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Sammandrag 

I studien undersöks i vilken grad läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet förekommer i tre 

läroböcker för samhällskunskap i grundskolans senare år. De tre läromedlen, av vilken en 

enligt förlaget är bearbetad till lättläst språk, jämförs avseende dessa variabler och resultatet 

sätts även i relation till Läsbarhetsindex (LIX), ett annat mått på läsbarhet. Hypotesen är att 

den lättlästa versionen innehåller en högre grad av kausalitet och röst för ökad läsbarhet. 

Resultatet visar att alla böckerna har inslag av både röst och kausalitet men att dessa 

skulle kunna utvecklas för att öka läsbarheten. Inget av läromedlen når upp till högsta nivå när 

det gäller kriterierna för röst och det som saknas är ofta närhetsskapande drag som läsartilltal, 

frågor och förtrolighetsskapande pronomen som ”du” och ”vi”. I alla tre textutdragen förkla-

ras orsakssammanhang med kausala konnektorer, men i olika grad. Den lättlästa texten har ett 

lätt språk men den är inte mer läsbar än de övriga texterna när det handlar om röst och kausa-

litet. Hypotesen om det lättlästa läromedlet stämmer alltså inte. Texterna hamnar på samma 

nivå vid en LIX-beräkning, trots att texterna är mycket olika både avseende röst och kausali-

tet. En slutsats är därmed att läsbarhet inte bör studeras utifrån enstaka läsbarhetsvariabler 

utan en kombination av olika variabler ger ett mer heltäckande resultat.  

Nyckelord: Läsbarhet, röst, kausalitet, LIX, läromedelsanalys, Svenska som andraspråk 
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1 Inledning  
”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet” (Sveriges riksdag, Skollag 2010:800, 8 §).  

 

I citatet ovan hävdas alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Inom grundskolan, gymnasiet 

och vuxenutbildningen läser elever med svenska som andraspråk på samma villkor som elever 

med svenska som modersmål. En viktig del av ämnesundervisningen är läromedlen som både 

ska förmedla kursinnehållet i relation till kursmålen och vara ett redskap för inlärning. Sam-

tidigt ska läroböckerna vara språkutvecklande och ge eleverna en förebild till eget skrivande. 

Undersökningar visar dessvärre att andraspråkselever har svårt att tillägna sig språket i exem-

pelvis de samhällsorienterade ämnena (Reichenberg 2000:37). För att alla elever, oavsett mo-

dersmål och bakgrund, ska ha lika tillgång till utbildning måste därför läromedlen väljas med 

omsorg. Det finns inte någon statlig läromedelsgranskning i Sverige (Reichenberg 2000:31) 

utan läraren är utelämnad till bokförlagens marknadsföringskampanjer och det egna kritiska 

ögat. Det finns alltså ett stort behov av att öka kunskapen om vad i språket som kan vålla be-

kymmer för elever med svenska som andraspråk. Kunskaper om svårigheter i språket ökar 

möjligheten att individualisera, hjälpa och erbjuda den likvärdiga utbildning som lagen krä-

ver.  

Tidigare forskning har visat att läsbarheten ökar markant genom att man låter texterna 

få röst och visar orsaksammahangen tydligt genom konnektorer, det vill säga ökar textens 

kausalitet (Reichenberg, 2000). Jag har därför valt att granska just dessa variabler i tre olika 

samhällskunskapsböcker för grundskolan. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att utifrån variablerna röst och kausalitet undersöka hur läsbarheten för 

elever med svenska som andraspråk ser ut i tre läroböcker i ämnet samhällskunskap för 

grundskolan. I variablerna röst och kausalitet ingår flera mått för vilka jag redogör i forsk-

ningsbakgrunden. Avsikten är även att jämföra ett lättläst läromedel med icke-bearbetade 

böcker för att se om det finns några skillnader avseende variablerna ovan. Hypotesen är att 

den lättlästa läroboken har en högre grad av röst och kausalitet. Jag utgår från följande frågor: 

• I vilken utsträckning används röst i texterna? 

• Hur fungerar texternas kausalitet? 
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Ett underordnat syfte är dessutom att jämföra resultatet på läsbarheten ur aspekten röst och 

kausalitet med det historiskt förankrade och utbredda Läsbarhetsindex eller LIX (Björnsson 

1968). Detta mått används som ett jämförande redskap vid bedömningen av hur de andra 

variablerna fungerar för att mäta läsbarhet. Dessutom blir det möjligt att värdera hur LIX-

värdet fungerar som ett mått på läsbarhet. 

1.2 Definitioner 
Hellspong definierar begreppet läsbarhet som ”hur bra det går att använda en brukstext för ett 

visst ändamål” (Hellspong 2001:85). Läsbarheten handlar alltså om hur pass tillgänglig en 

text är för en viss läsare, i en given situation och med ett bestämt mål (Hellspong 2001:85f). I 

min studie använder jag Hellspongs definition av läsbarhet och innebörden av begreppet, så 

som jag använder det, är således hur pass tillgängligt innehållet är för elever med svenska som 

andraspråk i det studerade materialet.  

I sin avhandling utgår Reichenberg från Beck och McKeown1 som menar att röst an-

vänds för att minska distansen mellan text, läsare och författare. Begreppet röst delas i tre 

beståndsdelar; Activity, Orality och Connectivity (Reichenberg 2000:86ff). Ovanstående 

definition kommer att vara min utgångspunkt i studien. Även begreppet kausalitet hämtar jag 

från Reichenberg, som menar att man bör skilja på implicit och explicit kausalitet. Den impli-

cita kausaliteten finns inte textuellt markerad i texten utan lämnar åt läsaren att själv dra 

slutsatser om orsak och verkan (Reichenberg 2000:82f). Att öka en texts kausalitet innebär att 

göra implicit information explicit genom att med sambandsord tydligt visa hur olika skeenden 

hänger ihop och påverkar varandra. Läsaren ska med hjälp av kausaliteten få sina Varför?-

frågor besvarade i texten (Reichenberg 2010:48).  

1.3 Avgränsningar 
Jag har begränsat min studie till två läsbarhetsvariabler. För att få både bredd och djup i min 

undersökning har jag valt variablerna röst och kausalitet eftersom dessa både tar hänsyn till 

textens helhet och samtidigt undersöker den lexikala nivån. Vid valet av läromedelstexter är 

både helhetsbegrepp och lexikal nivå viktigt och därför anser jag att just dessa variabler är 

användbara i sammanhanget. 

1 Beck, Isabel och McKeon, Margaret. (1995). ”Giving a text voice can improve students’ understanding” i 
Reading research Quarterly. Apr–Jun 95, vol 30, issue 2.  
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2 Forskningsbakgrund 
Att analysera en texts läsbarhet är en komplex process. Lundberg och Reichenberg menar att 

det är alltför enkelt att kategorisera en text som lättläst respektive svårläst enbart genom en 

språklig analys. Läsförståelsen handlar inte bara om språket i sig utan även om läsarens för-

kunskaper, tidigare erfarenheter, mål med läsningen och förhoppningar på texten (Lundberg 

& Reichenberg 2009:32). Det är till exempel viktigt att texten innehåller konkretiseringar och 

exempel som utgår från läsarens egen erfarenhetsvärld. Går innehållet inte att knyta till de 

egna erfarenheterna förblir texten som Melander kallar det endast en ”ordvärld” (1995:35). 

Det går att lära sig orden och texten utantill men utan något konkret att hänga upp innehållet 

på går den djupare förståelsen förlorad (Melander 1995:35). Läsbarheten hör också ihop med 

hur intresseväckande texten är för läsaren. Finns det en tydlig koppling till vilken nytta eleven 

har av texten och dess innehåll underlättas läsningen betydligt (Ekvall 1995:49). Att språkligt 

analysera en texts läsbarhet ger oss alltså bara en del av läsförståelsebegreppet. Den andra 

delen återfinns hos läsaren och är således mer subjektiv och svåråtkomlig.  

 Faktorer som gör en text mer eller mindre läsbar finns inte bara i språket utan även i den 

yttre formen. I denna innefattas den grafiska utformningen med exempelvis rubriker, stycke-

indelning, textstorlek, typsnitt, bilder, faktarutor och pratbubblor (Melin 1995:77ff). Eftersom 

denna studie främst fokuserar på språklig analys går jag inte närmare in på dessa yttre fak-

torer. Även inom det rent lingvistiska området finns många element att ta hänsyn till. Nedan 

presenteras ett urval av språkliga variabler som kan användas för att undersöka en texts läs-

barhet. En mer utförlig teoretisk bakgrund ges till de läsbarhetsvariabler som är centrala för 

studien, det vill säga röst och kausalitet. 

2.1 Textbindning, ord- och meningslängd 
Ett vanligt sätt att mäta en texts läsbarhet är att räkna ut dess läsbarhetsindex eller LIX-

värde.2 Formeln utvecklades under sent 1960–tal i Sverige med syftet att undersöka 

skolböckers svårighetsnivå. Upphovsmannen Carl-Hugo Björnsson hade undersökt flera 

variabler i läromedlen och kom fram till att det var meningslängen och antal långa ord som 

var de mest användbara faktorerna för att mäta läsbarhet (Lundberg & Reichenberg 

2009:39ff). 

2 LIX-värdet räknas enkelt ut genom att man först räknar textens alla ord och dividerar med antalet meningar. 
När man på detta sätt räknat ut ett snitt för meningslängden fortsätter man med att räkna antalet långa ord med 
fler än sex bokstäver. Summan divideras med det totala antalet ord och multipliceras med 100. Resultatet visar 
procentandelen långa/svåra ord. För att få fram det slutliga LIX-värdet adderas andel svåra ord med medelvärdet 
på meningslängden. Ett medelvärde på 40 anses vara ”normalsvår” prosa och tidningstext. Ett LIX-värde under 
30 är enligt teorin mycket lättläst medan ett värde över 60 räknas som mycket svårläst. (lix.se, 2014–05–04) 
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LIX-formeln har använts mycket men den har även varit föremål för en hel del kritik. 

Man har till exempel ifrågasatt Björnssons kategorisering av långa ord som svåra och menat 

att det även finns korta, ovanliga ord som är svåra för den ovane läsaren. En annan kritik mot 

metoden har varit att den inte tar hänsyn till textens rytm. En text med endast korta meningar 

ger ett hackigt och osammanhängande intryck. En alltför snäv tolkning av LIX-formeln kan 

dessutom leda till att man utesluter konnektorer, förklaringar, tankeled och orsakssamman-

hang i texten eftersom dessa tar större plats än själva faktainformationen. Texten blir därmed 

mer svårläst och informationstät eftersom den lämnar många tomma luckor för läsaren att 

fylla i (Lundberg & Reichenberg 2009:39ff). 

Faktaspäckad text med många informationstunga substantiv och nominalfraser hör till 

de allra mest svårlästa texterna. Innehåller texten dessutom många abstrakta uttryck och fack-

termer blir tillgängligheten ännu lägre för den ovane läsaren (Liljestrand 1993:117ff). Även 

sammansatta ord kan vara en försvårande faktor då de kräver både ett stort ordförråd och 

fördjupade kunskaper om ordbildning. (Järborg 2007:83). Denna nominala, skriftspråkliga stil 

återfinns ofta i myndighetsskrivelser och utmärks även av långa fundament, passiva verb-

konstruktioner och en opersonlig, allmänt hållen ton. Stilen är en kvarleva av den kansli-

svenska som genom historien använts i lagtexter (Liljestrand 1993:117ff). Liljestrand kallar 

denna komplexa och högtravande stil för ”krångelsvenska” (Liljestrand 1993:122). Ovan 

nämnda läsbarhetsformel är en metod för att undersöka just informationstäthet. Ett enklare 

sätt är att mäta nominalvärdet genom att räkna de nominala ordklasserna substantiv, preposi-

tioner och particip som Melin räknar som informationstunga. Sedan jämför man dem med 

antalet icke informationstunga ordklasser, det vill säga verb, adverb och pronomen (Melin 

1995:100f). Om man delar antalet nominala ord med de icke informationstunga får man fram 

nominalkvoten som ger ett mått på hur informationstät texten är. Den eftersträvansvärda 

kvoten i normalsvår prosa är 1 (Melin, 2004). 

Ovan presenterade metoder för att undersöka läsbarhet är, liksom alla läsbarhetsformler, 

objektiva och används för att kunna utläsa ett statistiskt resultat. Objektiviteten har sina för-

delar, men för att få en helhetsbild av läsbarheten finns det flera subjektiva aspekter som man 

måste ta hänsyn till. Läsbarhetsformler fyller sin funktion, men för att kunna dra några gene-

rella slutsatser om en texts läsbarhet behöver de kompletteras (Lundberg & Reichenberg 

2009:49). Utifrån detta skulle kritiken mot LIX till viss del kunna tillbakavisas. Lundberg och 

Reichenberg hävdar att Björnssons avsikt inte var att formeln skulle användas för att skriva 

texter, utan endast för att i efterhand kontrollera att texter inte innehöll alltför många långa 

ord och meningar. Tillämpar man formeln på enstaka meningar går därmed syftet förlorat. 
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Björnsson menade dessutom att variablerna – långa ord och meningar – var en faktor som 

generellt kunde göra en text mer svårförståelig, inte att alla långa ord och meningar var svåra 

(Lundberg & Reichenberg 2009:40).  

Ett annat vanligt sätt att på ett mer kvalitativt sätt undersöka läsbarhet är att analysera 

textbindningen och om informationen i satserna kommer i en logisk ordning. Ett vanligt be-

grepp är principen om tema och rema som kortfattat innebär att man strukturerar informa-

tionen så att det kända kommer först i satsen och det som är nytt presenteras i slutet 

(Hellspong & Ledin 1997:84f). Den tematiska uppbyggnaden är ett sätt att binda ihop texten. 

Ett annat är att i texten referera tillbaka till tidigare känd information eller referent, så kallad 

referensbindning. Det kan till exempel innebära att man inleder en ny mening med en referens 

till föregående mening eller stycke. Texten kittas samman ytterligare med konnektorer som 

”och”, ”dessutom”, ”när” och ”då”. Dessa förklarar det logiska sambandet mellan meningarna 

(Hellspong & Ledin 1997:81f, 88f).  

2.2 Kausalitet 
För att förstå en text räcker det inte att mekaniskt kunna avkoda bokstäver och meningar, utan 

läsaren måste under läsningen göra ett stort antal inferenser, det vill säga kunna läsa mellan 

raderna (Reichenberg 2000:25f). Den välkände författaren Joseph Conrad ska ha uttalat sig 

om detta på ett mycket åskådliggörande sätt: ”(…) man skriver bara halva boken, andra hal-

van får läsaren ta hand om” (Lagercrantz 2003:8). Conrad skrev i huvudsak skönlitterära tex-

ter, där så kallade ”tomma luckor” har en given roll, men förmågan att göra inferenser krävs 

även vid läsandet av sakprosa. Undersökningar visar dessutom att det är svårare för eleverna 

att göra inferenser i texter av sakprosakaraktär än i skönlitteratur. Förmågan att fylla tom-

rummen mellan raderna beror på läsarens tidigare erfarenheter, förutsättningar och omvärlds-

kunskaper. Människor från olika kulturer kan ha skilda förkunskaper och tolkningsramar och 

därmed läsa in olika information i texten. Läromedel utgår ofta från att de tänkta läsarna ska 

ha en viss baskunskap som de tillägnat sig under flera år, både i och utanför skolan. Detta kan 

alltså utgöra ett stort hinder för elever med ett annat modersmål än svenska som kanske bara 

har bott i Sverige under ett fåtal år. Är innehållet däremot bekant eller om det kan knytas till 

tidigare erfarenheter underlättas betydelsen avsevärt (Reichenberg 2000:3f, 25f).  

 Ett sätt att göra en text mer läsbar är att minska förekomsten av dessa informations-

luckor som läsaren ska fylla. Detta kan man göra genom att förtydliga orsakssammanhanget 

med en ökad frekvens av ovanstående konnektorer. Ord som tydliggör orsak och verkan ge-

nom sambandsord och förklaringar kallas för kausala konnektorer (Hellspong & Ledin 
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1997:81f, 88f). De utgörs främst av kausala konjunktioner som ”eftersom”, ”därför” och 

”följaktligen” men även andra konjunktioner som ”för att”, ”så att”, ”trots” och ”även om”. 

Ibland uttrycks kausaliteten genom adverbiella uttryck som ”nämligen” och ”av det skälet” 

och lexikala uttryck som ”gjorde att” och ”berodde på” (Reichenberg 2000:82ff). Dessa klar-

gör sammanhanget i texten genom att läsaren får veta varför, i vilken ordning och hur olika 

skeenden påverkar varandra. På detta sätt får läsaren hjälp med att förstå hur information 

hänger ihop och får möjlighet att sammanföra den med tidigare kunskap (Lundberg & 

Reichenberg 2009:50f). Konkreta förklaringar av orsaksammanhang som exemplifieras ovan 

kallas för explicit kausalitet. Motsatsen är implicit kausalitet som innebär att orsak och verkan 

inte signaleras i texten utan framgår av kontexten. Läsaren måste alltså själv fylla i de tanke-

led som har hoppats över. För att få en bild av en texts kausalitet behöver man undersöka både 

den explicita och den implicita kausaliteten (Reichenberg 2000: 83f). 

 Forskningen visar att språksvaga samt elever med bristande bakgrundskunskaper gyn-

nas av texter som har högre kausalitet. Däremot kan en alltför hög grad av densamma fungera 

passiviserande för högpresterande elever med goda förkunskaper. För dessa elever kan en text 

som har många kausala konnektorer och förklaringar upplevas som övertydlig och inte till-

räckligt utmanande. Det gäller därmed att hitta en balansgång mellan vad som är självklart 

och vad som behöver förklaras. Rätt nivå på texterna är alltså viktigt för att de ska fungera 

språkutvecklande. En viktig förutsättning för att den ökade referensbindningen ska underlätta 

läsförståelsen för den svagare läsaren är att denne har tillräckliga språkliga kunskaper för att 

förstå de olika satskonnektorerna (Reichenberg 2000:50ff).  

2.3 Röst 
Ett annat sätt att minska avståndet mellan text och läsare är att låta texten få röst. Reichenberg 

delar begreppet röst i tre delar. Activity skapas genom att använda dynamiska verb i aktiv 

form (Reichenberg 2000:54). Dessa verb beskriver konkret en handling eller en förändring 

som exempelvis ”resa” och ”berätta”. Motsatsen är statiska verb som istället beskriver ett 

tillstånd. Exempel på statiska verb är ”har”, ”är” och ”bor” (Hellspong & Ledin 1997:69f). 

För att prova om ett verb är dynamiskt eller inte kan man sätta det i en imperativsats och sätta 

in det i meningen ”håller på att…”. Om verbet passar i dessa konstruktioner är det dynamiskt. 

Jämför exemplen: ”Res idag!”, ”Håller på att resa” med ”Bo!” och ”Håller på att bo” 

(Linköpings universitet, 2012:7). Vissa verb som ”tycka”, ”tänka” och ”tro” innebär en inre 

process och räknas enligt Hellspong och Ledin därmed som statiska (1997:130). Passiva verb-
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former ska undvikas och även konstruktioner där subjekten är obestämda. Istället bör subjek-

ten vara tydliga och till exempel utgöras av bestämda pronomen (Reichenberg 2000:87).  

 Enligt Reichenbergs definition innehåller en text med röst även ett visst mått av Orality. 

Rent skriftspråkliga drag som sammansättningar, satsförkortningar, vänstertyngd och nominal 

stil ska därför undvikas. Texten blir även mer muntlig om man använder vanliga ord och ut-

tryck samt dialoger. Typiskt är även att partikelverben är löst sammansatta och fundamenten 

korta. (Reichenberg 2000:54).  

 Det tredje och sista kännetecknet för röst är Connectivity, vilket innebär närhet mellan 

författare, text och läsare. Denna ökas genom att läsaren involveras i texten genom tilltal, 

frågor och uppmaningar. I skönlitteratur är det vanligt att författaren skapar en relation med 

läsaren genom att tänka högt och i texten resonera om händelser och textkaraktärernas age-

rande och känslor (Lundberg & Reichenberg 2009:52ff). Även i facklitterära texter kan det 

känslomässiga engagemanget ökas genom att författaren träder fram och gör sina känslor, 

åsikter och associationer tydliga genom exempelvis utrop, slutsatser och värderande ord. Att 

använda pronomenen jag, du och vi förstärker relationen mellan läsare och text ytterligare 

(Ekvall 1995:62ff). En överanvändning av dessa förtrolighetsskapande pronomen kan däre-

mot ha motsatt effekt och göra att läsaren istället fjärmar sig från innehållet och attityden som 

texten vill förmedla (Ekvall 1995:69).  

 I tidigare nämnda avhandling provade Reichenberg att bearbeta lärobokstexter till en 

högre grad av både kausalitet och röst. I studien lät hon elever läsa olika versioner av texter 

som de sedan skulle svara på frågor om. Eleverna fick läsa originalversionen, en text med 

bearbetad kausalitet, en med tillagd röst och slutligen en version med både röst och kausalitet. 

Resultatet visade att elever med svenska som andraspråk hade betydligt svårare att förstå 

texterna än förstaspråkseleverna. I både original-, kausalitets- och röstversionen var det stora 

skillnader mellan de två elevkategorierna. Intressant är dock att läsförståelsen av den text-

version som hade inslag av både kausalitet och röst ökade hos båda grupper och skillnaden 

mellan andraspråksinlärare och förstaspråksinlärare minskade signifikant (Reichenberg 

2000:182ff). Slutsatsen är att läromedelstexter med en ökad grad av kausalitet och röst avse-

värt kan minska kunskapsklyftan mellan andraspråkselever och förstaspråkselever. Ett prob-

lem med bearbetade texter kan dock vara att de skiljer sig från hur andra informationstexter i 

samhället är utformade. Om eleverna inte får möta och lära sig att arbeta med facktexter kan 

det senare uppstå svårigheter, både med elevernas egen produktion av liknande texter och av 

förståelsen av exempelvis facklitteratur (Ransgart 2010:69).  
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2.4 Språket i samhällskunskapsböcker 
Flera studier tyder på att språket i läromedlen för samhällskunskap är komplext. I en under-

sökning av SO-böcker för gymnasiet som gjordes under 1990–talet konstaterade Reichenberg 

att samhällskunskapsböckerna var de som var mest svårlästa. De hade inte bara ett högt LIX-

värde utan de innehöll dessutom flera språkliga drag som man enligt Reichenberg bör undvika 

för att texten ska bli mer läsbar. Språket kunde liknas vid kanslisvenska med vänstertyngd, 

långa nominalfraser och sammansättningar (Reichenberg Carlström 1994:156f). Detta stöds 

av Duek som i sin magisteruppsats om språket i läromedel för högstadiet upptäckte att sam-

hällskunskapsböckerna innehöll det mest avancerade språket jämfört med andra ämnen. Tex-

terna hade minst antal av de ord som man i OrdiL-korpusen kartlagt som vanligt förekom-

mande. En annan försvårande faktor var att exemplen och konkretiseringarna i samhällskun-

skapsböckerna ensidigt utgick från typiskt svenska förhållanden. Uppsatsförfattaren anser att 

denna etnocentriska utgångspunkt kräver mycket stora förkunskaper för att kunna tillgodo-

göra sig både språk och innehåll (Duek 2012:15). I en annan studie där fokus var på konkreta 

respektive abstrakta ord i läromedel i svenska, SO och NO kom Edling däremot fram till att 

de samhällsorienterade ämnen hamnade någonstans mitt emellan svenska och NO när det 

gäller abstraktion. (Edling 2004:31f). 

I äldre läroböcker, som till exempel Selma Lagerlöfs geografibok Nils Holgerssons un-

derbara resa genom Sverige (1907) och C.T. Odhners Lärobok i historia för folkskolan 

(1893), är berättarrösten ett tydligt, pedagogiskt inslag. Anledningarna till att detta fenomen 

har försvunnit är flera. En orsak är det källkritiska tänkandets genomslag i framförallt histori-

eämnet. Författarröstens utrop, uppmaningar och läsardialoger kritiserades för att de ansågs 

subjektiva och manipulativa (Reichenberg 2008:19). Flera läromedel som är skrivna under 

2000–talet och riktar sig till de yngre åldrarna har dock återinfört användningen av röst 

(Reichenberg 2008:22f). Efter en grundlig analys av fysikböcker för årskurs 4–6 gjorde till 

exempel Olsson slutsatsen att alla böcker innehöll röst och läsartilltal. När det gäller kausali-

teten var resultatet mer varierande (Olsson 2007:30ff).  

En förklaring till det ofta komplexa språket i läromedlen i samhällskunskap är enligt 

Reichenberg att ”en stor del av ämnesinnehållet bygger på vad som står att läsa i statliga för-

ordningar, lagar, lagtolkningar, promemorior och offentliga utredningar” (Reichenberg 

2000:62). Språket har alltså påverkats av den kanslisvenska som karakteriserar dylika skrivel-

ser. En annan faktor är att samhällskunskapen i högre grad än andra ämnen måste vara nära 

sitt källmaterial och ständigt uppgraderas med aktuell information. Till skillnad från till ex-
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empel ett läromedel i historia kan inte innehållet bearbetas i flera steg, utan fokus ligger istäl-

let på aktualitet (Reichenberg 2000:62f).  

Viktigt i sammanhanget är även att läromedlens roll genom historien har förändrats. På 

50–talet hade läroböckerna två funktioner. Dels skulle de fungera informerande, dels skulle de 

ge möjlighet till lästräning. I de gamla läromedlen fanns stycken med läsebokstext som skulle 

läsas kursivt. På 1980–talet togs dock dessa kursiva stycken bort. En trolig anledning är att 

man istället introducerade läromedelspaket som innehöll lärobok, övningsbok och en bok att 

läsa bredvid i. Det lättsammare språket som hade kompletterat den informationstyngda texten 

i huvudläroboken flyttades därmed till bredvidläsningsboken. I modern tid är det dock ovan-

ligt att skolor har råd att investera i hela läromedelspaket, utan eleverna får hålla till godo med 

huvudläroboken och dess informationstäta text. Ytterligare en faktor som har ändrats i läro-

medlen över tid är den grafiska utformningen. Bilderna har blivit fler och tar större plats. För 

språket kan detta innebära en slags stoffträngsel, där mycket information ska finnas på litet 

utrymme (Reichenberg 2000:34ff). Informationstätheten har även påverkats av de allt högre 

kraven på mängden information som eleverna ska tillägna sig för att vara uppdaterade. 

Mycket fakta ska finnas med på begränsat utrymme, vilket innebär att språket blir kompakt 

och faktaspäckat. En inte helt obetydlig faktor är dessutom att läromedelförfattarna, som är 

experter på sina områden, kan ha svårt att anpassa språket till en läsare som inte besitter några 

djupare förkunskaper (Reichenberg 2000:64f).  

3 Metod och material 
I denna del redogör jag för min metod. Sedan följer en presentation av de läromedel som ingår 

i studien.  

3.1 Metod 
Metoden som används i studien är läsbarhetsanalys (Hellspong 2001:85ff) där jag undersöker 

hur röst och kausalitet används i läroböckerna och påverkar texternas läsbarhet. För att ge en 

både översiktlig och djupgående bild av läromedelstexterna tillämpas en kombination av kva-

litativ och kvantitativ analys. Den kvantitativa analysen är en form av variabelanalys 

(Lagerholm 2010:44f) som används för att åskådliggöra frekvensen av ovan nämnda läs-

barhetsvariabler i de olika läromedelstexterna.  

 Variabeln röst definieras genom undervariablerna Activity, Orality och Connectivity. 

För att undersöka dessa mått på röst följer jag samma tillvägagångssätt som Reichenberg 

(2000:52ff). Activity analyseras genom att jag räknar andelen dynamiska verb och passiva 
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verbformer. Vid sammansatta verbtempus räknas varje ord för sig. Jag undersöker också om 

subjekten i texterna är tydliga och om de refereras till med bestämda pronomen. För att 

åskådliggöra texternas grad av Orality granskar jag deras skriftspråklighet genom att räkna ut 

nominalkvoten (Melin 1995:100f). Jag undersöker även fundamentens längd, sammansatta 

ord och om texterna har inslag av dialoger. Till sist analyserar jag Connectivity genom att se 

om tilltal, utrop och frågor förekommer och om författaren träder fram genom värdeladdade 

ord eller förtrolighetsskapande pronomen.  

 För att få ett mått på texternas kausalitet använder jag även här Reichenbergs metod att 

räkna antalet kausala konnektorer och dividera dem med summan av antalet huvudsatser, bi-

satser och infinitivfraser (Reichenberg 2000:104f). Detta kompletteras med en granskning av 

den implicita kausaliteten, det vill säga om det förekommer några överhoppade tankeled som 

kan vara svåra att fylla utifrån kontexten. För att komplettera variabelanalysen räknar jag 

dessutom ut texternas LIX-värde genom det digitala verktyget som finns på internet 

(http://lix.se).  

 En brist med variabelanalysen är att den endast ger ett matematiskt värde över de språk-

liga konstruktionerna. Kvantifieringen kan leda till att se stilistiska tendenser i texten men för 

att djupare förstå vilken funktion dessa tendenser får i sitt sammanhang och för att få en mer 

detaljerad bild av språket krävs en kompletterande metod (Lagerholm 2010:95). Min studie är 

även kvalitativ då syftet är att se hur de olika läsbarhetsvariablerna tillsammans inverkar på 

helheten och läromedlens läsbarhet. 

Undersökningen är komparativ (Hellspong 2001:78ff) då jag valt att analysera textav-

snitt från tre olika läromedel och jämföra deras läsbarhet. Jag har i läromedlen avgränsat mig 

till ett särskilt tema eller kapitel om Sveriges ekonomi för att på ett tydligare sätt kunna jäm-

föra hur man på använder språket för att förmedla samma budskap. Detta gör också att inne-

hållsvariabeln hålls mer eller mindre konstant. Mitt intresse riktar sig mot böcker som an-

vänds i de svenska klassrummen idag och studien blir därigenom synkront komparativ (La-

gerholm 2010:95). 

3.2 Material 
Flera faktorer har påverkat valet av läromedel. Eftersom jag arbetar inom grundläggande 

vuxenutbildning är jag intresserad av läromedel som används i denna verksamhet. Det finns 

inte många läromedel som riktar sig enbart till vuxna inlärare utan de flesta vänder sig till 

elever i grundskolans senare år men används även inom grundläggande vuxenutbildning. Ett 

av kraven vid urvalet av läromedel var således att innehållet skulle passa både ungdomar och 
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vuxna. Ett annat viktigt kriterium var att de skulle vara aktuella, moderna och anpassade till 

lgr11. Vidare har jag använt läromedel från tre olika förlag som är etablerade läromedels-

producenter. Utifrån ett andraspråksperspektiv är det dessutom relevant att jämföra läromedel 

som är anpassade respektive inte anpassade till andraspråkselever. Därför ingår läromedel 

från båda dessa kategorier i studien. 

Efter viss efterforskning, främst bland kolleger på olika verksamheter, föll valet på SOS. 

SO-serien från Liber. Samhälle maxi (Andersson, Ewert, & Hedengren 2010), Kompakt Sam-

hällskunskap (Långström, Nilsson & Swanelid 2010) och Samhällskunskap på lätt svenska 

(Hildingson & Wergel 2011). Den förstnämnda är ett omfattande läromedel som inkluderar 

det centrala innehållet för kursplanen i Samhällskunskap för årskurs 7–9. Boken är indelad i 

tjugo kapitel som är fördelade på 425 sidor. Varje kapitel avslutas med sammanfattning av 

innehållet, läsförståelsefrågor, fördjupning och diskussionsfrågor. I Kompakt samhällskun-

skap är innehållet koncentrerat till ”den centrala och viktigaste samhällskunskapen för årskurs 

7–9” (Långström, Nilsson & Swanelid 2010, baksidestext). Boken har elva kapitel och är 

något mindre omfattande än Samhälle maxi med sina 198 sidor. Även denna lärobok har en 

sammanfattning och läsförståelsefrågor i slutet av varje kapitel. Samhällskunskap på lätt 

svenska sammanfattar grundskolans kursplan och riktar sig mot ungdomar och vuxna i olika 

former av nybörjarverksamheter och som har ett annat modersmål än svenska. Boken är in-

delad i åtta olika temaområden och omfånget är 94 sidor. Till skillnad från de andra böckerna 

saknar denna lättlästa version sammanfattningar och arbetsuppgifter i slutet av kapitlen. Ut-

märkande för läromedlet ska enligt förlaget vara att nya ord förklaras i texten, att textbindning 

och kausalitet är tydlig, att abstrakta ord konkretiseras med exempel samt att layouten är ”ren 

och tydlig” (Natur och kultur 2014–02–10). 

Liksom jag nämnt i metodbeskrivningen inriktar jag min analys till ett särskilt kapitel i 

böckerna. Temat jag har valt handlar om Sveriges ekonomiska upp- och nedgångar, vilket 

finns representerat i alla tre läromedlen i avsnitten ”Den ekonomiska berg- och dalbanan” 

(Samhälle maxi s. 360–361, 556 ord), ”Stabilt penningvärde” (Kompakt Samhällskunskap s. 

170–171, 461 ord) och ”Goda tider och dåliga tider” (Samhällskunskap på lätt svenska s. 54–

55, 358 ord). Ämnet är förhållandevis komplext och abstrakt och ställer därmed extra höga 

krav på språket. Detta gör texterna inom området relevanta som analysobjekt.  

Texterna är organiserade på olika sätt i läromedlen. I Samhällskunskap på lätt svenska 

finns bara brödtext medan det i Samhälle maxi finns viktig information i både brödtext och 

faktarutor. En annan variant som förekommer i Kompakt samhällskunskap är att all fakta står i 

kortare stycken markerade med punkter som i en punktlista. För att innehållsomfånget ska 
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vara förhållandevis lika analyseras all text som fungerar informerande och förekommer i de 

valda styckena. Av detta skäl varierar även antalet ord i texterna. 

4 Analys och diskussion 
Nedan analyseras läsbarhetsvariablerna kausalitet och röst tematiskt. Därefter presenteras 

texternas LIX-värde. Vid hänvisningar till konkreta exempel i texterna anges de radnummer 

som används i bilagorna 1–3.  

4.1 Kausalitet 
Texternas kausalitet har jag analyserat genom att liksom Reichenberg räkna alla kausala kon-

nektorer och dividera dem med summan av antalet huvudsatser, bisatser och infinitivfraser. 

För att överblicka helheten har jag dessutom försökt läsa texterna med objektiva ögon och 

ställt Varför?-frågor till texterna. Den implicita kausaliteten har jag granskat genom att se om 

kontexten ger tillräckligt mycket ledtrådar för att en läsare utan förkunskaper i ämnet ska för-

stå orsakssammanhangen i de stycken där dessa inte förklaras explicit.  

Andelen kausala konnektorer i texterna är relativt hög. Den text som får den högsta gra-

den av kausalitet är Samhälle maxi som ligger på siffran 30 %. Därefter kommer Kompakt 

samhällskunskap som når en siffra på 22,7 % i kausalitet. Något oväntat uppvisar Samhälls-

kunskap på lätt svenska den lägsta graden av kausalitet med sina 20,7 %. För att kunna rela-

tera dess siffror väljer jag att jämföra dem med texterna som Reichenberg bearbetade i sin 

avhandling. Originalversionerna av texterna låg på 17,1 % respektive 9 % av explicit kausali-

tet, något som Reichenberg ansåg som låga siffror. Efter bearbetningen till högre kausalitet 

ändrades graden till 35,8 % respektive 22,9 % (Reichenberg, 2000:105). I relation till 

Reichenbergs siffror har texterna generellt sett en hög kausalitet men alla tre uppvisar exem-

pel där kausaliteten skulle kunna förbättras för att göra orsakssammanhangen tydligare.  

I Samhälle maxi är kausaliteten i de flesta meningarna uttryckt med explicita konnekto-

rer som ”då”, ”vilket innebär”, ”genom att” och ”på så sätt”. Även vid den implicita kausali-

teten är det oftast lätt att förstå orsakssammanhanget genom kontexten. När kausaliteten inte 

uttrycks konkret är texten vanligen uppbyggd i en logisk ordning där det först kommer ett 

påstående, sedan en precisering eller jämförelse och sedan ett exempel. I något stycke är 

sammanhanget alltför implicit med överhoppade tankeled. Ett exempel på detta är: ”Det finns 

flera orsaker till inflation. Är det högkonjunktur höjer företagen ofta sina priser. Och är det 

brist på arbetskraft stiger lönerna.” (r. 21–23). Här väcks frågan om varför företagen höjer 

priserna vid inflation och varför lönerna stiger vid brist på arbetskraft och vad det finns för 
12 

 



  
 

logiskt samband mellan dem. För en läsare utan förkunskaper i ämnet anser jag att detta glapp 

är för stort. Läser man vidare i texten kommer visserligen en förklaring längre fram men det 

krävdes några omläsningar av mig innan jag till fullo kunde förstå sammanhanget.  

Ännu fler omläsningar krävdes vid läsningen av stycket från Kompakt samhällskunskap. 

Som nämnts tidigare har denna text en relativt hög grad av kausala konnektorer som ”alltså” 

och ”det beror på” men dessa används inte kontinuerligt genom hela texten. Det finns textsjok 

som är mycket faktaspäckade och där den implicita kausaliteten är för otydlig. Detta exempli-

fieras i utdraget nedan: 
Den som sparar pengar i bank märker att värdet av sparkapitalet urholkas. Om inflationen är högre 
än bankräntan betyder det att sparkapitalet blir värt mindre och mindre. Den som försöker spara 
ihop till en båt eller en sommarstuga märker att stugorna och båtarna blir dyrare och dyrare. Spar-
pengarna växer med räntan men inte alls i samma takt som inflationen. Avståndet mellan sparka-
pital och båtpriser blir större för varje år. Istället gynnar inflationen den som lånar pengar och kö-
per båten eller sommarstugan direkt. (r. 10–16).  

 

Även om konnektorerna ”betyder det” och ”istället” används, och att man försöker konkreti-

sera med det vardagsnära inköpet av båt eller sommarstuga, är orsakssammanhangen inte 

självklara. Informationstunga meningar staplas efter varandra och även om meningarna inne-

hållsmässigt handlar om ett logiskt skeende måste läsaren göra många egna inferenser för att 

förstå hur det hela hänger ihop. Meningarna är som ensamma öar som läsaren måste hoppa 

emellan. Meningen ”Avståndet mellan sparkapital och båtpriser blir större för varje år” (r. 14–

15) känns dessutom onödigt abstrakt i ett redan komplicerat ämne. Ett annat exempel är me-

ningen ”För spararen lönar det sig i inflationstider bättre att köpa konst eller antikviteter, som 

ökar i värde i takt med inflationen” (r. 20) där man som läsare undrar: bättre än vad? Textut-

draget från Kompakt samhällskunskap innehåller alltså många kausala konnektorer men det är 

inte alltid som funktionen blir den önskade med god läsbarhet. Den implicita kausaliteten är i 

flera stycken inte tillräckligt tydlig och texten hade kunnat förbättras på detta område.  

Liknande exempel på hur den implicita kausaliteten är otillräcklig för att förstå sam-

manhanget finns även i Samhällskunskap på lätt svenska. Jämfört med de andra två texterna 

har denna lägst grad av kausalitet och endast elva explicita kausala konnekterer i hela texten. 

Redan av påståendena i textens inledning ”De goda tiderna varar inte hur länge som helst. 

Förr eller senare blir samhällets ekonomi sämre” (r. 2–3) väcks flera frågor. Varför varar inte 

de goda tiderna? Varför måste samhällets ekonomi bli sämre? Konnektorerna är dessutom 

sällsynta i denna text. Istället utrycks kausaliteten ofta implicit, vilket i de flesta fall fungerar 

bra. Exempel på implicit kausalitet är ”Men när många blir arbetslösa, får nästan alla företag 

sälja mindre. Människor som inte får lön har ju mindre pengar att handla för” (r. 25–26) och 
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”Men politikerna kan inte höja skatterna hur mycket som helst. Blir skatterna för höga, kanske 

väljarna röstar på andra politiker i nästa val” (r. 33–34). Trots att satserna ovan inte knyts ihop 

och förklaras av kausala konnektorer är det inga problem att förstå orsak och verkan. Det 

finns informationsglapp som läsaren måste fylla i men de är inte så stora att det utgör något 

hinder i läsningen. Samhällskunskap på lätt svenska har sammanfattningsvis få kausala kon-

nektorer men sambanden förklaras oftast implicit på ett tillfredsställande sätt. Det finns dock 

ett par ställen som kausaliteten hade kunnat göras tydligare.  

4.2 Röst 
Eftersom variabeln röst innefattar underkategorierna Activity, Orality och Connectivity pre-

senteras resultatet för dessa var för sig. 

4.2.1 Activity  

Textutdraget från SOS samhälle maxi innehåller 100 verb varav 48 är dynamiska. För att 

kunna kategorisera dem som antingen dynamiska eller statiska har jag, som nämnts ovan, satt 

verben i imperativsatser och i meningen ”Håller på att...” Eftersom gränsen mellan dynamiska 

och statiska verb kan vara flytande så bör ovanstående siffra ses som en tendens snarare än ett 

exakt mått. Ett exempel på en mening med flera dynamiska verb är ”Då går vi mot en låg-

konjunktur, vilket innebär att företagen investerar mindre och säger upp personal” (r. 8–9). De 

statiska verben utgörs ofta av hjälpverb som ”vill”, ”bli” och ”ha”. Andelen dynamiska verb 

är närmare hälften av verben (48 %) vilket gör att texten i detta avseende har en hög dynamik. 

Anmärkningsvärt är dock att verbvariationen är förhållandevis liten och flera av verben, både 

statiska och dynamiska, upprepas flera gånger i texten. Verbet ”höja” förekommer till exem-

pel sex gånger. Förekomsten av passiva verb är låg och endast fem verb står i passiv form. På 

två av dessa ställen skulle man kunna tydliggöra subjektet genom att istället skriva i aktiv 

form men i de resterande tre satserna är det den passiva formen som passar bäst då det inte 

finns något enskilt och specifikt subjekt. Exempel på detta är ”för när många vill göra av med 

pengar höjs priserna; det blir inflation” (r. 5) och ”På så sätt kan inflationen drivas vidare i en 

lönespiral” (r. 28). Passiv form överanvänds alltså inte i denna text. 

Förutom i de nämnda passiva konstruktionerna är subjekten tydliga och konkreta. De 

utgörs inte så ofta av bestämda pronomen utan mer av substantiv som ”företag”, ”hushåll” och 

”staten”. I ett fåtal fall används obestämda pronomen som ”man” och ”många” som hade 

kunnat preciseras mer, men eftersom de används så sällan fungerar de snarare som variation 

än som försvårande faktorer. När det gäller Activity uppnår denna text en hög nivå eftersom 

den har många dynamiska verb, få passivkonstruktioner och tydliga subjekt. 
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Det totala antalet verb i texten från Samhälle maxi är hög och utgör ca 18 %. Denna 

siffra stämmer väl överens med andelen verb i Kompakt samhällskunskap som har 87 verb av 

det totala antalet ord på 461 (≈ 19 %). En stor skillnad mellan de två texterna är antalet dyna-

miska verb som i den senare endast är 22, det vill säga 25 % av alla verb. Istället används 

många statiska verb med mer abstrakt betydelse som ”märker”, ”betyder” och ”gynnar”. 

Texten har också fler passiva verbkonstruktioner (totalt 10) som ”Här handlas det som aldrig 

förr” (r. 29) och ”Bankspararen drabbas däremot och resultatet blir att det för samhällseko-

nomin så nödvändiga sparandet minskar” (r. 22). Flera av dessa passiva satser skulle kunna 

förenklas och förtydligas genom att ändra tempus och använda ett konkret subjekt. För övrigt 

varierar subjektens tydlighet. Liksom i Samhälle maxi används många substantiv som ”pri-

serna”, penningvärdet” och ”inflationen” som subjekt men det är också vanligt med kon-

struktioner som ”den som sparar pengar i bank” (r. 10) och ”den som har tillgångar” (r. 20). I 

vissa textavsnitt används personliga pronomen som ”du” och ”vi” frekvent vilket inte före-

kommer i Samhälle maxi. Inga obestämda pronomen används som subjekt. Användningen av 

det bestämda pronomenet ”det” och ”detta” används ofta med tillbakasyftande och förkla-

rande funktion, vilket ökar tydligheten. Det finns dock ett antal exempel på att subjektet ute-

lämnas som i ”Då ställs krav på ännu högre löner för att kompensera de höjda priserna” (r. 

37). Graden av Activity i texten från Kompakt samhällskunskap är lägre än i Samhälle maxi. 

De dynamiska verben är få och det finns ett antal passivkonstruktioner som gör att texten blir 

abstrakt och distanserar sig från läsaren. Däremot är subjekten tydliga i denna text vilket ökar 

dynamiken något. 

Avsnittet om Sveriges ekonomi från Samhällskunskap på lätt svenska är något kortare 

än de andra texterna men antalet verb ligger, liksom de andra böckerna, på ca 19 % av den 

totala mängden ord (67 verb). Av dessa är 25 dynamiska och det ger en förhållandevis hög 

procentsiffra (37 %) på textens livlighet i detta avseende. Passiva verb undviks näst intill helt 

och det finns bara ett exempel på detta fenomen i texten. Liksom i Samhälle maxi varieras 

verben inte så mycket och verben ”öka” och ”höja” är särskilt frekventa. Även i denna text är 

subjekten tydliga och bestämda pronomen som ”det” och ”de” syftar ofta tillbaka till me-

ningen före och förtydligar texten. Liksom de två andra texterna används också många sub-

stantiv som subjekt. Av de analyserade textavsnitten är det Samhällskunskap på lätt svenska 

som är mest jämn i sin Activity. Den har hög andel dynamiska verb, bara en passiv kon-

struktion och subjekten är tydliga. Måttet Activity är alltså högt. I tabellen nedan åskådliggörs 

de olika textutdragens grad av Activity. 
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Tabell 1. Activity 

Bok Samhälle maxi Kompakt 

samhällskunskap 

Samhällskunskap på 

lätt svenska 

Andel verb 18 % 19 % 19 % 

Dynamiska verb 48 % 25 % 37 % 

Passiva verb 5 10 1 

Tydliga subjekt ja ja ja 

 

4.2.2 Orality 

Ovanstående beräkningar visar att procentsiffran på andelen verb är förhållandevis konstant 

mellan de olika texterna, trots att de är mycket olika. För att få en uppskattning på hur inform-

ationstäta, och således hur skriftspråkliga texterna är, har jag därför kompletterat analysen 

med att räkna ut nominalkvoten (Melin, 1995:100f). Alla tre läromedelstexter hamnade på en 

kvot under 1 som tidigare nämnts som riktvärde för normalsvår text. Den mest skriftspråkliga 

texten i detta avseende är Kompakt samhällskunskap som har en kvot på ca 0,94, vilket ändå 

får anses vara en förhållandevis låg siffra när det gäller facktext. Resultatet för de två andra 

texterna är dock lite förvånande. Samhällskunskap på lätt svenska har en kvot på 0,82 medan 

Samhälle maxi har en ännu lägre kvot på 0,75. Detta är intressant med tanke på att Samhälls-

kunskap på lätt svenska är bearbetad för att vara särskilt lättläst. 

För att undersöka om texterna tenderar att ha vänstertyngd har jag granskat fundamen-

ten. Alla tre texterna har generellt sett en stor variation av både korta och långa fundament. I 

Samhällskunskap på lätt svenska består fundamenten oftast av ett enstaka ord eller en ad-

verbialfras som ”När det är goda tider” (r. 6) och ”Till slut” (r. 17). Någon enstaka gång ut-

görs fundamentet av en utbyggd nominalfras. Samhälle maxi och Kompakt samhällskunskap 

är förhållandevis lika med avseende på fundamentens längd. Variationen är stor och de har 

både korta och långa fundament med olika funktioner i satsen. Samhälle maxi har sju funda-

ment som är längre än fem ord och Kompakt samhällskunskap har åtta, jämfört med Sam-

hällskunskap på lätt svenska som bara har tre. Variationen av fundamentens längd gör att 

texterna inte har vänstertyngd och ur detta perspektiv bör de inte vara svårlästa. Både Kom-

pakt samhällskunskap och Samhälle maxi har dock ett par onödigt komplicerade formule-

ringar med bisatser före predikatet som t.ex. ”När ett företag tror att kostnaderna kommer att 

öka, eller att konkurrenterna tänker höja priset, passar man på att höja sina egna priser” (Sam-

hälle maxi r. 29–31) och ”Den som har tillgångar, vilka behåller sitt värde, t.ex. hus, mark 
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eller dyrbara antikviteter, berörs alltså inte av inflationen” (Kompakt samhällskunskap r. 20–

21).  

Något annat som gör språket mer skriftspråkligt är användandet av sammansatta ord. På 

detta område finns det stora skillnader mellan de olika textutdragen. I tabellen nedan visas 

vilka sammansättningar som används i de olika texterna, hur många de är och hur frekvent de 

används. 

Tabell 2. Förekomst av sammansatta ord 

Bok Samhälle maxi  Kompakt  
samhällskunskap 

Samhällskunskap på 
lätt svenska 

 ord frekvens ord frekvens   ord frekvens 
 högkonjunktur 3 sparkapital 3  0 0 
 yrkesgrupp 2 penningvärde 2   
 lågkonjunktur 2 sommarstuga 2   
 penningvärde 1 samhällsekonomi 2   
 prisspiral 1 prisspiral 1   
 löneförhöjning 1 högkonjunktur 1   
 lönespiral 1 lönespiral 1   
 lönekostnader 1 sparpengar 1   
   båtpriser 1   
   låntagare 1   
   inflationstider 1   
   banksparare 1   
   prispress 1   
   biobesök 1   
   bankränta 1   
   importvaror 1   
   oljepris 1   
Summa: 8 12 17 22 0 0 

 

I textutdraget från Kompakt samhällskunskap finns många sammansättningar. De utgörs av 

både facktermer som ”penningvärde” och ”högkonjunktur” men också av mer vardagliga ord 

som ”sommarstuga” och ”biobesök”. Samhällskunskap på lätt svenska utmärker sig åt andra 

hållet då den inte innehåller en enda sammansättning medan Samhälle maxi hamnar någon-

stans däremellan med åtta förhållandevis ämnesspecifika sammansättningar. Positivt utifrån 

ett läsbarhetsperspektiv är att flera av sammansättningarna som ”högkonjunktur” i Samhälle 
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maxi förklaras i texten. I Kompakt samhällskunskap är betydelserna ofta mer implicit och 

läsaren får dra slutsatser själv genom kontexten. 

Den något högre skriftspråkligheten visar sig i Kompakt samhällskunskap även genom 

att den har ett par fasta partikelverb, vilket inte förekommer alls i de andra textutdragen. Ge-

mensamt för de tre olika texterna när det gäller måttet Orality är att ingen av dem innehåller 

några dialoger. För övrigt skiljer sig de tre textutdragen från varandra i graden av Orality. För 

att åskådliggöra skillnaderna har jag sammanställt resultatet för nominalkvot, långa funda-

ment, sammansättningar, fasta verbpartiklar och dialoger i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Översikt över texternas grad av Orality 

Bok Samhälle maxi Kompakt 

samhällskunskap 

Samhällskunskap 

på lätt svenska 

Nominalkvot 0,75 0,94 0,82 

Långa fundament med 

mer än 5 ord 

7 8 3 

Sammansättningar 8 17 0 

Verb med fasta 

partiklar 

0 2 0 

Dialoger 0 0 0 

 

Kompakt samhällskunskap är den som har högst grad av skriftspråklighet medan Samhälls-

kunskap på lätt svenska har lägst andel skriftspråkliga drag, förutom när det gäller nominal-

kvoten där Samhälle maxi har en betydligt lägre kvot. Den sistnämnda ligger mellan de två 

andra texterna för när det gäller skriftspråkliga drag.  

4.2.3 Connectivity 

Den tredje och sista faktorn för att skapa röst i en text är att minska distansen mellan texten 

och läsaren genom tilltal, utrop och frågor. Författaren kan också träda fram med värdelad-

dade ord och åsikter. Ytterligare Connectivity skapas av att man använder förtrolighets-

skapande pronomen. Alla dessa faktorer saknas eller förekommer ytterst sparsamt i de tre 

texterna. I Samhällskunskap på lätt svenska finns inte något exempel på att man genom dessa 

medel försökt att minska textens distans utan den är opersonlig och väldigt saklig. Graden av 

Connectivity är något bättre i Samhälle maxi där det finns ett exempel på det värderande 

”tyvärr” och tre förekomster av pronomenen ”vi” och ”oss”. Vi dessa tillfällen refererar dessa 

18 
 



  
 

pronomen dock mer till Sverige som ett land än att läsaren skulle inkluderas i texten. För-

vånande är det att den text som hittills visat mest skriftspråkliga drag, Kompakt samhälls-

kunskap, även är den som har mest närhetsskapande drag. I det inledande stycket används 

både det personliga ”du” flera gånger och dessutom sätts läsaren in i ämnet genom ett konkret 

exempel på en vardaglig situation: ”Du har säkert märkt att ett biobesök, en läsk eller nästan 

vilken vara som helst, kostar idag mer än vad den gjorde för fem, tio år sedan. Du får alltså 

mindre för pengarna (…)” (r. 2–4). Underrubrikerna är även utformade som frågor som 

”Varför är inflationen skadlig?” (r. 6) och ”Varför blir det då inflation?” (r. 32). Dessa 

besvaras sedan i brödtexten. Dessa frågor skulle kunna fungera som tankeväckare för läsaren 

och få denne att dras in i ämnet. Det är inte bara i rubrikerna man använder detta grepp utan 

det förekommer en fråga i bildtexten och även en gång i brödtexten. Den sistnämnda lyder: 

”Om lönerna stiger lika mycket som priserna spelar det väl ingen roll?” (r. 7). Här har man 

tänkt sig en möjlig fråga som läsaren skulle kunna ställa. Graden av Connectivity ökar av att 

författaren går in och svarar på denna fråga genom tilltalet ”Jo, tyvärr är inflationen skadlig 

för hela samhällsekonomin.” (r. 7–8). Texten fortsätter med det förtrolighetskapande ”Vi ska 

visa på några av inflationens följder” (r. 8–9). Connectivity är alltså bra i början av texten. 

Tyvärr så tappar texten det personliga tilltalet efter det inledande stycket och blir därmed mer 

distanserad. Pronomenet ”vi” återkommer i textens sista stycke men har då liksom i Samhälle 

maxi främst landet Sverige som referent. 

Connectivity kan alltså höjas i alla tre läromedel. I Samhällskunskap på lätt svenska och 

Samhälle maxi är distansen stor och stilen opersonlig. I Kompakt samhällskunskap märks det 

att man har tagit hänsyn till närhetsskapande faktorer men det inte genom hela texten. Di-

stansen är något mindre än för de andra två texterna men helhetsintrycket är att tonen är oper-

sonlig och allmänt hållen.   

4.3 Läsbarhetsindex – LIX 
De tre läromedelstexterna hamnar förhållandevis lika vid en LIX-analys. Samhällskunskap på 

lätt svenska har ett läsbarhetsindex på 32, Kompakt samhällskunskap på 34 och Samhälle 

maxi har det högsta indexet på 37. Detta innebär att alla texter hamnar i kategorin lättlästa 

texter, skönlitteratur och populärvetenskapliga tidskrifter (lix.se, 2014). Boken som är bear-

betad för att vara lättläst skiljer sig inte mer från de andra i detta avseende.  
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4.4 Sammanfattande jämförelse av resultatet 
För att ge en översikt och jämföra texterna avseende röst och kausalitet har jag sammanställt 

resultatet i tabell 4 nedan. Jag har graderat texterna på en skala från 1 till 3 där 1 är lägst och 3 

är högst. Siffran 0 betyder att fenomenet som mäts inte förekommer alls. I tabellen syns också 

texternas LIX-värde. 

Tabell 4. Sammanfattande jämförelse 

Bok Samhälle maxi Kompakt 

samhällskunskap 

Samhällskunskap på 

lätt svenska 

Röst    

Activity 3 1–2 3 

Orality 2 1 3 

Connectivity 1 2 0 

Kausalitet 3 1–2 2 

LIX 37 34 32 

 

Trots att alla textutdrag har ett förhållandevis högt antal kausala konnektorer varierar graden 

av kausalitet, vilket åskådliggörs i tabellen ovan. Variationen i resultatet beror på att de olika 

texterna uppvisar skillnader i den kvalitativa analysen av kausaliteten. I Kompakt samhälls-

kunskap är den implicita kausaliteten hög och de kausala konnektorerna är inte tillräckliga för 

att alla orsakssammanhang ska bli tydliga. Samhällskunskap på lätt svenska har ett lägre antal 

kausala konnektorer men här fungerar den implicita kausaliteten bättre. Det gör att läromedlet 

hamnar på en medelsiffra. Det läromedel som har högst kausalitet är Samhälle maxi som har 

en hög grad av både explicit och implicit kausalitet.  

Resultatet för variabeln röst visar att Samhällskunskap på lätt svenska har en hög grad 

av både Activity och Orality men saknar helt Connectivity i texten. Samhälle maxi har 

liknande resultat men har något högre skriftspråkliga drag än den lättlästa versionen. Den bok 

som uppvisar lägst grad av röst är Kompakt samhällskunskap som har låg Activity och Orality 

men däremot är det den enda av texterna som visar exempel på närhetsskapande drag 

(Connectivity). Ingen av texterna uppvisar en hög grad av alla tre undervariablerna Activity, 

Orality och Connectivity tillsammans.  
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5 Slutdiskussion 
Som jämförelsen ovan visar går det inte att svara entydigt på frågan om läromedlen har röst 

eller inte eftersom de olika graderna av Activity, Orality och Connectivity varierar.  

Avsaknaden av Connecivity i de studerade texterna förvånar eftersom det närhets-

skapande draget är ett sätt att göra läromedlen mer tilltalande för eleverna. För att innehållet 

ska kännas angeläget för eleverna måste det enligt Ekvall vara intresseväckande och eleverna 

måste förstå hur de kan ha användning av kunskaperna (1995:49). Att skapa närhet är ett sätt 

att få eleverna att känna sig delaktiga i innehållet och i de tre texterna är graden av Connec-

tivity inte påfallande. Kompakt samhällskunskap har några närhetsskapande drag men de är 

inte tillräckliga för att hålla kvar Connectivity genom hela texten. I utdraget från Samhälls-

kunskap på lätt svenska har man inte alls har tagit hänsyn till närhetsaspekten, vilket är 

överraskande då den i första hand vänder sig till nybörjare i samhällskunskap och elever som 

går i förberedande grupper, till exempel i grundskolans förberedelseklass eller gymnasiets 

introduktionsklass. För dessa elever borde det vara angeläget att skapa ett intresse för ämnet 

och göra det abstrakta mer konkret genom exempel och jämförelser ur det verkliga livet. 

Samhällskunskap på lätt svenska saknar helt anknytning till elevernas egna erfarenheter och 

det ges inga vardagsexempel överhuvudtaget i texten. På förlagets hemsida står det att ett av 

kännetecknen för boken är att abstrakta ord konkretiseras med exempel (Natur och kultur 

2014–02–10). Det stämmer delvis, men texten hade blivit ännu mer konkret om exemplen 

hade utgått från vardagssituationer och erfarenheter som eleverna känner till. I detta avseende 

är Kompakt samhällskunskap bättre på att anknyta till elevernas erfarenhetsvärld då man i 

textutdraget hänvisar till exempelvis biobesök, läsk och andra varor som blivit dyrare med 

tiden (r. 2–3). Vidare relaterar man till att spara pengar på banken, köpa båt eller sommar-

stuga och investera i konst och antikviteter (r. 12 +19). Frågan är om inte åtminstone att köpa 

båt eller sommarstuga är typiskt svenska företeelser som liksom Duek i sin studie hävdar rent 

av är ett tecken på etnocentrism som snarare stjälper än hjälper eleverna med ett annat mo-

dersmål än svenska (Duek 2012:15).  

Liksom resultaten för röst varierar även kausaliteten. Vid en kvantitativ uträkning får 

alla textutdrag förhållandevis höga siffror för andelen kausala konnektorer. Samhällskunskap 

på lätt svenska har lägre kausalitet än de övriga men vid läsning av texten framgår att texten 

har en implicit kausalitet som oftast fungerar väl. Kompakt samhällskunskap uppvisar en 

högre siffra vid beräkningen men som läsare upplever man att orsak och verkan inte alltid är 

så tydliga och flera stycken måste läsas om innan budskapet går fram. Liksom i den lättlästa 
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boken används implicit kausalitet men till skillnad från denna är tankehoppen ofta alltför 

stora. Den enda boken där både den kvantitativa och den kvalitativa analysen för kausaliteten 

helt stämmer överens är Samhälle maxi som visar sig ha en mycket god kausalitet. Analysen 

av kausaliteten är ett exempel på vad som tidigare nämnts i metodbeskrivningen, nämligen att 

en kvantitativ metod inte alltid är rättvisande utan ofta behöver kompletteras.  

Liknande slutsatser drar jag om användandet av objektiva beräkningar som LIX och 

nominalkvot. Båda dessa har i denna studie gett något oväntade resultat. LIX-värdet för alla 

tre texter ligger på ungefär samma svårighetsnivå trots att de vid en närmare analys är textu-

ellt olika. Den text som är bearbetad till att vara lättläst borde enligt teorin ha ett lägre LIX-

värde än de andra, vilket inte är fallet i denna studie. För måttet nominalkvot ligger Samhälls-

kunskap på lätt svenska mitt emellan de andra texterna. Samhälle maxi ligger på den högsta 

svårighetsgraden vid beräkning av LIX-värdet men har den lägsta nominalkvoten. Denna text 

har även den högsta graden av kausalitet vilket kan förklara att LIX-värdet blir högt eftersom 

meningarna blir längre. Kritiken av användandet av LIX-formeln har med utgångspunkt i 

detta resultat viss fog för sig. Enbart meningslängden och långa ord säger inte allt om en texts 

läsbarhet, utan även andra faktorer inverkar. Nominalkvoten förefaller vara ett mer rättvisande 

mått; den inbegriper fler textdrag och ger därmed kvantitativt en bredare beskrivning av tex-

tens drag.  

Vid en jämförelse av läromedel över tid kom Reichenberg fram till att den grafiska ut-

formningen med mycket bilder har gjort att det finns mindre plats kvar för texten, vilket inne-

bär att mycket information ska få plats på litet utrymme (Reichenberg 2000:34ff). I min studie 

har jag inte gjort någon historisk jämförelse men jag kan konstatera att man i de valda text-

utdragen använder bilder på ett adekvat sätt. Samhälle maxi har ingen bild alls i avsnittet me-

dan de resterande läromedlen har en bild vardera. Bilderna är ett positivt inslag som hjälper 

till att konkretisera texterna och fungerar som ett pedagogiskt redskap. Reichenberg lyfter 

även att samhällskunskapsböckerna ofta är informationstäta och mycket skriftspråkliga 

(Reichenberg Carlström 1994:156f). Relaterat till min studie stämmer detta till viss del då 

Kompakt samhällskunskap uppvisar en relativt hög skriftspråklighet med passiva verbkon-

struktioner, en stor mängd sammansättningar, abstraktioner och en för studien hög nominal-

kvot. Skriftspråkligheten dämpas dock något av inslagen av Connectivity och kausala kon-

nektorer. Språket är mer informationstungt än i de andra textutdragen men till skillnad från 

språket i böckerna som Reichenberg analyserade är det inte så skriftspråkligt som 

kanslisvenska. Samhällskunskap på lätt svenska innehåller inte några skriftspråkliga drag 

medan Samhälle maxi intar en mellanställning.  
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Ett underordnat syfte var att jämföra den lättlästa läroboken med de andra. Hypotesen 

var att Samhällskunskap på lätt svenska skulle ha en högre grad av variablerna röst och 

kausalitet, vilket inte stämmer. Min slutsats är att läromedlet har ett lättare språk än de andra 

utan att för den skull vara mer läsbar. Det verkar som om man utgått från LIX när man 

utformat texten eftersom de flesta meningar är korta. Liksom tidigare LIX-kritiker hävdat, gör 

detta att texten känns orytmisk och korthuggen. En tätare textbindning och fler konnektorer 

hade kunnat öka textens läsbarhet. Dessutom är texten avskalad och opersonlig och både 

Connectivity och exemplifieringar skulle kunna göras tydligare. Ibland framstår språket 

rentav som alltför förenklat, det förekommer till exempel inga sammansatta ord. Eleverna 

måste få möta lite svårare ord för att utveckla sitt ordförråd. Det är ju också naturligt att ord 

från den samhälleliga sfären finns med i läromedel i samhällskunskap där de kan förklaras i 

sin kontext. Frågan är hur eleverna annars ska lära sig begreppen. Lindberg menar att om ca 5 

% av orden i en text är nya sker en optimal ordinlärning (2007:34). En annan aspekt som rör 

både textens rytm och ordförrådet är det faktum som Ransgart framhäver, nämligen att ett 

läromedel även ska vara en textförebild för elevernas eget skrivande och hjälpa dem att suc-

cesivt erövra det fackliga språket som används i många sammanhang i samhället. (2010:69). 

Denna förebild lever inte Samhällskunskap på lätt svenska upp till. 

Det är problematiskt att läsbarhetsformler som LIX fortfarande används av läromedels-

författare vid utformandet av lättlästa texter. Resultatet av min studie visar tveklöst att 

läsbarhet innebär mer än endast ord- och meningslängd. För att bearbeta språket till högre 

läsbarhet krävs stora kunskaper i olika läsbarhetsvariabler och för bästa resultat bör dessa 

kombineras. Om man jämför användbarheten anser jag att både variablerna röst och kausalitet 

ger ett mer funktionellt resultat än LIX-värdet. Röst och kausalitet mäter språket både på 

kvantitativa och kvalitativa nivåer och därmed ger de en djupare och mer praktiskt användbar 

kunskap om språket. 

6 Avslutande reflektioner 
Det är en komplex process att analysera läsbarhet. För att få ett rättvisande resultat bör flera 

olika läsbarhetsvariabler kompletteras. Det vore relevant att gå ännu djupare och analysera 

språket på lexikal nivå. Resultatet hade också kunnat ges en ytterligare dimension genom att 

låta elever läsa texterna och exempelvis svara på frågor om innehållet.  

Resultatet av studien visar att graden av röst i Samhälle maxi, Kompakt samhälls-

kunskap och Samhällskunskap på lätt svenska varierar. Det är ingen av texterna som uppnår 
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högsta nivå på både Activity, Orality och Connectivity. Likaså varierar graden av kausalitet. 

Reichenberg konstaterar att det krävs att texterna har en hög grad av både röst och kausalitet 

för att klyftorna mellan elever som har svenska som förstaspråk respektive andraspråk ska 

överbryggas (2000:182ff). För att de analyserade texterna ska nå optimal läsbarhet behöver de 

alltså utvecklas.  

Om läromedlen skulle ha analyserats i sin helhet hade kanske slutsatsen varit annor-

lunda. Resultatet av undersökningen kan inte generaliseras för att gälla alla läromedel i 

samhällskunskap utan tjänar mer som exempel på hur det kan se ut. Troligtvis skulle en hel 

del av läromedlen vi använder i skolan behöva utvecklas med avseende på läsbarheten för att 

passa alla elever och därmed ge dessa möjligheten till en likvärdig utbildning. Det språkut-

vecklande tänket måste finnas i alla ämnen, oavsett om det är svenska, matte, religion eller 

samhällskunskap. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

SOS. SO-serien från Liber. Samhälle maxi. Andersson, Ewert och Hedengren. 

 

Den ekonomiska berg- och dalbanan (s. 360) 1 

Den ekonomiska utvecklingen kallas konjunktur, och konjunkturen påminner ibland om en 2 

berg- och dalbana. Den går alltså upp och ner. I en högkonjunktur räknar företag och hushåll 3 

med goda tider och vågar därför handla och investera så att tillväxten kan fortsätta. Tyvärr är 4 

det inte enbart bra, för när många vill göra av med pengar höjs priserna; det blir inflation. Då 5 

har många inte råd att handla så mycket längre. 6 

 När företagen märker att de inte säljer lika bra som tidigare försöker de vara försiktiga 7 

med kostnaderna. Då går vi mot en lågkonjunktur, vilket innebär att företagen investerar 8 

mindre och säger upp personal. Hushållen blir också försiktigare när de hör att många förlorar 9 

sina arbeten. Då kan lågkonjunkturen skapa en negativ spiral, där BNP fortsätter att sjunka 10 

och ännu fler blir arbetslösa. 11 

 12 

Staten försöker påverka konjunkturen (informationsruta s. 360)  13 

Staten vill ha en så jämn ekonomisk utveckling som möjligt. Staten kan därför sänka skatter 14 

och höja bidrag när det är lågkonjunktur, så att privatpersoner får mer att handla för och 15 

företag vågar öka produktionen. I en högkonjunktur kan staten istället spara pengar genom att 16 

höja skatter och minska bidragen, eftersom folk ändå har hyfsat med pengar att röra sig med. 17 

På så sätt dämpas högkonjunkturen och risken för inflation minskar.  18 

 19 

Lönekrav och prisspiral (s. 361) 20 

När penningvärdet minskar som en följd av att priserna stiger är det inflation. Det finns flera 21 

orsaker till inflation. Är det högkonjunktur höjer företagen ofta sina priser. Och är det brist på 22 

arbetskraft stiger lönerna, vilket gör att företagen måste höja sina priser för att kunna betala de 23 

ökade lönekostnaderna. 24 

 När arbetsmarknadens parter ska förhandla om nya löner, lyssnar de ofta på vad andra 25 

yrkesgrupper fått i lön. Om en viss yrkesgrupp har fått mycket i löneförhöjning, kräver ofta 26 

andra att de ska få minst lika mycket. Då höjer företagen priserna, vilket leder till att de 27 

anställda vill ha ännu högre löner. På så sätt kan inflationen drivas vidare i en lönespiral. 28 

28 
 



  
 

 Bland företag och i affärer fungerar det på samma sätt. När ett företag tror att 29 

kostnaderna kommer att öka, eller att konkurrenterna tänker höja priset, passar man på att 30 

höja sina egna priser – och då gör andra likadant. Det uppstår en prisspiral som kan vara 31 

mycket svår att stoppa. 32 

 33 

Några problem med en hög inflation (informationsruta s. 361) 34 

• Pengarna man sparar på banken blir mindre värda. Däremot tjänar de som lånar på hög 35 

inflation eftersom deras lån minskar i värde. 36 

• Om vi har en hög inflation i Sverige kan det bli så att andra länder inte lika gärna 37 

handlar av oss, eftersom allt är så dyrt här. Då tvingas företagen att dra ner på sin 38 

produktion och kan i värsta fall gå i konkurs, vilket gör att arbetslösheten ökar.  39 
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Bilaga 2 

 

Kompakt samhällskunskap. Långström, Nilsson och Swanelid.  

 

Stabilt penningvärde (s. 170) 1 

Ibland stiger priserna extra mycket. Du har säkert märkt att ett biobesök, en läsk eller nästan 2 

vilken vara som helst, kostar idag mer än vad den gjorde för fem, tio år sedan. Du får alltså 3 

mindre för pengarna, penningvärdet har försämrats. Detta kallas för inflation.  4 

 5 

• Varför är inflationen skadlig? (s. 170) 6 

Om lönerna stiger lika mycket som priserna spelar det väl ingen roll? Jo, tyvärr är 7 

inflationen skadlig för hela samhällsekonomin. Vi ska visa på några av inflationens 8 

följder. 9 

• Den som sparar pengar i bank märker att värdet av sparkapitalet urholkas. Om 10 

inflationen är högre än bankräntan betyder det att sparkapitalet blir värt mindre och 11 

mindre. Den som försöker spara ihop pengar till en båt eller en sommarstuga märker 12 

att stugorna och båtarna blir dyrare och dyrare. Sparpengarna växer med räntan men 13 

inte alls i samma takt som inflationen. Avståndet mellan sparkapital och båtpriser blir 14 

större för varje år. Istället gynnar inflationen den som lånar pengar och köper båten 15 

eller sommarstugan direkt. Det beror på att låntagarens lön genom inflationen växer 16 

snabbare än vad skulden gör genom räntan. Lånet blir alltså hela tiden mindre i 17 

förhållande till lönen och därmed lättare att betala igen. 18 

• För spararen lönar det sig i inflationstider bättre att köpa konst eller antikviteter, som 19 

ökar i värde i takt med inflationen. Den som har tillgångar vilka behåller sitt värde, 20 

t.ex. hus, mark eller dyrbara antikviteter, berörs alltså inte av inflationen. 21 

Bankspararen drabbas däremot och resultatet blir att det för samhällsekonomin så 22 

nödvändiga sparandet minskar. 23 

• Ännu allvarligare är det om inflationen i Sverige är högre än i andra länder. Det 24 

betyder att svenska varor stiger snabbare i pris än de utländska konkurrenternas varor. 25 

Följden kan bli att de svenska företagen blir utkonkurrerade och tvingas slå igen. Stor 26 

arbetslöshet kan alltså bli resultatet av en alltför hög inflation i Sverige. 27 

 28 
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Här handlas det som aldrig förr. Men finns det någon fara i alltför stor efterfrågan? (Bildtext 29 

s. 170) 30 

 31 

• Varför blir det då inflation? (s. 171) 32 

• Stor efterfrågan kan vara en orsak. Har hushållen gott om pengar, vilket ofta är fallet 33 

i en högkonjunktur, blir efterfrågan på varor och tjänster stor. I sin iver att köpa är 34 

konsumenterna beredda att betala lite mera och vi får en allmän prispress uppåt. 35 

• En annan orsak kan vara stora löneökningar. För att kompensera sig för de ökande 36 

kostnaderna höjer företagen priserna på sina varor. Då ställs krav på ännu högre löner 37 

för att kompensera de höjda priserna. Företagen höjer priserna och vi har fått en pris- 38 

och lönespiral som kan tyckas vara utan slut. 39 

• Inflationen kan också komma från utlandet. Viktiga importvaror, som vi måste ha, 40 

stiger i pris och driver upp inflationen. Om oljepriset stiger blir alla transporter dyrare 41 

och det medför att många andra varor också ökar i pris. 42 
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Bilaga 3 

 

Samhällskunskap på lätt svenska. Hildingson och Wergel. 

 

Goda tider och dåliga tider (s. 54) 1 

De goda tiderna varar inte hur länge som helst. Förr eller senare blir samhällets ekonomi 2 

sämre. Ekonomin går upp och ner, ungefär som en berg- och dalbana. 3 

 4 

Goda tider ger högre priser (s. 54) 5 

När det är goda tider är det lätt att få jobb, och de anställda får mer i lön. Men när lönerna 6 

stiger, ökar utgifterna i företagen och den offentliga sektorn. Därför måste inkomsterna öka. 7 

Då höjer företagen priserna på varor och tjänster. I den offentliga sektorn höjs skatter och 8 

avgifter. 9 

 10 

Då upptäcker hushållen att pengarna inte räcker. För trots att människor fått mer i lön, blir det 11 

inget kvar när de har betalat alla utgifter. Därför kräver hushållen ännu högre löner. Stiger 12 

lönerna igen, måste företagen och den offentliga sektorn höja priserna och avgifterna ännu 13 

mer. När priser och avgifter stiger är det inflation. 14 

 15 

När det blir dåliga tider (s. 54) 16 

Till slut kan inte företagen höja sina priser mer. Blir varor och tjänster alltför dyra, vill vi inte 17 

köpa dem. 18 

 19 

Nu har företagen hamnat i en svår situation. De kan inte öka inkomsterna genom att höja 20 

priserna ännu mer. Samtidigt har de fått större utgifter, eftersom löner och priser på olika 21 

varor stigit. 22 

 23 

Om företagen inte kan öka inkomsterna, måste de minska utgifterna. Ett sätt är att avskeda en 24 

del av de anställda. Men när många blir arbetslösa, får nästan alla företag sälja mindre. 25 

Människor som inte får lön har ju mindre pengar att handla för. Det gör att ännu fler företag 26 

får lägre inkomster. Och ännu fler måste avskeda folk. 27 

 28 

 29 

 30 
32 

 



  
 

Mindre pengar i skatt (s. 55) 31 

När det är dåliga tider får den offentliga sektorn in mindre pengar i skatt. Det går att öka den 32 

offentliga sektorns inkomster genom att höja skatter och avgifter. Men politikerna kan inte 33 

höja skatterna hur mycket som helst. Blir skatterna för höga, kanske väljarna röstar på andra 34 

politiker i nästa val. 35 

 36 

I stället måste kommuner och landsting sänka utgifterna, ofta genom att avskeda folk. Tiderna 37 

blir ännu sämre. 38 

 39 

Så fortsätter samhällets olika delar att påverka varandra. Det har blivit dåliga tider.40 
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