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Sammandrag 

I det här examensarbetet analyseras två läroböcker från förlaget Sanoma: Svenska impulser för 

yrkesprogrammen och Svenska Impulser 1. Bägge böckerna är skrivna för gymnasieämnet 

Svenska 1 och analyseras utifrån vilken författarnas tilltänkta läsare är för respektive bok. 

Analysen utgår från Umberto Ecos och Katrin Lilja Waltås teorier om modelläsare och Monica 

Reichenbergs kriterier för analys av läroböcker, och har genomförts utifrån både kvalitativ och 

kvantitativ undersökningsmetod. Resultatet visar att författarna till respektive bok har olika 

förväntningar på sina modelläsare. Boken Svenska impulser för yrkesprogrammen är skriven 

för en modelläsare som har begränsade förkunskaper och ett mål att snabbt komma ut i 

arbetslivet medan Svenska Impulser 1 är skriven för en modelläsare som förväntas ha mer 

förkunskaper och ett generellt större driv med högre studier som mål. 

Nyckelord: modelläsare, yrkesprogram, studieförberedande program, tilltänkt läsare, statlig 

förhandsgranskning av läromedel, analysmodell. 
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1. Inledning 

Under min utbildning på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle kom jag i kontakt med Katrin 

Lilja Waltås avhandling, ”äger du en skruvmejsel”, där hon jämför hur läroböcker i svenska 

anpassades vid övergången från läroplanen Lpf94 till Gy11. Hon tar upp bland annat att man 

kan utläsa en modelläsare, författarens tilltänkta läsare, ur en bok. Detta fångade mitt intresse 

eftersom det visade på hur komplext skrivandet av en text kan vara då författaren måste tänka 

på vem som ska läsa texten och vad hen har för förkunskaper och erfarenheter. I samband med 

detta fick jag upp ögonen för de förändringar som genomfördes i läroplanen när Jan Björklund 

var skolminister under Reinfeldt-regeringen 2006 till 2014. Reformen och övergången till 

läroplanen Gy11 innebar bland annat att kunskapskraven sänktes för elever på yrkesprogram 

jämfört med kraven för eleverna på studieförberedande program (Haugseth, 2011, s. 14). 

Eleverna på yrkesprogram behöver numera endast läsa kursen Svenska 1 medan kraven för 

studieförberedande program kom att innefatta kurserna Svenska 1, 2 samt 3.  

Jag bestämde mig för att i mitt examensarbete fördjupa mig i skillnaderna mellan läroböckerna 

för yrkesprogram och studieförberedande program. Jag fann ett förlag som har gett ut två 

läroböcker för kursen Svenska 1, en som riktar sig till elever vid yrkesprogrammen och en som 

riktar sig till elever som valt studieförberedande program. Frågorna som väcktes var varför det 

har tagits fram en Svenska 1-lärobok särskilt för yrkesprogrammen när kunskapskraven är 

desamma på båda kurserna? Var innehållet detsamma som i den andra Svenska 1-läroboken 

som riktar sig till elever vid studieförberedande program? Detta ville jag undersöka vidare.  

Kunskapskraven i det svenska skolsystemet finns i läroplanen, som är det styrdokument vilket 

ska vara underlag för hur läraren bygger upp sin undervisning. Läroplanens kunskapskrav ska 

i slutänden generera betyg som är en måttstock på vad eleven har lärt sig, men kunskapskraven 

ska framför allt vara ett urvalskriterium för högre studier.  

Nedanstående bakgrundsbeskrivning tar upp den senaste reformen av läroplanen (då vi 

övergick från normrelaterat betygssystem till målrelaterat betygssystem), kunskapskraven för 

svenskämnet och lärobokens roll för att uppfylla kunskapskraven. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här examensarbetet är att analysera och jämföra innehållet i förlaget Sanomas 

läroböcker Svenska impulser - för yrkesprogrammen och Svenska impulser 1. Läroböckerna är 

tänkta att användas i Svenska 1 i gymnasiet för yrkesförberedande program respektive 

studieförberedande program. Examensarbetet ska besvara följande frågeställningar: 

● Hur skiljer sig Svenska impulser - för yrkesprogrammen från Svenska impulser 1 i 

gymnasieämnet Svenska 1?  

● Vilka modelläsare kan man utläsa ur respektive lärobok? 
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2. Bakgrund 

Under 1990-talet infördes det målrelaterade systemet vilket innebar att betygen skulle 

återspegla vad eleverna lärt sig utifrån givna kunskapskriterier. Detta system ersatte det tidigare 

normrelaterade systemet som istället återspeglade konkurrenskraften eleverna emellan. Under 

skolreformen 2011 genomfördes ytterligare ändringar och man tog då bort betygsskalan som 

grundades på betygen underkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Istället infördes 

ett system som bygger på bokstavsskalan F-A där F innebär icke godkänt och E-A innebär 

godkända resultat (Samuelsson, 2017, s. 35).   

Denna reform påbörjades vintern 2007 när dåvarande utbildningsminister Jan Björklund 

tillsatte en gymnasieutredning. Utredningen skulle se över Lpf 94, läroplanen för de frivilliga 

skolreformerna, vilken infördes av regeringen Bildt (Jensen, 2019, s. 4). Resultatet av 

utredningen blev en ny läroplan för gymnasieskolan, Gy11, som presenterades under en 

presskonferens i oktober 2010 och sedermera trädde i kraft vid höstterminen 2011 (Holm, 2019, 

s. 15–16). 

Val av utbildning 

Idag har vi två olika typer av gymnasieutbildningar: yrkesförberedande program och 

studieförberedande program. De yrkesförberedande programmen ger inte eleverna behörighet 

att söka in till universitet eller högskola efter gymnasieexamen. För att erhålla behörighet för 

högskolestudier måste eleven göra ett aktivt val vilket innebär att ytterligare kurser läggs till i 

utbildningen. Studieförberedande program ger, som namnet antyder, behörighet att studera 

vidare på högskolenivå.  

När det gäller svenskämnet ingår kursen Svenska 1 i båda typerna av gymnasieprogram enligt 

läroplanen. Läroplanen gör som ovan nämnts ingen skillnad på kunskapskraven mellan 

yrkesinriktade och studieförberedande program för kursen Svenska 1. Eleverna som valt att läsa 

ett studieförberedande program fortsätter dessutom att läsa även kurserna Svenska 2 och 3 

(Gymnasieguiden, 2019).  

Syftet med svenskämnet   

Enligt Skolverket är syftet med svenskämnet att skapa redskap för reflektion, kommunikation 

och kunskapsutveckling. Tanken är att vi lär oss att uttrycka vår personlighet med hjälp av 

språket och med hjälp av skönlitteratur samt andra texter. Samtidigt lär vi känna vår omvärld 

och våra medmänniskor. Allt detta i takt med att samhället utvecklas och digitaliseras. 

Skolverket (2019) förtydligar att svenskämnets syfte är att hjälpa eleven att utveckla: 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen 

samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 

framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, det vill säga att på ett strukturerat och 

metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar 

hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 
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4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa. 

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 

9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 

språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. 

Centralt innehåll Svenska 1 

Svenska 1 är den första kursen i svenskämnet eleverna får läsa på gymnasiet och har samma 

innehåll för både yrkesprogrammen och för de studieförberedande programmen. Det centrala 

innehållet i kursen Svenska 1 innebär att undervisningen ska behandla innehåll som 

(Skolverket, 2019): 

● Muntlig framställning med en tydlig anpassning till mottagare 

● Kommunikation, lärande och reflektion med hjälp av skriven text 

● Skrivandet av argumenterande texter och argumentationsteknik 

● Skönlitteratur författade av både män och kvinnor från olika tidsperioder och kulturer 

● Grundliga språkliga begrepp 

● Språklig variation i både tal och skrift  

Centralt innehåll Svenska 2 och 3 

Svenska 2 och 3 är obligatoriska kurser för eleverna på studieförberedande program, men 

frivilliga för eleverna på yrkesprogrammen. Det centrala innehållet för Svenska 2 inkluderar 

bland annat utredande och argumenterande muntlig framställning, uppbyggnad och kritisk 

granskning av texter, författarskap och skönlitterära verk från olika epoker, 

litteraturvetenskapliga begrepp, språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och 

Norden (Skolverket, 2019).  

Svenska 3 innebär ytterligare fördjupning jämfört med Svenska 1 och 2. Det centrala innehållet 

omfattar bland annat muntlig framställning med mer fokus på retorik och analysredskap, 

läsning och skrivande av vetenskapliga texter samt mer avancerade arbeten med texter såsom 

att strukturera, sammanställa och kritiskt granska en texts källor. Vidare inkluderas de 

skönlitterära genrerna prosa, lyrik och dramatik och litteraturvetenskaplig analys av 

berättarteknik och stilmedel. Svenska språkets historia och förändring tas också upp 

(Skolverket, 2019). 

 

 



 

6 

 

Lärobokens roll i undervisningen 

En lärare kan använda sig av olika metoder för att förmedla den kunskap som krävs för att 

eleverna ska nå upp till kunskapskraven i läroplanen. Läroboken kan betraktas som en metod 

för att uppnå detta. En lärobok kan beskrivas som ”ett tillrättaläggande av innehåll för en tänkt 

läsare och denna anpassning sker i enlighet med en viss föreställning om vad lärande innebär” 

(Säljö, 2014, s. 217). En lärobok förmedlar information och kunskap och vägleder dessutom 

eleverna hur de ska förhålla sig till kunskapen (Waltå, 2011, s. 18). 

Läroboken skiljer sig från andra böcker eftersom den är framtagen med ett speciellt syfte, det 

vill säga att förmedla lärande i skolans miljö. Säljö (2014, s. 219) uttrycker det som att 

läroboken ”skapar villkoren för lärande” men också att läroboken är en produkt av miljön. 

När läroboken började användas i den svenska skolan som grunden i lärandet, under mitten och 

slutet av 1800-talet, ställdes helt plötsligt betydligt högre krav på elevernas läskunnighet. 

Läroboken i sig blev den nya måttstocken som eleverna behövde förstå och kunna ta till sig för 

att kunna få bra resultat i skolan. Med de högre kraven kom också konsekvenser i form av ökade 

inlärningssvårigheter helt enkelt eftersom eleverna förväntades lära sig med hjälp av text istället 

för andra metoder (Säljö, 2014, s. 220–221). 

Läroboken har enligt Waltå (2011, s. 20–21) fått en dominerande ställning i skolan av flera 

skäl. Den garanterar kunskap, är auktoriserande, skapar gemenskap och är sammanhållande. 

Läroboken underlättar lärarens utvärdering av elevernas kunskaper samt elevernas inlärning. 

Dessutom har läroboken en disciplinerande roll. 

Waltå menar att många läroböcker i svenska sedan länge riktar sig till någon av två utpekade 

målgrupper, elever vid yrkesförberedande eller studieförberedande program: 

Denna uppdelning har en lång historia och går att spåra i olika skolformer och traditioner 

tillbaka till 1800-talet. Man kan således utgå från att läroböcker för studieförberedande 

och yrkesförberedande inriktningar på något sätt är olika vad gäller innehåll och struktur 

(Waltå, 2011, s. 12). 

Dessa skillnader är bland annat de som denna uppsats kommer att behandla. 

Svensk statlig förhandsgranskning av läromedel 

Från 1938 till 1991 hade vi något som kallades statlig läromedelsgranskning i Sverige, vilket 

innebar att staten kontrollerade vad läroböcker innehöll och att de stämde överens med läro- 

och kursplaner. Under perioden 1938 till 1974 var granskningen obligatorisk och central. 

Granskningen utgick ifrån bland annat: ”bokens pris, omfång och disposition, 

överensstämmelse mellan kursmoment och kursplaner, språk (korrekt och anpassat till rätt 

ålder) samt objektivt och vederhäftigt innehåll” (Johansson, 2009, s. 13).  

Från 1974 fram till 1983 granskades läromedlen för de samhällsorienterande ämnena och 

innebar att läromedlen skulle stämma överens med läroplanernas riktlinjer och mål och var 

allsidiga och sakliga. Granskningen sköttes av Statens läromedelsnämnd som var en del av 

Skolöverstyrelsen. Under perioden 1983 till 1991 övergick granskningen till att fungera som en 

slags konsumentinformation då de inte längre skulle godkänna eller underkänna läromedel. 
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Kriterierna för det som granskades var dock samma som för tidigare period. 

Läromedelsnämnden var numera en del av Statens institut för läromedelsinformation.  

År 1991 togs beslut att den statliga läromedelsgranskningen skulle läggas ner i samband med 

avvecklandet av Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation (Johansson, 

2009, s. 13–14). Istället lades granskningen och ansvaret för valet av lämpliga läroböcker på 

kommunen och i slutänden på respektive lärare i skolan (Rudhe, 2017). 
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3. Teorier 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för examensarbetets analys. Centralt är 

begreppet modelläsare vilket innebär att en text byggs upp utifrån författarens antagande om 

vem som kommer att läsa texten. Avsnittet går också in på innehållet i böcker som används i 

undervisning och hur detta kan granskas.   

3.1 Modelläsare – författarens tänkta läsare 

Begreppet modelläsare brukar härledas till Umberto Eco vars teori bygger på att varje text har 

en avsändare, ett budskap och en mottagare. Författaren av en text konstruerar texten utifrån en 

föreställning om en tänkt läsare och hur hen kommer att tolka det skrivna utifrån sina egna 

kunskaper, erfarenheter och förutsättningar.  

En text skiljer sig […] från andra uttryckstyper genom sin större komplexitet. Och 

huvudorsaken till denna större komplexitet är just det faktum att den är genomvävd av 

det icke-sagda (Eco, 1993, s. 121). 

Eftersom en text är komplex och innehåller vissa budskap som kan läsas in mellan raderna så 

kan den tolkas på många olika sätt av läsaren, vars intressen och kompetens kan skilja sig från 

författarens. Man kan förklara det i termer av att författaren och läsaren inte nödvändigtvis har 

samma kod för att skapa respektive tolka texten. Dessa koder är komplexa och varierar och 

därför behöver författaren skapa sitt budskap med en tänkt mottagare i åtanke, en modelläsare 

(Eco, 1993, s. 123). Katrin Lilja Waltå sammanfattar Ecos modelläsare som ”en produkt av de 

val författaren gjorde när hen utformade sin text”. Det innebär att alla texter har författats med 

en viss typ av läsare i åtanke, alltså en tänkt läsare som har en viss kompetens och vissa intressen 

(2011, s. 28). 

En modelläsare ska inte förväxlas med en empirisk läsare, alltså den faktiska läsaren av texten. 

Den empiriska läsaren kan läsa en text på många olika sätt beroende på individuella 

förutsättningar. Ingen dikterar hur personen ska läsa texten utan hen läser och tolkar texten 

utifrån sina egna intressen och omständigheter. Den empiriska läsaren kan också tolka texten 

utifrån tankar som väcks av texten under läsningen (Waltå , 2016, s. 33–34). 

Begreppet modelläsare används inom olika forskningsfält, till exempel inom pedagogik för att 

analysera utformning och funktion hos läroböcker (Waltå , 2016). Marknadsföringsforskning 

visar att reklamtexter riktar sig till olika tänkta målgrupper utifrån kön och ålder där 

modelläsaren beskrivs som ”socialt motiverad, d.v.s. konstruerad i en viss kultur och 

situationskontext” (Björkvall, 2003, s. 171). 

Eco (1993, s. 124) menar att författarens textskrivande är att sätta en strategi i verket och i den 

strategin ”ingår att förutse andras drag”, det vill säga förutse hur texten kommer att tolkas av 

modelläsaren. Waltå (2011, s. 30) förtydligar att modelläsaren skapas av textstrategin. Genom 

de val som görs i textskrivandet, till exempel språklig svårighetsgrad och abstrakta definitioner, 

så konstruerar författaren sin modelläsare. Det handlar om att författaren aktiverar vissa 

komponenter i texten som modelläsaren antas kunna relatera till. Komponenterna kan vara 

exempelvis:   
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[V]al av språk (svenska, engelska etc.), grad av språklig svårighet, mängd av 

hänsyftningar (såsom att införa speciella allusioner i texten, som får gemensamma 

betydelsegrunder – konnotationer), ordval (blomma gör fler tolkningar möjliga än 

exempelvis tussilago), encyklopedisk kunskap (läsaren förutsätts ha en viss kunskap om 

världen et cetera) och associationsförmåga (läsarens förmåga att exempelvis relatera till 

tillbakasyftningar) (Waltå , 2016, s. 33). 

Associationsförmåga är ett begrepp som kan behöva förtydligas. Association kan beskrivas som 

att två saker kopplas samman i tanken ”[g]enom association länkar vi samman gammal och ny 

information så att den nya informationen ’kodas’ rätt för senare bruk vilket gör den enklare att 

plocka fram” (Emilsson, 2014). Associationsförmåga handlar bland annat om förmågan att 

förstå tillbakasyftningar i en text. Om tillbakasyftningen är placerad i samma mening är det 

mycket enkelt för läsaren att följa med i författarens resonemang. Om den istället är placerad i 

en annan mening kan det vara svårare för läsaren att förstå vad som åsyftas (Hägnesten, 2017). 

Associationsförmåga förutsätter också att läsaren har ett djup i språket, det vill säga att läsaren 

har tillräckliga kunskaper om varje ord (Björk, 2016). 

Textstrategin, som beskrivits tidigare, kan betraktas som att författaren samtalar med den 

potentiella läsaren. I samtalet bygger författaren texten utifrån mellanrum i texten där hen 

förväntar sig att läsaren besitter viss kunskap och kan fylla i tomrummen utifrån sina egna 

fantasier och erfarenheter. På så vis blir läsaren delaktig i skapandet av texten (Waltå , 2016, s. 

34). Att fylla i tomrum i en text kallas att inferera och innebär att läsaren utifrån texten hittar 

ledtrådar för att få en förståelse av det som inte är skrivet i texten vilket i vardagligt tal kallas 

att läsa mellan raderna. Det kräver att läsaren vet när hen ska inferera och förutsättningarna för 

att kunna inferera är den specifika läsarens förkunskaper. När en text innehåller mycket implicit 

information ställer det höga krav på läsaren. Ju mer implicit information som finns i texten 

desto mer arbete måste läsaren lägga ner för att förstå texten (Reichenberg, 2006, s. 219–220). 

För att förutse modelläsarens förkunskaper och kompetens krävs att författaren tar hänsyn till 

aspekter som historiska förhållanden, kulturella fördomar och andra förhållanden hos läsaren. 

(Eco, 1993, s. 127) 

Dessa erfarenheter och kunskaper är förutsättningar för att läsaren ska kunna förstå och tolka 

texten. På så vis skriver författaren sin text utifrån sina förutfattade meningar om den potentielle 

läsaren och förutsätter att läsaren tänker på samma vis och förstår det skrivna på samma sätt 

som författaren (Eco, 1993, s. 125). Med andra ord skriver författaren sin text utifrån hur hen 

tror att läsaren, utifrån sina erfarenheter, kommer att tolka och avkoda texten samt det som hen 

kan utläsa mellan raderna.  

Läsaren medverkar på så vis i skapandet av texten som författaren skriver, som i 

exempelmeningen: ”Giovanni kom in i rummet. ’Du har kommit tillbaka i alla fall’, utropar 

Maria glädjestrålande” (Eco, 1993, s. 121). Här kan vi tolka meningen som att det rör sig om 

två personer varav den ena just stigit in i det gemensamma rummet. Vidare förstår vi att 

Giovanni tidigare lämnat men nu kommit tillbaka till Marias stora glädje. Man kan också tolka 

texten som att Giovanni inte var förväntad att komma tillbaka och att hans återkomst var högt 

uppskattad. 
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Även läroboksförfattare konstruerar en modelläsare utifrån hur hen skriver läroboken. Waltå 

menar på att en modelläsare kan urskiljas på olika sätt i en lärobok, till exempel ”genom att 

tillhöra en viss kultur, vara av ett visst kön, ha eller sakna vissa kunskaper och kompetenser, ha 

en viss åsikt och ha ett speciellt intresse.” (Waltå, 2011, s. 31–32) 

3.2 Lärobokstextens uppbyggnad och svårighetsgrad 

Waltås kriterier för hur en modelläsare kan utläsas utifrån en texts uppbyggnad inkluderar bland 

annat språkliga element såsom språklig svårighet, mängd av hänsyftningar och ordval (Waltå , 

2016, s. 33). Reichenberg (2014) går in på sådana språkliga element mer i detalj vilket ger en 

större förståelse för hur de synliggörs i en text.  

Enligt Reichenberg är det viktigt att en läroboks texter är läsbara och väcker elevernas läslust. 

I och med att den statliga granskningen av läromedel upphört åligger det läraren att granska 

läroböckerna innan de tas in i undervisningen för att avgöra om de fyller sitt syfte och inte 

hindrar elevernas lärande. När den granskningen görs bör läraren utgå från lämpliga kriterier så 

att granskningen inte görs godtyckligt (Reichenberg, 2014, s. 15). Reichenberg tar upp nio 

granskningskriterier som presenteras nedan.  

Lärobokens framsida 

Det första intrycket av läroboken är viktigt för att väcka elevernas nyfikenhet och deras vilja att 

läsa boken. Framsidan bör visa något som är meningsfullt och intressant för eleverna 

(Reichenberg, 2014, s. 16). 

Lärobokens förord 

Förordet fyller en viktig funktion eftersom det förmedlar vad författaren vill åstadkomma med 

boken. I förordet kan författaren tala direkt till eleven och förordet kan fungera instruerande för 

hur boken ska läsas. Här kan författaren också väcka läslusten genom att till exempel presentera 

personer eller händelser som läsaren kommer att möta i boken, ställa direkta frågor till läsaren, 

eller berätta vad bokens olika avsnitt handlar om (Reichenberg, 2014, s. 16–17). 

Dras läsaren in i texten? 

Ett sätt att väcka läslust och locka eleven att fortsätta läsa boken är att författarens röst är synlig 

i texten. Det gör att texten känns mer personlig och därmed kan vara lättare att ta till sig. I texten 

märks detta till exempel genom att författaren talar direkt till läsaren, eller ställer frågor för att 

väcka nyfikenhet. Författaren kan också ge ledtrådar om spännande saker som kommer längre 

fram i boken utan att avslöja vad dessa handlar om. Texten kan också göras mer levande genom 

att lägga in vissa drag av talspråk som eleverna känner igen. Reichenberg nämner följande text 

som exempel på en mening som kan dra in läsaren mer i texten: ”Du kanske någon gång har 

frågat dig själv varför vi har lagar” (Reichenbergs bearbetning av ”Svensk lag och rätt”) 

(Reichenberg, 2014, s. 18–22). 

Textens murbruk 

Murbruket syftar på de små orden mitt emellan som hjälper läsaren att förstå informationen och 

kunna koppla den till sin egen kunskap och erfarenhet. Murbruks-orden förtydligar orsak-

verkan-samband som annars skulle vara svåra att förklara. Exempel på ord som Reichenberg 

definierar som murbruk är: därför att, eftersom, alltså, ledde till, gjorde att, även om, berodde 
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på. Den här typen av ord betyder alltså inte så mycket i sig själva men fyller en viktig funktion 

för att läsaren ska kunna följa med i texten. Om murbruket skalas bort i syfte att förkorta texten 

så är risken att den blir svårare att förstå (Reichenberg, 2014, s. 25–26). 

Kan alla elever känna igen sig i texten? 

Läraren bör undersöka om texten tar hänsyn till att alla elever har olika förförståelse och 

erfarenheter. Eller förutsätter författaren att läsaren kan alla begrepp sedan tidigare? Detta 

märks om orden tas upp utan att förklaras närmare. Man märker att en text är inkluderande 

genom att läsaren uppmanas att reflektera, till exempel genom frågor som: Hur ser det ut i ditt 

land? Hur var det i din skola när du gick i lågstadiet? En text är också inkluderande gentemot 

elever med olika förförståelse genom att ord förklaras eller exemplifieras istället för att 

författaren snabbt sveper vidare i texten utan förklaring. Man kan identifiera om en text är 

exkluderande till exempel genom att den tar ställning för en viss gruppering eller genomsyras 

av ett visst synsätt som inte tar hänsyn till andra synsätt (Reichenberg, 2014, s. 31–32). 

Samspelet mellan text och bild 

Om läroboken innehåller bilder kan man fråga sig om de fyller något syfte och är informativa. 

Kompletterar de texten genom att förtydliga den eller tjänar de bara som utfyllnad och 

distraktion från texten. En van läsare har lättare att se vad bilden ska användas till medan en 

ovan eller svag läsare kan behöva vägledning, till exempel genom att bilden finns i direkt 

anslutning till texten som handlar om bilden. För många bilder kan förvirra intrycket och 

försvåra förståelsen eftersom det är oklart var på sidan man ska titta och var man ska börja läsa 

(Reichenberg, 2014, s. 32–33).  

Björkvall beskriver hur multimodala texter kan skapa betydelse med hjälp av språk, layout, bild 

och, färg. Den multimodala texten speglar sociala strukturer och kultur och kan också påverka 

och förändra kulturen (Björkvall, 2003, s. 8). 

Exempel i texten 

Exempel gör texten mer konkret vilket underlättar läsarens förståelse, men det gör också att 

texten blir längre. Reichenberg påpekar att exempel inte är så vanligt förekommande i 

gymnasiets läroböcker eftersom de tar plats (Reichenberg, 2014, s. 34).  

Svåra ord och begrepp 

Enligt Reichenberg anser många gymnasieelever att användningen av svåra ord gör en text 

svårläst. Elever med invandrarbakgrund har särskilt svårt med sammansatta ord eftersom dessa 

är längre än grundorden, de är också mer specialiserade och därmed ovanligare än grundorden 

som de är uppbyggda av. En texts svårighetsgrad kan man upptäcka genom att granska vilka 

ord som förekommer i texten. Skriver författaren till exempel produktionsmetoder eller metoder 

för produktion, prisjämförelser eller jämförelse av priser, maktdelningssystem eller system för 

delning av makt? Reichenberg anser att läroböcker inte bör undvika svåra ord. Tvärtom är det 

bra att eleverna skaffar sig ett stort ordförråd vilket bara kan byggas upp genom att eleverna lär 

sig nya, obekanta ord. Risken är dock att eleven tappar läslusten om en lärobok innehåller alltför 

många obekanta ord. Därför är det viktigt med förklaringar och exempel i texten.  
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Meningsbyggnad 

Svårighetsgraden i en text kan också analyseras genom att titta på om meningsbyggnaden utgörs 

av lätta eller tunga led. En lättläst text innehåller typiskt lätta led vilket innebär satser med ett 

eller få ord. Tunga led innehåller istället ordgrupper, bisatser är ett exempel på detta. Lätta led 

brukar placeras före tunga led vilket kallas för tyngdlagen. (Reichenberg, 2014, s. 40). En metod 

som är användbar till att utröna en digital texts svårighetsgrad är ett verktyg som kallas LIX 

vilket är förkortningen för läsbarhetsindex. Lix räknare (LIX, 2019) är ett internetbaserat 

verktyg som mäter en texts läsbarhet.  

I den här uppsatsen särskiljs lättlästa meningar från svårlästa utifrån antal ord i meningen. Korta 

och därmed lättlästa meningar innehåller färre än eller lika med 14 ord medan långa och mer 

svårlästa meningar innehåller fler än 14 ord. Fjorton ord per mening är det snittantal som brukar 

återfinnas i dagstidningarnas ledarsidor, vilket kan jämföras med inrikesnyheternas 18 ord per 

mening, ekonomisidornas 26 ord eller sportnyheternas 7 ord per mening. (Stam, 2012) 

En sats som överensstämmer med tyngdlagen säger man har högertyngd vilket innebär att den 

är mer lättläst. Tvärtom innebär vänstertyngd att texten är mer svårläst och ställer stora krav på 

läsarens arbetsminne då många ord står framför det finita verbet i satsen. Reichenberg tar upp 

följande exempel på en text med vänstertyngd: 

”För att effektivisera arbetet med att minska samhällets sårbarhet och förbättra 

förmågan att hantera kriser har ett 30-tal centrala myndigheter och alla 21 länsstyrelser 

delats in i sex olika grupper som kallas samverkansområden…” (Krisberedskap – Så 

funkar det, Krisberedskapsmyndigheten, 2006) ur (Reichenberg, 2014, s. 38–39) 

Så kallade ”inskjutna förklaringar” (Reichenberg, 2014, s. 40), alltså förklaringar som bryter av 

flödet mitt i en mening. Dessa kallas också för inskott (Språkligt.se, 2019) och dessa gör texten 

mer svårläst eftersom det ökar avståndet mellan huvudsatsens delar.  
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4. Metod och material   

Examensarbetet baseras på en litteraturstudie där jag har valt att jämföra två olika läroböcker i 

svenska 1 för gymnasiet. Valet av läroböcker kom jag fram till när jag undersökte olika förlags 

läroböcker i svenskämnet. De förlag jag tittade på hade läroböcker som riktade sig mot 

läroplanens kunskapsmål för Svenska 1, 2 och 3. Förlaget Sanoma gav ut en lärobok som var 

speciellt framtagen för yrkesinriktade gymnasieutbildningar utöver de som var inriktade på 

studieförberedande. I och med att jag ville göra en jämförande litteraturstudie valde jag då att 

analysera Sanomas läroböcker för Svenska 1 för de två olika typer av gymnasieprogram som vi 

har i Sverige: yrkesförberedande och studieförberedande program.  

En lärobok är tänkt att läsas av en viss typ av läsare nämligen elever i skolan. Författaren av en 

lärobok har skrivit sin bok för att den ska läsas av och fylla ett syfte för just den tänkta läsaren. 

I min uppsats jämför jag två olika läroböcker i svenska som riktar sig till två olika typer av 

gymnasieprogram, vilket kan ses som två olika målgrupper. Vilka är då dessa målgrupper och 

vad är det som karaktäriserar dem? Umberto Ecos teorier om modelläsare, eller författarens 

tänkta läsare, är ett sätt att studera detta. Utifrån de likheter och skillnader som identifieras vid 

jämförelse av de båda böckerna bör det vara möjligt att urskilja vilken sorts modelläsare 

författarna hade i åtanke när de skrev respektive lärobok.  

Uppsatsens analys bygger på en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Skillnaden 

mellan kvantitativ metod och kvalitativ är att kvalitativ metod fokuserar på mening och 

innebörd medan kvantitativ metod söker efter samband i komplexa situationer. Kvantitativ 

metod handlar om ifall ett fenomen förekommer ofta eller inte. Till exempel kan frågan vara 

om fenomenet som undersöks dyker upp i flera sammanhang som i fallet i denna uppsats då 

antalet gånger en viss typ av ord förekommer undersöks (Alvehus, 2013, s. 20–21).  

Analysen av de båda böckernas innehåll har jag valt att bygga på Reichenbergs nio 

granskningskriterier för läroböcker, och de komponenter som Waltå pekar ut som exempel på 

textstrategi vilken skapar modelläsaren. Analysmodellen som jag utgick ifrån presenteras i 

tabell 1 nedan: 

 

Språkets uppbyggnad och svårighetsgrad Lärobokens framsida 

Lärobokens förord 

Dras läsaren in i texten? 

Textens murbruk 

Kan alla elever känna igen sig i texten? 

Samspelet mellan text och bild  

Exempel i texten 

Svåra ord och begrepp 

Meningsbyggnad 

Kunskapsnivå och förutsättningar Kunskaper och kompetenser 

Associationsförmåga 

Kulturell tillhörighet 

Kön 

Åsikter och speciella intressen 

Tabell 1. Analysmodell 
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I den kvalitativa delen av analysen gick jag igenom respektive lärobok var och en för sig, utifrån 

de olika kriterierna i analysmodellen, för att få en överblick över likheter och skillnader 

böckerna emellan. Analysen genomfördes manuellt, det vill säga utan tillgång till något digitalt 

analysverktyg. Jag läste igenom hela böckerna flera gånger och bildade mig en första 

uppfattning om likheter och skillnader i disposition, texternas svårighetsgrad, samspel mellan 

text och bild, teckenstorlek och övriga element i analysmodellen.  

Under analysens genomförande försökte jag förhålla mig objektiv utan att låta förutfattade 

meningar påverka resultatet. Jag märkte dock att jag redan från början var färgad av 

tidningsartiklar och annan information jag tagit del av inför examensarbetet, vilka pekar på att 

innehållet i yrkesprogrammen skulle vara förenklat. Därför var det just alla förenklingar som 

jag först såg vid min genomläsning. Det var enkelt att uppfatta stora bilder, korta meningar och 

andra element som pekade på att läroboken för yrkesprogrammen var enklare i sitt upplägg än 

läroboken för de yrkesförberedande programmen.  

För att säkerställa att resultatet inte skulle bli färgat av dessa förutfattade meningar valde jag att 

även genomföra en kompletterande kvantitativ undersökning, se bilaga. Den kvantitativa 

analysen ger dessutom ett mer trovärdigt resultat för de delar i analysmodellen som behandlar 

kvantifierbara analyskriterier, till exempel antal tillbakasyftningar, antal sammansatta ord och 

antal inskott. För att få en uppfattning om likheter och skillnader kring den här typen av kriterier 

var det nödvändigt att helt enkelt räkna ord och meningar i böckerna.  

För att göra en jämförbar kvantifiering har jag valt att avgränsa den kvantitativa analysen till 

12 sidor i respektive bok. De 12 sidorna är hämtade från kapitlet, Ordet är ditt, som finns i båda 

böckerna vilka handlar om samtal och muntlig framställning. Sidorna jag valde att undersöka 

var sidorna 48–59 i Svenska impulser för yrkesprogrammen och i Svenska impulser 1 sidorna 

8–19. Efter att ha dokumenterat mina observationer för respektive bok jämförde jag och 

dokumenterade böckernas likheter och skillnader.  

Den kvantitativa analysen slog hål på flera av mina förutfattade meningar då den visade att flera 

av fenomenen förekom lika ofta i de båda böckerna. Detta framkom först vid kvantifieringen. 

4.1 Metodkritik 

Om någon annan väljer att utföra samma undersökning utifrån de teorier och tillvägagångsätt 

jag valt bedömer jag att sannolikheten är stor att hen får samma resultat. Jag är också medveten 

om att när jag presenterar min tolkning av resultatet i analysen finns risken att jag utgår ifrån 

mina förutfattade meningar, kunskaper och erfarenheter. Alvehus menar att tolkningar är 

subjektiva men att de tjänar till att förmedla något av vikt för andra som är intresserade av 

forskningsresultatet (Alvehus, 2013, s. 22). Därför har jag försökt att vara så objektiv som 

möjligt i min diskussion. Ett sätt att vara objektiv är att vara konsekvent med det som 

uppkommer i analysen och rapportera även det som avviker från det förväntade. Jag har försökt 

att vara så noga som möjligt med att ta med även det som avvikit från det jag förväntat mig att 

hitta.  
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5. Resultat  

Det här avsnittet presenterar resultatet av examensarbetets analys. För respektive lärobok 

analyseras de två aspekterna av hur en modelläsare kan utläsas ur en text: språkets uppbyggnad 

och svårighetsgrad samt kunskaper och förutsättningar.       

5.1 Svenska impulser för yrkesprogrammen 

Läroboken Svenska impulser för yrkesprogrammen (Markstedt, 2012) är skriven av Carl-Johan 

Markstedt och bokens modelläsare är, precis som titeln explicit uttrycker, elever som valt 

yrkesprogram på gymnasiet. Boken används inom kursen Svenska 1. 

5.1.1 Språkets uppbyggnad och svårighetsgrad 

Språkets uppbyggnad och svårighetsgrad handlar bland annat om det första intrycket av en text, 

dess uppbyggnad och användningen av svåra ord.  

Första intrycket av en bok är viktigt eftersom det är här författaren ska väcka läsarens och i det 

här fallet, elevens läslust. Om författaren inte lyckas fånga elevens intresse redan från början är 

risken stor att hens läsning och arbete genom boken kantas av brist på motivation och brister i 

inlärningen som följd. Många gånger har det påpekats om hur kort tid till exempel en 

presentatör har för att väcka åhörarnas intresse. Samma är det med gymnasieelever och läsare 

av en bok. Första intrycket inkluderar i den här analysen lärobokens framsida och förord. 

Textens uppbyggnad handlar i den här analysen om hur författaren gör för att dra läsaren in i 

texten, textens murbruk, hur eleverna kan känna igen sig i texten, samspelet mellan text och 

bild samt förekomsten av exempel. 

Genom att anpassa en texts svårighetsgrad kan en författare medvetet rikta in sig till en viss typ 

av modelläsare. I detta sammanhang inkluderar textens svårighetsgrad en analys av svåra ord 

och begrepp samt texternas meningsbyggnad. 

Samtliga sidhänvisningar nedan innehåller endast sidnumrering då de pekar på innehåll ur 

Svenska impulser för yrkesprogrammen. 

Lärobokens framsida 

Framsidan på boken Svenska impulser för yrkesprogrammen (se 

figur 1) har en limegrön och svart bakgrund och tre ungdomar 

gestaltas på bilden. Bilden på ungdomarna är inte ifylld vilket gör att 

man inte kan urskilja deras hårfärg, hudfärg eller färgen på deras 

kläder.  

Ungdomarna på bilden är karaktäriserade utefter olika yrken; en ser 

ut att vara servitör med tallrikar i sina händer, en kan tänkas vara 

konstnär med pennor och penslar och den tredje någon form av 

hantverkare med tanke på att hen ser ut att bära ett typiskt 

verktygsbälte.  

Ungdomarna på bilden ser glada ut vilket kan tolkas som att de är 

nöjda med det de håller på med, eller att de upplever yrkesstolthet. Figur 1 Svenska impulser för 
yrkesprogrammen 
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Framsidan visar ganska tydligt vilken modelläsare boken riktar sig mot om man tittar på både 

bokens titel och bilden. Det råder inga tvivel om att den riktar sig mot elever vid 

yrkesutbildningar.  

Bokens framsida kan ses som ett exempel på det som Björkvall (2003) beskriver som 

multimodalt, i och med att samspelet mellan bild, färg och rubrik återspeglar bokens kultur och 

innehåll. Bilden verkar vara utvald för att väcka intresse och ge en känsla av mening för de 

elever som valt yrkesgymnasium, vilket Reichenberg (2014) tar upp i sina kriterier. 

Lärobokens förord 

”Välkommen till Svenska impulser för yrkesprogrammen, din lärobok i Svenska 1. 

Förhoppningsvis ska den här boken fungera som kunskapsbas och stöd för dig under hela 

svenskkursen” (s. 3). Författaren förmedlar här syftet med boken vilket är att den ska fungera 

som kunskapsbas och stöd samt vara en inspirationskälla för eleven under hela svenskkursen. 

Genom hela förordet talar författaren direkt till eleven, vilket Reichenberg (2014) pekar ut som 

en metod att fånga läsarens intresse. Däremot ställer författaren ställer inga direkta frågor till 

läsaren. Han ger inga instruktioner för hur eleven ska läsa boken utan hänvisar istället till läraren 

vad gäller läsordningen.  

Författaren upplyser eleven om nyttan med boken genom att berätta att den handlar om eleven 

och dennes språkutveckling, möte med litteraturen samt elevens lärande. Vidare beskriver 

författaren vad boken innehåller och hur den är uppdelad. Den består av fem olika block där tre 

teman är invävda: yrkesliv, film och språk. 

Han poängterar att boken är skriven för just de elever som läser på yrkesprogrammen:  

Svenska impulser för yrkesprogrammen är skriven särskilt för dig som läser på ett 

yrkesprogram. Det märks bland annat i valet av faktatexter, som skildrar olika sidor av 

yrkeslivet, men också i vissa uppgifter och i det tema som heter just yrkesliv (s. 3). 

Avslutningsvis berättar författaren att boken också innehåller en grammatiköversikt som man 

hittar i slutet. Han tipsar också om en kompletterande antologi som heter Upplev litteraturen 1.  

Dras läsaren in i texten?  

Eleven dras in i texten genom att författaren tilltalar eleven med du-tilltal. Känslan som infinner 

sig när man läser texten är att författaren är personlig och inbjuder till samtal med eleven. Det 

kan verka medryckande då man upplever att författaren är närvarande och följer eleven genom 

hela texten på ett talspråkligt vis, något som Reichenberg menar på är författarens synliggjorda 

röst i texten vilket nämnts i avsnitt 3.2. ”Men för att du ska lära känna din nya klass måste också 

de få veta mer om dig, eller hur? Så, vem är du?” (s. 12). Man ser också att författaren drar in 

eleven i texten genom att visa omsorg om eleven: ”Säkert kan du känna igen dig i någon av de 

här kommentarerna från olika sajter på nätet, av ungdomar som är eller har varit i samma 

situation som du är nu” (s. 10). Citatet visar hur författaren är omhändertagande av eleverna 

genom att visa förståelse för att det kan vara nervöst att komma som ny till en skola.  

Varje kapitel inleds med en liten textruta som beskriver vad kapitlet kommer att handla om och 

på så vis förbereder författaren eleven på vad som ska komma. Till exempel kapitlet som heter 

Från tanke till text: ”I det här kapitlet får du lära dig de viktiga grunderna i skrivandets hantverk. 

Du får även tips på hur du undviker vanliga fel som många skribenter gör” (s. 188). Dessa 
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textrutor skulle kunna motsvara Reichenbergs (2014) kriterium om att ge spännande ledtrådar 

om vad som kommer framåt i boken. 

Texterna bryts hela tiden av genom att författaren lägger in små arbetsuppgifter eller frågor som 

kräver att eleven tänker till om avsnittet. Ett exempel på det hittar vi i kapitlet om språkriktighet 

där eleven möts av följande uppmaning: ”I min inkorg. Välj några sms som du har sparade i din 

inkorg eller utkorg. Skriv dem på ett papper. Skriv sedan om varje meddelande så att det blir 

fullständiga meningar.” (s. 202) 

Textens murbruk 

I analysen har jag valt att fokusera på subjunktioner som begränsning. Subjunktioner innebär 

ord som inleder bisats är också ord som förtydligar orsak och verkan. Till exempel ”att vi 

sjunger, om vi lyckas” (Josefsson, 2009, s. 90). Dessa är exempel på ord som Reichenberg 

(2014) lyfter fram som exempel på murbruk, det vill säga ord som ökar förståelsen för orsak 

och verkan genom att koppla ihop till exempel huvudsats med bisats. Murbruket gör 

meningarna lite längre men ökar samtidigt läsbarheten. 

Dessa typer av ord förekommer generellt frekvent i SIY. Vid kvantifiering av det särskilda 

avsnitt jag undersökt, fanns 22 subjunktioner.  

Kan alla elever känna igen sig i texten? 

Lärobokens text ger intrycket av att vara inkluderande, det vill säga ta hänsyn till elevernas 

olikheter i språk, tankemönster, bakgrund och förutsättningar. Enligt Reichenberg kan 

författaren ta hänsyn till dessa olikheter genom att förklara krångliga ord, uppmana till 

reflektion och ge exempel som förtydligar det som texten tar upp. 

Inledningskapitlet handlar om att vara ny på gymnasiet och författaren låter flera nyblivna eller 

blivande gymnasieelever komma till tals. Så här ser ett par citat, hämtade från olika sajter på 

nätet, ut:  

Om två veckor börjar jag gymnasiet. Fy fan vad nervös jag är! Någon mer som 

känt/känner lika? Kommer spy dagen innan av nervositet ☹. (s. 11) 

Jag längtade så himla mycket hela sommaren efter att få börja gymnasiet och få massa 

nya vänner, och tur som jag hade så hamnade jag i en grym klass där alla älskar alla. Vi 

drar ihop klassfest minst en gång i månaden. (s. 11) 

Genom att hämta citat från sajter som används av ungdomar knyter författaren an till en kontext 

som många elever kan känna igen sig i. Ett annat exempel på anknytning är att författaren tar 

upp exempel på ungdomars vardagsspråk. Här inkluderas också vissa slanguttryck som är 

hämtade från andra kulturer, vilket tyder på att författaren har försökt vara inkluderande i sin 

text. Till exempel förekommer uttryck som ”Tjo, mannen!”, ”dissa” eller ”suger” (s. 261) 
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Ett av bokens teman är yrkesliv vilket är en direkt anpassning till att eleverna har valt en 

yrkesutbildning. På det sättet kopplas svenskämnet till yrkeslivet så att arbetsuppgifterna har 

en viss förankring till det eleverna ska bli. Temat tar bland annat upp mängden yrken i Sverige, 

ord som används i yrkesspråk och arbete med anställningsintervjuer (s. 87).  

Utgår man ifrån det enkla språket i boken 

kan man tolka modelläsaren som en elev 

som, oavsett skiftande kunskaper eller 

etnisk bakgrund, kan hänga med i texten. 

Om författaren tar upp något krångligt 

ord så stannar han upp och förklarar vad 

det betyder innan han går vidare i texten. 

Ett exempel är ordet retorik (se figur 2) 

som tas upp i kapitlet Tala inför andra (s. 

63). 

Samspelet mellan text och bild 

Text och bild kompletterar varandra väl i boken. Alla bilder verkar fylla en genomtänkt funktion 

och underlättar läsningen och förståelsen av texten. Här ser man exempel på det som Björkvall 

(2003) benämner som en multimodal text, vars syfte är att spegla sociala strukturer och kultur. 

I det här fallet ser man hur text och bild återspeglar den kultur som författaren förväntar sig att 

eleverna är bekanta med. Här kan också paralleller dras till Ecos och Waltås modelläsare, det 

vill säga författarens förväntningar på den potentiella läsaren. 

I Svenska impulser för yrkesprogrammen finns i genomsnitt en bild, i form av fotografier eller 

större illustrationer, på varannan sida. Det förekommer också små ikoniska bilder som 

symboliserar till exempel övningsuppgifter eller frågor som eleverna förväntas reflektera över. 

Färglagda faktarutor eller ordförklaringar bryter av brödtexten och gör att sidorna upplevs som 

mer levande.  

De större bilderna är direkt kopplade till texterna och är placerade så att det inte råder några 

tvivel om vilken text som bilden hör till. Dessa bilder tjänar till att illustrera vad texten handlar 

om som exempelvis en text om Indiens tigrar vilken författaren har valt att illustrera med två 

olika bilder på tigrar (ss. 34–37).  

Bilderna kan också vara symboliska och tjänar då till att illustrera en viss känsla den aktuella 

texten vill förmedla. Till exempel talar en text om känslan som kan infinna sig när man som 

elev kommer till första skoldagen på gymnasiet och allt är spännande och nytt. Här visas en 

bild på en tjej som åker berg- och dalbana för att illustrera den blandade känsla som kan infinna 

sig vid skolstart (s. 10) 

Exempel i texten 

Läroboken innehåller många exempel som förtydligar de olika moment som eleven ska lära sig. 

I det valda avsnittet som kvantifierats fanns sammanlagt 22 exempel. I kapitlet som handlar om 

att tala inför andra ges konkreta tips och råd för hur eleven ska genomföra en lyckad muntlig 

presentation. Författaren ger bland annat flera exempel på olika stilfigurer som kan användas 

för att, som han uttrycker det, ”tricksa med språket” för att kunna variera sig på ett bra sätt: 

Figur 2 Exempel på hur svåra ord förklaras så att alla elever 
kan följa med i texten 
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En retorisk fråga kan vara en fråga som talaren ställer till publiken utan att förvänta sig 

ett svar, eftersom svaret är givet för alla. Frågan tvingar ändå publiken att fundera på 

svaret, och det kan vara ett effektivt sätt att få ut ett budskap. 

Exempel på en retorisk fråga: Hur skulle ni känna om ni blev behandlade på det sättet? 

(s. 69) 

Exemplen underlättar läsningen och konkretiserar texten enligt Reichenberg (2014), något som 

författaren har använt sig av frekvent. 

Svåra ord och begrepp 

Boken förklarar konsekvent svåra ord och uttryck 

som används i texten, ord som är nödvändiga för 

eleverna att lära sig. Ett exempel på detta är ordet 

respekt (se figur 3) vilket tydligt förklaras med 

hjälp av synonymer och olika möjliga tolkningar av 

ordet i en stor gul textruta.  

Vissa begrepp som är enklare, men kanske inte är 

så självklara att använda i vardagsspråk, förklaras. 

Ett exempel på detta finns i kapitlet Att samtala där 

författaren beskriver olika hälsningsritualer: 

Skaka hand, kramas, kindpussas eller dunka 

varandra i ryggen (”grabbkramas”)? Ja hur ska man 

egentligen hälsa på andra människor? (s. 53) 

I meningen ovan beskriver författaren 

hälsningsritualen att ”dunka varandra i ryggen”. För 

en som inte vet vad det handlar om så kan det vara svårt att förstå vad författaren menar och då 

har han valt att förtydliga det med ”grabbkramas”, vilket sannolikt är ett ord som han förväntar 

sig att eleverna ska förstå.   

Vissa ord och begrepp förklaras också kortfattat i marginalen, till exempel ”mössa med kokard 

– en mössa med ett märke eller en knapp på” (s. 131). 

Sammansatta ord förekommer ofta och i det kvantitativt undersökta avsnittet hittade jag 72 

exempel på sammansatta ord, till exempel ledarroll (s. 16), informationsteknologi (s. 18), 

kommunikationssituation (s. 20), vardagsberättelser (s. 48) och samtalsledare (s. 56). 

Lärobokens rubriker är lättsamt formulerade och anspelar på vardagsspråk snarare än att 

innehålla svåra begrepp. Ett exempel är kapitlet ”Tala inför andra” som är en målande och mer 

vardaglig beskrivning än till exempel ”muntlig framställning” vilket hade varit en betydligt mer 

formell rubrik (s. 58). 

Ett annat exempel är underrubriken ”Surret omkring dig” vilket handlar om samtal som pågår i 

det offentliga rummet som till exempel samtal på bussen, på torget eller under promenaden (s. 

48). 

Figur 3 Exempel på en ingående förklaring av ett 
begrepp i texten 
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Den rikliga mängden förklaringar av svåra och begrepp underlättar läsningen. Samtidigt innebär 

förekomsten av svåra ord att läsarna bygger upp sitt ordförråd, vilket Reichenberg (2014) pekar 

ut som något positivt. 

Meningsbyggnad 

Lärobokens meningsbyggnad består så gott som genomgående av lätta led och har högertyngd 

vilket innebär att texterna upplevs som lättlästa. Sammanräknat i det kvantifierade avsnittet 

finns 181 högertyngda meningar och 18 vänstertyngda. Texterna är ofta uppbyggd av korta 

meningar, ofta i dialogform i form av ett samtal mellan författaren och eleven som läser boken. 

Vid kvantifieringen återfanns 52 långa meningar och 137 korta. Ett exempel på två korta och 

en lång mening från avsnittet Surret omkring dig: 

Samtal pågår. Nästan jämt faktiskt. Stanna upp en stund och lyssna själv när du sitter på 

bussen, på tåget, är i affären, promenerar över torget, sitter på café eller går igenom 

skolmatsalen. (s. 48) 

Nedan följer ett exempel på en något svårare mening vars meningsbyggnad har mer 

vänstertyngd. Det ser vi genom att räkna antalet ord innan det finita verbet, vilket i det här fallet 

är ordet ”är”. Antalet ord innan är sju. 

Förenklat kan man också säga att talspråket är mer informellt än skriftspråket (s. 26). 

Inskott förekommer inte särskilt frekvent. Antalet som fanns i undersökningstexten var 17 

stycken. De förekommer till exempel i form av förtydliganden inom parentes som i detta fall: 

Det kan få personen som talar att tystna (bryr de sig inte? säger jag något konstigt?) eller 

att börja upprepa sig (förstår de inte vad jag menar?) (s. 55).  

Ovanstående exempel pekar på att författaren har valt att förenkla läsningen. Enligt 

Reichenberg (2014) är många högertyngda meningar samt få inskott något som kännetecknar 

en lättläst text.  

5.1.2 Kunskapsnivå och förutsättningar 

Författarens förväntningar på modelläsarens kunskapsnivå och förutsättningar kan utläsas 

genom att analysera hur texten tar hänsyn till modelläsarens förkunskaper och kompetenser, 

associationsförmåga, kulturella tillhörighet och kön samt åsikter och intressen.  

Redan i lärobokens inledning förtydligar författaren att modelläsaren är en elev som ska läsa på 

yrkesprogram. Vidare beskriver han på vilket sätt det yttrar sig i boken, till exempel genom att 

den innehåller faktatexter som handlar om yrkeslivet samt ett helt eget tema som heter Yrkesliv. 

Vid analys av bokens texter framträder en bild av modelläsaren som författaren har haft i åtanke 

när han skrev läroboken. Man får en bild av de karaktärsdrag författaren förväntar sig hos de 

elever som kommer att läsa boken. 

Kunskaper och kompetenser 

Genom hela boken dyker det med jämna mellanrum upp rutor som bryter av texten för att 

beskriva specifika detaljer i texten. Det förekommer även förklaringar av ord som författaren 

tror kan upplevas som svårbegripliga, till exempel ”retorik” och ”kommunikation”. De 

frekventa ordförklaringarna innebär att författaren inte lämnar så stort utrymme för läsarens 

egna tolkningar och läsning mellan raderna. Det ställs alltså inte så stora krav på läsarens 
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delaktighet i skapandet av texten, något som Waltå (2016) som ett element i en författares 

textstrategi. Författaren förväntar sig inte att modelläsaren har den kunskap och kompetens som 

krävs för att läsa mellan raderna, och därför använder han inskott, exempel och färgade rutor 

med ingående förklaringar för att stötta läsaren.  

Typsnittet är ganska stort och likaså radavståndet vilket förstärker intrycket av att författaren 

förväntar sig att den som ska läsa boken saknar läsvana och språkkunskaper för den aktuella 

årskullen. Textstorleken i boken är 11 punkter och radavståndet är 1,15, vilket ger en relativt 

stor text med lite mer luft mellan raderna.  

Associationsförmåga 

Genom att titta på hur författaren använder sig av tillbakasyftningar i texten kan vi få en ledtråd 

om hans förväntningar på läsarens associationsförmåga. Följande kan lyftas fram som ett 

exempel på en relativt enkel tillbakasyftning ur boken: 

”Det är lite som att andas, det där med kommunikation. Vi gör det nästan hela tiden utan att vi 

tänker särskilt mycket på det.” (s. 18). I detta fall syftar ordet ”det” i den andra meningen 

tillbaka på orden ”andas” och ”kommunikation” i första meningen. 

Författarens förväntningar på modelläsarens associationsförmåga finner vi även i textstycken 

och frågor som uppmuntrar till reflektion, eller i texter som syftar till att förbättra läsarens 

associationsförmåga. 

I texten ser man att författarens förväntning på elevernas associationsförmåga inte är alltför hög 

då texterna avbryts med många ordförklaringar.  

Man kan också se hur författaren uppmuntrar eleverna att associera och tänka själva på olika 

sätt. Ett exempel är att han ställer direkta frågor eller uppmaningar till läsaren såsom ”Säkert 

kan du känna igen dig i någon av de här kommentarerna från olika sajter på nätet av ungdomar 

som är eller har varit i samma situation som du är nu.” (s. 10). Det här citatet visar hur författaren 

i början av boken uppmanar eleven att koppla sina egna erfarenheter med de situationer 

ungdomarna från citatet upplever. 

Författaren använder sig också av företeelser som han förväntar sig är bekanta för modelläsaren, 

som i temat ”Film” där han går igenom olika filmrepliker. Han förväntar sig sannolikt att läsaren 

ska känna till dessa och kunna associera till filmerna de handlar om (s. 166). Serie-strippar 

används på flera ställen för att förtydliga vissa moment i boken, till exempel momentet Konsten 

att sammanfatta där författaren illustrerar Bibeln med hjälp av fyra serierutor (s. 209). Första 

rutan innehåller ordet Bibeln och en bild på ett kors. Andra rutan föreställer skapelsen och 

innehåller texten ”Gud skapade himmel, jord och människor.”. Tredje rutan visar en bild på en 

korsfäst Jesus med orden ”Jesus, Guds son, offrar sig för att människorna ska få sina synder 

förlåtna.” Fjärde rutan föreställer någon form av apokalyps och sammanfattas med orden ”Men 

det går åt helvete ändå”. 

Associationsförmåga handlar om att inneha en tillräcklig ordförståelse, vilket enligt Björk 

(2016) ger ett djup i språket. Läroboken innehåller många exempel och ordförklaringar vilket 

signalerar att den tänkta modelläsarens associationsförmåga är något begränsad.  
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Kulturell tillhörighet 

När det gäller kulturell tillhörighet så är det svårt att urskilja detta tydligt i boken. Däremot ges 

vissa ledtrådar om vilken bild författaren kan ha om läsarens kulturella tillhörighet. När det 

gäller etnicitet så visar många av bokens bilder ungdomar av olika etnicitet men de visar endast 

ett kulturellt inslag som anspelar på seder och bruk till exempel en hänvisning till Bibeln och 

kristendomen (s. 209)  

Bokens bilder och teman speglar tydligt att modelläsaren är blivande yrkesarbetare, det vill säga 

en person som inte har ambitionen att läsa vidare på högskola. Exempel på detta är temat 

Yrkesliv med bilder som visar elever i praktik inom olika yrken. De bilder som visar elever som 

läser, skriver eller sitter vid en dator innehåller dessutom alltid något element av liv och äventyr. 

Bilder och text återspeglar den moderna ungdomskulturen då författaren knyter an till sådant 

som är populärt bland dagens ungdomar, till exempel mobiltelefoner, datorspel, sms, smilies 

och klädstilar är representativt för den moderna ungdomskulturen.  

Vissa valda textstycken antyder att modelläsaren är explicit intresserad av sex och är bekväm 

med att använda ocensurerade könsord i sitt vardagsspråk, till exempel i följande dikt: 

Var så snäll, du min söta Ipsitilla, min förtjusande lilla älsklingsflicka, och bjud in mig 

en stund i eftermiddag, och om du bjuder hem mig var då vänlig att se till att din dörr står 

öppen för mig och att du inte själv har fått ett infall att gå ut någonstans, men stannar 

hemma och är redo att knulla nio gånger. Men om du är upptagen vid den tiden, bed mig 

komma direkt. Jag är helt redo, ligger här på min säng och täcket putar. (s. 137) 

Ett annat exempel på texter som handlar om sex är en dialog mellan två personer taget från 

avsnittet Att samtala som börjar med: 

”-Jag kom på att jag inte tycker så mycket om sex. 

-Nähe, varför då?” (s. 48) 

Kön 

Modelläsarens kön är svårt att uttyda ur boken. Boken verkar generellt vara inriktad mot båda 

könen och ger intrycket av att alla ska känna sig hemma. Bilderna visar ungefär lika många 

killar som tjejer och det finns inget som pekar på att texten riktar sig endast till killar eller tjejer, 

utan den är neutral och riktad till alla. Det finns inga spår av HBTQ-aspekter i boken. Vid 

granskning av dikten som citerades i tidigare avsnitt ”Kulturell tillhörighet” ser vi däremot hur 

författaren pekar på ett heteronormativt förhållningsätt genom att välja en dikt vars 

huvudperson visar på en typisk heterosexuell manlighet.  

De bilder som visar ungdomar på praktik och i arbete följer inte gamla normer vad gäller 

yrkesroller. Det är inte solklart om den ungdom som är iklädd målarkläder (s. 90) är kille eller 

tjej. Floristen ser ut att vara en kille (s. 93) och maskinföraren är en tjej (s. 105). Rubriken ”Vem 

är det som bestämmer” åtföljs av en illustration av en tjej (s. 279). 

Åsikter och speciella intressen 

Det går inte att avgöra huruvida författaren föreställer sig att modelläsaren har några särskilda 

åsikter. Texten signalerar inte några tydliga ställningstaganden.  
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Speciella intressen hos den tilltänkta modelläsaren går tydligt att urskilja i boken. Det 

kommande yrkeslivet är ett tänkt intresse som genomsyrar flera delar boken, bland annat temat 

Yrkesliv. Det framgår även av bokens titel och förord att boken är riktad just till målgruppen 

gymnasieelever på yrkesprogram, vilket förstås förstärker detta.  

Ett av bokens teman är film där författaren diskuterar filmrepliker, filmens uppbyggnad, 

filmhistorik samt analys av film. I det här temat går man även in på dataspelens plats i 

ungdomskultur.  

Vidare ser man hur författaren kopplar till det som intresserar ungdomar idag, som exempelvis 

sociala medier och elektronik i form av mobiltelefoni.  

5.2 Svenska impulser 1 

Läroboken Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 2017) används inom kursen Svenska 1 

och riktar sig till elever vid studieförberedande program på gymnasiet. Boken är skriven av 

Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. 

5.2.1 Språkets uppbyggnad och svårighetsgrad 

Språkets uppbyggnad och svårighetsgrad inkluderar första intrycket av texten, dess uppbyggnad 

och svårighetsgrad. Precis som i föregående kapitel, där läroboken för yrkesförberedande 

gymnasieprogram analyserades, inkluderar första intrycket lärobokens framsida och förord. 

Analysen av textens uppbyggnad görs på samma sätt som med den första läroboken. De delar 

som tas upp är hur läsaren dras in i texten, textens murbruk, hur eleverna kan känna igen sig i 

texten, samspelet mellan text och bild samt förekomsten av exempel. 

I analysen av textens svårighetsgrad inkluderas svåra ord och begrepp samt meningsbyggnad. 

Lärobokens framsida 

Lärobokens framsida (se figur 4) är röd och svart med en illustration av tre ungdomar. 

Ungdomarna är skissade med vita streck och är inte färglagda. Ungdomarna skulle kunna tänkas 

ägna sig åt någon form av teater då en verkar stå på en stol och en 

annan bär en stor fluga. Den röda flugan är det enda av 

ungdomarnas klädesplagg som är ifylld och därför fångar den 

läsarens uppmärksamhet. Det är dock oklart vad den ska 

symbolisera.  

Ungdomarnas kläder är neutrala vilket gör att de skulle kunna passa 

in i vilket sammanhang som helst, om det inte vore för stolen och 

flugan. Killen längst till vänster i bilden kan anas ha etnicitet som 

svart tack vare frisyren och ansiktsdragen.  

Enligt Reichenberg (2014) bör en boks framsida visa något som 

väcker intresse är och meningsfullt för läsaren. Lärobokens bildval 

gör att författarens syfte med framsidan är något oklar och därför 

kan man ifrågasätta huruvida den uppfattas som meningsfull av 

läsaren. 

 

Figur 4 Svenska impulser 1 
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Lärobokens förord 

I förordet välkomnar författarna eleverna till sin första lärobok i kursen Svenska 1 och går 

igenom bokens innehåll:  

Svenska impulser 1 är en bok om muntlig och skriftlig framställning, kritik, litteratur och 

språklig variation. Du får många handfasta tips på hur du blir en säkrare och tryggare 

talare, hur du utvecklar ditt skrivande i olika sammanhang och hur du blir en mer aktiv 

och kritisk läsare av såväl skönlitteratur som sakprosatexter (s. 3) 

Redan i början av inledningen förmedlar författarna vad boken innehåller och vad den kommer 

att ge eleven. Vidare förmedlas en kort uppmuntran, ett hopp om att boken ska vara en 

inspirationskälla vilken ska fungera som stöttning och skapande av nyfikenhet och vetgirighet 

hos eleven. I slutet av inledningen tipsar författarna om att det i slutet av boken finns en 

grammatiköversikt och en resursdel med mallar och bedömningsmatriser.  

Inga uttryckliga läsanvisningar ges till eleverna utan här hänvisar författarna istället till lärarnas 

och elevernas eget beslut. Författarna talar direkt till eleven, vilket syns i citatet ovan. De ställer 

dock inga direkta frågor till eleven. 

Förordet förmedlar lärobokens syfte, författaren talar direkt till läsaren och ger information om 

bokens innehåll. Dessa element är viktiga för förordets funktion, enligt Reichenberg (2014).  

Dras läsaren in i texten?  

Författarna använder i stor utsträckning direkt du-tilltal med eleven för att sedan växla till mer 

formell text. Enligt Reichenberg gör detta att eleven upplever texten som mer personlig vilket 

nämns i kapitel 2.2. Nedan visas ett exempel på en text i dialogform: 

I det här kapitlet får du fundera över hur samtal vanligen går till, och hur ni kan förbereda 

och genomföra samtal i klassen där ni tillsammans utforskar och utreder en viss fråga 

eller ett visst ämne. (s. 8) 

Nedan är ett exempel på en text av mer formell karaktär: 

Ett bra sätt att utvecklas som talare är att ta emot respons från klasskamrater som har suttit 

i publiken och lyssnat. Samtidigt kan det kännas jobbigt att bli utvärderad så därför är det 

viktigt att responsen är konstruktiv och formuleras på ett trevligt och uppmuntrande sätt. 

(s. 32) 

I vissa avsnitt ställer de direkta frågor till läsaren. Exempel på frågor från avsnittet Tala inför 

andra: ”Vad får dig att känna trygghet när du ska tala i klassen? Varför kan det kännas 

obehagligt att tala i vissa situationer?” (s. 33). 

Det förekommer att författarna valt att lägga in exempeltexter med inslag av talspråk, till 

exempel följande text från avsnittet Litteraturen och läsaren: ”Hej det är jag igen. Dom 

säger det var en fucking bilbomb mannen, en bil full med fucking dynamit.” (s. 49) 

Varje kapitel inleds med en textruta med rubriken ”Ur det centrala innehållet”, vilka stolpar upp 

det centrala innehållet och kunskapskraven för respektive kapitel.  
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Textens murbruk 

I läroboken förekommer subjunktioner på många ställen som binder ihop textens huvudsatser 

och bisatser för att ge en bild av orsak och verkan. I texten jag undersökte fanns 26 stycken. 

Citatet visar på hur det kan se ut (min markering av subjunktion i fetstil): 

Enligt vissa undersökningar har kvinnor en mer lyssnande och stödjande samtalsstil, 

medan män håller en större distans, både till de ämnen som diskuteras och till de andra i 

samtalet. (s. 226) 

Än vanligare är dock lite kortare meningar som inte innehåller något murbruk, som exempelvis 

följande meningar: ”En annan skillnad är att digitala texter inte ger dig samma överblick över 

innehållet som en tryckt text” (s. 145). ”Vem du talar med och hur situationen ser ut kan också 

ha stor betydelse för hur du använder språket” (s. 204). 

Kan alla elever känna igen sig i texten? 

Läroboken ger ett inkluderande och samtidigt neutralt intryck. Valet av texter och exempel är 

neutrala och tar generellt inte ställning för någon gruppering, kultur eller åsikt. Detta beskriver 

Reichenberg (2014) som viktigt då alla kan ta till sig budskapet i texten oavsett kulturell 

tillhörighet, religiös livsåskådning eller kön.  

Författarna har dock försökt att spegla olikheter som eleverna kan tänka sig kunna relatera till. 

Ett övningsexempel tar upp utvisningshotade flyktingar i Sverige (s. 127) och det förekommer 

ett textexempel från författaren Lindsay Collen som är född i Sydafrika och uppvuxen i 

Skottland (s. 86–89). Ett annat exempel är ett debattinlägg som argumenterar för mer idrott på 

schemat i skolan, till fördel för elever från mindre bemedlade familjer som därmed inte har 

möjlighet eller råd att idrotta på fritiden (s. 129). 

Andra exempel på skildringar av olikheter är avsnittet Olika sidor av språket, som tar upp olika 

dialekter (s. 208), sociolekter (s. 216) och kronolekter vilket är språkskillnader mellan 

generationer (s. 220). Vidare tar författarna upp språk i sociala medier (s. 224) och språk kopplat 

till kön (s. 226). 

Ett fåtal ord och begrepp som författarna förväntar sig är obekanta för läsaren förklaras mycket 

kortfattat i bokens marginal, till exempel ”sänka garden – bildligt uttryck för att öppna sig, 

släppa kontrollen” (s. 13), ”novis – nykomling, nybörjare” (s. 47) eller ”diffus – oklar” (s. 197). 

I varje avsnitt finns diskussionsfrågor som sannolikt är avsedda att diskuteras i klassen.  

Samspelet mellan text och bild 

Läroboken innehåller grovt uppskattat fotografier eller illustrationer på varannan sida. 

Sammanlagt i det undersökta avsnittet fanns 2 stycken fotografier och 6 stycken illustrationer. 

Det förekommer också fält med begrepp eller information som författarna särskilt vill lyfta 

fram. Dessa är färglagda eller inramade med någon färgglad ram.  

Fotografierna är ofta kopplade till texterna och därmed placerade vid den text de ska illustrera, 

till exempel fotografiet av en gammal människa som håller i en liten hund (s. 179). Fotografiet 

finns i anslutning till en text som handlar om sällskapsdjur på äldreboenden i avsnittet 

Argumentera.  
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Texten jag undersökte kvantitativt innehöll 5 stycken abstrakta/symboliska bilder och 3 stycken 

tydliga/konkreta. Generellt ger boken intryck av att innehålla fler abstrakta än konkreta bilder. 

Flera fotografier är symboliska och tjänar till att illustrera en viss känsla den aktuella texten vill 

förmedla. De kan upplevas som abstrakta då de föreställer föremål, natur och människor på 

avstånd. Till exempel ett fotografi som visar en kille och en tjej som sitter på ett tomt golv i ett 

murat rum med högt i tak. Mitt i rummet ovanför dem svävar en stor boll av gröna och blåa 

ballonger. Bilden visas i anslutning till denna dikt av Anna Liljedahl (s. 94): 

Världen 

Hela skiten 

Alla dimensioner 

Fast just nu är det bara du och jag här 

Ett annat exempel är bilden som föreställer en vägskylt med bokstaven M, vilken används för 

att markera en mötesplats vid en smal bilväg. Sambandet mellan bilden och texten som visas 

under bilden lämnar utrymme för läsarens tolkning: 

Poesi är den sortens litteratur där friheten att göra som man vill med sin text är allra störst. En 

dikt kan handla om vad som helst och se ut nästan hur som helst. På de följande sidorna finns 

fyra korta dikter. Läs dem, gärna ett par gånger, och svara sedan på frågorna på sidan 95. (s. 

91) 

I färglagda textrutor i marginalen lyfter författarna fram och sammanfattar nyckelbegrepp som 

eleverna förväntas lära sig inom ramen för svenskkursen, till exempel: 

Texttyp är ett begrepp som används vid indelning av texter. Exempel på texttyper som tas 

upp i den här boken är referat, inlägg, debattartikel, recension och krönika. (s. 117) 

Poesi, dikt och lyrik är tre ord som används för samma sorts litteratur. Att läsa poesi är 

med andra ord samma sak som att läsa dikter. (s. 91) 

Bilder föreställande elever som läser eller skriver kan upplevas som lugna, det vill säga det 

pågår inte en massa andra aktiviteter i bakgrunden. Exempel på sådana bilder är en tjej som 

läser i ett bibliotek (s. 147), en person som skriver på en post-it-lapp (s. 115), en bok som ligger 

i någons knä (s. 53) och en person som skriver i ett skrivhäfte (s. 153). 

Multimodala texter speglar enligt Björkvall (2003) sociala strukturer och kulturer vilket blir 

tydligt i lärobokens val av studierelaterade bilder. Författarens tänkta modelläsare förefaller 

vara en elev som tillhör en studiemotiverad grupp vars kultur inkluderar att vara nöjd med 

studierna i sig, och kanske inte ha så många hobbyer vid sidan om. 

Lärobokens många abstrakta bilder lämnar utrymme för spekulation om vad deras syfte är. Det 

är svårt att avgöra på vilket sätt de kompletterar texterna. Reichenberg (2014) lyfter fram vikten 

av att bilderna kompletterar texten, inte distrahera eller ta uppmärksamheten bort från 

läsningen.  

Exempel i texten 

Det förekommer vissa vägledande exempel i texterna, både i löpande text och i samband med 

övningar och tipsrutor. Ett exempel hittar vi i avsnittet Tala inför andra (s. 25): 
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Exempel på övergångar 

● För det första… för det andra… för det tredje… 

● En annan viktig fråga är… 

● Hur kan man lösa det här? Jo, genom att… 

● En annan sak som jag vill lyfta fram är… 

● Detta får mig att tänka på… 

I avsnittet som handlar om novellers uppbyggnad presenterar författarna en novell av August 

Strindberg och pekar ut var alla obligatoriska delar finns i texten, så att eleven kan följa med 

och se hur en novell är uppbyggd (s. 80–82).  

Momentet konflikt och stegring i novellers uppbyggnad beskrivs med hjälp av flera målande 

exempel (s. 77): 

När handlingen skjuter fart etableras också handlingens konflikt. Med konflikt menas det 

som driver handlingen framåt (ett problem ska lösas, två älskande ska få varandra, ett 

brott ska klaras upp etc.). Spänningen i berättelsen stegras. Hur ska det gå? Vad kommer 

att hända? 

Författarens förväntning på modelläsarens ordförråd och förmåga att läsa mellan raderna är 

hög, vilket märks genom att exemplen inte är särskilt många. Reichenberg (2014) menar på att 

fler exempel underlättar läsningen. 

Svåra ord och begrepp 

Boken förklarar sällan svåra ord och när det förekommer ord som kan behövas förklaras sker 

det i marginalen i form av ett: ”i periferin – i utkanten” (s. 46). I texten som undersöktes 

kvantitativt fanns tre stycken förklaringar av svåra ord. Svåra begrepp förklaras ibland i 

färgglada faktarutor vid sidan av texten. Exempel på begrepp som förklaras är bland annat 

begreppet ”in medias res” i kapitlet om noveller: 

In medias res 

Att börja berättelser mitt i handlingen kallas att börja in medias res. Begreppet kommer 

från Grekland, och en av världslitteraturens mest kända böcker, Iliaden, börjar på just det 

sättet” (s. 76). 

Sammansatta ord är vanligt förekommande i boken, till exempel ord som samtalsmönster (s. 

14), samtalsanalys (s. 14), efterarbetet (s. 32) och energitillförseln (s. 36). I undersökningstexten 

hittade jag 80 stycken sammansatta ord. 

Lärobokens rubriker är beskrivande och bygger på relativt enkla ord istället för fackspråkliga. 

Till exempel ”Tala inför andra” (s. 20), ”Vanliga fel i svenska” (s. 234) och Skrivandets 

hantverk” (s. 114). Det förekommer också rubriker med endast ett ord vilka går mer rakt på sak 

vad avsnittet handlar om, såsom ”Novellen” (s. 66), ”Poesi” (s. 90) och ”Argumentera” (s. 174). 

Reichenberg (2014) trycker på vikten att inte undvika svåra ord i läroböcker i syfte att underlätta 

för läsaren, utan hellre förklara de svåra orden när de används. Detta ser vi prov på i läroboken, 

även om förklaringarna inte är så frekvent förekommande och oftast inte så ingående.  
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Meningsbyggnad 

Läroboken innehåller främst högertyngd meningsbyggnad, det vill säga att den upplevs som 

lättläst. Ett exempel på högertyngd meningsbyggnad är ”När vi pratar uppstår ofta korta pauser 

mellan orden och meningarna” (s. 14). Det finns också vissa exempel på vänstertyngd 

meningsbyggnad som i denna mening hämtad från avsnittet Att samtala: ”Att kallprata med 

människor som vi möter, i skolan, på jobbet eller vid busshållplatsen, ger oss (i bästa fall) nya 

perspektiv och ny information.” (s. 12). Antalet ord innan det finita verbet ”ger” i denna 

exempelmening är 14 stycken. Sammanlagt hittade jag 180 stycken högertyngda meningar och 

16 stycken vänstertyngda i textavsnittet som undersökts. 

Det förekommer på flera ställen i läroboken långa sammanhängande textstycken som ska visa 

på olika texttyper vilka ska användas i de olika momenten i kursen, till exempel texten som 

handlar om mobbning på nätet (s. 171–173). 

Författarna varvar korta och långa meningar. I de längre meningarna förekommer inskjutna 

förklaringar, till exempel (s. 14): 

Genom att nicka, humma och le, eller genom att skjuta in små ord som ”ja”, ”nä”, 

”absolut”, ”okej”, ”exakt”, visar den som lyssnar att den förstår och är intresserad av det 

som sägs. 

Författarna växlar mellan att skriva i dialogform och att uttrycka sig mer formellt. I varje 

kapitels inledande del uttrycker författarna sig i dialogform och adresserar läsaren som ”du”.  

5.2.2 Kunskapsnivå och förutsättningar 

I inledningen presenterar författarna boken genom att beskriva bokens innehåll och vad den 

kommer att ge eleven: ”handfasta tips på hur du blir en säkrare och tryggare talare, hur du 

utvecklar ditt skrivande i olika sammanhang och hur du blir en mer aktiv och kritisk läsare av 

såväl skönlitteratur som sakprosatexter” (s. 3).  Författarna visar tydligt på att boken riktar sig 

till en modelläsare som valt studieförberedande program på gymnasiet då fokus i boken ligger 

på svenska språket i sig och hur man kan använda det i både muntlig och skriftlig framställning. 

Den går också igenom källkritik, litteratur och variationer i det svenska språket.   

Kunskaper och kompetenser 

Förväntningarna på modelläsarens läsförståelse och ordkunskap är högre i denna bok vilket 

visar sig i att beskrivningar av svåra ord är få och beskrivs kortfattat: ”novis - nykomling, 

nybörjare” (s. 47). När författarna beskriver för eleven vad hen ska göra och hur sker detta i 

dialogform medan faktatexterna, vilka dominerar i boken, är skrivna på ett formellt språk och 

inte i dialogform. I och med att ordförklaringarna i läroboken inte är så många lämnas 

tolkningsutrymme åt läsaren. Därmed visar författaren att han förväntar sig av modelläsaren att 

hen är delaktig i att skapa texten då läsaren förväntas läsa mer mellan raderna. Denna förmåga 

till tolkning och medskapande lyfts fram av Eco och Waltå i avsnitt 2.1 ovan. 

Teckenstorleken som används i läroboken är 10 punkter och radavståndet är 1,0, det vill säga 

enkelt radavstånd.   

Associationsförmåga 

Boken innehåller många exempel på tillbakasyftningar varav de allra flesta ger intryck av att 

vara enkla att följa och som tidigare nämnts hittade jag 80st i exempeltexten. Ett exempel på 
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tillbakasyftning: ”Om jag aldrig vågar säga vad jag tycker inför mina vänner, kan de då lära 

känna mig bättre?” (s. 12). Ordet ”de” syftar tillbaka på ”mina vänner”. De flesta 

tillbakasyftningarna i boken finner vi uppdelade i två meningar, det vill säga att till exempel i 

första meningen presenteras en person med sitt namn och i mening två används ett pronomen 

som syftar tillbaka till personen i mening ett för att ge texten mer flyt och för att slippa 

upprepningar. 

Boken innehåller också texter och övningar som uppmuntrar eleverna att associera. Exempelvis 

låter författarna eleverna arbeta med sin associationsförmåga genom att ställa frågor till dem: 

”Vad får dig att känna dig trygg när du ska tala i klassen?” (s. 33). Författaren inbjuder här 

eleven att fundera och tänka tillbaka på ett tidigare tillfälle när eleven hållit tal eller genomfört 

en muntlig framställning och känt att det gått bra.  

Författarna verkar ha höga förväntningar på modelläsarens associationsförmåga när det gäller 

att koppla ihop ord med tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket syns i och med att texterna 

aldrig bryts av med ordförklaringar eller begreppsförklaringar. Äger eleven en utvecklad 

associationsförmåga kan hen förstå många ord 

genom att läsa dem i sitt sammanhang. Endast vid 

få tillfällen vid större textavsnitt finns kortfattade 

ordförklaringar inflikade vid sidan om texten där 

författarna finner det nödvändigt (s. 46–47). Ett 

exempel visas i figur 5.  

Bilderna som finns i boken är mycket abstrakta och kräver mycket av elevens 

associationsförmåga för att få en tydlig innebörd.  

Läroboken innehåller många tillbakasyftningar men inte särskilt många ordförklaringar. En 

sådan textstrategi tyder enligt Björk (2016) på att modelläsaren förväntas ha tillräcklig 

ordförståelse och djup i sitt språk, alltså en god associationsförmåga.  

Kulturell tillhörighet 

Det förekommer ytterst sparsamt med tecken på kulturell tillhörighet i text och bild. De två 

undantag som finns i boken är en bild på en kvinna klädd i en klassisk hijab (Markstedt & 

Eriksson, 2017, s. 22), huvudduk som bärs av många muslimska kvinnor, samt en bild 

föreställande en hinduisk man i en bil med en figur föreställande Ganesha, en hinduisk gudom, 

hängande i backspegeln (Markstedt & Eriksson, 2017, s. 87). 

Texterna eleverna kommer att få arbeta med i boken är skrivna av många olika författare både 

manliga som kvinnliga. Här har författarna valt att väva in svensk kultur genom att även 

presentera två texter skrivna av två av våra stora författare, August Strindberg, med novellen 

”Ett halvt ark papper” (s. 80–82) samt dikten ”I rörelse” (s.109) skriven av Karin Boye. I och 

med att boken är skriven för studieinriktade program tyder det på att det finns en förväntan hos 

författarna att eleverna har en inbyggd studiemotivation och sannolikt fattar intresse för de stora 

författarna från förr.  

Lärobokens bilder på människor visar inga tydliga spår av vare sig ungdomskultur eller 

specifika utpekande klädstilar utan människorna som representeras på bilderna är oftast 

vardagligt och neutralt klädda (s. 185). Att författarna skulle ha förväntningar på att locka 

Figur 5 Exempel på kortfattad ordförklaring 



 

30 

 

läsaren med kulturella aspekter som kläder och mode samt social media är svårt att se. Det är 

samtidigt svårt att utröna om bilder och layout återspeglar någon form av klassamhälle eller 

förväntningar på att läsaren skulle tillhöra någon specifik klass.  

Kön 

Det går inte att se utifrån texter och bilder om författarna utgår ifrån att modelläsaren skulle ha 

ett speciellt kön. På bilderna i boken är det i snitt hälften killar och hälften tjejer och texterna 

som används i boken är författade av lika många män som kvinnor. Utifrån HBTQ-perspektivet 

finns endast en bild som med lite fantasi kan tolkas som att två män kysser varandra (s. 177). I 

övrigt har man inte inkluderat dessa frågor alls. 

Åsikter och speciella intressen 

Det går inte att avgöra författarnas föreställningar om modelläsarens åsikter och 

ställningstaganden. Författarna håller sig neutrala på den punkten igenom hela boken. 

Däremot kan man tänka sig att författarna förväntar sig att eleverna är medvetna eller 

intresserade av frågor som klimatförändringar och miljö med tanke på en exempeltext från 

kapitlet ”Tala inför andra” som handlar om solenergi (s.36–38). Utöver detta är det svårt att se 

om modelläsaren skulle ha några speciella särintressen. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Det här avsnittet tar upp och diskuterar likheter och skillnader mellan läroböckerna Svenska 

impulser för yrkesprogrammen och Svenska impulser 1 samt respektive boks modelläsare. Jag 

kopplar också mina slutsatser till de teorier som ligger till grund för examensarbetet. I 

diskussionen nedan benämns böckerna av praktiska skäl som SIY respektive SI1. SIY syftar 

alltså på boken Svenska impulser för yrkesprogrammen (se figur 6) medan SI1 syftar på Svenska 

impulser 1 (se figur 7), vilket riktar sig till elever på studieförberedande program. 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av analys 

Tabell 2 nedan sammanfattar 

iakttagelserna från analysen. För 

de analysdelar som har kvantifierats anges detta kursivt i respektive 

ruta. Den kvantitativa analysen utgår från 12 sidor ur respektive läroboks kapitel Ordet är ditt, 

som handlar om muntlig framställning.  

 

 

Analysdel Svenska impulser för 

yrkesprogrammen (SIY) 

Svenska impulser 1 (SI1) 

Språkets uppbyggnad och svårighetsgrad 

Lärobokens framsida Konkret budskap, direkt koppling till 

innehåll 

Abstrakt budskap, öppet för tolkning 

Lärobokens förord Inledning ”förhoppning” om nytta 

Fokus på teman 

Explicit målgrupp 

Bokens disposition 

Fokus på nytta och resultat 

Bokens disposition 

Dras in läsaren i texten? Dialog > faktatext 

Reflekterande frågor 

Översikt inleder avsnitt 

Korta stycken 

Dialog < faktatext 

Frågor kopplade till övningar 

Kunskapskrav inleder avsnitt 

Längre stycken 

Textens murbruk Antal subjunktioner 22 st Antal subjunktioner 26 st 

Kan alla elever känna igen sig 

i texten? 

Uttalad målgrupp yrkeselever 

Svåra ord förklaras ingående 

Bilder speglar mångfald 

Reflekterande frågor 

 

Ingen uttalad målgrupp eller 

tillhörighet 

Svåra ord förklaras kortfattat, dock ej 

frekvent 

Bilder speglar mångfald 

Samspelet mellan text och bild  Konkreta bilder kopplade till texten 

Bilder speglar spontanitet och aktivitet 

Faktarutor bryter av texter 

Abstrakta bilder, öppet för tolkning 

Bilder speglar struktur och ordning 

Figur 6 Svenska impulser för 
yrkesprogrammen 

Figur 7 Svenska impulser 1 
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Antal fotografier 5 st 

Antal illustrationer 3 st 

Antal konkreta bilder 5 st 

Antal abstrakta bilder 3 st 

Faktarutor i periferin för att ge plats 

åt längre texter 

 

Antal fotografier 2 st 

Antal illustrationer 6 st 

Antal konkreta bilder 3 st 

Antal abstrakta bilder 5 st 

Exempel i texten Många konkreta exempel 

Kortfattat exempel om noveller 

 

Antal exempel 22 st 

Konkret och målande exempel om 

noveller 

Ej många vardagsexempel 

 

Antal exempel 22 st 

Svåra ord och begrepp Fler ordförklaringar 

Konkreta, lättsamma rubriker 

 

Antal sammansatta ord 72 st 

Antal förklaringar av svåra ord 1 st 

Färre ordförklaringar 

Konkreta, lättsamma rubriker 

 

Antal sammansatta ord 80 st 

Antal förklaringar av svåra ord 3 st 

Meningsbyggnad Generellt högertyngd 

Kortare meningar och stycken 

Få inskjutna förklaringar 

 

Andel vänstertunga meningar 9% (181 

högertunga, 18 vänstertunga) 

Andel långa meningar 28% (52 långa, 

137 korta) 

Antal inskjutna förklaring 17 st 

Både höger- och vänstertyngd 

Längre meningar och stycken 

Något fler inskjutna förklaringar 

 

Andel vänstertunga meningar 9% 

(180 högertunga, 16 vänstertunga) 

Andel långa meningar 29% (57 

långa, 140 korta) 

Antal inskjutna förklaring 14 st 

Kunskapsnivå och förutsättningar   

Kunskaper och kompetenser Lägre förväntningar på förkunskaper 

Större text och större radavstånd 

Dialogform dominerar 

Högre förväntningar på förkunskaper 

Mindre text och enkelt radavstånd 

Formellt språk dominerar 

Associationsförmåga Få tillbakasyftningar 

Fler ordförklaringar 

Övningar av associationsförmåga 

 

Antal tillbakasyftningar 19 st 

Fler tillbakasyftningar 

Färre ordförklaringar 

Associationsförmåga förväntas finnas 

 

Antal tillbakasyftningar 30 st 

Kulturell tillhörighet Fokus på yrke, film, ungdomskultur 

Bilder speglar mångfald 

Tema förberedelser inför nationella 

prov 

Bilder speglar mångfald 

Kön Balanserad bild 

Bilder som bryter mot könsroller 

Balanserad bild 

Åsikter och speciella intressen Yrke, film, ungdomskultur Solenergi, i övrigt svårt att utläsa 

Tabell 2. Analysresultat 
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Språkets uppbyggnad och svårighetsgrad 

Lärobokens framsida 

Båda böckernas framsidor bygger på liknande layout med få grundfärger och tre personer som 

är avbildade på samma sätt, tecknade med vita linjer som inte är ifyllda.  

SIYs gröna och svarta bakgrundsfärg för tankarna till arbetskläder med klara signalfärger vilka 

brukar användas vid byggen och olika hantverksyrken. Jag tolkar in att författarens intention 

med bilderna är att de skapar igenkänning hos eleverna i och med att de har valt en 

gymnasieinriktning som har med ett konkret yrke att göra. Bilden lämnar inget större utrymme 

för tolkning utan visar tydligt att de tre personerna ägnar sig åt utövandet av varsitt yrke. 

SI1s bakgrundsfärg är röd och svart. Här är det svårare att hitta en gemensam nämnare för de 

tre avbildade personerna. Med lite fantasi skulle man kunna tolka in att de övar in någon form 

av teater eller framträdande, men det är enbart på grund av mittenfigurens stora röda fluga och 

stolen som en av personerna skulle kunna balansera på. Bilden lämnar därmed större utrymme 

för tolkning jämfört med SIY vilket kan bero på att många elever som läser vid 

studieförberedande program ännu inte har bestämt sig för vad de vill arbeta med i framtiden. 

För många av dem väntar troligtvis ytterligare studier efter gymnasiet innan de slutligen börjar 

arbeta. Intrycket av framsidan blir därmed att författaren föreställer sig en modelläsare som 

ännu inte har valt inriktning och därför inte vill exkludera elever genom att avbilda personerna 

på bilden i en allt för snäv yrkesroll.   

Lärobokens förord 

I båda läroböckernas förord presenteras bokens syfte och innehåll och vad böckerna är tänkta 

att ge eleven. Båda böckerna lämnar öppet för att det är läraren och eleverna själva som 

bestämmer i vilken ordning böckernas delar ska studeras. Detta är något som Reichenberg tar 

upp, det vill säga att förordet kan ge vägledning i hur man ska läsa boken. Se avsnitt 3.2 ovan. 

Förorden skiljer sig på flera punkter, bland annat när det gäller antydan om författarnas 

förväntningar på läsarna. Författaren till SIY säger på sida tre att ”Förhoppningsvis ska den här 

boken fungera som kunskapsbas och stöd för dig…” vilket pekar på att han inte har en självklar 

förväntning på att alla elever kommer att bry sig, ta till sig eller engagera sig i svenskämnet. 

Man skulle kunna tolka in att författarna saknar tillit till motivationen hos den som ska läsa 

boken. I SI1 fokuserar författarna mer på slutprodukten och det som eleverna ska uppnå genom 

att ta sig igenom boken. De förtydligar att boken ger handfasta tips och verktyg så att eleverna 

kan bli säkrare och tryggare talare, utveckla sitt skrivande, bli kritiska läsare och så vidare.  

En uttalad modelläsare finner vi i SIY som är särskilt skriven för elever som läser på 

yrkesprogram. Ett exempel på en anpassning till den specifika målgruppen är att boken lockar 

till läsning med särskilda teman som yrkesliv och film. SI1 har ingen explicit målgrupp men 

ger ändå vissa ledtrådar genom de val av teman som presenteras i förordet. Temat sanningar 

och lögner inkluderar texter och uppgifter som, enligt författaren, påminner om nationella 

provet och därmed ska ge goda förutsättningar för att klara kommande nationella prov. Här 

ligger alltså fokus mer på kunskapskrav och prestation jämfört med SIY.  

Även i SIY nämner författaren att bokens kapitel kommer att innehålla uppgifter av olika slag. 

Nationella prov omnämns inte och som läsare är det lätt att missa förekomsten av uppgifter i 

och med att de presenteras så pass kortfattat och i förbifarten. Möjligen vill författaren 

poängtera att uppgifterna finns men vill samtidigt ta bort fokus från vad eleven måste prestera. 
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Jag tolkar det som författarens intention att inte skapa prestationsångest eller motvilja till 

svenskämnet.  

Dras läsaren in i texten?  

I båda böckerna håller författarna dialog med läsaren vilket kan tänkas skapa viss trygghet för 

läsaren och en upplevelse av ett personligt möte mellan författare och läsare. Det förekommer 

också direkta frågor, exempel på talspråk och val av moderna texter vilket sannolikt kan få 

ungdomarna att känna igen sig i sin egen vardag. 

Dialoger förekommer genomgående genom hela SIY, även i arbetsuppgifter och faktatexter 

inför arbetsuppgifterna. Jag tolkar det som att författaren vill ge upplevelsen av att ha en lärare 

på plats som beskriver det hela. Också SI1 innehåller dialoger men här varvar författarna oftare 

med rena faktatexter som inte är i dialogform. Läsupplevelsen är att majoriteten av texterna i 

SI1 inte är skrivna i dialogform. SIYs många texter i dialogform kan tolkas som att författarna 

håller eleven i handen genom läsningen för att ge trygghet och underlätta läsningen. Det tyder 

på att SI1s förväntningar på elevernas trygghet ligger i deras egna förkunskaper snarare än i 

författarnas vägledning. Förväntningarna verkar vara större på elevernas förmåga att klara av 

texten på egen hand och därför läggs mindre fokus på att vägleda och mer fokus på 

förväntningar och kunskapskrav. 

Författarens ledtrådar och vägledning om kommande innehåll förekommer i båda läroböckerna 

men på lite olika sätt. I SIY inleds varje kapitel med en textruta som beskriver vad kapitlet 

kommer att handla om. Sådana textrutor saknas i SI1. Min tolkning är att författarna drar in 

eleverna i texten genom att förbereda dem på vad som ska komma och på så vis locka eleverna 

till vidare läsning. Min tolkning är att författaren till SIY redan tidigt vill motivera eleverna och 

förklara varför det är viktigt och intressant att gå igenom momentet. Det vill säga att nyttan med 

momentet ska vara tydligt även för eleven vars mål är att bli lastbilschaufför eller svetsare. Min 

tolkning är att SI1s modelläsare är en elev som är så pass studiemotiverade att det inte är lika 

nödvändigt för författarna att motivera eleverna inför varje kapitel.  

I SI1 inleds istället varje kapitel med centralt innehåll och de kunskapskrav som gäller för de 

moment som kapitlet tar upp. Centralt innehåll och kunskapskrav omnämns inte i SIY. Här 

märker man att SI1s författare tänker sig att modelläsarna är resultatinriktade och därmed 

motiveras av att läsa om kraven så att de kan anpassa sina arbetsinsatser för att kunna leva upp 

till kraven. Ett syfte med studieförberedande program är att utbildningen ska resultera i de betyg 

som behövs för att kunna studera vidare på högskolenivå. Därav SI1s fokus på prestation och 

krav och på de uppgifter som eleverna ska göra. Fokus vid de yrkesförberedande programmen 

är att ta sig igenom utbildningen i sig, inte de teoretiska kunskaperna och betygen i sig. 

Genomgången utbildning är ofta inträdesbiljetten till yrkeslivet, oavsett betyg.  

Längden på sammanhängande textstycken skiljer sig åt mellan de båda böckerna. I SIY bryts 

texten frekvent av textrutor och mindre uppgifter vilket gör att det blir mycket få längre 

sammanhängande textstycken. Min tanke är att författaren vill skapa en variation för att behålla 

läsarnas intresse och förhindra att de tappar fokus. Kanske är författarnas tanke att även elever 

med koncentrations- och inlärningssvårigheter på så sätt ska kunna hänga med i läsningen. De 

regelbundna pauserna i läsningen gör sannolikt att alla elever fångas upp och inte halkar efter, 

något som kan kontrolleras av läraren då övnings- och reflektionsuppgifterna uppmuntrar till 
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samtal och reflektion individuellt och i grupp i klassrummet. SI1s färre avbrott i texten tyder på 

att författarna har högre förväntningar på elevernas uthållighet och läsförmåga, och därför inte 

behöver stanna upp lika ofta i texten.  

Textens murbruk 

Murbruk, till exempel subjunktioner, förekommer i båda böckerna men lite mer frekvent i SI1. 

Läsningen av SI1 upplevs därför som mer utmanande för läsaren vilket sannolikt blir en träning 

av elevens förmåga att läsa och förstå lite mer avancerade texter med längre meningar. Men när 

en elev behärskar subjunktioner blir däremot texten mer lättläst i och med att syftet med 

subjunktioner är bland annat att koppla huvudsats med bisats och ger på så vis en text mer 

variation. Texten i SIY upplevs som mer förenklad och det är enkelt att ta sig igenom hela 

boken, vilket tyder på att författaren förväntar sig att modelläsaren behöver den typen av 

förenklingar för att kunna ta till sig texten. Nackdelen är förstås att eleverna inte utmanas och 

ges möjlighet att avancera sitt språk.  

Kan alla elever känna igen sig i texten? 

Ingen av läroböckerna verkar vara skrivna för någon specifik gruppering, utan riktar sig till alla 

oberoende av kultur, språk, kön et cetera. Texterna ger intrycket av att alla typer av läsare ska 

kunna ta till sig dem.   

I SIY märks det till exempel i valet av texten och citaten som handlar om att vara ny på 

gymnasiet. Texten antyder att det är nervöst för alla elever att börja på gymnasiet, oavsett vem 

man är. Eftersom liknande exempel saknas i SI1 skulle man som läsare (av båda böckerna) 

kunna tolka in att författaren ser elever som söker in till yrkesprogrammen som lite otryggare 

och därför behöver ett tröstande och lugnande textavsnitt som hjälper dem att känna sig hemma 

i den nya miljön.   

Ett viktigt undantag från den allmänt inkluderande hållningen är förstås SIYs uttalade 

modelläsare som en blivande yrkesarbetare. Sannolikt upplevs dock inte detta som 

exkluderande eftersom boken bara ska läsas av elever vid yrkesprogrammen och inte av elever 

som siktar på högskolestudier. Inriktningen mot yrkeselever märks tydligt på valet av texter och 

inte minst i tema yrkesval.   

I SI1 finner vi vissa bilder som speglar etnisk och religiös mångfald. Till exempel bilden av en 

tjej med slöja och till synes en indier i en bil. Personerna lyfts inte fram tillsammans med någon 

värdering eller i något visst sammanhang utan visas i ett helt neutralt sammanhang. Det görs 

ingen beskrivning av religion utan fokus ligger på människorna.  

Svåra ord och begrepp förklaras i båda böckerna men på olika sätt. I SIY ges vissa ord stort 

utrymme och bryter av kapitlet med en ingående förklarande text. I SI1 ges ordförklaringar inte 

så stort utrymme, utan förklaras bara av korta synonymer i marginalen. Detta uppfattas som ett 

sätt att snabbt och smidigt fånga upp elever som eventuellt saknar dessa förkunskaper, för att 

se till så att alla är med på tåget innan läroboken går vidare till nästa avsnitt. Samtidigt uppfattas 

sannolikt inte förklaringarna som alltför störande för eleverna som redan kan orden. 

Skillnaderna signalerar, enligt mig, något om författarnas olika förväntningar på modelläsarna 

av de två böckerna. Sannolikt har författarna lägre förväntningar på yrkeselevernas 

ordförståelse, eftersom de är mer noggranna med förklaringarna av vissa nyckelord. Kanske 
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tänker sig författarna att elever med olika inlärningssvårigheter i större utsträckning söker sig 

till yrkesförberedande program för att studierna är enklare där med mer fokus på praktik än 

teori.   

Reflekterande frågor förekommer i SIY och är ett sätt för författarna att göra texten 

inkluderande. I SI1 förekommer inga sådana frågor utan snarare frågor som fokuserar på 

uppgifterna och momenten i boken. Sannolikt lyser en lägre förväntan på yrkeseleverna igenom 

även här då syftet med de reflekterande frågorna är att ge eleverna en förståelse av momentet 

genom att koppla sin egen erfarenhet till det som de ska lära sig. Detta verkar författarna anse 

inte behövs i samma utsträckning för de elever som läser vid studieförberedande program.  

Samspelet mellan text och bild 

Båda läroböckerna innehåller många bilder med olika motiv. Fotografier som visar människor 

verkar vara genomtänkta och menade att spegla mångfald. I SI1 finns en bild som kan tolkas 

vara HBTQ-inspirerad, vilket saknas i SIY. 

Händelserika och actionfyllda bilder är något som kännetecknar SIY, medan bilderna i SI1 

snarare signalerar lugn och ordning. I SIY visas exempelvis en grupp ungdomar som är 

hopträngda och parallellt sysslar med olika aktiviteter i ett bibliotek. En annan bild visar en tjej 

som läser en bok på en matta i en gympasal där det pågår aktiviteter runt omkring. I SI1 visas 

till exempel en ensam, lugnt läsande person i ett bibliotek. Anledningen till dessa skillnader i 

bildernas motiv tolkas som att författarna förväntar sig att yrkeselever är lite mer rastlösa och 

ostrukturerade. Genom att presentera bilder som kombinerar läsning och skrivande i 

kombination med liv och rörelse så utmanar författarna normer. Läsning måste inte ske när det 

är lugn och ro, utan huvudsaken är att man läser oavsett omgivning. Det kan också vara så att 

författaren av SIY räknar med att modelläsaren inte lockas och motiveras av läsande och 

skrivande i sig utan att det krävs en koppling till det coola, roliga och äventyrslystna. SI1 ger 

tvärtemot intrycket av att läsandet och skrivandet som tillräckligt lockande för modelläsaren i 

sig och därför inte behöver kopplingen till alla aktiviteter runt omkring.  

Kopplingen mellan text och bild är tydlig och konkret i SIY. De flesta bilder visar motiv som 

är direkt kopplade till texterna för att förtydliga och understryka, och de lämnar inte mycket 

utrymme för egna tolkningar. I SI1 är kopplingen mellan text och bild inte lika stark utan lämnar 

desto mer till betraktaren att tolka vad bilden och dess syfte handlar om. Det krävs helt enkelt 

mer hjärngympa för att försöka koppla bilderna till texterna, jämfört med SIY. Den starka 

kopplingen mellan text och bild i SIY har mycket att göra med bildernas konkreta motiv såsom 

skildringar av ungdomar i olika situationer. I ett fåtal fall används även abstrakta bilder för att 

beskriva exempelvis känslostämningar som tas upp i texten. Den svagare kopplingen mellan 

text och bild i SI1 kan förklaras av att många bilder har ett abstrakt och ibland svårtolkat motiv. 

Här ställs större krav på att modelläsaren kan tänka själv och bilda sin egen uppfattning om 

kopplingen mellan texterna och bilden. Eftersom abstrakta bilder kräver mer egen 

slutledningsförmåga kan man tänka sig att författarna förväntar sig att den förmågan skiljer sig 

åt mellan läsarna av de båda böckerna. Förmågan ställs mer på prov i SI1 än i SIY. En parallell 

skulle kunna dras mellan SIY och funktionen hos en serietidning, där varje serierutas bild är 

direkt kopplad till texten i rutan, vilket kräver minimal ansträngning och tolkning. Det går att 

hänga med i en serietidning till och med utan att läsa texten, eftersom läsaren får sammanhanget 

i stora drag genom att titta på bilderna. På samma sätt får läsaren av SIY en översikt av till 

exempel ett uppslag i boken endast genom att titta igenom bilderna och textrutorna.  
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Båda böckerna innehåller ett antal färgade faktarutor, men i större utsträckning i SIY. 

Läsupplevelsen liknar i viss mån upplevelsen av att ta till sig affärers reklamblad och affischer. 

Här kan man se att modelläsaren är en person som lätt fångas av de många färger och korta 

målande texter som presenteras i boken. I SI1 förekommer färgade textrutor, men lite mer 

sparsamt så att dessa inte bryter av texten lika ofta. En orsak till denna skillnad skulle kunna 

vara författarnas förväntningar på att yrkeselever oftare behöver en morot för att motiveras att 

läsa, lära och driva framåt i arbetet. De färgade textrutorna skulle kunna fylla en sådan 

motiverande funktion då de är lätta att ta till sig. I SI1 verkar författarna istället se 

upplysningarna om det centrala innehållet och kunskapskraven som tillräckliga morötter för 

bokens modelläsare. 

I båda läroböckerna förekommer ikoner som symboliserar olika moment, till exempel en 

pratbubbla som symboliserar muntliga övningar eller en penna som symboliserar 

skrivövningar. Denna typ av ikoner förekommer oftare i SIY än i SI1, vilket beror på att 

författarna av den sistnämnda som tidigare nämnts har valt att inte bryta av texten så ofta. 

Därmed blir det naturligt att ikonerna inte förekommer lika ofta. Förväntningarna enligt min 

tolkning, är så mycket högre på SI1s modelläsare att de inte behöver stanna upp och öva i 

samma utsträckning som SIYs modelläsare. 

Exempel i texten 

Exempel förekommer i båda böckerna men det skiljer sig åt i viss mån. SI1 går i vissa lägen in 

på fler detaljer än SIY, vilken istället tenderar att vara mer svepande och stanna vid helheten. 

Ett exempel är avsnittet om novellen, vilket förekommer i båda böckerna. SI1 går djupare in i 

novellens kännetecken och tar upp fem kännetecken på en novell. SIY tar endast upp fyra 

kännetecken, vilket beror på att kännetecknen Begränsad tid och Begränsad miljö har slagits 

ihop till en punkt. SI1 beskriver med flera målande beskrivningar hur novellens kännetecken 

kan se ut vilket ger en konkret och begriplig bild av hur man faktiskt kan tillämpa dem. I SIY 

tas kännetecknen upp men beskrivningen är betydligt kortare och saknar exempel på hur de kan 

se ut när de tillämpas i en novell. Det gör att texten blir kortare men samtidigt mer svårbegriplig. 

Sannolikt förutsätter författarna av SI1 att modelläsaren är vetgirig och motiverad att själv 

pröva på skrivandet av egna noveller. Det kan vara en anledning till att exemplen broderas i 

mer detalj. Det är troligtvis högre sannolikhet att läsaren av SI1 kommer att ha nytta av och 

använda kunskaperna om novellskrivande i framtiden, medan den förväntningen inte finns på 

modelläsaren av SIY.  

I SI1 är det mycket fokus på det abstrakta i texterna, såsom centralt innehåll, de olika momenten 

i sig på kursen, och övningar för att leva upp till kunskapskrav. Till skillnad från SIY så 

förekommer inte särskilt många exempel där läsaren uppmanas att fundera och reflektera utifrån 

sin egen vardag. Det förekommer inte heller i någon större utsträckning kopplingar till ”coola” 

ungdomstrender vilket det finns mycket av i SIY. Författarna av SIY förväntar sig möjligen att 

bokens läsare har mer fokus på fritidsintressen som umgänge med kompisar, sms, sociala 

medier, film och det kommande yrket, än vad de har på skolan i sig. Kopplingar till 

fritidsintressen kan vara ett sätt att väcka intresset för läsningen eftersom det kan tänkas bli mer 

intressant att läsa om sådant man är bekant med. SI1s författare verkar å andra sidan förvänta 

sig att bokens modelläsare är intresserade av att lära och läsa redan innan boken öppnas, och 

därför behövs inte så många anspelningar på fritidsintressen för att väcka intresset.  
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Svåra ord och begrepp 

I båda böckerna finns ett avsnitt där författarna tar upp olika exempel på hälsningsritualer. En 

skillnad som sticker ut mellan böckerna är att författaren till SIY valt att beskriva begreppet 

”dunka varandra i ryggen” mer ingående genom att inom parentes beskriva företeelsen som att 

”grabbkramas”. I SI1 finns inte denna parentes med då författarna sannolikt förväntar sig att 

eleverna redan är bekanta med begreppet ”dunka varandra i ryggen”.  

När svåra ord förekommer i SIYs texter bryter författaren av texten med ett avsnitt där det svåra 

ordet förklaras ingående med både synonymer och exempel. Vissa ord beskrivs istället i 

marginalen genom att det kopplas ihop med synonymer. I SI1 har författarna genomgående valt 

att förklara svåra ord i på detta sätt, det vill säga att visa på ordets synonymer i marginalen. 

Författarna väljer att inte bryta av texterna i SI1 med långa ordförklaringar eller textbegrepp 

utan förväntar sig troligtvis att eleverna redan har kännedom om dessa ord och begrepp eller 

helt enkelt listar ut det genom att läsa mellan raderna och utgå ifrån sammanhanget. I de 

undantagsfall författarna behöver förklara begrepp görs det i en färgad textruta vid sidan av 

texten.  

Förekomsten av sammansatta ord i SIY är mer sparsam än i SI1. I och med att sammansatta ord 

gör texten mer svårläst kan man se att författarna inte har samma förväntningar på elevernas 

läsförståelse i SIY, som i SI1.   

Vad gäller rubrikerna har författarna till båda böckerna valt att sätta rubrikerna på liknande vis. 

Rubrikerna är lättsamma och baserad på vardagsspråk vilket gör dem enklare att förstå. 

Meningsbyggnad  

Båda böckerna innehåller både högertyngda meningar vilka är lätta att läsa, och vänstertyngda 

meningar vilka upplevs som mer svårlästa.  

Det förekommer fler längre sammanhängande stycken i SI1 jämfört med SIY. Detta pekar på 

att SI1s författare har högre förväntningar på sin modelläsares ordförståelse och läsvana jämfört 

med förväntningarna som SIYs författare har på sin modelläsare.  

I både SIY och SI1 förekommer inskjutna förklaringar i texterna för att förtydliga det som 

skrivits. I textavsnitten som undersöktes kvantitativt återfanns 17 stycken inskjutna förklaringar 

i SIY och 14 stycken i SI1. 

Kunskapsnivå och förutsättningar 

Kunskaper och kompetenser 

I SIY ser man tydligt att författaren har en lägre förväntning på modelläsarens kunskaper och 

kompetenser, vilket synliggörs genom att texterna är förhållandevis korta och bryts ofta av med 

förklaringar av ord och begrepp. I SI1 är texterna betydligt längre och bryts generellt inte upp 

av ordförklaringar.  

Andra tydliga skillnader mellan böckerna är textstorleken och radavståndet. I SIY är 

teckenstorleken 11 punkter och radavståndet 1,15 Jämfört med SI1 där teckenstorleken är 

endast 10 punkter och radavståndet är 1,0 eller enkelt radavstånd. Det gör att SIYs texter blir 

kortare och mer lättlästa när det är mer luft mellan raderna och texten är större. Skillnaderna 

gör det tydligt att förväntningarna på modelläsarens läsförmåga är lägre i SIY jämfört med SI1.  
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En annan stor skillnad är att i SI1 är de texter som beskriver vad eleverna ska göra skrivna i 

dialogform och själva faktatexterna är skrivna på ett formellt språk. SIY är skriven i dialogform 

genom hela boken. Jag tolkar det som att författaren vill förmedla en trygghetskänsla genom att 

ge ett sken av att han håller eleven i handen igenom hela SIY medan SI1s förväntningar på 

modelläsaren är att hen ska kunna stå på egna ben i mycket större utsträckning. 

Associationsförmåga 

I båda läroböckerna uppmuntras eleverna att arbeta med sin associationsförmåga. 

Tillbakasyftningar av enklare slag förekommer oftare i SI1 jämfört med SIY där de förekommer 

mer sällan. Det kan tolkas som att SI1s läsare har mer nytta av en god associationsförmåga än 

yrkeseleverna. Det kan vara ett sätt att träna eleverna vid studieförberedande program inför 

läsning av mer avancerade texter som används vid högskolestudier. Den förväntningen på SIYs 

modelläsare saknas.  

Ju fler ordförklaringar som boken tar upp, desto mindre utrymme lämnar författarna till läsarens 

tolkning och förmåga att associera och läsa mellan raderna. I SI1 förekommer endast kortfattade 

synonymförklaringar i marginalen vilket kan tolkas som att författarna förväntar sig mycket av 

sina modelläsares associationsförmåga och erfarenheter. De låter läsarna själva få utläsa och 

tolka orden i sitt sammanhang. I SIY ges ordförklaringar större utrymme och modelläsaren 

förväntas inte själv kunna förstå orden genom att se dem i sin kontext. Orsaken till detta kan 

vara tvetydig. Antingen anser författaren att eleverna inte behöver denna förmåga i särskilt stor 

utsträckning inför deras kommande yrkesliv, eller så tjänar ordförklaringarna till att avancera 

elevernas ordförråd och associationsförmåga. Ordförklaringarna skulle således kunna fungera 

som verktyg för att förbättra ordförråd och i sin tur associationsförmågan. 

SIY innehåller en typ av uppgift där eleven får öva på sin associationsförmåga med hjälp av en 

tecknad serie. Genom att använda detta välkända format i uppgiften så sammanfattar författaren 

den röda tråden i Bibeln med hjälp av en typ av association som eleven förväntas vara bekant 

med. Den här typen av associationsövningar saknas helt i SI1. 

Kulturell tillhörighet 

Båda läroböckerna är skrivna på ett inkluderande sätt vilket gör att alla läsare oavsett kulturell 

tillhörighet bör känna igen sig i texterna. SIY utmärker sig dock eftersom den är särskilt inriktad 

mot elever vid yrkesprogrammen. Författarens föreställningar om dessa elevers kultur speglar 

sig ibland annat vissa val av texter. Vissa valda poesistycken antyder att modelläsaren i detta 

fall är intresserad av sex och är van att uttrycka detta i mycket explicita termer. Denna typ av 

grabbiga jargong skulle kunna föra tankarna till de hantverksyrken och fabriksyrken som ofta 

domineras av manliga arbetstagare. Mot bakgrund av #metoo-rörelsen känns detta exempel på 

kärleksdikt malplacerad. Vidare verkar författaren utgå från att modelläsaren är intresserad av 

yrkesliv, film och ungdomskultur i form av sociala medier, datorspel, mobiltelefoner och 

klädstil. Liknande spår av förväntad kulturell tillhörighet saknas i SI1. 

Kön 

Det finns få tecken i båda böckerna att den tilltänkta läsaren skulle ha ett specifikt kön, utan 

böckerna är skrivna till alla läsare oavsett vilket kön läsaren identifierar sig med. SIY utmärker 

sig något genom att kasta om vissa könsroller i klassiska yrken som exempelvis en tjej som 

maskinförare och en manlig florist. Författarnas syfte med detta är sannolikt att skapa en känsla 

av att alla yrken är öppna för alla intressenter, oavsett kön. Däremot kan man skönja en grabbig 
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jargong i dikten om killen som vill ha sex. Visserligen kan tjejer också vara intresserade av sex 

men exemplet för mina tankar tillbaka till en matsal på en mansdominerad arbetsplats jag 

arbetade på en gång i tiden. Matsalens väggar var tapetserade med bilder på nakna kvinnor, 

vilket skulle kunna uppfattas stötande av kvinnor. Vi hade visserligen en kvinnlig hantverkare 

på arbetsplatsen men hon hade inga problem med bilderna då hon var lesbisk. 

SI1 visar en bild som skulle kunna vara en referens till HBTQ-rörelsen. Här finns dock ett 

element av tolkning eftersom det inte är helt säkert vilka kön som personerna på bilden har. Det 

skulle kunna föreställa två män som kysser varandra, men skulle lika gärna kunna vara en man 

och en kvinna. Om det är en HBTQ-anspelning så är det i så fall den enda i de båda böckerna. 

Åsikter och speciella intressen 

Åsikter och speciella intressen är enklare att utläsa ur SIY. Framför allt för att boken 

genomsyras av temat Yrkesliv men också för att boken tar upp teman som film och andra 

företeelser från ungdomskulturen som sociala medier, datorspel och mobiltelefoner. 

SI1 är svårtolkad på den här punkten. Möjligen kan man tolka in att modelläsaren är intresserad 

av klimatfrågor med tanke på att en av de utvalda texterna handlar om solenergi.  

Övriga iakttagelser vid jämförelse av böckerna 

När författaren till SIY presenterar olika texter som noveller och dikter vilka eleverna ska arbeta 

med, presenterar han texterna utan att nämna författarna vid namn. I de fall han presenterar 

författarna är namnen helt okända för mig. Författarna i SI1 presenterar däremot författarna till 

samtliga texter och har också till skillnad från SIY vävt in klassiska kanon, bland annat en 

novell skriven av August Strindberg och en dikt skriven av Karin Boye. Jag tolkar detta som 

att modelläsaren av SI1 antas vara mer intresserad av klassiska författare och författare generellt 

medan modelläsaren av SIY inte förväntas ha någon större nytta av eller intresse för författarna. 
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7. Avslutande sammanfattning 

Svenska impulser för yrkesprogrammen är skriven för elever som söker till yrkesprogrammen i 

gymnasiet men valt bort högskolebehörighet. Det märks att författarens modelläsare utgörs av 

elever vars mål är att efter avslutad utbildning börja arbeta med det yrke de valt att utbilda sig 

inom så fort som möjligt. Dessa elever läser enbart Svenska 1 och boken som skrivits för dem 

är anpassad så att de kan genomgå utbildningen så snabbt som möjligt med så få hinder som 

möjligt.  

Detta märks tydligt i bokens disposition och utförande. Vid vidare analys av boken blir det 

tydligt att författaren inte har så höga förväntningar på elevernas förkunskaper och läsförståelse. 

Man kan associera bokens utförande till en lärare som leder eleven genom hela utbildningen. 

Kort och gott ser man att syftet med boken är att ge eleverna ett hum om svenskämnet och att 

kursen ska ge eleverna de nödvändiga byggstenar som behövs för att klara sig i arbetslivet.  

I Svenska impulser 1 är det tydligt att författarens intention är att skriva boken till en 

modelläsare vars slutmål är högre studier. Det framträder genom författarnas högre 

förväntningar på eleverna när det gäller läsförståelse, ordkunskaper samt förkunskaper. Jag 

tolkar det som att förväntningarna på att eleverna ska kunna stå på egna ben är högre jämfört 

med boken som riktar sig till yrkeselever. Vidare är Svenska impulser 1 mer resultatinriktad 

och fokuserar på kunskapskraven. Syftet med boken är att ge eleverna de byggstenar de behöver 

för att längre fram kunna tillgodogöra sig undervisningen i kursen Svenska 2 av de sammanlagt 

tre kurser som bland annat krävs för att få högskolebehörighet.   

Från början var tanken med reformen som resulterade i läroplanen Gy11 att eleverna fortare 

skulle komma ut i arbetslivet genom att förenkla och skala av stora delar av de teoretiska bitarna 

i utbildningen. Frågan man bör ställa sig är om utbildningen verkligen blir enklare om den 

förkortas? I denna uppsats har det konstaterats att ju mer man tar bort från en text desto större 

krav ställs på läsarens förförståelse och förkunskap för att texten ska bli begriplig.  

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om en utbildning eller en text 

uppfattas som lättare bara för att man förkortar den och utelämnar vissa moment. Intervjuer 

med lärare och elever skulle kunna ge svar på detta och skulle kunna komplettera detta 

examensarbete genom att utröna om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 

Ett annat förslag skulle kunna vara att undersöka effekterna av läroplan Gy11. Uppfyllde 

reformen de förväntningar dåvarande regering hade på den? Blev resultatet fler sökningar till 

yrkesprogrammen eller blev de färre och hur många lyckades fullfölja sina utbildningar? 

Ytterligare en fråga som skulle kunna lyftas är hur stor risken är att eleverna som får det bantade 

yrkesinriktade programmen presenterade för sig väljer att komplettera med 

högskoleförberedande kurser för att inte känna sig som andra klassens elever? Risken i det här 

fallet handlar alltså om att Gy11 inte uppfyller sitt syfte, det vill säga att yrkeseleverna snabbare 

och enklare skulle ta sig igenom sin utbildning. Kan det vara så att resultatet av Gy11 därmed 

har blivit en förändring av söktrycket till dessa förenklade utbildningar? 

Mina personliga slutsatser är att det är positivt för yrkeseleverna att kunna komma ut i 

arbetslivet så fort som möjligt när yrkesutbildningen är klar. Frågan jag ställer mig är dock vad 

som händer den dag de kanske ångrar sitt yrkesval och vill byta inriktning. Saknar de 
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högskolebehörighet på grund av att de inte har valt att komplettera med Svenska 2 och 3, är 

vägen lång för att få den behörigheten. Jag ser en viss risk att eleven, beroende på vilken 

yrkesutbildning hen valt, kan bli låst till en viss geografisk plats beroende på var jobben finns. 

Samtidigt ser jag en risk att en elev som gått en bantad utbildning i svenska riskerar att bli 

språkligt begränsad i framtiden. Så frågan kvarstår, är det allt igenom positivt att ta genvägar i 

utbildningen?  

Detta examensarbete skulle kunna användas som inspiration och för att förenkla processen för 

lärare i valet av läroböcker, med tanke på att granskningsansvaret numera vilar på lärarna istället 

för staten. Examensarbetet kan förhoppningsvis också inspirera till vidare forskning inom 

samma ämnesområde. 
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Bilaga 1. Protokoll kvantitativ textanalys 

Analysdel SIY SI1 

Antal subjunktioner 22 st 26 st 

Antal exempel 22 st 22 st 

Antal sammansatta ord 72 st 80 st 

Antal högertyngda respektive 

vänstertyngda meningar 

Ca 9 % vänstertyngda 

meningar 

181 st högertyngda och 18 st 

vänstertyngda 

Ca 9 % vänstertyngda 

meningar 

180 st högertyngda och 16 st 

vänstertyngda 

Meningslängd 

Antal korta (färre än eller lika 

med 14 ord) respektive långa 

meningar (fler än 14 ord) 

Ca 28 % långa meningar 

52 st långa och 137 st korta 

Ca 29 % långa meningar 

57 st långa och 140 st korta 

Antal tillbakasyftningar 19 st 30 st 

Antal fotografier och 

illustrationer 

5 st fotografier 

3 st illustrationer 

2 st fotografier 

6 st illustrationer 

Antal tydliga respektive 

abstrakta/ symboliska bilder 

5 st tydliga 

3 st abstrakta   

3 st tydliga 

5 st abstrakta 

Antal förklaringar av svåra ord 1 st 3 st 

Inskjutna förklaringar 17 st 14 st 

 


