) 

 
Att använda frågor till läsaren är någonting som förekommer i inledningen till kapitlet i Sam1b 

där författaren dels använder en retorisk fråga ”vem ska bestämma i samhället?”, dels vänder 

sig till läsaren med en direkt fråga: 

 
[…] Samhällskunskapens svåraste och samtidigt enklaste frågor […] Frågan är enkel, men har ändå 
orsakat både revolutioner och krig, frågan är: Vem ska bestämma i samhället? Du vet säkert hur hur 
demokratin är tänkt att fungera: alla får vara med, vi röstar om saken och så vinner det förslag som 
får flest röster. Det låter inte särskilt svårt, eller hur? (Sam1b, 2016:98) 

 

Även om författaren till Sam1b använder sig av både tilltal såsom du och inkludering med vi 

så inkluderar inte författaren läsaren på samma sätt som i Stringent, eftersom det finns faktorer 

i textutdraget som kan anses vara mer problematiska. Dels finns problematiken kring frågan 

om vem som får bestämma i samhället då frågan lyfts fram som allmänkännedom, dels anspelar 

den på att läsaren redan har kännedom om hur demokrati fungerar. Här blir det på samma sätt 

som i exemplet från Liber så att författaren placerar läsaren i kategorin av att vara svensk. Detta 

kan vara problematiskt då andraspråkselever inte nödvändigtvis besitter samma förkunskaper 

eller referensramar som författarrösten och således kan det skapa en distans. 

Resultatet från den kvantitativa analysen visade att Sam1b var de enda av de tre 

läromedelstexterna som använde pronomenet jag, vilket bör stärka en framträdande röst i 

texten. Men den kvalitativa analysen visar att pronomenet jag är skrivet i ett citat som förklarar 

betydelsen av ett latinskt ord och därmed är det inte författarrösten själv som framhävs ”Veto 

är ursprungligen latin och betyder ’jag förbjuder’” (Sam1b, 2016:99). 
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4.1.1.3 Sammanfattning 

Resultatet från den kvantitativa analysen visar att det finns en tydlig skillnad i i frekvenser för 

pronomen mellan de tre läromedelstexterna, både vad gäller tilltal och inkludering. Utifrån detta 

resultat rörande röst, skulle slutsatsen kunna dras att läromedelstexten i Liber är den text som 

har högst läsbarhet och därefter kommer Sam1b och slutligen Stringent. Men den kvalitativa 

analysen visar dock att det inte går att dra slutsatser om läsbarheten endast utifrån antalet 

pronomen då det har större vikt hur dessa används i ett sammanhang när man vill bedöma om 

en text har en framträdande röst. Vid den kvalitativa analysen stod sig Stringent starkare än 

Liber och Sam1b både vad gäller tilltal och inkludering, då Stringent i allra störst utsträckning 

vände sig direkt till läsaren och utgick från läsaren. Därmed finns det en tydligare röst i 

Stringent än vad det finns i Liber och Sam1b, trots att Stringent är den läromedelstext som har 

lägst procentuell andel pronomen vilket framgår i tabell 2. 

4.2.2 Verb 

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa och kvalitativa analysen för aspekten aktiva 

verb. Inledningsvis redogörs för den kvantitativa analysen av verb. Därefter presenteras 

resultatet från den kvalitativa analysen. 

4.2.2.1 Kvantitativ analys 

Resultatet från variabelanalysen visar att alla tre läromedelstexter har tämligen hög andel aktiva 

verb. Detta redovisas nedan i tabell 4. Eftersom utfallet är att samtliga läromedelstexter har hög 

andel aktiva verb kommer fortsättningsvis endast de avvikande förekomsterna av verb att 

diskuteras. 

 
Tabell 4. Antal och procentuell andel av det totala antalet aktiva verb. 

       Aktiva verb Totalt 
 Antal Andel antal verb 
Liber 645 86% 754 
Stringent 400 79% 507 
Sam1b 367 83% 440 

 
 
Som framgår av tabell 4 har läromedelstexten i Liber högsta andelen aktiva verb. Därefter 

kommer läromedelstexten i Sam1b med näst högst andel och sist Stringent som har lägst andel 

aktiva verb. Det bör poängteras att skillnaderna är tämligen små texterna sinsemellan, och även 



 
19 

om Liber är det läromedel som har högst andel aktiva verb så har alla tre läromedelstexter en 

hög grad av aktiva verb. Därmed kan man se att läromedelstexterna är dynamiska, vilket 

minskar distansen mellan läsaren och texten då de aktiva verben bidrar till att författarna 

framträder i texterna. 

4.2.2.2 Kvalitativ analys 

Medan den kvantitativa analysen visar en relativt hög och likvärdig andel aktiva verb av den 

totala verbmängden i alla tre läromedelstexter, så visar den kvalitativa analysen att det finns en 

viss skillnad i dynamiken i texterna mellan Stringent och de två andra. Stringent har den text, 

av de tre, som visar tydliga exempel på hur texten kan uppfattas som vag, genom att vem eller 

vilken som handlar inte framgår vid passiv form. Således kommer Liber och Sam1b inte 

kommenteras i detta avsnitt utan bara Stringent. Det bör även understrykas att skillnaden mellan 

texterna är tämligen liten, men likväl intressant att titta närmare på. 

Den kvalitativa analysen visar att att många av de passiva verb som förekommer i Stringent 

skulle kunna ha skrivits i aktiv form och därmed ha förtydligat subjektet i meningarna. Det 

skulle då tillföra en tydligare röst som förklarar vem det är som utför handlingen. Konkreta 

exempel på hur de passiva verben används i Stringent på ett sådant sätt så att författarna döljer 

subjektet är följande för verben tas: ”Och aldrig tas för given” (Stringent, 2017:9), behövs: 

”som politiker behövs mycket energi och kunskap” (Stringent, 2017:21) och följs: ”[…] och 

ansvarar för att de följs” (Stringent, 2017:25). Dessa citat visar hur de passiva verben gömmer 

undan subjektet i satserna och därmed gör texten vag och skapar distans till läsaren. Rösten 

försvagas alltså i texten och författarna får inte en lika framträdande roll, då de passiva verben 

gör texten relativt vag eftersom de inte visar vem eller vilken som utgör handlingen. Men det 

bör betonas att läromedelstexten i Stringent precis som Liber och Sam1b har en hög andel aktiva 

verb och därför kan texten endast ses som vag i förhållande till de två andra texterna. 

4.2.2.3 Sammanfattning 

Alla tre läromedelstexter visar en hög andel aktiva verb vilket gör att texterna blir mer 

dynamiska och bidrar till att framhäva författarrösten. Men den kvalitativa analysen visar att 

det finns vissa aspekter som tyder på att Stringents förekomster av passiva verb försvagar 

dynamiken och rösten i texterna. Således är författarna inte lika framträdande i Stringent som i 

Liber och Sam1b. 
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4.2 Kausalitet  

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa och kvalitativa analysen för aspekten 

kausalitet. Inledningsvis redogörs för den kvantitativa analysen av de kausala samband som 

återfinns i läromedelstexterna. Därefter presenteras resultatet från den kvalitativa analysen. 

4.2.1 Kvantitativ analys 

Den övergripande bild som variabelanalysen ger är att det går att urskilja en tydlig gradering i 

resultatet, nämligen att läromedelstexten i Liber är den text som har högst andel kausala 

samband i grammatiska - och lexikala uttryck. Detta visas i tabell 5. 

 
Tabell 5 fördelning av antalet kausala samband och andelen kausala samband utifrån antalet meningar (se tabell 

1). 

        Grammatiska uttryck          Lexikala uttryck Totalt 
  

Antal 
 

Andel 
 

Antal 
 

Andel 
antal 

meningar 
Liber 243 86% 12 4% 283 
Stringent 130 63% 7 3% 205 
Sam1b 122 62% 4 2% 197 

 

Som framgår av tabell 5 har Liber klart störst andel kausala samband i grammatiska uttryck. 

Man kan finna en förklaring till Libers övervikt gällande grammatiska uttryck genom att studera 

förekomsten av explicita ord. Exempelvis gick det att återfinna explicita uttryck såsom eftersom 

14 gånger i Liber, men endast 1 gång i Stringent och inte alls i Sam1b I. I tabell 6 redovisas 

värdena för samtliga kausala samband. 
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Tabell 6 Översikt över antalet kausala samband 

 Liber 
 

Antal 

Stringent 
 

Antal 

Sam 1b 
 

Antal 
Grammatiska uttryck:    
Alltså 0 2 3 
Eftersom 11 1 0 
Därför 15 1 4 
Som 123 78 65 
För 45 9 15 
Så 0 0 5 
Om 29 11 19 
För att 20 28 11 
 
Totalt:  

 
243 

 
130 

 
122 

 
Lexikala uttryck: 

   

Leder till 2 2 0 
Beror på 0 1 0 
På grund av 3 1 4 
Det innebär 
 
Totalt:  

7 
 

12 

3 
 

7 

0 
 

4 
 

Som tabell 6 visar förekom det kausala sambandet därför flest gånger i Liber med 15 företeelser 

medan det enbart förekom 1 gång i Stringent och 4 gånger i Sam1b. Då dessa grammatiska 

uttryck, alltså eftersom och därför, förekommer i allt mindre utsträckning i Stringent och Sam1b 

så går många tydliga kausala samband förlorade och därmed indikeras att läromedelstexten i 

Liber står sig starkare i detta avseende än de två andra läromedelstexterna. 

Ett annat explicit uttryck som visar på en tydlig skillnad i förekomsten i de tre läromedels-

texterna är för att. Det bör dock påpekas att för att är det enda grammatiska uttrycket som inte 

förekommer flest gånger i Liber. Som framgår av tabell 6 återfinns för att 20 gånger i Liber 

medan det förekommer 28 gånger i Stringent och endast 11 gånger i Sam1b. Dock är det en för 

liten skillnad för att påverka Libers särställning vad gäller de grammatiska uttrycken. 

Vad gäller de mindre tydligt relationsangivande kausala sambanden för de grammatiska 

uttrycken gäller att Liber genomgående har flest av dessa. Däremot finns det skillnader i 

förekomsten av de mindre tydliga uttrycken som, för och om och som vittnar om den tydliga 

diskrepansen mellan läromedelstexterna Stringent och Sam1b. De mindre tydligt 

relationsangivande uttrycken för och om förekommer fler gånger i Sam1b än i Stringent medan 

som återfinns fler gånger i Stringent än i Sam1b.  

Resultatet för de lexikala uttrycken som presenterats i tabell 6 är tämligen lågt, vilket gör att 

skillnaderna i resultat för de lexikala uttrycken mellan de tre läromedelstexterna är försumbar. 

Därför bör resultaten gällande de lexikala uttrycken analyseras med försiktighet. Men det kan 
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likväl vara intressant att titta närmare på det det explicita uttrycket på grund av som tydligt ger 

läsaren ett orsak-verkan-samband. Detta går att återfinna 7 gånger i Liber men endast 3 gånger 

i Stringent, och återfinns inte alls i Sam1b. Däremot förekommer det mindre tydliga 

relationsangivna uttrycket det innebär 4 gånger i Sam1b men 3 gånger i Liber och endast 1 

gång i Stringent. Även om det är intressant att studera enskilda företeelser mellan Liber och 

Sam1b som representerar ytterligheter så är det inte en stor skillnad mellan resultatet om man 

endast tittar på uttrycket det innebär. Även om Sam1b har en mer förekomst av på grund av än 

Liber så innebär inte det att Sam1b ökar läsbarheten i jämförelse med Liber då det är för små 

procentuella marginaler. Därmed stärks Libers läromedelstexts överlägsenhet i användningen 

av kausalitet och den har således högst läsbarhet utav de tre läromedelstexterna även 

beträffande de lexikala uttrycken. 

4.2.2 Kvalitativ analys 

Även om variabelanalysen ger en helhetsbild av hur stor andel kausala samband som återfinns 

i läromedelstexterna så visar den kvalitativa analysen på likheter och skillnader i hur författarna 

till de tre läromedelstexterna har valt att använda kausalitet. Genom att inte bara analysera hur 

ofta kausalitet används, utan också hur kausalitet framträder i läromedelstexterna kan 

kausalitetens roll i läsbarheten synliggöras. 

De kausala samband som i allra högst utsträckning svarar på frågan varför, och som i och 

med det ger läsaren tydliga orsak-verkan-samband, är de explicita kausala sambanden och 

framförallt uttrycken eftersom, för att och därför. Det är viktigt att betona att det är andelen 

förekomster av eftersom och för att som påverkar texternas läsbarhet snarare än hur 

läromedelsförfattarna valt att använda orden då eftersom och för att alltid ger svar på frågan 

varför. I stor utsträckning ger även därför svaret på frågan varför, men det kan förekomma 

gånger då användningen av därför visar sig ha större betydelse för läsbarheten än antalet gånger 

ordet anträffas i denna analys. Detta visar att det finns både likheter och skillnader i texternas 

ordval och bindningssätt. 

Som det framgår i resultatet från variabelanalysen har läromedelstexten i Liber högst andel 

av eftersom. Ett konkret exempel på hur läromedelsförfattaren i Liber valt att använda eftersom 

går att återfinna i följande citat om liberala demokratier: ”De kallas så eftersom de utgår från 

idéer och uppfattningar som kommer från den politiska liberalismen.” (Liber, 2017:90) Denna 

användning av eftersom ger läsaren en tydlig förklaring till varför liberala demokratier fått den 

benämningen. Därmed skulle läsaren hypotetiskt kunna svara på frågan varför? on hen fick en 
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fråga om skälet till att det kallas liberal demokrati. Genomgående i Liber används eftersom på 

det sätt som ovanstående citat illustrerar. 

Då Stringent endast har en förekomst av eftersom finns det bara ett citat som kan visa hur 

läromedelsförfattarna använt denna kausalitetsmarkör: ”I Sverige blir det allt tydligare att IT-

kompetens har blivit något som vi medborgare måste ha, eftersom myndigheter lägger ut 

material och ansökningar på sina hemsidor […].” (Stringent, 2017:17) Även här ges en tydlig 

förklaring för läsaren som därför hypotetiskt kan ge svar på frågan om varför vi behöver IT-

kompetens. Ingen förekomst av eftersom gick att återfinna i Sam1b. 

Det uttryck som förekommer flest gånger i läromedelstexten i Stringent är för att, vilket likt 

eftersom visar ett tydligt orsak-verkan-samband eller avsikt och syfte. Konkreta exempel där 

för att återfinns i Stringent är i de två följande citaten: ”det finns ideologier som hävdar att det 

är rätt att använda hot, våld och terrorism för att uppnå politiska mål” och ”Vi har rätt att 

försöka övertyga andra (med goda argument), för att få igenom sådant som vi tycker är viktigt”. 

(Stringent, 2017:32) Dock förändrar det inte det faktum att läromedelstexten i Liber visar högst 

andel explicit kausalitet totalt, eftersom dessa uttryck alltid svarar på frågan varför. 

Till skillnad från eftersom och för att som svarar på frågan varför så ter det sig ordet därför 

annorlunda i den här analysen. Detta då därför i Liber och Sam1b återkommande fyller samma 

funktion, nämligen att ge svaret på frågan varför, medan därför i Stringent inte ger samma 

självklara svar på frågan varför. Nedan illustreras tre exempel där därför används på två olika 

sätt, vilket ger två olika utfall.  

Exempel från Liber av användningen av därför är följande citat som berör politiska 

rättigheter: ”Dessa brukar därför betecknas som negativa rättigheter, det vill säga1, rättigheter 

anger vad vi inte får utsätta andra för […].” (Liber, 2017:98) Författaren indikerar ett tydligt 

samband som ger svar på frågan varför de politiska rättigheterna betecknas som negativa. Även 

i Sam1b har läromedelsförfattarna givit tydliga förklaringar till läsaren genom alla fyra 

förekomster av därför. Ett exempel på hur därför förekommer i Sam1b är följande: ”Därför 

kallas politiker ofta för folkets förtroendevalda.” (Sam1b, 2016:103) 

Ett exempel på hur därför används i Stringent är följande: ”Därför måste demokratin alltid 

försvaras.” (Stringent, 2017:10) I detta utdrag fyller därför inte samma funktion som i exemplen 

i Liber och Sam1b. Det finns två orsaker till det. För det första inleds ett nytt stycke med därför, 

vilket inte ger en lika tydlig orsaksförklaring då ordet inte står i direkt följd till föregående text, 

                                                
1 ”det vill säga” skulle kunna ses som ett lexikalt uttryck, däremot har jag gjort avvägningen att det inte förklarar 
ett orsak-verkan samband, utan snarare redogör för betydelsen av ett begrepp och därmed är detta uttryck inte med 
i denna undersökning för kategorin lexikala uttryck. 
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något som kan göra det svårt för läsaren att snabbt hitta orsakssambandet. För det andra återges 

ordet genom ett citat, vilket innebär att det utgår från en persons åsikt, vilket kan göra det svårt 

för läsaren att exakt svara på frågan varför.  

En annan iakttagelse av hur texterna liknar och skiljer sig från varandra vad gäller 

bindningssätt är att författarna i läromedelstexterna i Stringent och Sam1b frekvent använder 

flera kausala samband eller kombinationer av explicita och mindre tydliga uttryck inom samma 

sats. Detta förekommer även i Liber, men inte i lika stor utsträckning. Ett exempel där flera 

kausala samband inom samma sats förekommer i Stringent är ”[…] som beror på att människor 

inte känner sig delaktiga […].” (Stringent, 2017:17) I exemplet används både det grammatiska 

uttrycket som och det lexikala uttrycket beror på. Ett exempel på kombinationen av mindre 

tydliga uttryck och explicita uttryck i Sam1b är: ”Det är inte ovanligt att medborgarna fängslas 

eller till och med avrättas på grund av personliga egenskaper eller för att de har åsikter som 

inte är godkända av statsledningen.” (Sam1b, 2016:109) I detta utdrag förekommer flera 

kausala samband såsom på grund av och för att och som, vilket visar på en stor variation i 

användningen av kausala samband. 

Även om Liber är det läromedel som har flest kausala samband per var 100:e mening så 

finns det inte lika stor variation som exemplet från Sam1b visar. Om detta är medvetna val av 

författarna eller om det skett slumpartat är svårt att avgöra; dock ges det fler möjligheter för 

läsaren att förstå olika samband i texten om det finns fler kausala samband som binder ihop 

orsak-verkan-sambanden. 

4.2.3 Sammanfattning 

Resultatet från den kvantitativa analysen visar att Liber är den läromedelstext som har störst 

andel kausala samband både för de grammatiska och de lexikala uttrycken. Av detta kan man 

dra slutsatsen att Liber har den läromedelstext som har högst läsbarhet utifrån faktorn kausala 

samband. 

Resultatet från den kvalitativa analysen visar att även om det är av vikt att ha hög andel 

kausalitet, så måste läromedelsförfattarna också använda de kausala sambandsorden på ett 

produktivt sätt. Visserligen har Liber högst andel men både Stringent och Sam1b har i högre 

utsträckning kausala samband i följd efter varandra, vilket kan förstärka tydligheten i 

kausaliteten. Det är dock inte möjligt att avgöra om detta är mest en slump eller om de är  

medvetet placerade av författaren för att tydliga visa orsak-verkan-samband. 
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4.3 Sammanställning av resultatet 

I tabell 7 ges en överblick av undersökningens resultat av läromedelstexternas läsbarhet utifrån 

faktorerna röst och kausalitet. I tabellen är läromedelstexterna utifrån de ovan redovisade 

resultaten graderade på en skala 1–3 varvid 1 visar lägst läsbarhet och 3 visar högst läsbarhet. 

 
Tabell 7 Sammanställande resultat 

 Kvantitativ analys Kvalitativ analys Medelvärde 

 Pron. Verb Kaus. Pron. Verb Kaus.  

Liber 3 3 3 1 3 3 2,7 
Stringent 2 1 2 3 2 1 1,8 
Sam1b 1 2 1 2 1 2 1,5 

 

Det tabell 7 visar är att det finns en gradering i läsbarheten mellan de tre läromedlen. Om man 

summerar tabell 7 resulterar Libers medelvärde i 2,7, Stringent 1,8 och Sam1b 1,5. Dock 

påverkas resultatet beroende på hur de analyseras och vilken faktor för läsförståelse som 

studeras. 

Genomgående i den kvantitativa analysen är Liber den läromedelstext som visar på högst 

läsbarhet baserat på de undersöka faktorerna. Vad gäller resultatet för Stringent och Sam1b 

finns det en viss variation däremot graderas Stringent som nummer 2 i pronomen och kausalitet 

och således ställer sig Stringents läromedelstext starkare än Sam1b. Det resultatet från den 

kvalitativa analysen visar är att Liber inte genomgående har högst läsbarhet utan konkurrerar 

med Stringent i graderingen. Likt föregående analys placeras Sam1b läromedelstext på lägst 

läsbarhet. En vidare granskning av detta diskuteras i kommande avsnitt. 

5 Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka läsbarheten ur ett andraspråksperspektiv i 

läromedel för ämnet samhällskunskap kurs 1b. Utgångspunkten för uppsatsens undersökning 

har varit läsbarhet utifrån röst och kausalitet. Monica Reichenbergs resultat i avhandlingen Röst 

och kausalitet i lärobokstexter från 2000 visar att läromedelstexter med hög grad av röst och 

kausalitet ger bättre läsförståelse hos elever med svenska som andraspråk. 

En av frågeställningarna uppsatsen ämnar att besvara är: Hur framträdande är författar-

rösten i läromedelstexter för samhällskunskap? Läromedelsanalysen av röst (se avsnitt 4.1) 

visar att det finns en en framträdande röst för samtliga läromedelstexter som har analyserats i 

denna studie. Dock framhävs rösterna på olika sätt beroende på hur texterna analyseras. Utifrån 
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den kvantitativa analysen av pronomen kan man dra slutsatsen att Liber är den läromedelstext 

som har högst läsbarhet. 

Vad som emellertid visats via den kvalitativa analysen är att det inte bara går att dra 

slutsatsen att förekomsten av pronomen leder till en framträdande röst, utan också hur 

pronomen har använts påverkar huruvida det finns en framträdande röst eller inte. Utifrån detta 

resonemang är det snarare Stringent som är den läromedelstext som tydligast har en 

framträdande röst, trots att den har uppvisat lägst procentuell andel pronomen. Anledningen till 

att Stringent har den mest tydliga rösten är att författaren vänder sig direkt till läsaren och utgår 

från läsaren, vilket inte förekommer i lika hög utsträckning i Liber och Sam1b. Vad gäller 

analyserna från förekomsten av verb i läromedelstexterna så visade Stringent, trots hög andel 

aktiva verb, något svagare röst. Pronomen väger dock tyngre vad gäller frågan om det finns en 

framträdande röst i läromedelstexterna då pronomen är konkreta företeelser som visar på 

huruvida författaren väljer att framträda eller inte. Om vi dessutom adderar det faktum att alla 

tre läromedelstexterna har en hög andel aktiva verb går det att dra slutsatsen att resultatet 

gällande verb inte nämnvärt påverkar läsbarheten. Den generella slutsatsen blir således att det 

finns en framträdande röst i samtliga läromedelstexter, men att Stringent är det läromedel som 

står sig starkast vad gäller texternas röst. 

Resultatet i denna undersökning visar att det inte är av vikt att ha störst antal förekomster av 

faktorer som framhäver en röst utan det centrala är hur dessa resurser används.  Även om Liber 

hade högst andel pronomen och Stringent lämpligast användning av pronomen så kan man likt 

Liberg (2001:114) fråga: ”Vad är en bra text?”. Visserligen uppfyller samtliga texter faktorerna 

för läsbarhet, men det är ändock användningen av dessa som avgör om texten uppfyller god 

läsbarhet. Denna faktor utgör skillnaden gällande om en text har en framträdande röst eller inte. 

Uppsatsens andra frågeställning att besvara är: I vilken utsträckning uttrycks kausalitet i 

läromedel för samhällskunskap? Läromedelsanalysen av kausalitet (se avsnitt 4.2) visade i den 

kvantitativa analysen att Liber är det läromedel med störst andel kausala samband. Utifrån det 

resultatet skulle man kunna dra slutsatsen att det är den text som har högst läsbarhet. I likhet 

med vad som i denna studie tidigare kunnat påvisats vad gäller pronomen så är det dock att det 

inte nödvändigtvis mängden företeelser som bidrar till läsbarhet, utan framförallt hur dessa 

används. Denna slutsats går även att applicera till förekomsten på kausala samband. 

Liberg (2001:113) diskuterade i sin studie att det i en av de analyserade texterna fanns 

förekomster av kausalitet, men dessa ansågs vara för avancerade och därmed uppfyllde de inte 

sin fulla funktion. Även Reichenberg (2000:52) poängterar att kausalitet endast har en positiv 

inverkan på andraspråkselevernas läsförståelse om eleverna förstår betydelsen av de kausala 
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sambanden. På liknande sätt kan man se på resultatet för kausalitet i denna uppsats. Dock kan 

denna undersökning inte redogöra för om de kausala sambanden kan förstås av läsaren t.ex. 

genom läsartest. Däremot kan man anta att den användning av kausalitet som görs i Stringent 

och Sam1b förstärker tydligheten i kausaliteten och främjar läsförståelsen i allt större grad än i 

Liber. Även om Liber har högst andel kausala samband, så använder läromedelstexterna 

Stringent och Sam1b i allt större utsträckning kausala sambanden i följd av varandra. Det är 

enligt dessa förhållanden som min bedömning är att det snarare är hur kausala samband används 

än hur ofta de används som bidrar till tydliga orsak-verkan-samband i texterna. 

De slutsatser man kan dra av undersökningens resultat är det inte alltid är viktigast hur 

många uttryck för röst och kausalitet som förekommer i läromedel, utan snarare hur författarna 

valt att använda dessa. Analyserna och resultatet visar att det finns en gradering mellan texterna 

i högst läsbarhet utifrån faktorerna röst och kausalitet. Dock bör det poängteras att trots 

graderingen måste alla tre läromedelstexter sägas främja andraspråkselevers läsförståelse då 

samtliga läromedelstexter har uttryck för röst och kausalitet, även om dessa realiseras på olika 

sätt. 

Beträffande om läromedelsförfattare har ett andraspråksperspektiv eller inte i utformningen 

av läromedelstexter så kan denna studie sägas svara både bekräftande och nekande på frågan. 

Detta är på grund av att det inte framgår av denna typ av undersökning ifall resultatet av röst 

och kausalitet i de tre läromedlen grundar sig i medvetna val från läromedelsförfattarna eller 

om förekomsten och användningen av faktorerna för röst och kausalitet skett slumpmässigt. 

Däremot kan man återigen styrka slutsatsen om att det är användningen av dessa förekomster 

som avgör textens läsbarhet. Det är dock viktigt att understryka att resultatet för denna 

undersökning inte representerar alla läromedel för samhällskunskap. Enbart tre läromedel har 

analyserats, således kan inte denna studie generaliseras till alla läromedel. 

Det resultatet från denna studie visar kan diskuteras vidare ur ett större perspektiv om vem 

som bär det språkliga ansvaret. Som tidigare nämnt i inledningen till den här uppsatsen (se 

avsnitt 1) ökar antalet andraspråkselever allt mer i den svenska skolan, samtidigt som 

kunskapskraven för samhällskunskap är tämligen komplexa. Således måste förutsättningar 

skapas för andraspråkselevers möjlighet att framgångsrikt förstå den information de förväntas 

tillgodogöra sig. Om läromedlen ska uppfylla sitt syfte som kunskapsbank i undervisningen 

krävs det att läromedelsförfattarna tar ett språkligt ansvar och utnyttjar de faktorer som tidigare 

forskning påvisat underlättar andraspråkselevers läsförståelse. En konsekvens som kan uppstå 

om läromedel inte uppfyller läsbarheten är att lärare behöver frångå läromedlen för att 

komplettera med eget material. 
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Oavsett ämne bär lärare ett språkligt ansvar i undervisningssituationer. Dock bör ett språkligt 

ansvar inte landa på läraren i granskning av läromedel, utan istället att författarna tar ansvar för 

den språkliga utformningen utifrån de läsbarhetsvariablar som ökar texters läsbarhet. Lärare tar 

många gånger stöd från läromedel och således är det viktigt att de läromedel som finns 

tillgängliga på marknaden kan fungera för alla elevgrupper. Därmed bör läromedel endast 

granskas av lärare gällande innehåll, inte språk. 

6 Avslutning 
I följande avsnitt vill jag som avslutning för denna uppsats reflektera över undersökningens 

styrkor och svagheter samt vad en eventuellt vidare forskning i ämnet kan undersöka. 

En av undersöknings styrkor är att den kombinerade analysmetoden resulterat i att besvara 

undersökningens frågeställningar på ett adekvat sätt. Som resultatet (avsnitt 4) och diskussionen 

(avsnitt 5) visar så finns det en framhävande röst i läromedel för samhällskunskap. Däremot 

finns det en skillnad i hur pass framträdande rösten är mellan de tre läromedlen. Vad gäller 

kausaliteten i texterna finns det företeelser, med de används inte i det mest produktiva sättet för 

att skapa gynnsammare förutsättningar för andraspråkselevers läsförståelse. 

Dock är det viktigt att ha i beräkning att denna uppsats endast analyserat läromedelstexters 

läsbarhet ifrån ett andraspråksperspektiv i enlighet med Reichenbergs resultat, och således kan 

denna undersökning bara anta hur läromedelstexterna påverkar andraspråkselevers 

läsförståelse. För att bevisa att faktorerna röst och kausalitet verkligen främjar 

andraspråkselevers läsförståelse skulle en vidare studie vara att rekonstruera Reichenbergs 

studie med tillhörande metod där även läsförståelsetest i olika informantgrupper gjorts. Dock 

har avsikten med denna uppsats aldrig varit att pröva Reichenbergs metod utan endast att 

använda den som utgångspunkt i en läromedelsanalys. Utifrån den infallsvinkeln har 

undersökningen varit givande för att sätta sig in i hur läromedelsförfattare utformar 

läromedelstexter och huruvida det finns ett andraspråksperspektiv i den utformningen eller inte. 

Ett sätt att närmare undersöka om det finns ett andraspråksperspektiv vid utformningen av 

läromedelstexter är att kontakta läromedelsförfattarna till de analyserade läromedlen. 

Djupintervjuer kan ge svar på huruvida författarna har ett andraspråksperspektiv och hur de ser 

på det språkliga ansvaret i läromedel. 
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Bilaga 1. Antal och andel pronomen i texterna 
Antal och andel av samtliga undersökta pronomen 

  Liber Stringent Samhällskunskap 1B 
Tilltal: Jag 0 0 1 
 Du 16 7 5 
 Han 1 0 0 
 Hon 1 0 0 
 Mig 0 0 0 
 Dig 0 2 1 
 Honom 1 0 0 
 Henne 1 0 0 
 Den 10 10 9 
 Det 64 56 43 
 Mig 0 0 0 
 Sig 28 19 9 
 Min 0 0 0 
 Din 2 2 0 
 Hans 1 0 0 
 Hennes 1 0 0 
 Dess 3 0 0 
 Sina 8 7 10 
 Sin 5 10 11 
 Mitt 0 0 0 
 Ditt 0 0 0 
 Sitt 3 4 2 
Totalt antal:  145 119 92 
Andel i %: 
 

 39 25 35 

Inkluderande: Vi 17 19 14 
 Ni 0 0 0 
 De 46 25 18 
 Er 0 0 0 
 Dem 12 4 3 
 Oss 4 0 1 
 Er 0 0 0 
 Vår 1 2 0 
 Våra 2 0 2 
 Deras 2 1 1 
 Vårt 1 0 1 
 Ert 0 0 0 
Totalt antal:  85 51 40 
Andel i %:  23 11 15 

 


