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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker i vilken mån forskningsresultat om läsbarhet i läromedel har 

påverkat en läromedelstext som bearbetats med avseende just på läsbarhet.  

En utgångspunkt är att läromedel fungerar som ett slags ”dold läroplan” och därför har stor 

påverkan på skolans praktik. En annan utgångspunkt är att läromedel med hög läsbarhet ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv ökar skolans möjligheter att leva upp till sitt kompenserande 

uppdrag.  

Undersökningen består av en jämförelse mellan originaltext och bearbetad text. Som 

analysverktyg används tio läsbarhetsfaktorer som identifierats i en litteraturgenomgång. De 

flesta faktorerna har hämtats från Monica Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i 

lärobokstexter (2000) och från en undersökning av Ulla Ekvall: Läroboken – begriplig och 

intressant?  (1995).  

Läromedelstexterna som studerats är hämtade ur Perspektiv på historien A respektive 

Perspektiv på historien A bas – två historieläroböcker för gymnasiet.    

Jämförelsen visar att texten på några områden bearbetats i enlighet med vad forskningen 

rekommenderar. Ordvalet har anpassats, långa sammansatta ord har delats upp eller ersatts, 

texten har i viss mån utrustats med ledtrådar till svåra ords betydelser och försök till att 

minska avstånd mellan läsare och text har gjorts.  

Samtidigt har bearbetningen resulterat i en komprimerad text där redogörelser för 

orsakssamband inte får lika stort utrymme som i originalet. Det leder i sin tur till en lägre grad 

av kausalitet, vilket ställer högre krav på läsaren. Bearbetningen är alltså i dessa avseenden 

mindre läsbar än originalet. Texten ger inte mer stöd för skapandet av en hierarkisk struktur 

än originaltexten. Den har heller inte, trots vissa anpassningar, i någon större utsträckning fått 

det Reichenberg kallar röst.  

Studien avslutas med en diskussion om vad dessa brister kan få för följder för elever som 

riskerar att hamna i skolsvårigheter och därmed för skolans kompenserande uppdrag.  
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1 Inledning 

”Vad ska man göra?” sa en kollega över lunchbordet. ”De läser och läser, men fattar i princip 

ingenting.” Ämnet var historia och eleverna gick i årskurs ett på samhällsprogrammet.  

Några veckor tidigare hade en läromedelsförsäljare kommit på besök. Hon hade haft med sig 

Perspektiv på Historien A Bas – en ny, förment lättläst version av den Perspektiv på Historien 

A som min kollega använde. Jag hade fått ett cirkulationsexemplar.  

Detta drog jag mig nu till minnes. Jag hämtade mitt ex av basversionen och räckte över den 

till kollegan. ”Pröva den här, den kommer att funka bättre”, sa jag. Kollegan undrade förstås 

vad jag hade för belägg för det. ”Den är lättare”, sa jag. ”Fast inte på lägre kunskapsnivå, utan 

bara … enklare att förstå.”. ”Hur då enklare att förstå? Vad är skillnaden?” vill kollegan veta. 

”Tja, enklare ord … lättare meningsbyggnad …” 

Och där tog det stopp. Mer än så hade jag inte att säga om skillnaden i läsbarhet mellan de två 

versionerna.  

Nu tar jag igen det. Det här examensarbetet mynnar ut i en jämförelse av de två nyss nämnda 

läromedlen. Dessförinnan gör jag en genomgång av några betydelsefulla studier inom 

läromedels- och läsforskningen för att få fram jämförelsepunkter.  

Mitt val av ämne för examensarbetet beror inte bara på att jag vill kunna svara på min 

kollegas fråga. Jag vill också skaffa mig en uppsättning verktyg för att bedöma 

läromedelstexters användbarhet, i syfte att bättre kunna avgöra vilka texter som passar 

otränade läsare och – inte minst – vad det är i texterna som bereder dem svårigheter. Vet man 

som lärare det sistnämnda har man också goda möjligheter att lotsa elever genom texten och 

hjälpa dem att utveckla strategier för läsningen. 

Till sist: Jag har under utbildningen (Speciallärarprogrammet, med inriktning mot läs-, skriv- 

och språkutveckling vid Linköpings universitet) stött på många för mig nya pedagogiska 

forskningsrön och frågat mig i vilken grad dessa har fått genomslag i skolverkligheten. I mitt 

examensarbete vill jag undersöka ett segment av denna fråga – får forskning om läsbarhet i 

läromedel fäste i läromedelsproduktionen? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån en läromedelstext som anpassats med 

avseende på läsbarhet har påverkats av forskning på området.  

Jag utgår från följande frågeställningar: 

• Vilka skillnader finns mellan originaltexten och den bearbetade texten?  

• I vilken utsträckning är bearbetningarna gjorda i överensstämmelse med forskningsrönen? 

• Indikerar studien att den bearbetade texten har en högre grad av läsbarhet? 

 

3 Bakgrund 

3.1 Läromedlens roll i undervisningen 

Läromedel spelar en central roll i utformandet av skolans praktik. ”Läromedlen utgjorde då, 

som många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen” menade 1992 års 

läromedelskommitté, med hänvisning till den tid då staten reglerade skolornas val och 

utnyttjande av läromedel (SOU1992:94). Heikka kommer till konklusionen att läromedlen är 

en stor del av den ”dolda läroplan” som hon med hänvisning till Remillard och Heck menar 

ofta övertrumfar de officiella styrdokumenten (Heikka, 2015).  

Att läromedlen också påverkar resultaten har Oates visat: han har identifierat dem som en 

nyckelfaktor i de mest högpresterande skolsystemen globalt. Dessa skolsystem har alla en 

policy som säkrar läromedlens kvalitet och detta har, menar Oates, resulterat i läromedel med 

exempelvis tydliga avgränsningar och fokus på begrepp och grundläggande kunskap (Oates, 

2014).   

Det ovan sagda gäller främst läromedlens påverkan på undervisningens innehåll och mål. Men 

i läromedelsforskningen lyfts också flera motiv till varför språket och framställningen i 

läromedlen – och mer specifikt dess läsbarhet (se definition i avsnitt 3.3) – har potential att 

påverka skolans praktik och resultat (t.ex. Ekvall 1995, Ransgart 2010): 

• Läromedel ska fungera som förmedlare av kunskaper och insikter om vår värld och det 

ställer förstås krav på dess läsbarhet – eleverna måste begripa det de läser.  

• Läromedelstexter påverkar elevers läs- och studiestrategier och syn på vad kunskap och 

förståelse är. 

• Läromedelstexter fungerar som en förebild för elevernas eget textskapande.   

Myrberg (2003) lyfter också fram läromedlens betydelse för utvecklingen av elevernas 

ordförråd – vilket blir extra intressant när vi betänker att Viberg (1993) menar att det är den 

enskilt viktigaste faktorn för språkbehärskning och skolframgång i stort.  
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3.2 Specialpedagogiska perspektiv på läromedel 

Styrdokumenten stipulerar att den i ungdomsskolan obligatoriska elevhälsan, som inbegriper 

specialpedagogiska insatser, främst ska arbeta förebyggande (Skollagen, kap 2, §25).  

Vad innebär då detta ”arbeta förebyggande”? Vad är det för problem som arbetet ska 

förhindra uppkomsten av? Är det att en enskild elev inte får godkända betyg? Eller är det att 

skolans verksamhet inte möter alla elevers behov av stöd och stimulans? Göransson diskuterar 

detta, väljer den senare problemformuleringen och landar i följande definition av 

förebyggande arbete: ”… åtgärder som syftar till att så få elever som möjligt ska hamna i 

riskzonen för att inte nå målen” (Göransson 2011, s. 34). 

Man kan koppla de två problemformuleringarna ovan till två av de tre specialpedagogiska 

perspektiven: det kompensatoriska och det kritiska (Nilholm, 2007). Den enskilda eleven som 

hamnat i skolsvårigheter är svaret på den fråga som finns inbyggd i det kompensatoriska 

perspektivet: vilka elever behöver ges extra stöd? Det kritiska perspektivet vill göra den 

frågan mindre nödvändig att ställa – genom att istället fokusera på det andra problemet och 

påverka undervisningen så att den redan från början möter elevers skiftande behov. 

Bägge perspektiven har anledning att ställa krav på de läromedel som används. Ur ett 

kompensatoriskt perspektiv ser vi behov av läromedel som kan användas av till exempel 

dyslektiker och elever med koncentrationssvårigheter. Ur ett kritiskt perspektiv ser vi snarare 

behov av att välja, och påverka produktionen av, de läromedel som ska användas av samtliga 

elever. 

Med Göranssons definition ovan kan man argumentera för att bägge dessa krav faller inom 

ramen för förebyggande arbete. Att kunna erbjuda dyslektiker anpassade texter kan förstås 

också vara en åtgärd som gör att just dessa elever slipper hamna i riskzonen för att inte nå 

målen. 

Och det är inte bara dyslektiker som kan få problem med läromedelstexter. Forskning och 

debatt kring bristande läsförståelse fokuserade länge på avkodningen som orsak, men de 

senaste decennierna har större intresse ägnats åt språkförståelsen, dvs den andra faktorn i the 

simple view of reading (t ex Cain 2010) – läsförståelse = avkodning x språkförståelse.  

Språkförståelse innebär förståelse för hur vi konstruerar och använder språk. Det är ett vitt 

begrepp som innefattar flera element som till exempel ordförråd, grammatik, utnyttjande av 

förkunskaper och pragmatisk förståelse (som i sig inbegriper bl a förmåga att göra inferenser 

och kännedom om olika textgenrer) (Elbro, 2004). Lässtrategier – ett begrepp som debuterade 

i läroplanssammanhang 2011 – hör också hemma här. En ofta framhållen orsak till bristande 

språkförståelse är uppväxtmiljön – graden av verbal kommunikation, ordförråd, läsvanor etc. 

Detta är också relevant i läromedelssammanhang. I Skollagen 1 kap. heter det:  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
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Detta kompenserande och utjämnande uppdrag stipulerar att skolan ska erbjuda elever 

läromedel som tar hänsyn till olika förutsättningar. Annorlunda uttryckt: vi ska använda 

läromedel som fungerar både kunskapsförmedlande och språkutvecklande också för de elever 

som på grund av t ex uppväxtmiljö har en bristande språkförståelse och därmed också en 

bristande läsförståelse. 

Min undersökning kommer först och främst att behandla läromedlens förstnämnda roll – 

förmedlandet av kunskaper och insikter. Men jag kommer också att beröra hur 

läromedelstexten kan tänkas påverka elevers lässtrategier, ordförråd och skrivande.   

 

3.3 Läsbarhet 

Läsbarhet definieras av Björnsson som summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, 

vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren (Reichenberg, 2000:17). Cassirer 

(1986) definierar kort och gott begreppet som begriplighet. Ekvall (1995) använder också 

termen begriplighet, men avser då främst textens makrostruktur, dvs. hur texten är disponerad 

och hur strukturen signaleras.  

Med begreppet läsbarhet avses i det följande såväl språkliga som makrostrukturella 

egenskaper som har betydelse för hur väl läromedelstexten kan uppfylla sina syften.  

 

3.4 Tidigare forskning 

Här görs en kort genomgång över området läromedelsforskning i stort. Det för min 

undersökning relevanta stoffet kommer framför allt i det tredje avsnittet. Där nämns det 

översiktligt. I metodkapitlet används några av de studierna till att identifiera faktorer som 

påverkar läsbarheten. 

Forskning om läromedel är en relativt ny företeelse. Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds 

forskningsbibliografi innehåller ca 750 studier som helt eller delvis rör läromedel, men bara 

ett halvdussin av dem har författats före 1970-talet (Reichenberg, 2010). Den tidigaste är från 

1952 – den är producerad av UNESCO och diskuterar textböcker i historia och dess roll i 

arbetet för ökad internationell förståelse. Den första svenska studien är från 1968 – där 

introducerade Björnson läsbarhetsindex (LIX). 1969 gjorde Tingsten en genomgång av 

historieböcker och dess roll som instrument för konservativ nationalism.  

Selander (2003) konstaterar med Westbury att det länge rådde ett motsägelsefullt förhållande 

mellan läromedlens centrala roll i all utbildningsverksamhet och forskarvärldens ointresse för 

att studera densamma. Han noterar dock också att mycket hänt sedan slutet av 1980-talet och 

att man nu har tagit igen skadan inom många discipliner.   

Den forskning som bedrivs delar Selander in i fyra kategorier: system- och processanalys, 

produktanalys, receptions- och läsforskning samt design. Jag ger i det följande exempel på 

undersökningar från de tre förstnämnda. 
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3.4.1 System- och processanalys 

Till denna kategori hör undersökningar av produktion, distribution och framför allt val och 

bruk av läromedel i skolan. Här diskuteras bl a i vilken mån verksamheten styrs av 

läromedlen. Det är en komplex fråga, menar Johnsen (1993). Svaret varierar beroende på 

vilken typ av läromedel som avses, vilket ämne som studeras och hur man skaffar data – dvs 

om man frågar lärarna eller t ex använder observationer. Englund (1999) anser att det ändå är 

möjligt att generalisera och säga att läromedlens ställning som riktningsgivare i 

undervisningen är mycket stark.  

Samma slutsats dras i en SOU från 2013, där man också med hänvisning till bl a Hodgson m 

fl och Wennberg hävdar att läromedlen styr undervisningens upplägg mer än kursplanerna, 

eftersom lärarna förutsätter att läromedelsförfattarna följer styrdokumenten. Utredningens 

konklusion blir att läromedelsutvecklingen är av stor vikt för skolreformers implementering – 

och här är det alltså 2011 års reform som avses (Thullberg 2013).  

Gustafsson (1980) menar att frågan inte är om läromedlen styr, utan snarare hur – och att 

styrningen är en effekt av samspel mellan läromedel, miljö och individer.  

I avhandlingen Staten och läromedlen har Johansson Harrie (2009) studerat den statliga 

förhandsgranskning av läromedel som genomfördes mellan 1938 och 1991. Hon diskuterar 

bland annat möjligheten att övergången till en målstyrd skola – och den typ av läroplaner med 

vagare direktiv som blivit följden – har lett till att läromedlen, nu ogranskade, har fått en än 

större legitimitet som läroplanens konkreta form.  

3.4.2 Produktanalys 

Under denna rubrik faller studier som rör ämnesdidaktik, kritisk diskursanalys och historiska 

studier. Selander lyfter särskilt fram de två förstnämnda.  

Ämnesdidaktiska studier i SO-läromedel har gjorts av bl a Holmén (2006) som undersöker 

bilden av USA och Sovjetunionen i nordiska läroböcker under kalla kriget och Härenstam 

(1993) som analyserar bilden av islam i svenska religionsböcker. Lindgren (1992) studerar 

frågor i självinstruerande OÄ-böcker för mellanstadiet och finner bl a att andelen 

inferensfrågor som skulle kunna utveckla elevernas förmåga att ”läsa mellan raderna” är 

mycket liten. Slutsatsen är att eleverna bibringas uppfattningen att läsförståelse är lika med 

kopiering.  

Läromedel i matematik har studerats av bl a Björklund Boistrup (2006), som påvisar glapp 

mellan läroplan och läromedel, och Jäder (2015), som drar slutsatsen att läromedlen ger 

begränsade möjligheter till att öva på kreativa matematiska resonemang.  

 

Hipkiss (2014) undersöker i avhandlingen Klassrummets semiotiska resurser hur lärare och 

elever pratar kring ämnena kemi, biologi och hemkunskap. Hon finner bl a att det för 

kunskapsutvecklingen nödvändiga ämnesspråket används relativt lite i klassrumssamtalen, 

vilket gör läromedlens roll central – eleverna möter alltså ämnesspråket främst där.  
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Olin Scheller (2003) har studerat diskrepansen mellan de textvärldar som gymnasieelever 

befinner sig i på fritiden och de texter som lärarna använder i svenskundervisningen. En av 

Olin Schellers slutsatser är att denna skillnad försvårar den gemensamma läsning som skulle 

kunna utveckla elevernas lässtrategier. Dahl (2015) har undersökt hur litteraturstudier 

legitimeras i fem läromedel i litteratur för gymnasiet och finner bl. a. att läromedlen lyfter 

fram litteratur och författarskap som eleverna kan känna igen sig i. Lilja Waltå (2016) har 

gjort en studie som indikerar att svenskläromedel för yrkesprogram är skrivna utifrån 

föreställningen att eleverna är ointresserade av litteratur och motiveras mer av praktisk nytta 

än av möjligheter till bildning och självkultivering.   

Kritiska diskursanalyser intresserar sig för textens underliggande värderingar och ideologiskt 

färgade föreställningar angående t ex etnicitet, klass, genus och demokrati. Rapporten I 

enlighet med skolans värdegrund? (Skolverket, 2006a) undersöker t ex läroböcker i SO- och 

NO-ämnen för högstadiet och gymnasiet i ljuset av dåvarande läroplanens skrivningar om alla 

människors lika värde som skolan ska gestalta och förmedla till eleverna. Man finner bl a att 

de studerade läroböckerna innehåller många uttryck för diskriminering av t ex samer och 

funktionshindrade, saknar förklaringar till centrala begrepp som ”kulturarv” och att de gör 

sken av att det bara finns en teori om exempelvis kön.  I rapporten Läromedlens roll i 

undervisningen (Skolverket, 2006b) drar man därav slutsatsen att det finns anledning att 

ifrågasätta läromedlens legitimerande funktion som en garant för att styrdokumenten följs. 

Hur föreställningar om genus produceras och reproduceras i läromedel studeras bl a i 

avhandlingar av Grahn (2008) och Bolander (2009). 

3.4.3 Receptions- och läsforskning 

Studier i den här kategorin rör bl a läromedels läsbarhet – t ex Reichenbergs avhandling Röst 

och kausalitet i lärobokstexter (2000). Reichenberg utgår från amerikanska studier gjorda av 

Beck m.fl. 1991 resp. 1995. Hon lånar deras begrepp kausalitet och röst och genomför en 

undersökning enligt ungefär samma metod. Två texter bearbetas på olika sätt så att hon får 

totalt fyra versioner av varje text: en originalversion, en med högre grad av kausalitet, en med 

förstärkt röst och en med både mer kausalitet och mer röst. Sedan låter hon olika grupper av 

högstadielever läsa texterna och svara på flervalsfrågor. Eleverna läser olika textversioner 

men svarar på samma frågor, vilket ger Reichenberg resultat som är jämförbara med varandra. 

Undersökningen pekar på att elevers förståelse gynnas av att texterna bearbetats – särskilt när 

texten både förstärkt kausalitet och förstärkt röst. Mer om Reichenbergs verktyg kommer i 

metodkapitlet. 

Reichenberg har också tillsammans med Lundberg skrivit Vad är lättläst? (Lundberg och 

Reichenberg, 2008) som förutom att presentera några av slutsatserna i hennes avhandling 

också behandlar bl.a. LIX. I Vägar till läsförståelse (2008) ger Reichenberg tips till lärare när 

de ska värdera läroböcker ur ett läsbarhetsperspektiv.  

Ransgart gör i Begriplighet och engagemang i lärobokstext (2003) ungefär samma 

undersökning som Reichenberg gjorde i sin avhandling, fast i mindre skala. I Läsvärda 

läroböcker kräver helhetsgrepp (2010) presenterar Ransgart resultat av denna studie och ger 

utifrån dem råd till läromedelsproducenter. Några exempel: ge texten en disposition som gör 
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det tydligt hur olika informationsenheter hänger ihop, låt rubriker signalera temat för 

kommande avsnitt och använd textbindning för att skapa sammanhang. Ransgart menar också 

att utformningen av en läromedelstext konstruerar ett läsarideal som visar vilken kunskap som 

värdesätts – texten påverkar alltså läsarens kunskapssyn. En resonerande text kan t.ex. tänkas 

skapa ett annat tankemönster hos läsaren än en text som framställer informationen som helt 

odiskutabel. Vidare varnar Ransgart för fenomenet att bara ta fasta på bearbetningsråd som är 

lätta att tillämpa – han menar att det behövs ett helhetsgrepp om läromedelstextens språkliga 

utformning.  

Ekvall genomför i Läroboken – begriplig och intressant? (1995) en studie av läroböcker i OÄ 

för mellanstadiet. Hon studerar texterna både på en makrostrukturell nivå – t.ex. segmentering 

i stycken och den ordning som stoffet presenteras i – och på språklig nivå. Mer om hennes 

analysverktyg kommer metodkapitlet.  

Melin (1995) studerar bl a hur ökad användning av bilder, tabeller och andra grafiska 

konstruktioner begränsar brödtextens utrymme och hur detta i sin tur leder till mindre av 

sammanhangsskapande textbindning.  

Hallesson (2011) lyfter också strukturens betydelse för elevers möjligheter att tillgodogöra sig 

läromedelstext, här specifikt i ämnet samhällskunskap. 

Projektet Ord i läromedel (OrdiL) syftar till att skapa underlag för bedömning av 

svårighetsgraden i läromedel, med avseende på ordförråd. I en rapport därifrån gör Järborg 

(2007) en genomgång av forskningsresultat rörande ordförrådets betydelse för läsförståelsen. 

Beck, McKeown och Kucan (2002), Myrberg (2003) och Viberg (1993) skriver alla om 

ordförrådsutvecklingens relation till läromedelstexter.  

Selanders Lärobokskunskap (1988) beskriver läromedel ur flera perspektiv och diskuterar, om 

än för 30 år sedan, hur framtidens läromedel kan och bör se ut för att vara tillgängliga för 

eleven. Sandqvist diskuterar i från 50-tal till 80-tal (1995) bland annat bildens roll i 

läromedlen. I Abstraction and authority in textbooks studerar Edling (2006) övergången från 

elevers konkreta vardagsspråk till det mer abstrakta språk som de ska tillägna sig i skolan.  

I nästa kapitel gör jag nu en närmare presentation av några av de ovan nämnda studierna och 

texterna, i syfte att identifiera de läsbarhetsfaktorer som kommer att utgöra min metod.  
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4 Metod 

Här presenteras först mitt val av undersökningsmaterial. Därefter görs en litteraturgenomgång 

där de faktorer som har bärighet när det gäller läsbarheten diskuteras och sammanfattas. 

Dessa faktorer utgör sedan det verktyg som används i resultatdelens komparativa analys av de 

två läromedelstexterna. Analysen innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa bedömningar.  

 

4.1 Material 

De texter som studeras är hämtade ur två läromedel i historia för gymnasiet: Perspektiv på 

historien A respektive Perspektiv på historien A bas. Den förra utkom för första gången 2001 

och är författad av Hans och Örjan Nyström. Den senare kom 2008 och har samma 

upphovsmän. En tredje har författare dock tillkommit: Lars Nyström. Bägge böckerna är 

utgivna av Gleerups Utbildning AB.  

I basbokens förord klargör författarna syftet med bearbetningen: språket ska vara enklare och 

texten kortare. Man har velat skapa en lättillgänglig världshistoria utan att göra avkall på 

innehåll eller sammanhang.  

Jag använder begreppet bearbetning – det gör inte författarna. De förklarar att innehållet 

delvis bygger på Perspektiv på historien A, men att basboken också innehåller fler 

infallsvinklar som berör bland annat olika historieperspektiv och källkritik. Det är helt riktigt 

– de två första kapitlen i basboken är helt nya. Jag har dock valt att studera ett kapitel som 

innehållsmässigt uppvisar stora likheter i de bägge böckerna, varför jag håller fast vid 

begreppet bearbetning.   

Att jag valt just dessa två läromedel för min studie har flera orsaker: 

• Jag vill jämföra två läromedel för gymnasiet eftersom jag arbetar där – jag har antagit att 

jag kan ha nytta av min erfarenhet av gymnasieelevers generella språkliga nivå under 

analysen.  

• De tidigare studier som jag valt att använda för att ta fram ett analysverktyg – framför allt 

Reichenberg (2000) och Ekvall (1995) – bygger på undersökningar av texter i historia och 

samhällskunskap. Jag har därför funnit det lämpligt att välja texter från det 

samhällsvetenskapliga området, detta för att dra nytta av sådant som kan vara 

ämnesspecifikt. Dessutom: Reichenberg och Ekvall studerar läromedel för mellan- 

respektive högstadiet – jag har anat en möjlig poäng i att s a s komplettera deras 

undersökningar med en studie av gymnasieläromedel från samma ämnesområde. 

• Reichenberg och Ekvall har i hög grad fokus på orsakssamband. Jag har antagit att det 

finns fler sådana att redovisa i en historietext än i en samhällskunskapstext – därav valet 

på ett läromedel i just historia.  

• Den jämförelse jag vill göra bygger på att  jag använder ett läromedel som finns i en 

anpassad alternativ version.  
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Det enda material som uppfyller samtliga ovan nämnda kriterier är Perspektiv på historien A 

och Perspektiv på historien A bas.   

Kapitlet som studeras heter i bägge versionerna Den industriella revolutionen. Att det blev 

just detta kapitel beror på nyss nämnda likheter mellan versionerna, på att omfånget är rimligt 

och på att basboken lägger tonvikt på de två senaste århundradena – man kan alltså förmoda 

att skillnaden i textlängd är större när äldre epoker behandlas. Ytterligare ett skäl är att man 

kan förmoda att orsakssamband spelar en tydlig roll i detta kapitel. 

De två texterna kallas i det följande originaltexten respektive bastexten.   

Några av de texter som ingår i den litteraturgenomgång som nu följer publicerades efter att 

Perspektiv på historien A Bas kom ut. Dessa texter bygger dock på och refererar till tidigare 

forskning – forskningsrönen har alltså funnits tillgängliga i andra texter när 

läromedelsförfattarna gjort sin bearbetning. 

 

 

4.2 Faktorer som påverkar läsbarheten – makronivå 

Med textens makronivå avses hur texten har disponerats och hur strukturen har signalerats. 

Framställningen om makronivån bygger där inget annat anges på Ekvalls Läroboken – 

begriplig och intressant? (1995). 

Ekvall refererar inledningsvis till en egen äldre undersökning, där hon visat på samband 

mellan textens makronivå och elevers läsförståelse. Hon lät en grupp mellanstadieelever läsa 

en text som var behäftad med brister på makronivån. Eleverna besvarade frågor på enskilda 

fakta bättre än frågor som gällde ett avsnitts huvudtanke. Den senare kategorin frågor krävde 

att läsaren kopplade ihop olika ställen i texten, drog egna slutsatser och gjorde jämförelser 

med annat stoff.  

Ekvall drar den generella slutsatsen att läromedelstexters uppbyggnad styr läsbeteendet. 

Brister på makronivån kan locka fram en läsning som fokuserar på detaljer och inte intresserar 

sig för helheter och sammanhang.  

I Läroboken – begriplig och intressant? studerar Ekvall tre OÄ-böcker, bl.a. med avseende på 

texternas makronivå. Hon utgår i sitt resonemang från en modell för textförståelse som 

lanserats av Kintsch och van Dijk år 1978 och 1983. Enligt den måste man för att fullt ut 

förstå en text konstruera en hierarkisk struktur, ett slags textinnehållets släktträd. Läsaren 

omvandlar enskilda meningar till propositioner (påståenden som täcker respektive menings 

semantiska kärna) som sammanfogas till en makroproposition. Flera makropropositioner 

bildar en överordnad makroproposition osv. För att klara detta måste läsaren inte bara avkoda 

innehållet i varje mening utan också sålla bland presenterade fakta och formulera egna 

generaliserande påståenden.  

Modellen får konsekvenser för hur en text bör utformas med avseende på  

• hur stoffet ordnats 
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• segmentering 

• rubriker 

• inledningar och sammanfattningar 

• punktlistor  

• bilder och bildtexter. 

Alla dessa faktorer har potential att stödja – eller försvåra – uppbyggnaden av den hierarkiska 

strukturen under läsningen. De presenteras nu i avsnitten 4.1.1 – 4.1.6. 

4.2.1 Hur stoffet ordnats 

Ekvall hänvisar till en undersökning av Kintsch och Yarbrough från 1982, i vilken det visade 

sig att elever som läst ”goda versioner” med ”s.k. kanonisk ordning” bättre kunde besvara 

frågor på ämnet och huvudtanken än läsare som läst sämre versioner. Med kanonisk menar 

Ekvall traditionell, förväntad. Definitionen är möjligen något problematisk, eftersom den 

förutsätter att eleverna de facto har förväntningar på ordningen, dvs. har konsumerat mycket 

text som följer det gängse mönstret.  

I sin egen studie utvecklar Ekvall resonemanget och menar att ordningen ska skapa en logiskt 

sammanhängande kedja i texten. Det förutsätter att delarna inte är oberoende av varandra. 

Påståendet i en del ska kunna haka i påståendet i den förra. En text med helt av varandra 

oberoende delar ger läsaren upplevelsen att ordningen dem emellan är godtycklig, vilket 

innebär att läsaren inte ser sammanhangen och heller inte lär sig att efterfråga dem. I det långa 

loppet kan detta, tror Ekvall, leda till att eleverna uppfattar lärande som innötning av 

sammanhangslösa detaljer.  

För att Kintsch och van Dijks modell ska fungera ska också textens delar kunna inordnas i en 

hierarkisk struktur. Då krävs att de inte är alltför självständiga till det övergripande ämnet. 

Strömquist (2008) betonar vikten av att författaren fokuserar, dvs. tar ställning till vad som 

ska vara framställningens kärna och låter detta ställningstagande påverka texten. Det innebär i 

det här sammanhanget att man bör undvika alltför stor spretighet och hellre utelämna sådana 

delar i texten som faller utanför det valda fokuset.  

4.2.2 Segmentering 

Segmentering innebär att man delar upp texten i olika delar. Jag fokuserar nedan på stycken, 

men i allt väsentligt gäller det även segment på högre nivåer – kapitel, avdelningar, avsnitt 

etc.  I fortsättningen kommer jag att använda mig av begreppet avsnitt för nivån närmast över 

stycket och av kapitel för den nästkommande.  

Att man ska dela in texter som är längre än några meningar i stycken är ett välkänt råd till 

skribenter – t.ex. i Svenska skrivregler (2017). Styckeindelningen ger signaler om textens 

byggnad: det som hör ihop sammanförs i ett stycke och ett nytt stycke visar att det kommer 

något nytt. I övrigt ges få handfasta råd – behovet av styckeindelning varierar beroende på 

textens art, läsarens läsförmåga och förkunskaper samt läsningens syfte.  

Ekvall hänvisar till en undersökning av James Hartley från 1980 som visar att styckeindelning 

leder till både högre läshastighet och bättre läsförståelse. Styckeindelning i sig är dock, säger 
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hon vidare, ingen garanti för att läsförståelsen ska öka. Om man utgår från Kintsch och van 

Dijks textförståelsemodell bör styckena uppfylla ytterligare två krav för att de ska stödja 

läsningen: 

• Varje stycke ska kunna sammanfattas i ett påstående. Detta underlättas om stycket byggs 

kring en kärnmening, som uttrycks explicit. Helst bör denna kärnmening placeras först i 

stycket. Mer perifera upplysningar bör placeras så att de inte får för stor tyngd, t.ex. i en 

bisats. 

• Styckets funktion bör framgå – t.ex. om det exemplifierar eller förtydligar ett påstående. 

4.2.3 Rubriker 

Långa texter bör innehålla mellanrubriker, säger Svenska skrivregler (2017). Mellanrubriker 

skapar struktur åt texten och sammanfattar avsnittets innehåll. Det senare kan underlätta 

läsningen bl.a. genom att de ger läsaren ett slags framförhållning och aktiverar dennes 

förförståelse.   

Rubriker påverkar läsförståelsen, menar Ekvall med hänvisning till studier av Kozminsky från 

1977 respektive Bransford och Johnsson från 1972. Dessa undersökningar visar att rubriker 

styr läsarnas uppfattning om innehållet i den påföljande texten och att adekvata rubriker 

underlättar läsförståelsen.  

Hur ska då en rubrik utformas? Det finns få direkta riktlinjer, men Ekvall identifierar tre 

vanliga typer: 

• en nominalfras – t.ex. Korstågen eller Upplysningstidens politiska filosofi 

• ett påstående – Kolonierna slår sig fria 

• en fråga – Hur kunde det hända? 

Alla tre typerna fungerar, menar Ekvall – men det gäller förstås främst att rubriken i rimlig 

grad täcker innehållet i den kommande texten.  

Ekvall nämner också att vissa skrivhandböcker uppmanar till symmetri i rubriksättningen, 

t.ex. genom att alla rubriker har samma syntaktiska utformning, medan andra förordar 

variation. Oenigheten förklaras, tror Ekvall, av att rubriker utöver det ovan nämnda kan syfta 

till att helt enkelt väcka nyfikenhet och locka till läsning. Det är en lovvärd ambition, men om 

man håller sig till Kintsch och van Dijks läsförståelsemodell kan man konstatera att sådana 

lockbeten inte hjälper läsaren att bygga upp textstrukturen. 

4.2.4 Inledningar och sammanfattningar 

Inledningar i sakprosa spelar ofta samma roll som rubrikerna, menar Ekvall. Vissa syftar till 

att väcka läsarens nyfikenhet och intresse. Andra typer av inledningar kan precis som 

rubrikerna stötta läsaren i konstruerandet av en textstruktur. Ekvall förordar den senare och 

lyfter fram följande önskvärda funktioner: 

• Inledningen signalerar och förklarar dispositionen – ger läsaren möjlighet att direkt 

överblicka strukturen. 
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• Inledningen hjälper läsaren att förstå vad i texten som är mest centralt och hur detta 

hänger ihop med det övergripande temat. 

Inledningar av denna art hittar man av naturliga orsaker främst i segment på högre nivåer i 

strukturen, t.ex. på kapitelnivå. Men Ekvall menar att det också är önskvärt med inledningar 

också på avsnittsnivån. Dessa kan bestå av en enda mening som knyter stoffet i det 

kommande till dels rubriken, dels till det övergripande temat. 

Lundberg och Reichenberg (2008) menar att summeringar fyller samma funktioner som 

inledningarna. De hjälper läsaren att vara orienterad i texten och gör det möjligt att snabbt 

skumma fram det centrala innehållet. 

4.2.5 Punktlistor 

Lundeberg och Reichenberg (2008) förordar användande av punktlistor och lyfter fram detta 

som en av fem vägledande principer på makronivån. Svenska skrivregler (2017) menar att det 

är en bra metod när man vill framhålla de olika leden i en text – t.ex. vid uppräkningar – och 

när man behöver förklara och bena ut komplicerade omständigheter.  

4.2.6 Bilder och bildtexter 

Sandqvist (1995) konstaterar att antalet bilder i läroböckerna har blivit allt fler. I 

gymnasieböckerna används de mest för att upprepa och/eller utvidga något som omtalas i 

löptexten. Layoutmässigt ligger bilderna nära den text de anknyter till, men direkta 

hänvisningar till bilderna i löptexten är ovanligt. I grundskoleböckerna anknyter bilderna 

oftast inte direkt till något som sägs i löptexten.  

Selander (1988) ägnar ett helt kapitel åt bilden i läromedel. Han noterar också att 

bildanvändandet har ökat och efterlyser en mer genomtänkt syn på relationen mellan bild och 

text. Reichenberg (2008) föreslår följande: 

• Kopplingen mellan bild och text ska vara tydlig och inte för löst associativ, bilder ska 

illustrera företeelser som behandlas i texten. 

• Texten bör innehålla hänvisningar till bilderna. Hänvisningarna ska helst vara av arten på 

bilden här intill ser du … En tränad läsare förstår per automatik att utnyttja bilder, men 

otränade läsare behöver vägledning.  

• Bilderna (och graferna, tabellerna etc.) får inte vara för många. Det leder till en ”visuell 

fruktsallad” som bara skapar förvirring och uppgivenhet, eftersom läsaren får svårt att 

sålla.  

Angående bildtexter menar Sandqvist (1995) att det är olämpligt att låta dem växa till 

självständiga texter – särskilt om innehållet i dem är viktigt. Det prioriterade stoffet bör hellre 

stå i brödtexten. Att hoppa över ett stycke i texten kräver mer självsvåldighet än att lämna en 

bildtext oläst.  
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4.3 Faktorer som påverkar läsbarheten – mikronivå 

Med textens mikronivå avses ordval, meningsbyggnad och logisk textbindning. Jag utgår i 

4.2.1 och 4.2.2 där annat inte anges från Reichenberg (2000). 

 

4.3.1 Kausalitet 

Kausalitet är ett begrepp som Reichenberg använder för att beteckna språkliga drag som 

tydliggör textens orsakssamband. I sin undersökning bearbetar hon två texter och ger de nya 

versionerna en ökad grad av kausalitet – hon vill alltså skapa en text där orsakskedjorna 

framgår tydligare än i originalversionen. Hon gör det på två sätt: genom att ge texterna fler 

explicita kausala kopplingar och genom att tydliggöra implicita orsakssamband.  

Att kausalitet uttrycks explicit innebär att man använder bindeord mellan satser och meningar 

– eller ”murbruk”, som Reichenberg kallar dem i Vägar till läsförståelse (Reichenberg 2008). 

Det kan handla om olika typer av konjunktioner och adverbiella uttryck: alltså, annars, 

därför, därför att, eftersom, för, för att, så, så att, trots att och även om. Verbfraser som ledde 

till, berodde på, gjorde att, medförde och bidrog till ger också uttryck för kausalitet. De 

kursiverade exemplen är de som Reichenberg förser sina två texter med.  

Att kausalitet uttrycks implicit innebär att orsakssambandet inte signaleras av något bindeord 

– det framgår bara av kontexten.  Annorlunda uttryckt: sambandet finns där, men det saknas 

ett tankeled. För att upptäcka sambandet krävs att läsaren gör inferenser, dvs. kopplar ihop 

element i texten med dels andra element, dels sina förkunskaper. Reichenbergs metod för att 

förtydliga den implicit uttryckta kausaliteten innebär att hon lägger till det överhoppade 

tankeledet. 

Här följer ett exempel på hur Reichenberg menar att man kan förse ett stycke med högre grad 

av kausalitet (Reichenberg 2010, s. 188): 

Originalversionen: 

Ludvig XVI hade ont om pengar. 1789 var han nästan bankrutt. Krigen kostade mycket 

pengar. Kungen ville införa en ny skatt. Alla skulle betala skatt.  

Kausalitetsversionen: 

Den franske kungen Ludvig XVI hade länge haft ont om pengar. 1789 var han nästan 

bankrutt. Det berodde på att det hade kostat mycket pengar att skicka skepp och 

soldater till det amerikanska frihetskriget. För att få in pengar ville kungen införa en ny 

skatt. Tidigare hade adelsmännen och prästerna inte betalat skatt. Nu ville kungen att 

de skulle göra det.  

Reichenberg använder i sin version två uttryck för explicit kausalitet – det berodde på och för 

att. Hon lägger till en mening för att förtydliga sambandet mellan kungens ekonomiska status 

och kriget. Dessutom tillfogar hon information som originaltextens författare har förutsatt att 

läsaren redan har i minnet – att kungen var fransk, att kriget var det amerikanska frihetskriget 

och att det anonyma ”alla” också inbegriper de tidigare privilegierade stånden. 
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Reichenberg visar i sin avhandling att framför allt otränade läsare tjänar på att en text ges en 

högre grad av kausalitet. Hon hänvisar också till amerikanska undersökningar gjorda av Beck 

m.fl. år 1991 och som fått samma resultat – både förståelsen och minnesbehållningen ökade 

för dessa grupper när de bearbetade texterna användes.  

Reichenberg betonar dock (Lundberg och Reichenberg 2008) att en text inte får bli för tydlig. 

Förklaras alltför många samband finns risk för att läsarna tröttnar, eftersom de inte får 

språkliga och innehållsmässiga utmaningar. Författaren måste utgå från sina läsare och lägga 

sig på rätt svårighetsnivå, dvs. i den proximala zonen (för att tala med Vygotskij) – strax 

ovanför läsarens aktuella nivå.  

4.3.2 Röst 

Att ge texten en röst är en variabel som Reichenberg hämtat från de ovan nämnda 

amerikanska forskarna Beck m.fl. De var inte tillfreds med att ha uppnått ökad läsförståelse 

med hjälp av ökad grad av kausalitet – de menade att texterna inte lyckats få eleverna att i 

tillräckligt hög grad engagera sig i läsningen. Tanken var att ett engagemang ger vilja att 

skapa mening åt det lästa och därför främjar läsförståelsen.  

Det omvända gäller också: görs texten begriplig genom att tydligare visa orsakssambanden är 

det förstås positivt för engagemanget. Det är svårt att engagera sig i något man inte förstår. 

Men det är inte bara begriplighet som skapar engagemang, resonerade Beck m.fl. Texten 

måste också tala till läsaren så att läsaren känner att innehållet angår honom/henne. Ett sätt är 

att göra författaren mer närvarande – en metod som också Ekvall (1995) förespråkar. 

Beck m.fl. bearbetade därför texter genom att ge dem ”röst” – ett begrepp som de delade upp i 

tre kategorier: activity, orality och connectivity. Reichenberg använder sig av samma 

indelning och vokabulär. Ransgardt (2003) har översatt kategorierna till dynamik, muntlighet 

och närhet. Jag använder fortsättningsvis hans svenska motsvarigheter, med ett självsvåldigt 

undantag: activity blir här istället aktivitet.  

Reichenberg gör också avstamp i gjorda jämförelser (t.ex. Selander 1988) mellan gamla tiders 

svenska läroböcker i historia – t.ex. Grimbergs Sveriges historia från folkskolan från 1923 – 

och moderna läromedel. Hon beskriver läsningen av Grimberg som ”ett äventyr” – stilen är 

berättande och medryckande, han förtydligar abstrakta begrepp med konkreta exempel och 

liknelser, låter berättelsen ta plats och ger i hög grad texten röst. I de senaste decenniernas 

läroböcker i historia är röstelementen borta och texten präglad av det som träffande kallas 

stoffträngsel, dvs. den är mycket informationstät. Reichenberg identifierar två orsaker. Dels 

den källkritiska skola inom historieforskningen som strävade efter högre grad av objektivitet 

och som skydde den patriotism och nationalromantik som genomsyrade t.ex. Grimbergs 

texter, dels den ökade kunskapsmassa som skolan försöker bibringa eleverna. Sandqvist 

(1995) diskuterar en tredje orsak: läroböckernas ändrade funktion och dess uppdelning i 

faktabok och bredvidläsningsböcker. Hos Selander (1988) finns en fjärde: andelen bilder i 

läroböckerna har ökat kontinuerligt och bilderna har i någon mån konkurrerat ut texten.  

Reichenberg konstaterar med Selander att ovan beskrivna utveckling lett fram till läromedel 

som är mer pedagogiskt upplagda än föregångarna, men också ”ack så tråkiga”. Stoffträngseln 
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leder vidare till att textens abstraktionsnivå höjs – för att spara utrymme för man t.ex. samman 

många olika fenomen under samma generaliserande benämning och undviker att exemplifiera. 

Kontentan blir att textens läsbarhet minskar. Reichenberg efterlyser nyordning: det borde, 

menar hon, gå att skriva lika medryckande som Grimberg, utan att för den skull hänge sig åt 

nationalism. Experimenten med att ge texten röst är ett försök att göra detta. 

Nu till beskrivningen av de tre kategorierna. 

Aktivitet 

Att en text präglas av aktivitet innebär enligtReichenberg att författaren försökt göra den mer 

dynamisk. Man kan kanske också säga att det handlar om att göra texten mer narrativ, dvs. att 

texten redogör för ett förlopp snarare än en situation. Tricket är att använda 

• verb som betecknar konkreta handlingar. 

• aktiv form – i motsats till passiv form. 

• fullständiga meningar – i motsats till t.ex. satsförkortningar och andra konstruktioner där 

subjekten är obestämda eller vaga. 

 

Muntlighet 

Att ge en text muntlighet innebär att man gör den mer talspråklig. Det betyder, menar 

Reichenberg, bl.a. att författaren/bearbetaren 

• använder färre substantiv (Reichenbergs antagande är att informationstät text 

kännetecknas av en hög andel substantiv och att lägre substantivfrekvens därför ger högre 

läsbarhet). 

• delar upp sammansatta ord i flera ord eller ersätter dem med nominalfraser. 

• undviker vänstertyngd, dvs. meningar där många ord (och eventuellt bisatser) kommer 

före huvudsatsens tidsböjda verb. 

• använder intern dialogiskhet, dvs. dialog mellan personer som förekommer i texten. 

• använder ord och uttryck som är vanliga och gärna är hämtade från elevernas 

vardagsvärld. 

 

Den sista punkten om ordval är komplex och behandlas därför separat i 4.2.3. Ordval. 

 

Reichenberg är noga med att påpeka att närmandet till det talade språket inte ska ske 

”ohämmat”. Hon använder i sina bearbetningar inte sådana talspråkliga drag som riskerar att 

göra texten omständlig och svårtolkad – t.ex. syntaktiska störningar som avbrutna meningar 

och tvekningar och dubbleringar (Lisa är inte dum, hon). 

 

Närhet 

För att skapa en närhet mellan läsaren och texten menar Reichenberg att författaren ska göra 

sig själv synlig. Även personerna i texten ska få träda fram. Hon åstadkommer detta genom att 

låta berättaren 

• vända sig direkt till läsaren med ett du-tilltal. 

• synliggöra sina egna känslor och associationer. 

• dra slutsatser om det som händer och de inblandades känslomässiga reaktioner. 
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• återge utrop, uppmaningar osv. från personerna i texten. 

• återge vad personerna i texten tänker. 

I Vägar till läsförståelse (Reichenberg 2008) behandlas en annan variabel som påverkar 

avståndet mellan läsaren och texten: graden av igenkänning. Reichenberg diskuterar 

andraspråkselevers svårigheter att läsa texter som innehåller typiskt svenska företeelser och 

hänvisar till PISA-undersökningen från år 2000 som visade på förkunskapernas avgörande 

betydelse för läsförståelsen. Hon råder författare att t.ex. göra jämförelser med liknande 

fenomen i andra delar av världen för att överbrygga glappet. Resonemanget gäller inte bara 

andraspråkselever. Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? (2006a) menar 

t.ex. att läromedlens texter ofta genomsyras av en manlig norm som kan få flickor att känna 

sig exkluderade. Det är lätt att applicera detta resonemang på fler företeelser, t.ex. 

klasstillhörighet. Ytterligare ett sätt att skapa närhet mellan text och läsare är alltså att ”agna” 

stoffet med företeelser och perspektiv som är bekanta för eleverna. 

4.3.3 Ordval 

Ordförrådets betydelse för läsförståelsen kan knappast underskattas. Viberg (1993) menar att 

det är den enskilt viktigaste faktorn för språkbehärskning och skolframgång i stort. Nagy och 

Scott (2000) har gjort studier som indikerar att man måste kunna 80–90 % av orden i en text 

för att förstå den och Lindberg (2007) anger andelen 95 %. Det finns med andra ord goda 

argument för att man som läromedelsförfattare ska välja ord som man kan förmoda att 

eleverna är bekanta med.  

Svåra ord 

Reichenberg byter i sina omarbetningar ut flertalet ord som hon bedömer är svåra för eleverna 

mot mer frekventa synonymer. Ex: villebråd blir vilda djur, förbindelseled byts ut mot 

vattenväg och innebörd ersätts med betydelse. Några ord ersätter hon med omskrivningar – 

obeboeliga blir då kunde varken jägare eller samlare bo kvar där längre. 

 

Däremot byter Reichenberg inte ut ord som hon bedömer att eleverna kan lista ut med hjälp 

av sammanhanget. Inte heller ersätter hon ämnesspecifika ord (gäller fr.a. 

samhällskunskapstexterna) utan lägger istället till förklaringar. Anledningen är förstås att de 

så att säga ingår i innehållet (se även nedan).  

 

Reichenberg diskuterar möjligheten att använda Nusvensk Ordbok som vägledning när hon 

bedömer vilka ord som ska anses svåra för eleverna. Hon finner emellertid att metoden har 

klara avigsidor och låter istället några erfarna lärare identifiera ord som de trodde att deras 

elever skulle ha svårigheter med.   

 

En mer precis definition av vilka ord som kan vara aktuella att byta ut ger Järborg (2007). 

Han gör följande indelning av vokabulären: 

 

Ämnesneutrala ord 

1. Allmänspråkliga, högfrekventa ord 

Förekommer i både tal och skrift, både i vardagliga och mer formella situationer.  
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(och, att, det, komma, människa, stor, mycket, förklara etc.) 

 

2. Allmänna och ofta abstrakta skriftspråkliga ord  

Finns i olika typer av sakprosa, t.ex. läromedelstext, tidningstext, nyhetsrapportering i 

tv/radio och liknande. Motsvarar den engelska kategorin ”academic words”.  

(resurser, analysera, konstatera, observation, bilda, påverka, motsvara etc.) 

 

Ämnesrelaterade ord 

3. Allmänspråkliga ord som är överrepresenterade i ett visst ämne eller i vissa ämnen 

Skriftspråkliga och abstrakta ord med koppling till ett eller flera ämnesområden samt 

relativt ”vanliga” ord som också kan användas i mer ämnesspecifika betydelser. 

(sträckan, blandning, klimat, strålning, företag, konsumtion, muskel, kyrka etc.) 

 

4. Fackord, unika för ett visst ämnesområde 

(kromosomer, fotosyntes, offside, decimalform, reformationen, körförbud etc.) 

Den första gruppens ord lär man sig, menar Järborg, genom vardaglig social interaktion. Alla 

elever med svenska som sitt förstaspråk behärskar dem, likaså elever med svenska som 

andraspråk som skaffat sig ytflyt. Den fjärde gruppens ord ingår i stoffet – att bygga kunskap 

om samhällsekonomi innebär bl.a. att införliva begrepp som bruttonationalprodukt och 

marknadsekonomi i sitt ordförråd. Det är framför allt orden i grupp två och tre som kan vara 

aktuella att ersätta med mer frekventa. Det är de som ger eleverna mest bekymmer i arbetet 

med läromedelstexter. Otränade läsare har också, säger Järborg, ofta problem med den tredje 

gruppens mer ”vanliga” ord, det vill säga ord som kan vara helt relevanta i allmänspråkliga 

sammanhang men får en annan betydelse i ämnesspecifika kontexter. Man vet kanske vad en 

fysisk kyrka innebär, men har svårt att greppa den abstrakta betydelsen när läromedlen 

konstaterar att kyrkan hade stor makt under medeltiden.   

Ordförrådets storlek och djup är som sagt av central betydelse för eleverna förmåga att 

använda läroböcker. Men det omvända gäller också. Beck, McKeown och Kucan (2002) 

menar att eleverna utökar sitt ordförråd främst genom att gissa sig till ords betydelser när de 

exponeras för skriftspråk. De menar att skolan därför måste utveckla elevernas strategier för 

kontextutnyttjade, dvs. förmåga att ta hjälp av sammanhanget. Konsensusprojektet (Myrberg 

2003) betonar också läromedlens roll för ordförrådsutvecklingen och läsförståelsestrategier. 

Edling (2006), slutligen, argumenterar för att behålla abstrakta ord och begrepp i läromedlen, 

för att eleverna ska ha möjlighet att gradvis göra dem till sina.  

Med läromedlens roll som ordförrådsutvidgare i åtanke kan man därför dra slutsatsen att man, 

utöver att välja ord som elever förmodas känna till, också bör arbeta med att behålla de svåra 

orden – men sätta in dem i ett sammanhang som gör det möjligt för läsaren att lista ut dess 

betydelser.  
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Ordvariation och OVIX 

Ordvariation definieras som kvoten av antalet löpord (totala antalet ord) och lexikonord 

(antalet förekommande ord). Antagandet är att ju större ordvariation en text har, desto svårare 

är den – eftersom läsaren måste kunna fler ord (Lundberg och Reichenberg 2008).  

Ordvariation enligt ovan kan dock inte användas vid jämförelser av texter med olika längd. I 

sådana fall tillämpas istället ordvariationsindex, OVIX, som i princip mäter samma sak men 

också tar hänsyn till textlängden. Att räkna ut OVIX manuellt är besvärligt, men det finns 

datorstöd på www.lix.se. 

Ett lågt OVIX-värde behöver dock inte alltid vara positivt. En text med ordrik och varierad 

stil – som därför får högt OVIX-värde – kan vara mer läsbar än en torftig text med många 

upprepningar. Samtidigt finns variation som i och för sig undviker upprepningar men också 

skapar onödig förvirring – t.ex. om man i en och samma text använder sig av uttrycken EU-

stater, medlemsländer, EU-medlemmar, unionsstater etc. 

4.3.4 Ord- och meningslängd – LIX 

Läsbarhetsformeln LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo 

Björnsson. Den mäter meningslängd och andelen långa ord. Meningslängden definieras som 

det genomsnittliga antalet ord per mening och med långa ord avses ord som har fler än sex 

bokstäver (Lundberg och Reichenberg 2008).  

LIX = antalet ord / antalet meningar + (andelen långa ord / totala antalet ord) x 100. 

LIX-formeln har använts frekvent men den har också fått hård kritik. Lundberg och 

Reichenberg redovisar de viktigaste orsakerna till kritiken:  

• Ord kan vara ovanliga fast de är korta.  

• En berättelse i dåtid får högre LIX-värde än en berättelse i nutid, eftersom regelbundna 

verb blir längre i imperfekt än i presens.  

• LIX tar inte hänsyn till eventuell vänstertyngd. 

• En text skriven med ambitionen att nå ett lågt LIX-värde kommer att innehålla bara korta 

meningar, vilket i sig sänker läsbarheten eftersom läsningen blir hackig. 

• Bara korta meningar innebär dessutom att författaren undviker att binda samman satser 

med explicita uttryck för kausalitet. 

Särskilt den näst sista invändningen bör uppmärksammas. Lundberg och Reichenberg trycker 

på vikten av att variera meningslängden. Det ger texten och läsningen rytm, ett slags naturlig 

andning, som ökar läsbarheten.    

Lundeberg och Reichenberg menar dock att LIX-formeln ändå fungerar ganska väl som en 

indikator på den ytspråkliga komplexiteten. Ord- och meningslängd är ofta kopplade till andra 

språkliga egenskaper och det är därför ganska sannolikt att en text med högt LIX-värde också 

är komplicerad i andra avseenden. 

 

En ny metod för att mäta läsbarhet har konstruerats och presenterats av Heimann 
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Mühlenbocks (2013): SVIT (akronym för ”Sentence structure, Vocabulary load, Idea density 

and human and personal interesT”). Den är dock ännu inte spridd. 

LIX-värdet tolkas enligt Björnssons kategorisering nedan. 

Tabell 1. Tolkning av LIX-värden.  

LIX-värde textens svårighetsgrad 

< 30 mycket lättläst, barnböcker 

30–40 lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40–50 medelsvår, normal tidningstext 

50–60 svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 mycket svår, byråkratsvenska 
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4.4 Sammanfattning av faktorer som påverkar läsbarheten 

 

PÅ MAKRONIVÅN 

A. Hur stoffet ordnats 

• Hänger textens delar ihop med varandra – finns en röd tråd? 

• Hänger textens alla delar ihop med det övergripande ämnet – behålls fokus eller 

spretar det? 
 

B. Segmentering 

• Hur är texten segmenterad i kapitel, avsnitt och stycken? 

• Kan varje stycke lätt sammanfattas? 
 

C. Rubriker 

• Används mellanrubriker? 

• Täcker rubrikerna innehållet i den kommande texten? 
 

D. Inledningar och sammanfattningar 

• Används inledningar på kapitel- och avsnittsnivån? 

• Ger inledningarna information om dispositionen och om vad som är centralt i texten? 

• Används summeringar? 
 

E. Punktlistor 

• Används punktlistor för uppräkningar där varje led bör lyftas fram? 
 

F. Bilder och bildtexter 

• Hur är sambandet mellan text och bild? Finns hänvisningar till bilderna i texten?  

• Innehåller bildtexterna väsentlig information som inte finns i texten? 

 

PÅ MIKRONIVÅN 

G. Kausalitet 

• Hur vanligt är det med explicita uttryck för kausalitet? 

• Förekommer utelämnade tankeled som kräver onödigt mycket av läsaren? 
 

H. Röst 

• Ges texten aktivitet genom  

- många aktivitetsverb 

- få passivkonstruktioner  



21 
 

- att satskonstruktioner med obestämda/vaga subjekt undviks?  

• Får texten muntlighet genom  

- få långa sammansatta ord 

- låg andel substantiv 

- meningar utan vänstertyngd  

- dialog mellan personer i texten? 

• Skapas närhet genom att författaren  

- vänder sig direkt till direkt till läsaren 

- återger reaktioner och tankar hos personerna i texten 

- synliggör egna associationer, känslor och reflektioner 

- ges läsaren möjlighet att känna igen sig? 
 

I. Ordval  

• Är det vanligt med ord och uttryck som är hämtade från elevernas vardagsvärld? 

• Finns ledtrådar i texten som gör att läsaren kan lista ut betydelsen av svåra 

allmänspråkliga ord? 

• Vad ger OVIX-värdet för indikationer angående mängden ord som används? 

• Förekommer onödiga variationer? 
 

J. Ord- och meningslängd 

• Vad ger LIX-värdet för indikationer angående ord- och meningslängden? 

• Får texten rytm genom varierad meningslängd? 

 

I det följande kapitlet kommer jag nu att jämföra originaltext och bearbetad text utifrån de 

läsbarhetsfaktorer jag har listat ovan.  
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5 Resultat och diskussion 

Jag ger först en överblick över disposition och innehåll i de två texterna. Därefter jämför jag 

dem med avseende på läsbarhetsfaktorerna från metodkapitlet.  

 

5.1 Översikt 

Originaltexten (bilaga 1) innehåller 2 051 ord, fördelade på 8 sidor och 5 avsnitt. Bastexten 

(bilaga 2) innehåller 1 179 ord, fördelade på 5 sidor och 4 avsnitt.  

Som framgår av sammanställningen nedan har de fyra avsnitten i bastexten sina 

motsvarigheter i originaltexten. Stoffet i dessa fyra kapitel är i sina huvudbeståndsdelar nästan 

detsamma i de bägge texterna. Innehållet i originaltextens extra avsnitt Industri och vetenskap 

finns med även i basboken, men i hårt komprimerad form.  

I sammanställningen använder jag förkortningarna GB för Storbritannien och Fr för 

Frankrike. Jag har kastat om ordningen i bastexten för att lättare kunna jämföra de två 

texterna. Den verkliga ordningen framgår i 5.4.2 samt i bilaga 2.  

Tabell 2. Disposition och innehåll i de två texterna. 

Originaltext Bastext 

mellanrubrik innehåll i respektive 

stycke 

mellanrubrik innehåll i respektive 

stycke 
  • Inledning – koppling till 

bild, om förvandling 

från bondesamhälle till 

industrisamhälle 

  • Inledning – koppling till 

bild, om förvandling från 

bondesamhälle till 

industrisamhälle 

Den industriella 

revolutionens 

förutsättningar 

1 • 4 förutsättningar som 

måste vara uppfyllda 

• uppfylldes i GB – 

därför startade 

processen där 

Industrialiseringens 

förutsättningar 

1 • sammanfattning av 

sambandet behov – 

uppfinningar 

 

 2 • mer ”kapitalistisk” anda 

i GB än på kontinenten 

• kolonialhandeln gav 

nödvändigt kapital 

 2 • fler förutsättningar som 

måste uppfyllas: 

• kapital, råvaror, arbetare, 

köpare 

 3 • jordbruket också mer 

affärsmässigt i GB 

• stordrift 

• skapade en marknad för 

livsmedel 

 3 • allt fanns i GB – därför 

startade processen där 

 4 • stigande efterfrågan på 

livsmedel => nya 

metoder i jordbruket 

• småbönder blev 

arbetslösa => gav 

arbetskraft till industrin 

 4 • kapitalet kom från 

triangelhandeln 

• Fr: vinster användes till 

lyx 

• GB: vinster investerades 

 

 5 • GB:s geografiska 

förutsättningar och 

naturtillgångar också en 

orsak 

 5 • GB: kapitalistisk anda 

också i jordbruken 

• sammanslagningar 

• arbetslösa bönder => 

arbetskraft till fabrikerna 
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• marknad för livsmedel 

skapades 

 6 • GB:s politiska historia 

ännu en orsak 

 

 6 • sammanfattning: 

samband utveckling i 

jordbruket och industrins 

utveckling 

Textilindustrin – 

genombrottsbranschen 

1 • billig bomull från 

Indien gav GB:s ylle 

konkurrens => 

utveckling 

Textilindustrins 

genombrott 

1 • förlagssystemet 

• billig bomull från Indien 

=> utveckling 

• ökad efterfrågan 

• hur skulle produktionen 

ökas? 

 2 • bomullsproduktionens 2 

steg och 

förlagssystemet 

 2 • lösning: mekanisering 

• spinn- och vävmaskiner 

• första fabrikerna 

 3 • mekaniska spinnrockar 

gav mer garn 
 3 • sammanfattning av 

industrins genombrott 

 4 • mer garn krävde 

effektivare vävning 

• mekaniska vävstolar 

av arbetslöshet => 

protester 

   

 5 • mekaniseringen gav GB 

dominans på 

bomullsmarknaden 

• koloniernas roll 

• vinsterna finansierade 

industrialiseringen 

   

Stenkol, ångkraft och 

järnmalm 

1 • inte bara maskiner – 

energi, transporter 

• kolets och ångans 

betydelse 

Ångkraft och 

järnvägar 

1 • många kolgruvor 

• berodde på nya metoder 

för järnframställning 

• gruvorna krävde pumpar 

=> ångmaskinen 

• användes också i 

fabrikerna 

 2 • motstånd mot tekniken 

– debatten pågår än 
 2 • hur skulle transporterna 

lösas? 

• de första tågen 

 3 • järnets betydelse och 

nya metoder för 

förädling 

 3 • uppfinningarna otänkbara 

utan upplysningen 

• GB: samarbete industri – 

vetenskap 

• Fr: upplysningen fick en 

mer politisk inriktning 

• GB:s politiska arv 

 4 • mer kol och järn krävde 

bättre transporter – de 

första tågen 

   

 5 • förr användes järn bara 

till vapen, nu skapade 

industrialiseringen en 

egen marknad 

   

Industri och vetenskap 1 • upplysningens och 

vetenskapens betydelse 

för uppfinningarna 

   

 2 • vanligare med 

samarbete mellan 

vetenskap och industri i 

GB än på kontinenten 

• exempel på samarbeten 
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 3 • sammanfattning – 

upplysningen gav 

politisk revolution i Fr, 

industriell revolution i 

GB 

   

De sociala 

förhållandena 

1 • inledning - i början 

ledde ind. rev. till 

fattigdom, rotlöshet och 

förnedring 

De sociala 

förhållandena 

1 • inledning: produktionen 

effektivare, men hur blev 

det för människorna? 

 2 • många undvek att ta 

hårda jobb i fabrikerna 

– ville vara 

självständiga 

 2 • positiva effekter: bättre 

kläder, lättare att hålla 

värmen, nya varor 

 3 • många barn och kvinnor 

i fabrikerna 

• kritik mot att 

familjelivet drabbades 

och de dåliga 

bostadsförhållandena  

 3 • också svåra 

omställningar 

• många ville ha kvar 

självständigheten 

 4 • otrygghet i 

anställningen och gamla 

skyddsnät borta 

 4 • många barn och kvinnor i 

fabrikerna 

• hårt och farligt arbete 

• familjelivet drabbades 

 5 • ändå kom allt fler till 

fabrikerna – en utväg 

• under 1800-talet: visst 

välstånd 

 5 • arbetslöshet när 

maskinerna kom => 

protester 

• gamla skyddsnät borta 

    6 • dåliga 

bostadsförhållanden 

    7 • sammanfattning: 

industriella revolutionen 

fick både positiva och 

negativa följder 

 

 

5.2 Hur stoffet ordnats 

Originaltexten inleds med en beskrivning av Sheffield på 1850-talet. Förhållandena jämförs 

med hur det varit 50 år tidigare. Syftet är att läsaren ska förstå att kapitlet ska handla om 

denna genomgripande förvandling. Det första avsnittet beskriver de förutsättningar som måste 

vara uppfyllda för att förvandlingen ska kunna ske. Parallellt förklaras varför just 

Storbritannien gick i spetsen – där fanns allt det som behövdes. Det andra avsnittet beskriver 

mer i detalj hur industrialismen fick sitt genombrott i textilbranschen. Det tredje beskriver den 

fortsatta utvecklingen i England, främst genom att författaren visar på hur ett behov av t.ex. 

energi och transporter ledde fram till nya uppfinningar. I det fjärde behandlas upplysningens 

betydelse för att uppfinningarna skulle komma till stånd. Det femte och sista avsnittet 

beskriver och diskuterar de sociala följderna av samhällsförvandlingen.  

Det är inte svårt att se den röda tråden i denna disposition:  

Förutsättningar för att processen skulle komma igång > exempel på hur de uppfylldes i 

Storbritannien > hur processen konkret startade > hur processen fortsatte > fördjupning om 

det idémässiga arvet > vilka följder processen fick.  
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Kopplingarna mellan segmenten uttrycks på avsnittsnivå explicit i ett fall – första avsnittets 

avslutning föregriper innehållet i det andra. På styckenivån förekommer explicita kopplingar 

av två slag. Sex stycken inleds med meningar som innehåller adverb eller adverbiala uttryck 

(också, ändå, sist men inte minst, vid sidan av) som signalerar att det rör sig om fortsättningen 

på en uppräkning. Ytterligare fem stycken inleds med att omnämna en företeelse som funnits 

med i slutet av det föregående stycket (livsmedel, kol, bomull, garn, ångmaskin). I övrigt är 

kopplingarna implicita och ibland krävande, men utan att några tunga tankeled har hoppats 

över. Författaren för ett resonemang som löper vidare tämligen sömlöst genom varje avsnitt. 

Vissa ordval kan dock ställa till det för läsaren – man förutsätts t.ex. att förstå att de svarta 

kolgruvebältena som bredde ut sig över allt vidare arealer hänger samman med det nyss 

omnämnda billiga stenkolet.  

Bastextens disposition är något annorlunda. Innehållet är i stort sett detsamma som i 

originaltexten, men stoffen kommer i en annan ordning:  

Hur processen startade > hur processen fortsatte > förutsättningar för att processen skulle 

komma igång > vilka följder det fick.  

Jag ska inte fördjupa mig i det innehållsmässiga, men måste ändå nämna orsaken till denna till 

synes märkliga omkastning: det är tydligt att författarna har velat utgå från något konkret som 

sedan ska utvecklas till ett mer abstrakt resonemang. Sedd i det ljuset är tråden här inte 

mindre röd än i originaltexten. 

I bastexten binds alla avsnitt och stycken ihop explicit. I två fall sker det genom att det första 

stycket slutar med en fråga som besvaras i det nästkommande. Fyra segment inleds med en 

företeelse som finns med i det föregående (Manchester, kapitalet, uppfinningar, fabriker). I 

övriga övergångar används adverb, adverbiala uttryck och nominalfraser (just, men, på så vis, 

allt detta, också, alltså) som markörer.  

I bägge texterna är relationen mellan segmenten och det övergripande temat tydligt. Det finns 

egentligen inget stoff som faller utanför ramen för ämnet – utom möjligen originaltextens 

utvikning om hur ordet sabotage bildades.  

 

5.3 Segmentering 

Originaltextens 5 avsnitt innehåller mellan 4 och 7 stycken. Snittlängden på ett stycke är 76 

ord. Bastextens 4 avsnitt är indelade i mellan 3 och 7 stycken. Snittlängden på ett stycke är 56 

ord.  

Bastexten använder sig m.a.o. i högre grad av styckeindelning än originaltexten – i alla fall 

om man bara tittar på antalet stycken i förhållande till antalet ord. Men när man försöker 

sammanfatta innehållet i respektive stycke ser det annorlunda ut. Trots att bastextens stycken 

är kortare än originaltextens är det i flera fall svårare att kort formulera kärnan i de förra. 

Orsaken är tydlig: det stoff som återges i originaltextens totalt 27 stycken har klämts in i 

bastextens 20. Följande orsak-och-verkan-kedja, som återges i två stycken i originaltexten, 

har i bastexten exempelvis komprimerats till ett stycke:  
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affärsmässigt jordbruk > stordrift > småbönder blev med sin mark > självhushållning inte 

längre möjlig > ökade efterfrågan på livsmedel > drev på effektiviseringen av jordbruket > 

ännu fler arbetslösa på landsbygden > gav arbetskraft till industrin.  

Hur har då innehållet komprimerats? Till viss del genom att konkretiseringar har försvunnit. I 

resonemanget ovan ger originaltexten många exempel på vad effektivisering av jordbruket 

innebar, medan bastexten nöjer sig med att konstatera att stora förändringar skedde som 

ledde till att livsmedelsproduktionen ökade.  

Komprimeringen har också skett genom att resonemangen har förkortats och förenklats. Mer 

om detta i avsnitt 5.4.8. 

Jag har i översikten försökt sammanfatta innehållet i styckena med ett påstående (tabell 2) och 

lyckats i ungefär hälften av fallen. För att uppfylla detta kriterium krävs en indelning i 

betydligt fler stycken.  

 

5.4 Rubriker 

Bägge texterna har mellanrubriker till varje avsnitt. Täckningsgraden lämnar i några fall en 

del i övrigt att önska.  

Originaltextens avsnitt Den industriella revolutionens förutsättningar innehåller visserligen 

just detta, men en stor del av innehållet handlar också specifikt om Storbritannien och om 

skillnader visavi kontinenten. Det borde skapa huvudbry hos läsaren – ska man bara fokusera 

på det rubriken säger att avsnittet ska handla om, eller är även Storbritanniens särskilda 

förutsättningar viktiga? 

Rubrikerna 2, 4 och 5 fungerar i det avseendet bättre. Rubrik 3 (Stenkol, ångkraft och järn) 

har en uppenbar brist: en tredjedel av den följande texten handlar om något så konkret och 

tungt som de första tågen och dess betydelse, men det anar man inte när man ser rubriken – 

såtillvida man inte vet att de första tågen drevs med ångkraft.  

Bastextens mellanrubriker är i princip desamma som originaltextens. Det som sagts om 

originaltextens rubriker gäller även här.  

 

5.5 Inledningar och sammanfattningar 

På kapitelnivån har bägge texterna en inledning som ger information om huvudtemat. 

Ingenting antyds om dispositionen.  

Fyra av fem avsnitt i originaltexten inleds med en mening som utvecklar rubriken och ger 

läsaren information om vad avsnittet kommer att beröra. Ingenting sägs om dispositionen. I 

bastexten har bara ett av fyra avsnitt en sådan inledande mening. 

I originaltexten fungerar de avslutande styckena som summeringar i fyra av fem avsnitt. I 

bastexten finns en ensam summerande mening i tre av fyra avsnitt.  
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5.6 Punktlistor 

I originaltexten finns inga punktlistor. I bastexten punktas fyra viktiga förutsättningar för 

industrialiseringen. Bara tre av dem utvecklas i den efterföljande texten.  

 

5.7 Bilder och bildtexter 

Originaltexten har totalt sju bilder, bastexten fem. De första bilderna i bägge texterna visar 

Sheffield respektive Manchester strax efter industrialismens genombrott och är kopplade till 

textens inledningar. Det finns inga explicita hänvisningar i texterna, men det är å andra sidan 

svårt för läsaren att missa sambandet.  

Varken originaltexten eller bastexten hänvisar till någon av de övriga bilderna.  

I originaltexten finns fyra bilder med långa bildtexter. Informationen är både ny och gammal 

för läsaren – den kompletterar och konkretiserar det som sagts i brödtexten. Att hoppa över 

bildtexten innebär alltså inte att man hoppar över något tankeled i resonemanget. I tre fall är 

bildtexterna tydliga ”bildöppnare”, vilket behövs – flera av illustrationerna är (av förklarliga 

skäl) gryniga och svåra att ta till sig utan någon form av ledning.  

Bildtexterna i basboken är kortare, innehåller mycket lite ny information och fyller inte 

samma öppnande funktion som originaltextens.   

 

5.8 Kausalitet 

För att kunna jämföra graden av kausalitet i de två versionerna har jag följt Reichenbergs 

(2000) och Melins (1995) mönster: antalet explicita uttryck för kausalitet divideras med det 

totala antalet satser. Resultatet uttrycks i procent.  

Det är inte helt lätt att avgränsa begreppet explicit. När man kommer nära texten ser man 

uttryck för kausalitet även i andra beståndsdelar än de konjunktioner, verbfraser etc. som 

Reichenberg använder – t.ex. i ett uttryck som på så vis.  Jag försöker framför allt vara 

konsekvent i mina bedömningar av de två texterna för att jämförelsen ska bli så rättvis som 

möjligt.   

I originaltexten har jag identifierat följande uttryck för explicit kausalitet: för att, det förklarar 

varför, därmed, gjorde (att), genom (att), berodde på, därmed, på så vis, med hjälp av, 

betydde att, så att, var beroende av, var otänkbara utan, trots att, ändå, hade motsvarande 

betydelse, en orsak till, kom att innebära. 

Och i bastexten: genom att, gjorde att, blev på detta sätt, på så vis, var otänkbara utan, vilket 

förklarar varför, för att, ledde till, innebar (att), även om, skapade.  
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Som satser räknar Reichenberg även infinitivfraser. Detta eftersom de kan kopplas till 

sammanhanget med hjälp av uttryck för kausalitet, precis som fullständiga satser. Jag gör 

likadant.  

Tabell 3. Graden av kausalitet i de två texterna. 

 
antal uttryck för 

explicit kausalitet 
antal satser 

grad av kausalitet i 

procent 

originaltext 30 204 14,7 

bastext 20 145 13,7 

 

I de två texter som Reichenberg arbetar med är motsvarande procenttal 17,1 respektive 9,0 i 

de obearbetade versionerna. Den stora skillnaden dem emellan förklaras antagligen av att den 

förra är hämtad ur en historiebok och den senare ur en samhällskunskapsbok – det finns fler 

orsakssamband att redovisa i historieämnet. I de versioner där Reichenberg förstärkt enbart 

kausaliteten är värdena 35,8 respektive 22,9.  

Att jämföra mina resultat med Reichenbergs är vanskligt, eftersom jag inte i detalj vet hur hon 

har resonerat kring t.ex. definitionen av explicit. Däremot är det tydligt att graden av explicit 

kausalitet inte har ökat när originaltexten jag studerat har arbetats om.   

Utelämnade led i orsakssambanden är lättare att upptäcka i bastexten än i originaltexten. Det 

beror på komprimeringen av stoffet. Ett exempel ur bastexten:  

Behovet av kol växte då man uppfann metoder för att använda stenkol istället för träkol 

för att framställa järn. Men att bryta kol i stor skala krävde nya metoder för att pumpa 

upp vatten ur gruvorna. Muskelkraft eller hästar räckte inte till för att driva pumpverken.  

Här sägs alltså att kolet fick stor betydelse för järnframställningen. Men om det nu var 

besvärligt att bryta kol – varför fortsatte man inte helt enkelt med träkolet? Den läsare som 

försöker förstå orsak och verkan lämnas här utan stöd (och lockas kanske till att istället bara 

försöka memorera påståendena).  Originaltexten ger emellertid förklaringarna: England var 

fattigt på skog och de nya metoderna var billigare. 

Bastexten fortsätter så här:  

Återigen var lösenordet mekanisering. Ångmaskinen fick sitt genombrott i slutet av 1700-

talet genom skotten James Watts uppfinningar. Den kunde också användas inom 

fabrikerna. På så vis blev man inte heller beroende av vattenkraft när man skulle skapa 

nya industrier. Men hur skulle man transportera det skrymmande kolet till fabrikerna? 

Det blev nästa problem. Lösningen var att sätta hjul på ångmaskinen: år 1804 

konstruerades det första lokomotivet. 

Ångmaskinen användes alltså i gruvorna, för att underlätta kolutvinningen. Den kunde sedan 

användas också i fabrikerna. Hur skulle man då få kolet till fabrikerna? undrar författaren. 

Läsaren lär ställa sig frågan varför kolet skulle transporteras till fabrikerna. Tidigare har kol 
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bara omnämnts som användbart vid järnframställningen och slutsatsen blir därför att man 

framställde järn i fabrikerna. Om författaren förklarat att kol också användes som bränsle i 

ångmaskinerna hade missuppfattningen undvikits. Även här är originaltextens version något 

tydligare – där slås i inledningen av avsnittet fast att stenkol blev den viktigaste energikällan i 

Storbritannien.  

Det finns fler exempel på att originaltexten ger bättre åtkomst till alla nödvändiga tankeled än 

bastexten. Samtidigt är originaltexten krävande på ett annat sätt. Resonemangen är mer 

komplexa (och därmed mer sanna), innehåller ofta flera variabler och parallella utvecklingar 

och detta torde belasta läsarens arbetsminne i högre grad än bastextens förenklade 

framställningar. 

Att läsa originaltexten är lite som att jonglera med många bollar. Att läsa bastexten innebär 

färre bollar att hålla reda på – men i gengäld försvinner de på grund av bristfällig belysning 

ibland ur synfältet.   

 

5.9 Röst 

När det gäller aktivitet har jag räknat antalet verb som betecknar aktivitet samt verb som står 

i passiv form. De två texterna är olika långa – för att kunna jämföra resultaten dividerar jag 

därför resultaten med det totala antalet verb och uttrycker svaren i procent.  

Också här fanns svårigheter med avgränsningen – är t.ex. gynna ett aktivitetsverb? Jag 

bestämde mig till sist för att det var det. Framför allt strävade jag efter att vara konsekvent i 

bedömningen.  

Tabell 4. Andel aktivitetsverb och passivkonstruktioner. 

 
totala antalet 

verb 

antal 

aktivitetsverb 

andel 

aktivitetsverb 

i procent 

antal verb i 

passiv form 

andel verb i 

passiv form i 

procent 

originaltext 284 87 30,6 52 18,3 

bastext 155 60 38,7 17 11,0 

 

Resultatet visar att bastexten innehåller större andel aktivitetsverb och mindre andel 

passivkonstruktioner än originaltexten, vilket enligt Reichenberg bör ge mer aktivitet åt texten 

och därmed också ge mer röst. 

Vad gäller muntlighet har jag först studerat andelen substantiv, som alltså förmodas påverka 

informationstätheten. Resultatet visar inte på någon märkbar skillnad mellan de två texterna:  
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Tabell 5. Andelen substantiv. 

 totala antalet ord antal substantiv 
andel substantiv i 

procent 

originaltext 2 051 616 30,0 

bastext 1 179 335 28,4 

 

Vidare har jag tittat på antalet sammansatta ord, också det en faktor som Reichenberg menar 

påverkar graden av muntlighet. 

Tabell 6. Andelen sammansatta ord. 

 totala antalet ord 
antal sammansatta 

ord 

andel sammansatta 

ord i procent 

originaltext 2 051 184 9,0 

bastext 1 179 74 6,2 

 

Sammansatta ord i sig behöver inte vara ett problem för graden av muntlighet – många 

sammansatta ord är ju både vanliga och lätta att lista ut betydelsen av.  Men om 

originaltextens andel 9 % hade applicerats på bastexten hade det inneburit 106 sammansatta 

ord, dvs. en ökning med nästan 50 %. Den skillnaden ger en indikation på att bastexten 

innehåller färre typiskt skriftspråkliga sammansättningar. 

Detta bekräftas av min bedömning av hur många av de långa sammansatta orden som 

antagligen är problematiska för otränade läsare. I originaltexten finns t.ex. 

nödvändighetsvaror, ångmaskintillverkningen, kraftöverföringssystemet, 

avsättningsmarknader och genombrottsbranschen. Totalt räknar jag till 19 sammansättningar 

som på grund av att de är långa och ovanliga borde vara svårtydda. I basboken har alla utom 

två av ersatts av synonymer eller andra konstruktioner. Kvar finns bara kolgruvebältena (ett 

bilduttryck som är svårt att hitta en synonym till) och produktionsförmågan. 

Konsumtionstillväxten har tillkommit.  

Dialog mellan personerna i texten förekommer inte i någon av texterna. De få personer som 

skymtar i texten är – några kända uppfinnare undantagna – helt anonyma.  

Ordvalet har gett texten en betydligt mer muntlig karaktär. Mer om detta i 5.10.   

Inslag som skapar närhet förekommer mycket sparsamt i bägge texterna. Här finns inget du- 

eller ni-tilltal. Ett enda vi finns med i originaltexten, men det skulle kunna bytas ut mot ett 

man.  

Reaktioner från personer förekommer tre gånger i originaltexten. Läsaren får t.ex. veta att 

samtidens människor betraktade ångmaskinen med skräckblandad vördnad. I bastexten är 

dessa inslag nedtonade.  
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Man kan ana författarens närvaro när han ställer några frågor – där återfinns också de enda 

inslagen av dialogiskhet. Det sker två gånger i bastexten och en gång i originaltexten. I bägge 

texterna förekommer ett (ironiskt) utrop av förundran över de svindlande hastigheter som 

ångloken färdades i – kanske kan det upplevas som att författaren ger utlopp för något där, om 

inte känslor så i alla fall humor. I avsnitten om de sociala förhållandena kan man också tänka 

in en indignation hos författaren – vilket också skulle kunna förklara varför det avsnittet i 

basboken har komprimerats i lägre grad än de övriga.  

Jag har tidigare nämnt att exemplifieringar är ovanligare i bastexten än i originaltexten. Det 

finns dock exempel på motsatsen. I det nyss nämnda avsnittet om de sociala förhållandena 

räknar författaren upp dagligvaror som industrialiseringen gett ökad åtkomst till. Där ser man 

en tydlig strävan efter konkretion. Jag anar en princip: författaren har velat skapa 

beröringspunkter mellan läsaren och texten genom att omnämna företeelser som finns i 

läsarens vardag.  

Någon annan signifikant skillnad mellan de två texterna när det gäller närheten kan jag inte 

finna – med ett möjligt undantag. En mycket subjektiv upplevelse är att det finns ett slags 

lustfylldhet i originalversionens resonemang som fallit bort i bastexten. Jag härleder 

lustupplevelsen till känslan av att alla stoffets delar hänger ihop. 

 

5.10 Ordval 

Förekomsten av svåra skriftspråkliga ickefackord är betydligt lägre i bastexten än i 

originaltexten. Det är tydligt att det varit en målsättning med bearbetningen. 

Jag studerar i det följande enbart det avslutande avsnittet om de sociala förhållandena, dvs. 

det avsnitt som komprimerats minst i bastexten. Min tanke är att anpassningen där främst gällt 

just ordvalet – resonemangen har inte förenklats i lika hög grad där som i övriga avsnitt.  

Här följer några exempel på ord och uttryck som tillhör de två i sammanhanget mest 

intressanta kategorierna (se 4.2.3) och som ersatts eller arbetats bort i bastexten: 

Allmänna skriftspråkliga ord/uttryck: klänga, knappa (levnadsförhållanden), utblottade, 

grasserade, förknippa, skjuta in sig på, trädgårdstäppa, omdanade, underminerade, 

konfronterats, avskräckte, misären, frodades.   

Skriftspråkliga och abstrakta ord med koppling till ämnet: rekrytera, tidsinrutade, 

hyreskaserner, försörjningsförmågan, försörjningsmöjligheterna, massomfattning.  

Det finns ord även i bastexten som kan ge många elever huvudbry. Det behöver som vi 

tidigare sett inte vara någon nackdel. En liten mängd ord som är nya för läsaren ger tillfällen 

till påfyllning av ordförrådet. En förutsättning för att det ska fungera är dock att ordets 

betydelse går att lista ut med hjälp av kontexten.  

I bastextens avslutande avsnitt finns några exempel på hur texten ger läsaren hjälp att tolka ett 

svårt ord: 
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• Det andra stycket räknar upp en rad varor som var nya eller mer tillgängliga i 

industrisamhället. Med dessa exempel i färskt minne är det lättare att förstå den 

avslutande meningen påstående om att industrialiseringen hade startat en 

konsumtionstillväxt.  
 

• Det tredje stycket inleds med konstaterandet att industrialismen innebar svåra 

omställningar. Om man är osäker på vad omställningar betyder utgör resten av stycket en 

ledtråd – det behandlar ganska utförligt skillnaden mellan bondesamhällets frihet och 

fabriksarbetarlivets ofrihet. 
 

• Det näst sista stycket fungerar på samma sätt som en ledtråd till vad hälsovådliga miljöer 

kan tänkas representera.  

Originaltexten ger inte läsaren samma hjälp. Orsaken är att den inte i samma grad 

exemplifierar sina påståenden.  

OVIX-värdet är för originaltexten 81,5 och för bastexten 70,0. Det visar att bastexten 

laborerar med ett mindre ordförråd än originaltexten, vilket i sin kan tänkas ställa lägre krav 

på läsarens ordförråd. Det bekräftas också av det ovan sagda.   

Det finns inga riktmärken för hur OVIX ska tolkas. Melin (1995) anger att normalvärdet för 

läroböcker är 78.6 och i hans egen undersökning av två SO-böcker för högstadiet blir värdet 

för brödtexten ca 65.  

 

5.11 Ord- och meningslängd – LIX 

 

Tabell 7. LIX-värden.  

 LIX 

genomsnittlig 

meningslängd, 

räknat i antal ord 

andel långa ord i 

procent 

originaltext 52 15,1 36,6 

bastext 46 13,4 32,3 

 

LIX-värdena innebär att originaltexten klassificeras som svår, normalt värde för officiella 

texter, medan bastexten klassificeras som medelsvår, normal tidningstext.   

Orsaken till skillnaden i LIX-värde är att både den genomsnittliga meningslängden och 

andelen ord som har fler än sex bokstäver är högre i originaltexten än i bastexten.  
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6 Övergripande diskussion 

6.1 Likheter, skillnader, forskningsanknytning och förväntad läsbarhet 

I metodkapitlet identifierades tio faktorer som anses ha betydelse för läsbarheten. Sex av dem 

rör textens makronivå: hur stoffet ordnas, segmentering, rubriker, inledningar och 

sammanfattningar, punktlistor samt bilder och bildtexter. Övriga fyra handlar om textens 

mikronivå: graden av kausalitet, textens röst – som rymmer de tre kategorierna aktivitet, 

muntlighet och närhet – ordval och ordvariation samt LIX-värdet som är ett mått på ord- och 

meningslängd.  

Har då dessa forskningsrön gjort avtryck i bastexten? Svaret är både ja och nej. Bearbetningen 

av originaltexten har lett till följande för läsbarheten möjliga förbättringar: 

• Avsnitt och stycken binds ihop mer explicit, på det vis som Ekvall (1995) menar 

underlättar läsningen genom att en logiskt sammanhängande kedja skapas i texten.Obs 

att denna förändring dock inte gäller på menings- och satsnivå (se nedan).   

• Arbetsminnet belastas mindre i och med att resonemangen är mindre komplexa – detta 

är alltså en förändring på innehållsnivån. 

• Bastexten innehåller fler aktivitetsverb och färre passivkonstruktioner, vilket enligt 

Reichenberg (2000) bör ge texten mer aktivitet och därmed också mer röst. 

• Många sammansatta ord har delats upp eller ersatts och andra onödigt svåra ord har 

arbetats bort – också detta menar Reichenberg (2000) bidrar till att texten får en röst, 

via högre grad av muntlighet 

• Viss (sic) närhet har skapats med hjälp av exempel som anknyter till för elever kända 

företeelser. Brist på sådan närhet kan utgöra ett läshinder – detta har lyfts av 

Reichenberg (2008) och i en rapport från Skolverket (2006a).  

• Texten ger fler ledtrådar till svåra ords betydelser. Detta svarar mot den bild av hur 

ordinlärning går till som beskrivs hos Beck, McKeown och Kucan (2002) och den 

betydelse för utvecklingen av elevers ordförråd som läromedlen har enligt Myrberg 

(2003) och Edling (2006). 

• Texten har fått ett lägre LIX-värde, dvs. kortare meningar och färre långa ord. 

Bastexten faller i det avseendet enligt Björnssons kategorisering under rubriken 

”medelsvår, normal tidningstext” medan originaltexten sorteras in under ”svår, 

normalt värde för officiella texter” (Lundberg och Reichenberg, 2008).  

I följande avseenden har bearbetningen inte lett till några förändringar, dvs. här har den inte 

gjorts i enlighet med forskningsrönen: 

• Rubrikerna har fortfarande låg täckningsgrad, vilket enligt Ekvall (1995) med 

hänvisning till två andra studier (Kozminsky från 1977 och Bransford och Johnsson 

från 1972) är till förfång för läsförståelsen eftersom rubriker bl. a. underlättar 

skapandet av en hierarkisk struktur under läsningen och aktiverar läsarens 

förförståelse.  

• Inledningen ger ingen information om dispositionen. Detta skapar enligt Ekvall (1995) 

samma problem för läsaren som frånvaron av rubriker med hög täckningsgrad. 
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• Graden av kausalitet har inte höjts – orsakssambanden uttrycks fortfarande i hög grad 

implicit och inte explicit, dvs. via bindeord mellan satser och meningar. Reichenberg 

(2000) har visat att högre grad av kausalitet ger bättre läsförståelse för framför allt 

otränade läsare – dvs. de som rimligen är en primär målgrupp för bastexten. Författare 

och förlag har alltså missat att anpassa texten utifrån denna hos Reichenberg centrala 

läsbarhetsfaktor. 

• Andelen substantiv har inte blivit mindre, vilket innebär att originaltextens grad av 

stoffträngsel består. Med Reichenberg (2000) kan man därför anta att bastextens grad 

av muntlighet är lägre och att abstraktionsnivån är högre än om texten hade bearbetats 

med avseende på andel substantiv – vilket i sin tur indikerar att förutsättningarna för 

läsbarhet inte har förbättrats. 

• De flesta av de faktorer som enligt Reichenberg (2000) skapar närhet och därmed för 

läsbarheten gynnsam röst används inte. Några möjligheter till identifikation ges men 

författaren och personerna i texten träder inte fram med exempelvis synliggjorda 

känslor och tankar.  

• Texten hänvisar inte till bilderna, något som enligt Sandqvist (1995) och Reichenberg 

(2008) försvårar användandet av bilderna för otränade läsare. 

Bearbetningen har också fått några möjliga negativa konsekvenser: 

• Komprimeringen har lett till att det är svårare att sammanfatta styckena.  Detta 

försvårar enligt Ekvall (1995) skapandet av en hierarkisk textstruktur under läsningen 

och leder till att det är svårare att se den logiskt sammanhängande kedjan i texten I 

förlängningen kan detta, menar Ekvall, leda till att läsaren förleds till att tro att lärande 

är detsamma som ett innötande av lösryckta detaljer. 

• Färre avsnitt inleds med en kärnmening som ger information om huvudtemat. Också 

detta försvårar enligt Ekvall skapandet av en hierarkisk struktur i texten.  

• Jag konstaterade ovan att graden av kausalitet inte har höjts i bastexten. Det finns 

dessutom exempel på att graden har sänkts i jämförelse med originaltexten – också 

detta på grund av komprimeringen. Flera explicit uttryckta tankeled som binder ihop 

och förklarar sambandet mellan olika fenomen i originaltexten har fallit bort i 

bastexten. Det indikerar att bastexten har sämre förutsättningar att fungera för framför 

allt otränade läsare (Reichenberg, 2000). 

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att den bearbetade textens förutsättningar att 

fylla sina funktioner när det gäller elever med någon form av lässvårigheter är bättre än 

originaltextens. De möjliga förbättringarna rör dock främst ordnivån – det mer talspråkliga 

ordvalet, de ersatta eller uppdelade sammansatta orden och ledtrådarna till svåra ords 

betydelser. De övriga läsbarhetsfaktorer jag identifierat har inte beaktats i någon större 

utsträckning. Graden av explicit kausalitet har inte höjts – snarare har den sjunkit som en följd 

av komprimeringen av stoffet. Rubriker och inledningar har inte använts för att stödja 

skapandet av en hierarkisk struktur och komprimeringen har snarare lett till att den processen 

försvårats. Detta talar emot att den bearbetade texten fungerar bättre.  

 

Att vikta det som talar till bastextens fördel mot det som talar till dess nackdel är förstås 
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vanskligt. Vad är viktigast – att läsaren förstår orden eller att hen förstår sammanhangen? 

Man frestas att slå fast att bägge behövs. Likväl kan det finnas möjligheter att göra någon 

form av prioritering av läsbarhetsfaktorerna – jag har dock inte skapat någon metod för detta. 

Men bara det att jag funnit indikationer på att en anpassning med avseende på läsbarhet skapat 

en text som ur flera aspekter har sämre förutsättningar att vara läsbar och därigenom kunna 

fungera som lärverktyg – det finner jag anmärkningsvärt.  

Direkt tilltal och ”inre dialogiskhet” – att låta personerna i texten träda fram – används inte 

heller i bearbetningen. Man kan diskutera hur långt det skulle vara lämpligt att gå därvidlag. 

Reichenberg m.fl. har visat att sådana inslag är positiva för läsbarheten, men möjligen bör 

man också i ett läromedel för gymnasiet beakta att textläsningen inte bara syftar till att förstå 

och smälta det lästa – varje disciplin har sin diskurs och läromedlen spelar en huvudroll när 

eleverna skolas in i denna. Det ter sig rimligt med en progression därvidlag – dvs. att 

abstraktionsgraden/svårighetsgraden i läromedelstexterna ökar när eleverna blir äldre.  

 

6.2 Specialpedagogiska implikationer  

6.2.1 Följder av bristande läsbarhet i läromedel  

Det här är en begränsad studie. Det rör endast ett kapitel i ett enda läromedel och resultatet 

ger endast indikationer vad gäller texternas förutsättningar för läsbarhet – jag kan inte säga 

något om ett faktiskt utfall. Men om jag nu spekulerar i möjligheten att mitt resultat  ändå kan 

generaliseras – vad kan jag då dra för slutsatser?  

För det första: det är långt ifrån säkert att texter som anpassats med avseende på läsbarhet 

fungerar bättre i lärandet än originaltexterna. De är antagligen lättare att arbeta med på 

ordnivån, men de utgör inte ett bättre verktyg för förståelse av samband mellan orsak och 

verkan. Som en följd av bland annat komprimering finns till och med risk för att de försvårar 

lärandet.  

För det andra: ovanstående indikerar att forskning om läsbarhet inte fullt ut fått fäste i 

läromedelsproduktionen. Detta kan i sin tur leda till antagandet att läromedel överlag har 

brister vad gäller läsbarhet. Min studie ger visst stöd för den hypotesen, även om den bara 

jämför texterna med varandra. Ett exempel: graden av kausalitet, uttryckt som andel länkar 

delat med antal satser, var för originaltexten ca 15 % och för den bearbetade ca 14 %. Detta 

kan ställas mot ca 36 % i den historietext som Reichenberg bearbetat. Om vi ser den senare 

som ett riktmärke för vad som är önskvärt, då har bägge varianterna av Perspektiv på historien 

stor förbättringspotential. 

Detta kan i sin tur leda  till att alla elever – inte bara de som tillhör bastextens målgrupp – får 

arbeta med texter som är behäftade med framför allt två brister: 

Texter som inte utnyttjar sin potential att stödja skapandet av en hierarkisk struktur. Detta är 

problematiskt i flera avseenden. Dels påverkar det kunskapsskapandet negativt – det blir 

svårare att se sammanhang och det kan förleda elever till att istället fokusera på enskildheter. 

Dels går de på tvärs mot de lässtrategier som varit i fokus i svensk skola under 2010-talet 
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(begreppet lässtrategier debuterade i läroplanssammanhang i och med Lgr 11). Denna process 

som eleverna skolas in i innehåller bland annat momenten översiktsläsning och löpande 

sammanfattningar av det lästa. Bägge momenten blir lättare utföra och mer meningsfulla om 

rubriker ringar in det avsnittet handlar om, om varje stycke kan sammanfattas i en kärnmening 

osv. Läromedelstexter som på det sättet stödjer skapandet av en hierarkisk struktur torde 

innebära att eleverna får fler chanser att öva på lässtrategierna – och omvänt.  

Texter som innehåller många överhoppade tankeled och få uttryck för explicit kausalitet. 

Också detta försvårar kunskapsbildandet. Missar eleverna att göra nödvändiga inferenser blir 

det svårare att se sammanhangen – risken finns att de istället tror att det är enskildheterna som 

är viktigast. Brist på sammanhang kan också minska motivationen. Lärarens roll blir 

viktigare, och det finns förstås poänger med att gemensamt i en klass ta sig an en svårare text 

och med stöd av en erfaren läsare fylla i luckorna i texten – eleverna kan ”ta rygg” på läraren 

och på så vis få ett mönster att härma. Men antalet inferenser som ska göras för att texten ska 

öppnas måste också vara rimligt.  

Ekvall (1995) och Ransgart (2010) m.fl. lyfter vidare läromedlens roll som förebilder för eget 

textskapande. Eget skrivande är också ett verktyg för kunskapsskapande. Läromedelstexter 

med otydlig hierarkisk struktur och med få explicita uttryck för kausalitet fungerar därför 

dåligt som verktyg och modell för att utveckla elevernas förmåga att i skrift kommunicera ett 

stoff och via skrivande sortera och bygga ny kunskap. 

Mindre läsbara läromedelstexter kan leda till att stoffet i större utsträckning presenteras 

muntligt av läraren. Inget ont i detta i sig. Att till exempel förbereda arbete med text på det 

viset gör texten mer tillgänglig – förkunskaper är en central faktor för att läsförståelse ska 

uppstå. Men om det leder till att eleverna i lägre grad exponeras för skriftspråk (via 

gemensam eller enskild läsning), då missar de också tillfällen till att utöka sina ordförråd.  

Elever som av skilda orsaker har sämre studieförutsättningar är de som har mest att förlora på 

läromedel som inte utnyttjar sin potential till kunskapsskapande, till att motivera genom att 

synliggöra sammanhang, till att stödja arbetet med att utveckla lässtrategier och ordförråd och 

till att fungera som modeller för elevernas egna skrivande. Läromedel med låg läsbarhet är 

med andra ord ett bristfälligt redskap när det gäller skolans specialpedagogiska uppdrag, vare 

sig det handlar om att kompensera för olika typer av inlärningsproblematik eller att förebygga 

att elever hamnar i skolsvårigheter (se kap 3.2). 

6.2.2 Vad kan göras åt de negativa följderna? 

Vad kan då en speciallärare på en skola konkret göra åt detta? Detta ska jag nu avslutningsvis 

diskutera. Jag utgår i första hand från en gymnasiekontext. 

Speciallärare kan påverka skolans och kollegornas val av läromedel. Monica Reichenberg för 

i Vägar till läsförståelse ett resonemang kring hur avskaffandet av den statliga 

läromedelskontrollen 1992 lett till att det nu faller på den enskilda läraren att granska de texter 

som ska användas (Reichenberg, 2008). Där kan speciallärare kan delta. Reichenberg ger i 

kapitlet Texten en genomgång av faktorer att granska. Sammanfattningen av 

läsbarhetsfaktorer i denna uppsats (kap 4.3) kan också fungera som en checklista.  
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Att försöka påverka läromedelsproducenterna kan låta som en övermäktig uppgift. Men de är 

rimligen ändå lyhörda för ”marknadens” önskemål – de är ju vinstdrivande företag. Och om 

inte speciallärare (som antagligen tillhör de som besitter störst kunskaper när det gäller vad 

som underlättar elevers användande av läromedel) pratar med försäljare som besöker skolorna 

eller hör av sig till redaktörer – vem ska då göra det? 

Att skaffa nya läromedel är långt ifrån alltid möjligt – ofta får en skola leva med de läromedel 

de redan har. Om dessa har stora brister vad gäller läsbarhet behövs kompenserande insatser 

för elever som i hög grad hindras av någon form av lässvårigheter. Gäller svårigheterna 

avkodning kan det räcka med att se till att eleven har tillgång till inläsningar. Består de i 

brister vad gäller ordförråd, förkunskaper, lässtrategier, förmåga att göra inferenser och/eller 

andra element som ryms i begreppet språkförståelse kan det handla om att ”öppna” texten, 

helst innan arbetet med densamma startar. Det kan t ex ske via extra muntliga genomgångar 

av lågfrekventa allmänspråkliga ord som förekommer i texten, av de förkunskaper som 

behövs och av själva innehållet. Ett fokus kan ligga på att förstärka den hierarkiska strukturen 

i texten.  

Att generellt stärka språkförståelsen hos elever som har stora brister därvidlag är förstås ett 

övergripande mål. Det är ett arbete som är svårt att hitta öronmärkt tid till – det behöver ske 

inom ramen för studiestöd i de moment som pågår i kurserna/ämnena. Men speciallärare kan 

hitta en systematik i detta som gör att det blir mindre av att ”lappa och laga” och mer av 

förebyggande insatser. Ett sätt att göra detta kan t ex vara att presentera och sedan återkomma 

till enkla lässtrategier av typen ”det här gör du före/under/efter läsningen”. 

Extra anpassningar enligt ovan kan inte bara speciallärare stå för – de måste också göras i 

ordinarie undervisning. Och det finns fler skäl att adressera vad som händer där. Om man 

grovt delar in elevpopulationen i tre grupper: de med 1/ mycket goda förutsättningar, 2/ 

genomsnittliga förutsättningar och 3/ uppenbart dåliga förutsättningar för läsning av och 

arbete med läromedelstexter – då är också den mellersta gruppen värd att uppmärksammas. 

Läromedel med låg grad av läsbarhet är en faktor som skulle kunna leda till att dessa elever 

hamnar i skolsvårigheter ”i onödan” och därmed kommer att belasta en skolas 

specialpedagogiska resurser, till förfång för den tredje gruppen. För att förebygga detta 

behöver speciallärare påverka vad som sker i den ordinarie undervisningen – arbeta för att 

ämneslärare förbereder och ”öppnar” de läromedelstexter som ska användas. Speciallärarens 

kunskaper om vad i ett läromedel som kan utgöra hinder för eleverna behöver m a o spridas 

för att alla lärare ska ha möjlighet att lotsa eleverna förbi hindren.  

Detta ställer krav på att speciallärare har fördjupade kunskaper om läromedel och alla dess 

roller – som ”dold läroplan”, som förmedlare av kunskap och sammanhang, som verktyg för 

utveckling av språkförståelse och som mönster för elevernas eget skrivande. Speciallärare 

behöver därför hålla sig uppdaterade på forskning på området – utgöra en länk mellan 

forskning och skolans praktik.  

Den här studien indikerar att det finns ett glapp mellan forskning och praktik. Forskning kring 

läromedel och läsbarhet finns i mängd, men resultaten har åtminstone inte i fallet Perspektiv 

på historien A bas fullt ut nått fram till förlag och författare. Därmed har de heller inte nått de 
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som ytterst är målgruppen, eleverna – och särskilt då inte till de elever som bör vara i fokus 

för skolans kompenserande uppdrag.  

Finns det också ett likvärdigt besvärande glapp mellan skolans praktik och forskningen? Det 

vore intressant att studera. Hur stort eller litet glappet än är, leder emellertid mitt resonemang 

ovan till slutsatsen att speciallärare behöver spela en roll i att överbrygga det. Man kan inte 

förvänta sig att lärare i gemen ska sitta inne på den förståelse för läromedlen roll och för dess 

läsbarhet som jag fått mig i och med det här examensarbetet. Samma sak gäller förstås de 

fördjupade kunskaperna kring läs-, skriv- och språkutveckling som speciallärarutbildningen i 

stort ger. Speciallärare behöver ligga nära forskarvärlden för att kunna utgöra en länk mellan 

forskning och lärarkollegor. Kanske finns det också anledning för forskarvärlden att i högre 

grad sträva efter att ligga nära både skolans praktik och läromedelsproducenterna.  

 

6.3 Möjliga fortsatta studier 

Bedömning av i vilken grad bearbetningen är gjord i enlighet med forskningsrönen skulle ha 

kunnat få mer tyngd med fler variabler. Jag har under arbetet identifierat ytterligare några 

aspekter som vore intressanta att studera: 

• Hur fungerar frågorna som avslutar varje kapitel i de två böckerna? I den bästa av 

världar kan instuderingsfrågor ge stöd åt den hierarki strukturen i texten och hjälpa 

läsaren att sålla ut det relevanta stoffet. 

• Vänstertyngd (dvs. att bestämningar kommer före det tempusböjda verbet – anses vara 

svårlästa) kontra högertyngd (meningar där det tempusböjda verbet kommer tidigt – 

anses vara mer lättläst) har jag berört i undersökningen, men inte bedömt i texterna.  

En annan begränsning i min jämförelse mellan de två versionerna är att jag bara tittat på ett 

kapitel som utgör mindre än två procent av respektive bok. Resultaten av de kvantitativa 

jämförelserna blir därför bara indikationer. Det kan också finnas helhetsaspekter som jag inte 

kunnat studera, t.ex. kausala kopplingar mellan kapitlen/epokerna. Det skulle med andra ord 

vara intressant att utvidga studien till att gälla hela böckerna.  

 

För att med mer tyngd kunna säga något om bearbetningens effekter i skarpt läge borde 

texterna testas på elever. Det hade också varit intressant att försöka göra en egen bearbetning 

av originaltexten. En sådan skulle då kunna göras enligt följande riktlinjer: 

• inledningar som ger information om dispositionen i den kommande texten 

• fler uttryck för explicit kausalitet 

• färre överhoppade tankeled i orsakssambanden 

• en mer synlig och engagerad författare som resonerar och i viss mån ger uttryck för 

känslor och reflektioners 

• en varsam användning av ett direkt tilltal 

• fler typer av ledtrådar till svåra ords betydelser – t.ex. genom inskjutna förklaringar 

och ett medvetet användande av motsatsord 

• samma mer talspråkliga ordval som i bastexten. 
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Alla dessa inslag skulle innebära att texten blev längre än bastexten, antagligen till och med 

längre än originaltexten. Att skapa en kortare text var en uttalad målsättning med Perspektiv 

på historien A bas. Jag har i min litteraturgenomgång emellertid inte funnit några belägg för 

att en kortare text per se ger en högre grad av läsbarhet.  

Varför det har satts lika-med-tecken mellan lättläst och kort, och varför denna koppling har 

prioriterats framför många av de råd som forskningen faktiskt ger – det vore också intressant 

att undersöka. En rimlig hypotes är att man utgått ifrån att otränade läsare också ogillar att 

läsa och därför har lägre uthållighet. En annan möjlig förklaring är det (åtminstone för tryckta 

läromedel) linjära sambandet mellan pris och textlängd. Kanske lägger vi i skolan hellre 

läromedelsanslagen på de ”riktiga” läromedlen än på de som påstås vara lättlästa. 

Konsekvensen blir i så fall att förlaget måste hålla priserna nere på de lättlästa versionerna 

vilket leder till kortare texter.  
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Bilaga 1 
ur Perspektiv på historien A, sid. 163-170 

Den industriella revolutionen 

Sheffield, 1850-talet. En skog av rykande fabriksskorstenar reser sig över de grå hyreskasernerna. Man 

anar myllret av människor och det oavbrutna larmet från trafiken och maskinerna. Bara femtio år 

tidigare hade detta varit en lantlig idyll, en klunga småverkstäder och handelsbodar kring kyrkan och 

torget mitt i det stilla jordbrukslandskapet. Bilden illustrerar den historiska omvälvning som kallas den 

industriella revolutionen. På bara en generation genomgick människornas levnadsvillkor en fullständig 

förvandling. 

Bild: Vy över en 1800-talsstad med ett 20-tal fabriksskorstenar. 

 

Den industriella revolutionens förutsättningar 

Många förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett samhälle ska kunna gå från en 

jordbruksekonomi till en ekonomi som baserar sig på industriell produktion i stor skala. Det måste 

finnas kapital som investeras i de nya anläggningarna och råvaror att utnyttja. Lika viktig är tillgången 

på arbetare i fabrikerna och livsmedel för deras försörjning. Det måste också finnas köpare till de varor 

som produceras – en marknad. Alla dessa förutsättningar och flera andra uppfylldes i England i slutet 

av 1700-talet. Det förklarar varför detta land gick i spetsen för den industriella revolutionen. 

I många av länderna på kontinenten levde medeltidens misstänksamhet mot handel och köpenskap 

länge kvar. Överklassen investerade hellre i ett ståndsmässigt leverne än i produktiv verksamhet. I 

England däremot rådde en mera affärsmässig, "kapitalistisk" anda. Under 1700-talet fick England en 

ledande ställning inom kolonialhandeln. Varor strömmade in över haven från alla världens hörn och 

stora förmögenheter byggdes upp i de brittiska handelshusen. Det var i stor utsträckning dessa vinster 

som investerades i den begynnande industrin.  

Också jordbruket sköttes i Storbritannien sedan lång tid tillbaka på ett affärsmässigt sätt. Redan på 

1500-talet började godsägarna producera ull i stor skala för avsalu. För att få betesmark till 

fårhjordarna förde de samman de små gårdsbruken på sina gods till större enheter och lade beslag på 

byarnas allmänningar för egen del. Många småbönder, som tidigare försörjt sig genom självhushåll, 

tvingades bort från sina arrendegårdar och blev lönearbetare. Därmed hänvisades de till att köpa 

livsmedel och andra nödvändighetsvaror.  

Under 1700-talet accelererade utvecklingen av ett marknadsinriktat jordbruk och nu var det just den 

stigande efterfrågan på livsmedel som drev på förändringen. Man ökade skördarna genom att dika ut 

fuktiga marker, gödsla och bearbeta jorden med effektivare plogar och harvar. Nya växtföljder med 

potatis och foderväxter gjorde att den odlade arealen utnyttjades bättre. Genom avel och förbättrad 

utfodring utvecklades nya husdjursraser, starkare hästar och mera högavkastande nötkreatur. 

Storbritannien blev ett land med stora jordegendomar, där livsmedel producerades i mängder som 

aldrig förr men med avsevärt mindre behov av arbetskraft. Småbönder och annat fattigfolk från landet 

blev istället arbetare i den framväxande industrin.  

Att den industriella revolutionen först ägde rum i England berodde också på de geografiska 

förutsättningarna. Karaktären av ö-rike gynnade handeln och gjorde det lättare att utveckla en nationell 
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marknad. I London, som på 1700-talet blev Europas största stad, löpte alla affärslivets trådar samman. 

Det var lätt att transportera råmaterial och färdiga varor till sjöss längs kusterna och på de trögflytande, 

segelbara floderna, som under 1700-talet bands samman med ett system av kanaler. Därtill hade 

England rika tillgångar på kol och järn, två produkter som skulle spela en avgörande roll i 

industrialismens utveckling.  

Sist men inte minst gynnades den ekonomiska utvecklingen i England av landets politiska historia. 

1600-talets strider mellan parlamentet och kungamakten hade utmynnat i en kompromiss som skapade 

politisk stabilitet. I parlamentet hade de marknadsinriktade godsägarna och handelsmännen ett starkt 

inflytande, som de utnyttjade till att skapa positiva villkor för affärslivet. 

Kombinationen av alla dessa förutsättningar gjorde 1700-talets England till den industriella 

revolutionens födelseland. Det nya produktionssystemet fick sitt genombrott i textilindustrin. 

 

Textilindustrin – genom brottsbranschen 

Det var när billiga indiska bomullstyger borjade importeras till England som utvecklingen av 

textilhanteringen sköt fart. Den traditionella tillverkningen av ylletyger fick svårt att klara sig i 

konkurrensen med den nya varan. Den engelska staten försvårade då importen med höga tullar, 

samtidigt som den understödde utvecklingen av den inhemska tillverkningen av bomullstyger. Så 

småningom lyckades engelsmännen tränga undan sina indiska medtävlare. 

Framställning av bomullstyger innefattar två moment. Först måste bomullsfibrerna spinnas till garn 

och sedan måste garnet vävas samman till tyg. Till en början skedde detta inom det så kallade 

förlagssystemets ram. Köpmännen lämnade ut råmaterialet till familjer som satt hemma och spann 

eller vävde mot betalning. Textilhanteringen var då en lantlig sysselsättning som kunde kombineras 

med en egen trädgårdstäppa och bisysslor inom jordbruket.  

Bild: Fabrik med vävstolar, en kvinna vid varje, en enda man står i gången.. 

Bildtext: lnteriör från brittisk textilfabrik med mekaniska vävstolar, som fick sitt genombrott på 1830-

talet. Bara en fjärdedel av all arbetskraft i den brittiska textilindustrin vid denna tid var vuxna män. 

Hälften var kvinnor eller unga flickor, och en fjärdedel var barn. Männen hade oftast arbetsledande 

position, vilket illustreras av denna bild. 

 

Bild: Teckning av mekanisk spinnmaskin.  

Bildtext: "Spinning Jenny" var en av de första mekaniska spinnmaskinerna. 

 

Länge utgjorde spinnmomentet bomullstillverkningens flaskhals. Det krävdes 12 spinnerskor (detta 

var kvinnoarbete) för att försörja en vävare med garn. Men i slutet av 1700-talet uppfann man 

spinnrockar som kunde drivas med mekanisk energi, till en början vattenkraft. Produktionen ökade 

snabbt, samtidigt som detta moment i textiltillverkningen upphörde att vara ett hemarbete. Spinningen 

skedde i fortsättningen. i fabriker intill åar och floder. Därmed kunde också arbetsgivarna kontrollera 

sina anställda bättre och driva upp arbetstakten. 



46 
 

För att ta hand om den ökande mängden mekaniskt spunnet garn måste man också mekanisera 

vävningen. Detta skedde i stor skala på 1830-talet. På så vis drev den tekniska utvecklingen på ett 

område fram uppfinningar på andra områden. Men när tillverkningen mekaniserades förlorade många 

anställda arbetet och ställdes på bar backe. På ett par decennier tog de mekaniska vävstolarna jobben 

från nio tiondelar av de engelska handvävarna. Arbetarna protesterade ibland genom att slå sönder de 

nya maskinerna. Vårt ord "sabotage" kommer från franskans "sabot", träsko, vilket syftar på en av 

franska hantverkare använd kampmetod: de slängde sina träskor i maskinernas kugghjul. 

Med hjälp av det nya, industriella produktionssättet kunde Storbritannien helt dominera världshandeln 

med bomullstyger. Billig råvara fick man från kolonierna. Där kunde man också sälja en stor del av de 

färdiga tygerna på en skyddad marknad. Produktionen växte från 40 miljoner yards 1735 till 2 025 

miljoner 1850, då hälften av den brittiska exporten utgjordes av bomullstyger. Man kan med viss rätt 

säga att vinsterna på tygproduktionen betalade den brittiska industrialiseringens kostnader under dess 

första halvsekel. 

 

Stenkol, ångkraft och järn 

Den industriella revolutionen betydde inte bara att man började använda maskiner utan också att 

energiförsörjningen och transportsystemet omdanades. Aven här gick England i spetsen. Motorn i 

utvecklingen var utvinningen av stenkol, den viktigaste energikällan i ett land som hade brist på både 

vattenkraft och skogar. Det var för att pumpa upp vatten ur kolgruvorna som ångmaskinen 

utvecklades. I slutet av 1700-talet lyckades pionjärer som James Watt och Matthew Boulton förbättra 

verkningsgraden och kraftöverföringssystemet så att mekanisk kraft från ångmaskiner kunde användas 

inte bara i gruvorna, utan också i andra industriella processer. Nu behövde inte längre fabrikerna 

placeras i närheten av vattendrag utan där det passade bäst med tanke på transporter och 

avsättningsmarknader.  

Ångmaskinen betraktades med skräckblandad vördnad av samtidens människor. Många oroade sig för 

att människan genom att utnyttja ångenergin släppt löst krafter som i längden skulle vara omöjliga att 

kontrollera. Det var den första i en lång rad av debatter som pågår än idag om den industriella 

teknikens inneboende risker och hur vi ska handskas med dem. 

Bild: gruva i marknivå, målning. 

Bildtext: Ångmaskindrivet uppfordringsverk vid en engelsk kolgruva. Målning från tidigt 1800-tal. 

 

Den viktigaste industribranschen vid sidan av textilproduktionen var järnframställningen. Järn 

framställs ur järnmalm genom upphettning till höga temperaturer. Det är alltså en mycket 

energikrävande hantering. Här var man länge hänvisad till träkol som bränsle. I det skogfattiga 

England fick det stor betydelse när man på 1700-talet utvecklade metoder för att framställa smidbart 

järn i stora mängder med stenkol som bränsle och till låga priser. 

Nu bredde de svarta kolgruvebältena ut sig över allt vidare arealer i England. Men på samma gång 

växte problemen att transportera det skrymmande "svarta guldet". Länge var man beroende av 

hästtransporter mellan gruvorna och vattenvägarna. Det visade sig att hästarna orkade dra större lass 

om man lät kolvagnarna rulla på räls, först av trä, sedan av järn. Varför skulle inte hästkraften kunna 

ersättas av mekanisk energi i transportsystemet likaväl som i produktionen? Varför inte helt enkelt 
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sätta hjul på ångmaskinen! År 1804 konstruerades ett gruvlokomotiv som drevs av en ångmaskin. 

Tjugofem år senare kunde den första järnvägen tas i bruk de sex milen mellan fabriksstaden 

Manchester och hamnstaden Liverpool. Loket kunde vid denna tid pressas upp i den svindlande 

hastigheten av 51,5 kilometer i timman. Aldrig förr hade människan kunnat förflytta sig så snabbt på 

marken - det första av industrisamhällets många hastighetsrekord. 

Före den industriella revolutionen hade järnproduktionen framförallt syftat till vapenframställning. 

Men nu efterfrågades järn av helt andra kvantiteter och kvaliteter - till maskiner, till räls, till broar och 

jordbruksredskap. Industrialiseringen skapade sin egen marknad, och från 1840-talet börjar 

järnframställningen gå om textilindustrin som den ledande industribranschen. 

 

Industri och vetenskap 

Alla de uppfinningar och konstruktioner som kom till användning under den industriella revolutionen 

var otänkbara utan det nya, vetenskapliga tänkesätt som sedan 1600-talet vuxit fram i Europa. Både 

när vi läste om 1600-talets nya världsbild och 17O0-talets upplysningsfilosofi såg vi hur en anda av 

nyktert verklighetssinne och praktiskt experimenterande växte fram. Både köpmännen, med sin 

inriktning på vinst och ekonomiska framsteg, och de kungliga ämbetsmännen, som ivrade för att öka 

nationens produktionsförmåga, understödde denna anda. De efterfrågade nya kunskaper och id6er för 

att lösa praktiska problem i näringslivet. 

Bild: Kopparstick, tävling mellan ånglok. 

Bildtext: Den berömda tävlingen i Rockhill 1829 mellan tidens mest avancerade ånglok. Segraren 

Rocket till höger var konstruerad av George Stephenson, en självlärd före detta gruvmaskinist, och 

hans son Robert. De fick 500 pund i pris. Tvåan, i mitten, hette Novelty och hade konstruerats av den 

svenske uppfinnaren John Ericsson. Loket längst till vänster skar ihop under tävlingen. Mängden av 

jublande åskådare ger en föreställning om vilken entusiasm som den nya tekniken väckte hos en del 

människor. Andra såg med skräck på de bolmande vidundren. 

 

Vetenskapen var länge mest en aristokratisk hobby, medan den praktiska teknikutvecklingen 1åg i 

händerna på påhittiga hantverkare och konstruktörer. Men dessa stötte allt oftare på en gräns, där de 

måste ha tillgång till nya teorier om mekanik, hydraulik eller kemi, och där det krävdes exakta 

matematiska beräkningar. Här måste de som var praktiskt verksamma i produktionen få hjälp av 

vetenskapen. En sådan förening av vetenskap och industri utmärkte den engelska upplysningen i högre 

grad än den kontinentala. Kring industri- och kolgruvedistrikten uppstod sällskap av fabrikörer, 

vetenskapsmän och ingenjörer som experimenterade och samverkade i industriella projekt. 

I Birmingham fanns exempelvis "Lunar Society", vars medlemmar sammanträdde de nätter då det var 

fullmåne. Där träffades knappfabrikanten Boulton och instrumentmakaren Watt och startade sin 

revolutionerande ångmaskintillverkning. Den var i sin tur beroende av uppfinningar av en annan 

medlem, John Wilkinson' som konstruerade verktygsmaskiner med nödvändig precision. 

Den franska upplysningsfilosofin var en viktig inspirationskalla till Frankrikes politiska revolution. 

Den engelska upplysningen, med sin inriktning på tillämpad vetenskap, hade motsvarande betydelse 

för den industriella revolutionen. 
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Bild: teckning, slummig bakgård med loftgångar, tvätt och människor. 

Bildtext: De hastigt uppförda bostadsområdena för industrins arbetare saknade oftast vatten, avlopp 

och dränering. Lägenheterna var trånga och dragiga. Bilden visar Ragpickers Court, ett slumområde 

New York. 

 

 

De sociala förhållandena 

Hur påverkades då människornas tillvaro av den industriella revolutionen?  Vi är vana att förknippa 

industrialisering med framsteg och välstånd. Men särskilt i början hade samhällsomvandlingen ett högt 

pris i form av fattigdom, rotlöshet och mänsklig förnedring. 

Trots överflödet av utblottade människor på jakt efter försörjning hade industrin länge svårt att 

rekrytera arbetskraft. Visserligen präglades livet för de fattiga i bondesamhället av hårt arbete och 

knappa levnadsförhållanden. Ändå undvek många av dem så länge som möjligt att ta arbete i 

fabrikerna. Istället försökte de klänga sig kvar i en mer självständig tillvaro i jordbrukssamhällets 

utkant, med en liten trädgårdstäppa och tillfalliga jobb. Arbetet i industrin ansågs ofritt och 

förnedrande. Man var inte van vid att styras av fabrikens tidsinrutade arbete, stränga ordningsregler 

och brutala arbetsledare. Arbetsdagar på 12–15 timmar i osunda lokaler med oskyddade maskiner och 

andra olycksfallsrisker avskräckte också. 

Under industrialismens första tid arbetade också massor av kvinnor och barn i fabrikerna. Särskilt 

barnen var billig och lättstyrd arbetskraft, och det fanns många enkla arbetsuppgifter som de kunde 

utföra. Det var framförallt barn- och kvinnoarbetets utbredning som industrialismens samtida kritiker 

sköt sig in på. De menade att fabriksarbetet underminerade familjelivet, som också utsattes för 

påfrestningar på grund av bostadsnöden i de svällande industristäderna. 

De flesta var hänvisade till arbetarkvarterens hastigt uppbyggda bostadsbaracker och hyreskaserner. 

Tio-tolv personer kunde tvingas leva i samma rum, och såväl de fuktiga kallarutrymmena som de 

dragiga vindarna fylldes med hyresgäster. De hygieniska förhållandena var otillräckliga och 

sjukdomar som kolera och tuberkulos grasserade. 

En annan orsak till den sociala misären i industrisamhällets barndom var otryggheten i anställningen. 

Förutom av sjukdom och olycksfall kunde arbetarnas tillvaro när som helst slås sönder av arbetslöshet. 

I det gamla bondesamhället hade det funnits ett socialt skyddsnät i form av släkt, grannar och 

husbönder, som förväntades ta hand om den som förlorat försörjningsförmågan. Men i den anonyma 

tillvaron i de nya industristäderna fanns det sällan något motsvarande skydd. När människor i 

massomfattning brutit upp från ett invant sätt att leva och brutalt konfronterats med en helt ny kultur 

frodades rotlöshet och främlingskap. Den sociala sammanhållningen utsattes för starka påfrestningar. 

Ändå flockades de fattiga i växande skaror utanför fabriksportarna. Befolkningstillväxten och de 

effektivare jordbruksmetoderna gjorde att försörjningsmöjligheterna tröt på landsbygden. 

Industriarbetet framstod som utvägen ur en omöjlig livssituation. Det skulle också visa sig under 

1800-talets lopp att industrialiseringen trots allt kom att innebära ett visst välstånd för den hastigt 

växande befolkningen. 
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Bild: inuti gruvgångar, teckning. 

Bildtext: Många barn arbetade under omänskliga förhållanden i kolgruvorna. Vissa arbetsuppgifter 

kunde bara barnen utföra i de trånga gångarna, men främst anställdes de för att de var billig 

arbetskraft. 

 

Frågor 

1. Varför inleddes den industriella revolutionen just i England och just i slutet av 1700-talet? 

2. I industrialismens barndom hörde det att arbetarna slog sönder maskinerna. Diskutera hur 

människor i olika sammanhang hor reagerat på tekniska och ekonomisko förändringar, som slagit 

sönder deras traditionella sätt att leva och försörja sig. 

3. Varför var barn- och kvinnoarbete så vanligt i den tidiga industrin? Varför väckte detta så stork 

kritik, trots att barn och kvinnor naturligtvis arbetat också i det gamla jordbruksamhället? Diskutera 

mot denna bakgrund också barnarbetet i världen idag. Hur kon det motverkas? Bör det förbjudas? 

4. Innebar den industriella revolutionen att fattigt folk fick det bättre eller sämre? På vad sött? Pö kort 

och lång sikt? 
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Bilaga 2 
ur Perspektiv på historien A Bas, sid. 163-170 

 

Bild: Vy över stad med många fabriksskorstenar. 

Bildtext: Vy över Manchester från 1800-talets mitt. 

 

DEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN 

Manchester, 1840-talet. En skog av rykande fabriksskorstenar reser sig över de grå hyreskasernerna. 

Man anar myllret av människor och det oavbrutna larmet från maskinerna. Bara femtio år tidigare 

hade detta varit en lantlig idyll, en klunga småverkstäder och handelsbodar kring kyrkan och torget i 

det stilla jordbrukslandskapet. På bara en generation hade människornas levnadsvillkor genomgått en 

fullständig förvandling genom den industriella revolutionen. 

 

TEXTILINDUSTRINS GENOMBROTT 

I trakten kring Manchester hade bondebefolkningen sedan lång tid tillbaka delvis försörjt sig genom 

att väva lintyger som köpmännen sedan sålde vidare. Men under 1700-talet hade England lagt under 

sig delar av Indien och det var när köpmännen började importera billig bomull därifrån som 

utvecklingen sköt fart. Efterfrågan på bomullstyg växte. Det som bönderna kunde tillverka räckte inte 

till. Hur skulle man då kunna öka produktionen? 

Lösningen var att hitta en effektivare kraftkälla än människornas muskelkraft – att mekanisera 

tillverkningen. Uppfinningsrika textiltillverkare konstruerade maskiner för att spinna garn och väva 

tyg med hjälp av vattenkraft. Nu kunde inte produktionen äga rum i bondstugorna längre. Den måste 

flyttas till fabriker intill vattendragen. Att samla arbetarna under ett tak hade också andra fördelar. 

Man kunde övervaka och styra arbetet hårdare. Istället för att arbetaren själv tillverkade hela den 

färdiga produkten kunde olika arbetsmoment delas upp mellan arbetarna, vilket gjorde att 

tillverkningen blev större.  

Just framställningen av tyger blev på detta sätt genombrottet för industrialismen. 

Bild: Kvinna vid en mekanisk spinnmaskin.  

Bildtext: "Spinning Jenny" som uppfanns av engelsmannen James Hargreaves 1767, innebar att 

spinnerskans effektivitet åttadubblades.  

 

ÅNGKRAFT OCH JÄRNVÄGAR 

En annan bild av industrialismens förändrade landskap är hur kolgruvebältena bredde ut sig över 

England. Behovet av kol växte då man uppfann metoder för att använda stenkol istället för träkol för 

att framställa järn. Men att bryta kol i stor skala krävde nya metoder för att pumpa upp vatten ur 
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gruvorna. Muskelkraft eller hästar räckte inte till för att driva pumpverken. Återigen var lösenordet 

mekanisering. Ångmaskinen fick sitt genombrott i slutet av 1700-talet genom skotten James Watts 

uppfinningar. Den kunde också användas inom fabrikerna. På så vis blev man inte heller beroende av 

vattenkraft när man skulle skapa nya industrier. 

Men hur skulle man transportera det skrymmande kolet till fabrikerna? Det blev nästa problem. 

Lösningen var att sätta hjul på ångmaskinen: år 1804 konstruerades det första lokomotivet. Tjugofem 

år senare kunde den första järnvägen tas i bruk. De sex milen mellan Manchester och Liverpool kunde 

tillryggaläggas i den svindlande hastigheten av 5o kilometer i timman!  

Alla de uppfinningar som kom till användning under den industriella revolutionen var otänkbara utan 

inflytande från upplysningen. Kring industri- och kolgruvedistrikten uppstod sällskap av fabrikörer, 

vetenskapsmän och ingenjörer som diskuterade och experimenterade tillsammans. Medan 

upplysningen i Frankrike fick en mera politisk inriktning var det snarare vetenskapen som stod i 

centrum i England, där kungarna redan under 1600-talet hade förlorat det mesta av sin makt. 

Bild: Ett godståg. 

Bildtext: Godstransport med det nya tåget mellan Manchester och Liverpool 1831. 

 

INDUSTRIALISERINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

I den industriella revolutionen ledde alltså den ena uppfinningen till den andra. En kedjereaktion kom 

igång, där produktionsförmågan ökade genom uppfinningar som ersatte människor med maskiner. 

Men att gå från jordbruks- till industrisamhälle krävde inte bara tekniska uppfinningar. 

• Det måste finnas kapital som kan investeras i fabriker och maskiner. 

• Det måste finnas råvaror som bomull, kol och järnmalm. 

• Det måste finnas arbetare till fabrikerna och livsmedel som de kan försörja sig med. 

• Det måste finnas köpare till varorna – en marknad. 

Allt detta fanns i England i slutet av 1700-talet, vilket förklarar varför den industriella revolutionen 

började just där. 

Kapitalet kom inte minst från landets dominerande ställning som handels- och kolonialmakt i världen. 

Genom ”triangelhandeln” kunde köpmännen skaffa sig stora inkomster, vilket gjorde att deras 

förmögenhet växte. Men de brittiska köpmännen var inte bara rika, de används också sina inkomster 

på ett annat sätt än överklassen på kontinenten. Där lade man hellre sina pengar på slottsbyggnader 

och dyra kläder än investerade dem i affärsverksamhet. De brittiska köpmännen satsade istället sina 

vinster i nya företag, bland annat for att utveckla de industriella framstegen. 

Denna mera kapitalistiska anda satte också sin prägel på jordbruket. Också där skedde stora 

förändringar under industrialismens framväxt i Storbritannien. Godsägarna slog samman småbruken 

till storgods, vilket ledde till att livsmedelsproduktionen ökade. Samtidigt tvingades många småbönder 

bort från sina gårdar. På så vis fick fabrikanterna inte bara arbetskraft till sina fabriker, utan också 

konsumenter till sina varor. I bondesamhället hade människorna själva framställt det mesta de behövde 

av mat och kläder. Som lönearbetare i industrin måste de istället köpa det de behövde. 
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På så vis gick ökad livsmedelsproduktion, ökad tillgång på arbetskraft och växande marknad för 

varorna hand i hand under den industriella revolutionen i Storbritannien. 

 

DE SOCIALA FÖRHÅLLANDENA 

Produktionen blev alltså effektivare. Men blev tillvaron för vanliga arbetare bättre eller sämre till följd 

av den industriella revolutionen? 

En positiv effekt var att man fick tillgång till flera och billigare varor. De industritillverkade 

bomullstygerna gjorde exempelvis att engelsmännen kunde klä sig bättre än någonsin tidigare. 

Billigare kol gjorde det lättare att hålla värmen på vintrarna. Nya varor som tvål eller te från 

kolonierna gjorde sitt insteg i varje familjs hem. Industrialiseringen startade en konsumtionstillväxt 

där varorna blev allt fler. 

Men industrialismen innebar också svåra omställningar. Många drog sig i det längsta för att ta arbete i 

fabrikerna, även om de tjänade bättre där. De föredrog en mera självständig tillvaro, med en liten 

trädgård, någon ko, hemarbete eller tillfälliga anställningar. Där kontrollerade de själva sin tid och sitt 

arbete. I fabrikerna var arbetet hårdare, styrt av maskiner och förmän. Olyckor och sjukdomar var 

vanliga. Den inrutade arbetstiden och de stränga ordningsreglerna gjorde att många uppfattade 

fabrikerna som fängelser. 

I många fabriker föredrog man att anställa kvinnor och barn, som man kunde betala med lägre lön. 

Också barnen tvingades arbeta 12–14 timmar om dagen. Ofta hamnade familjelivet på så sätt i spillror. 

Det enda familjen gjorde tillsammans var att sova under samma tak efter en lång dags arbete på skilda 

håll. 

Bild: En trång gata med hängande tvätt och människor.  

Bildtext: Church Lane i ett av Londons slumkvarter, Bloomsbury, 1975 

 

Bild: En kvinna och en ung pojke i en gruvgång.  

Bildtext: Mor och barn i brittisk kolgruva 1848. I de trångaste gruvgångarna kunde bara barnen 

arbeta. Men främst anställdes kvinnor och barn för att de var billig arbetskraft. 

 

Den snabba ekonomiska utvecklingen innebar också att människor som försörjt sig med hantverk 

slogs ut. När vävningen mekaniserades förlorade till exempel nio tiondelar av dem som tidigare vävt 

tyger hemma i sina stugor sin inkomst. Sådana förändringar ledde ofta till protester, där de drabbade 

slog sönder de nya maskinerna i tro att man på detta sätt kunde rädda sin försörjning. På landet hade 

man också haft ett nätverk av släkt och grannar att söka stöd hos om man fick problem att försörja sig. 

Men i staden fanns ingen hjälp att få om man blev arbetslös, sjuk eller för gammal att försörja sig. 

Fabriksstäderna var också hälsovådliga miljöer att leva i. När exempelvis Manchester på några 

decennier växte från bondby till industristad byggdes mängder av trånga och billiga arbetsbostäder. 

Men system för vatten och avlopp saknades. I vissa kvarter gick 125 familjer på samma toalett. Allt 
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avfall hamnade i ån, där man också hämtade sitt dricksvatten. Även bland de välbärgade i staden låg 

dödligheten skyhögt över den på landsbygden. 

Den industriella revolutionen innebar alltså enorma framsteg när det gäller samhällets förmåga att 

utvinna rikedomar ur naturen och arbetet Men den skapade också nya problem, både när det gäller 

människornas sociala förhållanden och livsmiljön. Efter hand skulle det dock visa sig att 

industrialiseringen ledde till ett visst välstånd for den hastigt växande befolkningen. 

 

 

FRÅGOR 

1. Inom vilka näringsgrenar var det som den industriella revolutionen först slog igenom? Hur då? 

2. Kännetecknande för den industriella revolutionen var att genombrott på ett område ledde till 

omvälvningar också inom andra sektorer. Ge exempel på detta! 

3. Varför inleddes den industriella revolutionen just i England och just i slutet av 1700-talet? 

4. Innebar den industriella revolutionen att fattigt folk fick det bättre eller sämre. På vad sätt? På kort 

och lång sikt? 

5. Varför var barn- och kvinnoarbete så vanligt i den tidiga industrin? Varför väckte detta så stark 

kritik, trots att barn och kvinnor naturligtvis arbetat också i det gamla jordbruksamhället? Diskutera 

mot denna bakgrund också barnarbetet i världen idag. Hur kan det motverkas? Bör det förbjudas? 

 

 

 


