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Sammandrag 

Uppsatsen behandlar olika språkliga variabler som påverkar läsbarheten i en text. Fem 

variabler, fundamentslängd, bisatsfrekvens, satskonnektion, läsbarhetsindex samt ordfrekvens 

har undersökts kvantitativt. Detta för att jämföra Jag är Zlatan (Lagercrantz & Ibrahimović 

2011) med dess lättlästa version för att se vad som har hänt i den omarbetade versionen samt 

för att undersöka hur den lättlästa versionen lämpar sig för elever med svenska som andraspråk. 

För att komplettera den kvantitativa analysen har en kvalitativ analys genomförts där samma 

händelse i respektive bok har undersökts för att se hur dessa skiljer sig åt. Forskning av 

Reichenberg (2000), Reichenberg och Lundberg (2008), Flyman Mattsson och Håkansson 

(2010) samt Björnsson (1968) ligger till grund av undersökningen.  

Undersökningens resultat blev en aning överraskande då det inte skiljde sig avsevärt 

mycket mellan originalet och den lättlästa versionen utifrån fundamentslängd, bisatsfrekvens, 

LIX-värde samt satskonnektion. Detta är intressant då det ändå har gjorts en lättläst version av 

originalet, vilket måste betyda att originalet anses för svår att läsa för personer som är i behov 

av lättläst. Dock förekom det fler kausala konnektiver i den lättlästa versionen, vilket är viktigt 

för läsförståelsen för elever med svenska som andraspråk.  

Den största skillnaden visade sig vara ordfrekvensen där den lättlästa versionen hade ett 

högre OVIX (ordvariationsindex) än originalet. Detta kan anses problematiskt då ordförståelsen 

är den viktigaste aspekten för läsförståelsen. Den lättlästa texten visade också på ett betydligt 

mer avskalat språk i den kvalitativa undersökningen vilket kan göra texten svår samt tråkig att 

läsa. Således visade resultatet att den lättlästa versionen inte verkade så lätt att läsa ur ett 

andraspråksperspektiv, trots att författaren hade bearbetat texten utifrån variabler som är 

typiska för en lättläst text.  

 

Nyckelord: lättläst, läsbarhet, svenska som andraspråk, läsbarhetsindex, ordvariationsindex, 

fundamentslängd, bisatsfrekvens, satskonnektion 
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1 Inledning 

Det kommer allt fler nyanlända elever till skolorna i Sverige, således har även antalet elever på 

gymnasieprogram för nyanlända ökat. Elever som läser på språkintroduktionsprogrammen har 

ökat med 77 % sedan förra läsåret, 2015 var det 18 700 elever medan det år 2016 är 33 100 

elever. Detta innebär att nästan en tiondel av dagens gymnasieelever går på ett introduktions-

program (Skolverket 2016a). Dessa elever ställs inför en rad olika utmaningar där läsförståelse 

på svenska är en av dem. I min roll som blivande ämneslärare i svenska och svenska som andra-

språk har jag funderat mycket kring hur man kan göra för att utmana dessa elever på rätt sätt. 

Att välja litteratur som inte är för svår men samtidigt intressant och utmanande för ungdomar 

känns som en svår uppgift, men som en nödvändig sådan då läsning av skönlitteratur har en 

central roll i styrdokumenten. I syftet för svenska som andraspråk i grundskolan står det: 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, 

den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2016b:259). 

För att få en bättre uppfattning om vad det är för slags litteratur lärare använder sig av, har jag 

kontaktat två skolor i mellersta Sverige. Då framkom det att lärare ofta väljer lättläst litteratur 

till nyanlända elever (ca 16-20 år). En bok som är vanligt förekommande i de båda skolorna, 

när det kommer till att läsa med nyanlända, är den lättlästa versionen av Jag är Zlatan skriven 

av David Lagercrantz och Zlatan Ibrahimović och återberättad av Mats Wänblad (2012). Detta 

gjorde mig nyfiken på att undersöka hur den lättlästa versionen skiljer sig åt från originalet samt 

att undersöka hur lättläst litteratur lämpar sig för elever med svenska som andraspråk.  

Lättläst litteratur vänder sig till en stor målgrupp, där personer med annan språklig och 

kulturell bakgrund är en av dem, men det är fler grupper som kan vara i behov av lättläst. 

Reichenberg och Lundberg nämner bland annat grupperna: personer som håller på att lära sig 

att läsa, personer med utvecklingsstörning, personer med koncentrationssvårigheter med flera 

(Reichenberg & Lundberg 2008:15). Eftersom lättlästa böcker vänder sig till en sådan stor 

målgrupp är det intressant att undersöka hur en lättläst bok lämpar sig för elever med svenska 

som andraspråk utifrån språkliga aspekter som forskningen visar kan vara särskilt utmanande 

för denna målgrupp.    
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att jämföra boken Jag är Zlatan i sitt original med dess 

lättlästa version, för att titta på hur olika språkliga variabler skiljer sig i böckerna. Jag vill 

undersöka om den lättlästa versionen kan anses vara lättare att läsa för en person med svenska 

som andraspråk. Detta kommer jag att göra genom att undersöka fundamentslängd, bisats-

frekvens, textbindning, läsbarhetsindex samt ordfrekvens i böckerna. Även en kortare kvalitativ 

jämförelse mellan böckerna kommer att presenteras för att utvidga undersökningen.  

Frågeställningarna är: 

1. Hur skiljer sig den lättlästa boken från sitt original utifrån ovannämnda språkliga variabler? 

2. Är den lättlästa versionen av Jag är Zlatan ett bra alternativ till elever med svenska som 

andraspråk?  

2 Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras bakgrund till undersökningen. Här redogörs för vad lättläst text 

allmänt innebär, fördelar och nackdelar med lättläst text samt vad det innebär att läsa på ett 

andraspråk.  

2.1 Om lättläst  

Målgruppen för lättlästa texter är stor och författaren bakom lättläst text har flera grupper med 

olika behov att ta hänsyn till. Reichenberg och Lundberg tar upp dessa grupper: personer med 

läs- och skrivsvårigheter, personer med koncentrationssvårigheter, personer med språk-

störningar, personer som håller på att läsa sig läsa, personer med utvecklingsstörning, personer 

med hörselnedsättning, vuxna med låg utbildning och bristfällig läserfarenhet, personer med 

motoriska och perceptuella svårigheter samt personer med annan språklig och kulturell 

bakgrund (2008:15).  

Den lättlästa versionen av Jag är Zlatan, återberättad av Mats Wänblad är utgiven av LL-

förlaget. LL-förlaget ger ut böcker för unga och vuxna som är i behov av lättläst. Enligt LL-

förlaget har deras böcker ett tydligt innehåll, där språket är konkret och vardagligt utan att bli 

färglöst. De arbetar även med typsnittet och den grafiska formen så att det skapas en luftig 

känsla i texten. LL-förlaget har också tre olika nivåer för sina böcker som de kallar lättläst, 
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lättare och lätt. Den första nivån, lättläst, innebär att illustrationer är i fokus för berättelsen, 

men där även liten textmängd kan förekomma. Den text som förekommer består av korta 

meningar och korta rader, och det finns heller inte några svåra ord i texten. Den andra nivån, 

lättare, består av enkla handlingar och är ofta illustrerade. Dock kan en del pocketböcker och 

klassiker sakna bilder. Ord och uttryck som används är välkända och meningarna är fortfarande 

korta. Den tredje nivån kallar de för lätt, här är de skönlitterära böckerna mer omfattande med 

längre kapitel och längre meningar. Ovanligare ord samt metaforer förekommer och handlingen 

kan hoppa i tid och rum (Myndigheten för tillgängliga medier u.å.).  

Från och med den 1 januari 2015 har Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ansvaret 

för statens olika insatser för lättläst, tidigare var Centrum för lättläst ansvarigt för detta. På 

MTMs hemsida står det att personer med svenska som andraspråk är en av målgrupperna för 

lättläst litteratur. MTM skriver att de aktivt följer forskning kring läsning och läsförståelse och 

att de som skriver lättlästa texter måste tänka på att det är olika grupper som är i behov av 

lättläst.  Därför måste författaren som skriver lättläst tänka på vilka förkunskaper läsaren har. 

De skriver också att det är viktigt att texten har en tydlig röd tråd, vardagligare ord och kortare 

rader (men inte alltid korta meningar), luftig formgivning och tydligt sammanhang där läsaren 

inte ska behöva omfattande förkunskaper. De hävdar att korta meningar är bra för att ge ovana 

läsare andningspauser, men att de också kan göra att läsaren inte förstår sammanhanget om 

texten enbart består av korta meningar (Myndigheten för tillgängliga medier u.å.). Sundin 

(2007) hävdar också att radfall är vanligt i lättlästa texter. Med radfall menas att man gör 

blanksteg efter en mening eller mitt i en längre mening för att på så sätt hjälpa personer som 

har problem med att urskilja skiljetecken, så att de personerna vet när de ska göra 

andningspauser. Det hjälper även till att göra att texten ser luftig ut, vilket också uppskattas av 

många läsare (Sundin 2007:179).  

Reichenberg och Lundgren (2008) diskuterar utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

begreppet lättläst, och vad en lättläst skriven text rent allmänt innebär. De har tagit fram tio 

olika aspekter som kännetecknar en lättläst text, vilka är att texterna:  

 inte är särskilt långa 

 har ett personligt tilltal  

 innehåller omväxlande korta och långa meningar 

 innehåller satskonnektorer 

 undviker långa substantiv  

 undviker främmande ord 
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 innehåller tydligt förklarande orsakssamband 

 undviker passiv form  

 undviker abstrakta begrepp 

 använder praktiska exempel (Reichenberg & Lundberg 2008:8).  

2.1.1 Fördelar och nackdelar med lättläst 

Krashen (1981) hävdar att om en inlärare av ett andraspråk ska kunna utveckla sin språkförmåga 

samt läsförmåga gäller det att inflödet inte ligger på en för hög nivå. Krashen har tagit fram en 

inputhypotes där han menar att språkinflödet är i + 1, i står för inlärarens nuvarande språknivå 

och + 1 symboliserar elevens möjliga språkutveckling. Om en inlärare ligger på i + 2 är nivån 

för hög och det är svårt för inläraren att ta till sig och utveckla språket, men om inflödet ligger 

precis på nivån ovanför elevens nuvarande nivå kommer eleven lättare att ta till sig språket och 

utveckla det (Krashen 1981:102 ff.). Vilket betyder att det kan finnas fördel med en lättläst text 

om nivån på texten ligger precis ovanför inlärarens nivå.  

Men det finns också en oenig diskussion om huruvida elever med annat modersmål än 

svenska bör läsa lättlästa texter. Lundberg och Reichenberg skriver att ”Somliga hävdar att 

förenklade texter riskerar att fördröja inlärningen av det nya språket. Förenkling av ordförråd 

och grammatik kan leda till texter som de aldrig sedan möter i den nya språkliga verkligheten” 

(Reichenberg & Lundberg 2008:25). Crossley med flera (2007) belyser problematiken med att 

förenkla språket. De hävdar att förenklade texter kan vara svårare att förstå än autentiska texter, 

då förenklade texter ofta kortas ner. Vilket betyder att konnektorer som binder samman texten 

och som gör att man förstår sammanhanget av texten risker att försvinna vilket kan försvåra 

läsförståelsen (Crossley m. fl. 2007:17 f.). Reichenberg och Lundberg skriver dock att 

Crossleys tankar kring lättlästa texter inte behöver ses som något absolut, utan snarare som en 

vägledning för vad man bör tänka på vid framtagning av lättlästa texter, exempelvis att 

sambandsmarkörer är av stor vikt. Reichenberg och Lundberg skriver också att autentiska texter 

inte alltid är välskrivna och förenklade texter kan ibland bli mer precisa än dess originalversion 

(Reichenberg & Lundberg 2008:73).  
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2.2 Att läsa på ett andraspråk 

Elever som har otillräckliga språkliga förkunskaper har en dubbel inlärningsuppgift. Dels måste 

de förstå ämnesinnehållet, dels måste de utveckla sina språkkunskaper i svenskan (Reichenberg 

2014:59). Om elever som läser på ett andraspråk stöter på nya ord och begrepp som de inte 

känner till sedan tidigare behöver de först och främst lära sig att ljuda samman bokstäverna för 

att därefter skapa en förståelse av ordet. Efter att de har gjort detta behöver ordet memoreras så 

att det hamnar i elevens långtidsminne, så att eleven sedan kan automatisera läsningen. Detta 

krävs för att eleverna ska kunna skapa ett flyt i läsningen (Skolverket 2012:66).  

Det är av stor vikt att de ord och begrepp som eleverna får träna på att läsa är bekanta för 

eleverna, så att eleverna kan fokusera på läsningen och inte bara på själva avkodandet. Det finns 

annars en risk att elever som enbart ljudar ord som de inte är bekanta med, eller som inte har 

någon betydelse för dem, inte kan se en funktion med läsning. Bara för att eleverna lär sig att 

avkoda ord behöver det inte betyda att eleverna förstår innehållet av det de läser, samtidigt som 

automatiserad avkodning är betydelsefull då det kommer krävas för mycket energi av eleverna 

att förstå texten om de behöver lägga stort fokus på själva avkodningen. Det är därför viktigt 

att eleverna får arbeta med texter där de kan ta hjälp av sina tidigare erfarenheter och 

bakgrundskunskaper, vilket leder till att läraren behöver veta elevernas referensramar så att hen 

kan välja ut lämplig litteratur till dem. Om eleverna saknar förkunskaper i ämnet är det 

betydelsefullt att erbjuda eleverna stöttning och hjälpa eleverna att skapa förförståelse till 

texterna innan de tar sig an texterna. Om en elev läser om en företeelse som hen inte känner 

igen sig i, det kan till exempelvis vara midsommarfirande, kommer eleven inte enbart ha 

problem med nya ord och begrepp utan även hela innehållet då eleven inte kan känna igen sig 

i texten. Om läraren däremot stöttar eleverna och ger dem förkunskaper innan de läser en text, 

kan eleverna på ett lättare sätt ta sig an en text och göra inferenser, läsa mellan raderna, i den 

(Skolverket 2012:66 f.).  

I en rapport från Skolverket skriver Taube och Fredriksson (1995) att vid en undersökning 

av läsförmågan hos elever med svenska som modersmål jämfört med elever med svenska som 

andraspråk framkom det att elever med svenska som andraspråk inte presterar lika bra som 

elever med svenska som modersmål i läsförståelse. Den största skillnaden mellan 

elevgrupperna var hos elever runt 14 år och i läsning av skönlitteratur. Det var större skillnad 

mellan elevgrupperna i läsning av skönlitteratur än av sakprosa. Sakprosa verkar således inte 

vara lika stort problem för elever med svenska som andraspråk att läsa i de högre skolåren. 

Skälet till detta kan enligt Taube och Fredriksson vara att de skönlitterära texterna för äldre 
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elever kan innehålla svåra ord och många olika nyanser i språket, vilket kan anses vara 

utmanande för elever med svenska som andraspråk (Taube & Fredriksson 1995:28, 50).   

2.3 Begreppsdefinition   

Nedan kommer förklaringar till några begrepp så som jag använder dem i undersökningen. 

Dessa är viktiga att ha kännedom om för fortsättningen av studien. De ord som jag har valt att 

definiera är nyanländ, andraspråk samt modersmål/förstaspråk, då det är vanligt att dessa 

begrepp har flera definitioner.  

Nyanländ: Enligt skollagen definieras nyanländ en elev som har varit bosatt utomlands men 

som nu är bosatt i Sverige och har påbörjat sin utbildning här i Sverige efter att hen har fyllt sju 

år. En elev kan enbart anses som nyanländ i fyra år efter att hen har börjat sin skolgång i landet 

(Skollagen 2010, kap 3 §12 a).  

Modersmål/förstaspråk: det språk som en person tillägnar sig först, genom föräldrar eller 

vårdnadshavare (Abrahamsson 2009:13).  

Andraspråk: det språk som en person tillägnar sig efter det att personen har etablerat eller 

börjat etablerat sitt modersmål/förstaspråk (Abrahamsson 2009:13).  

3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs för den forskning som ligger till grund för hur jag har valt att 

analysera texterna. De variabler som jag har valt att undersöka är som tidigare nämnts 

läsbarhetsindex, ordfrekvens, fundamentslängd, bisatsfrekvens samt satskonnektion, därför 

kommer forskning kring läsbarhet först att introduceras. Därefter introduceras forskning kring 

ordförråd, fundament, bisatser, kausalitet och avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

forskningen med kopplingar till undersökningen.  

3.1 Läsbarhet 

Att en text är läsbar behöver inte nödvändigtvis betyda att den är lätt, då vad som anses lätt och 

svårt skiljer sig åt för olika personer. En texts läsbarhet kan bytas ut mot svårighetsgrad eller 

lättillgänglighet (Björnsson 1968:17). Forskning kring en texts läsbarhet kan delas upp i två 

delar, dels den del som utvecklar tillvägagångssätt för att kvantifiera läsbarheten, där man vill 

få ett mätbart resultat på läsbarhet, dels den som utvecklar tillvägagångssätt för en kvalitativ 

förståelse, där syftet är att få en djupare analys av läsbarheten (Reichenberg 2000:17). Ett av de 
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kvantitativa tillvägagångssätten är att använda sig av läsbarhetsformler, som är framtagna för 

att undersöka just tillgängligheten i en text. Den mest kända svenska läsbarhetsformeln är LIX 

(läsbarhetsindex), framtagen av Björnsson 1968. Björnsson började studera olika läromedel 

genom att titta på ovanliga ord, centrala ord, ordens längd, antalet abstrakta ord, personord (dvs. 

personliga-, reflexiva- och possessiva pronomen), meningarnas längd och antal bisatser per 

mening. Det han kom fram till var att meningslängden och andel långa ord hade stor betydelse 

för läsbarheten, vilket innebär att om en text har en hög frekvens av långa meningar samt långa 

ord (fler än sex tecken) blir texten svårare att läsa (Björnsson 1968:32, 44 f.). 

Trots att LIX är den mest kända och användbara läsbarhetsformeln i Sverige har den också 

fått kritik. Dels så kan verb som i ett tempus stavas med sex bokstäver i ett annat tempus stavas 

med sju, vilket gör det till ett långt ord även om ordet förmodligen är lika lättillgängligt för 

läsarna. Exempelvis spelar i presens och spelade i preteritum, känner läsaren igen ordet i 

presens känner hen förmodligen även igen det i preteritum. Dels så finns det flera faktorer som 

inte tas i beaktande när man använder formeln, exempelvis avståndet mellan subjektet och 

predikatet, vilka bör stå nära varandra för att texten ska bli mer lättillgänglig för läsaren 

(Reichenberg & Lundberg 2008: 39 f.). 

En annan kritik mot användandet av LIX är att det inte tar hänsyn till variationen mellan 

korta och långa meningar samt korta och långa ord. En text som enbart innehåller korta mening-

ar samt korta ord (vilket kan ge ett lågt LIX-värde) saknar rytm i språket, vilket gör att den kan 

bli svårare för en elev att läsa (Reichenberg 2000:106).  

Dock kan det finnas en poäng att ändå använda sig av LIX för att få ett grepp om textens 

yta som helhet, då variablerna som mäts i LIX hänger samman med en rad språkliga egenskaper. 

Svåra ord är ofta längre än lättare ord och långa meningar brukar uppvisa en svårare syntax än 

de kortare, om en text uppvisar väldigt många långa meningar och långa ord kan det vara ett 

tecken på att texten innehåller flera stora utmaningar för läsaren. En annan motivering för 

användning av LIX är att det är bra att använda sig av flera tillvägagångssätt när man tittar på 

läsbarheten i en text, för att få en så stor bredd som möjligt i analysen (Reichenberg 2000:106 

f.). 

3.2 Ordförråd 

Nation (2001) hävdar, efter en undersökning av elevers läsförståelse av läromedelstexter, att 

åtminstone 95 % av alla ord i en text bör vara bekanta för eleverna sedan tidigare, för att de ska 

kunna förstå innehållet i texten. Vilket innebär att Nation tycker att man bör anpassa texter för 
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elever med ett andraspråk och välja förenklade texter som innehåller många kända ord för 

eleverna. Men det gäller att välja texter på rätt nivå, då han belyser att en text som inte innehåller 

några okända ord inte ökar ordförrådets bredd, även om det kan leda till en djupförståelse av de 

redan kända orden för eleverna (Nation 2001:147 ff.). Enström (2013) skriver att studenter som 

läser inom ett och samma ämne kan bygga upp ett ämnesrelaterat ordförråd, där studenten 

förstår de ämnesspecifika orden samt de ämnesneutrala orden för den specifika genren. 

Däremot kan studenten få svårigheter när hen sedan möter en text i ett annat ämne eller i en 

annan genre. En student som exempelvis har läst facktexter i ett visst ämne kan ha skapat ett 

rätt stort ordförråd men kan få problem när hen ska läsa skönlitterära texter. Skönlitterära texter 

är oförutsägbara, då författare till skönlitteratur använder sig av ett helt annan sorts ordförråd 

och där det inte heller är kopplat till ett visst ämne på samma sätt (Enström 2013:173).  

Ordförrådet anses vara en av de svåraste faktorerna att behärska när man lär sig ett andra-

språk. Även om en inlärare har lärt sig att behärska det nya språket på en avancerad nivå, kan 

det finnas begränsningar i ordförrådet (Enström 2013:169). Reichenberg skriver att elever med 

invandrarbakgrund ofta möter en utmaning när det kommer till sammansatta ord, vilket är 

vanligt förekommande i svenskan. De sammansatta orden är ofta mer specialiserade än 

grundorden vilket gör dem mer ovanliga. Däremot tycker inte Reichenberg att man ska undvika 

svåra ord för eleverna, hon hävdar att ”Det knappast skulle gagna eleverna. Dels skulle inte 

deras ordförråd öka, dels skulle språket mista i must” (Reichenberg 2014:37), men att det är 

viktigt att det inte finns för många svåra ord, för det kan leda till minskad läslust hos eleverna 

(Reichenberg 2014:35 ff.). Detta innebär att en text som har en stor ordvariation, där många 

okända ord förekommer, anses svårare än en text med en låg ordvariation. Det går att räkna ut 

ordvariationen genom att räkna antal ord i texten (löpord), för att sedan räkna ut antalet varier-

ande ord (lexikonord) som förekommer i texten. Sedan räknar man ut förhållandet mellan antal 

löpord och lexikonord för att få fram en kvot. Dock krävs det mer än så för att undersöka 

ordvariationen i en text, då ord i olika tempus som exempelvis spela och spelade uppfattas som 

två olika ord. Det är inte jämförbart att undersöka två olika långa texter på det här viset, utan 

då kan man istället använda sig av OVIX (ordvariationsindex). OVIX går att räkna ut med hjälp 

av datorprogram och är ganska komplicerat att räkna ut för hand. Om texten har ett högt OVIX, 

innebär det att den innehåller många engångsord, vilket anses som svårare än en text med lågt 

OVIX. Dock kan en text som har för lågt OVIX anses tråkig och tjatig, då många ord före-

kommer flera gånger (Reichenberg & Lundberg 2008:42 f.). En text som innehåller många 

högfrekventa ord så som och, det, en, jag, det, och där nyckelorden upprepas, anses lättare att 

läsa än en text som innehåller fler flerstaviga och komplicerade ord (Reichenberg & Lundberg 
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2008:68, 75).  

Metaforer och bildspråk är också en aspekt av ordförrådet som kan ställa till med problem 

av läsförståelsen för elever med svenska som andraspråk. När eleverna läser metaforer och bild-

språk finns det en risk att de tolkar dessa bokstavligt vilket leder till att de inte förstår samman-

hanget (Skolverket 2012:46 f.). Sundin tar i sin bok Lättläst – så funkar det (2007) upp 

läsprofessorn Mats Myrberg samt författaren Torbjörn Lundgren som under 2007 satt i styrelsen 

för Centrum för lättläst. Myrberg menar att man inte kan undvika att använda metaforer när 

man ska skriva en lättläst text, han hävdar att nästan allting är metaforer. Däremot är det viktigt 

att tänka på vilken sorts metafor man använder, det gäller att tänka på läsaren. Han hävdar att 

det finns vissa skribenter som medvetet använder metaforer för att stänga ute vissa läsare, där 

han tar upp konstrecensenter och sportjournalister som exempel. Dessa texter är skrivna för en 

liten målgrupp och det finns en förväntan på att läsaren ska kunna förstå metaforerna med hjälp 

av sina tidigare erfarenheter. Han belyser också att det är många grupper som inte har den typen 

av erfarenhet och han tar upp personer med annat modersmål än svenska som en av dem (Sundin 

2007:219 ff.). Lundgren anser inte heller att metaforer eller liknelser bör undvikas då det kan 

hjälpa läsaren att skapa en inre bild av texten (Sundin 2007:227).  

3.3 Fundament 

Hur meningsbyggnaden ser ut i en text påverkar upplevelsen av den. Flyman Mattsson och 

Håkansson (2010) skriver att i svenskan kan vi välja att sätta ord eller fraser som vi tycker är 

viktiga i början av meningen, i det så kallade fundamentet. Fundament innebär det eller de ord 

som kommer före det finita verbet i en huvudsats. Det är vanligast att subjektet står i 

fundamentet i påståendesatser, vilket ger oss den raka ordföljden SVO (subjekt, verb, objekt) 

vilket är typiskt för svenskan. Om vi istället använder en annan satsdel i texten får vi omvänd 

ordföljd, vilket kallas inversion. Fundamentet är av stor vikt för textens sammanbindning, då 

man i fundamentet kan koppla ihop ny information med den tidigare. Flyman Mattsson och 

Håkansson skriver att ”Fundamentet kan också användas till att framhäva något viktigt, vilket 

kan förlora sin effekt om variationen uteblir” (2010:31 f.), vilket innebär att variation mellan 

olika satsdelar i fundamentet är av vikt i en text.  

Om en text har övervägande långa fundament innebär det att texten är vänstertung, vilket 

gör texten svårare. Har texten däremot övervägande korta fundament har den istället en 

högertyngd (Lagerholm 2008:131, Reichenberg 2014:38). Høien och Lundberg (2013) påpekar 

att det ställs ett betydligt större krav på läsarens arbetsminne vid vänstertunga texter då läsaren 
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behöver hålla mycket information i minnet innan hen kommer till det finita verbet, vilket 

påverkar läsförståelsen. Risken finns att läsaren tappar bort sig innan hen kommer till slutet av 

meningen (Høien & Lundberg 2013:114 f.). 

3.4 Bisatser 

Lagerholm (2008) utreder språkets komplexitet där han skriver att komplexiteten har att göra 

med i vilken utsträckning man använder sig av underordning. En student kan välja om hen 

antingen väljer att i stort sett bara använda korta huvudsatser efter varandra eller längre 

syntaktiska meningar som innehåller både huvudsatser och bisatser. Om språket i texten 

domineras av underordning kallas det för hypotax, medan om den domineras av samordning 

kallas den för paratax. För att se om en text är hypotaktisk eller parataktisk använder man en 

kvantitativ metod där man undersöker bisatsfrekvensen. En text som är parataktisk innehåller 

få bisatser och bisatserna är enkla och korta medan en text som har många bisatser som 

dessutom är långa och kan innehålla både andragrads- och tredjegradsbisatser är typiskt för 

hypotaktisk text (Lagerholm 2008:126 f.). Lagerholm skriver att ”Traditionellt har det hävdats 

att paratax är typiskt för talspråk och ledig, enkel prosa medan hypotax är typiskt för formell 

skrift” (2008:126).  

Reichenberg belyser risker med lättlästa texter, då hon anser att lättlästa texter har en 

tendens att bli avskalade. Faktumet att en text blir lättläst bara för att den är kort och saknar 

bisatser stämmer inte. När en text saknar bisatser och endast består av korta huvudsatser 

försvinner rytmen i texten, vilket gör den svårare att läsa. En text behöver därför varierande 

långa och korta meningar för att underlätta för läsaren (Reichenberg 2014:47).   

3.5 Kausalitet 

Vid forskning av läsförståelse är det flera olika aspekter man bör ta hänsyn till, en av dem är 

”[…] hur texten på ett funktionellt och klart och tydligt sätt byggs samman med olika former 

av sammanbindningsmarkörer, s.k. kohesiva drag (t.ex. konnektorer och semantiskt samman-

hållna kedjor av referenter), så att det är enkelt för läsaren att bygga en sammanhängande, 

koherent, förståelse av texten […]” (Liberg 2001:110), detta har visat sig har stor effekt hos 

elever med svenska som andraspråk. Reichenberg visar i sin avhandling Röst och kausalitet i 

lärobokstexter. En studie av elever förståelse av olika textversioner (2000) att röst och kausalitet 

är viktigt för läsförståelse hos elever med svenska som andraspråk. Genom sin studie 

omarbetade hon läromedelstexter för elever i årskurs 7, där det visade sig vara en stor skillnad 
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på läsförståelsen hos andraspråkstalarna i originaltexten och den omarbetade. Andraspråks-

talarna hade betydligt lättare att ta till sig den omarbetade versionen som innehöll en högre grad 

av röst och kausalitet än originalet (Reichenberg 2000). Med röst i lärobokstexter menas att ge 

texten activity, orality och connectivity. Med activity menas att texten innehåller konkreta 

verbhandlingar och där författaren har undvikt passiv form samt vaga och obestämda subjekt. 

Orality innebär att texten har inslag av muntlighet, vardagligt språk och innehåller dialog. 

Medan connectivity istället betyder att man försöker skapa ett samspel mellan texten och 

läsaren genom att vända sig direkt till läsaren (Beck m. fl. 1995:225). I läroböcker finns en risk 

att det inte finns någon röst, där det till övervägande del är faktatexter. Men i mitt fall där jag 

har valt att undersöka skönlitteratur som har en tydlig röst, har jag valt att inte undersöka denna 

aspekt närmare.  

Reichenberg skriver att ”När en läsare läser en text avkodar han/hon explicit text-

information och kombinerar den med sin kunskap om ordens betydelser, språkliga restriktioner 

och sin allmänna kunskap om innehållet” (Reichenberg 2000:48), för att sedan försöka urskilja 

all ny information och fastställa hur den hör ihop med tidigare information i texten. Vid fortsatt 

läsning bygger läsaren upp en slags tankekarta av innehållet i texten. Den fullständiga bilden 

av läsningen kan enbart ske om läsaren dels kan se orsakssambanden och dels kan inferera i 

texten. Om inte läsaren klarar av detta så hämmas läsförståelsen. Tänkbara orsaker till att 

läsaren inte kan se orsakssambanden i texten är exempelvis att texten uppvisar otydliga 

referenser samt brist på explicita satskonnektorer (Reichenberg 2000:48 f.). Dock skriver 

Reichenberg och Lundberg (2008) att en text inte bör bli överdriven med explicita orsaks-

samband då de skriver att om allting måste förklaras explicit kommer texten att bli ”[…] 

mördande tråkig” (s. 51).  

Vi har redan varit inne på att det kan vara svårare att läsa korta uppradade meningar istället 

för en omväxling av långa och korta meningar, på grund av att det blir en ojämn rytm.  

Uppradning av korta meningar kan också leda till att orsakssambanden försvinner, vilket också 

påverkar läsbarheten av en text (Reichenberg 2000:33).  

I en undersökning gjord i Sydafrika av Pretorius (1995), har implicita kausala länkar i 

sydafrikanska lärobokstexter undersökts. Pretorius undersökte texter för förstaspråksläsare och 

specialskrivna texter för andraspråksläsare i ämnena naturvetenskap, historia och skönlitteratur. 

Han undersökte 18 specialskrivna texter i skönlitteratur för andraspråksläsare. Där framkom 

det att dessa hade en högre grad av implicita kausala länkar än liknande texter för förstaspråks-

läsare, vilket resulterar i att det kan bli svårare att läsa dessa specialskrivna texter då det krävs 

av eleverna att de kan inferera i högre omfattning. Det som var utmärkande för läroboks-
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författare i Sydafrika var att de har omarbetat texterna för att minska antalet bisatser vilket 

också har lett till att antalet satskonnektorer har minskat. Pretorius belyser att detta är 

bekymmersamt, då det tordes vara lättare för en andraspråksläsare att läsa en text som är mer 

explicit (Reichenberg 2000:41 f.). 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

I forskningsöversikten presenterades Björnssons (1968) läsbarhetsformel LIX, som jag har 

använt mig utav i undersökningen. Men då kritik förekommit mot LIX av bland andra 

Reichenberg (2000) har flera språkliga aspekter undersökts. Vidare framkom det att ordförrådet 

är av stor vikt för läsförståelsen, och om en text innehåller för många okända ord blir den svårare 

att läsa. Reichenberg och Lundberg (2008) skriver att det är problematiskt att undersöka löpord 

i jämförelse till lexikonord och att man då istället kan använda sig av OVIX, vilka båda har 

utförts i den här uppsatsen. Bildspråk och liknelser är något som anses svårt för elever med 

svenska som andraspråk vilket har undersökts i den kvalitativa delen. Flyman Mattsson och 

Håkansson (2010:31) belyser att subjektet är den vanligaste satsdelen i fundamentet, men 

eftersom det som står i fundamentet ska binda ihop föregående sats med den nya satsen är det 

viktigt att det finns en variation i fundamentet. Høien och Lundberg skriver att fundamentens 

längd är av betydelse då vänstertunga texter ställer stora krav på läsaren (2013:114 f.). Därför 

har jag valt att undersöka just hur långa fundamenten är samt om det är subjekt eller en annan 

satsdel som står i fundaments plats. Bisatser är något som inte är typiskt för lättlästa texter 

(Myndigheter för tillgängliga medier u.å.), men ändå något som Reichenberg (2014:47) hävdar 

har stor betydelse för sammanhanget och rytmen i texten. En text som enbart innehåller korta 

meningar har ingen rytm vilket gör den svårläst. Det sista som tas upp i tidigare forskning är 

satskonnektivbindning. Flera undersökningar har gjorts på hur kausalitet, tydligare orsaks-

samband, underlättar för elever med ett andraspråk. Även detta har jag undersökt i studien.  

4 Metod och material  

I det här kapitlet redogörs för metod och material, där först material, urval samt innehåll av 

materialet presenteras. Sedan presenteras undersökningens metod i stort samt hur varje variabel 

har undersökts. Avslutningsvis diskuteras metoden.   
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4.1 Material 

Materialet som har använts i undersökningen är delar av böckerna Jag är Zlatan skriven av 

David Lagercrantz och Zlatan Ibrahimović (2011) samt dess lättlästa version Jag är Zlatan 

återberättad av Mats Wänblad (2012) som är utgiven av LL-förlaget och har svårighetsnivån 

lätt, den svåraste nivån av lättlästa texter, där metaforer och längre meningar förekommer. Valet 

av dessa två böcker grundas i att Jag är Zlatan är populär i den svenska skolan just nu. Eftersom 

det finns ett original och en lättläst version, där jag även fått bekräftat att den lättlästa versionen 

används till nyanlända elever, är det relevant att undersöka dessa böcker.  

4.1.1 Urval 

På grund av uppsatsens omfattning har jag valt att analysera 20 sidor av varje bok, förutom när 

jag har undersökt läsbarhetsindex och ordfrekvens, då har jag i stället undersökt 50 sidor från 

varje bok, då ett större antal sidor kan ge en mer representativ bild av materialet. I och med att 

det görs med hjälp utav ett dataprogram fanns det utrymme att använda ett större material, till 

skillnad från resten av variablerna, vilka har studerats manuellt. Anledningen till att jag har valt 

sidor från varje bok och inte ord är för att det dels blev problem vid konverteringen av filerna 

när jag skannade in dem så att jag inte kunde få fram antalet ord förrän i slutet av 

undersökningens skede. Dels för att den lättlästa versionen är kortare vilket gör att den får en 

större andel av boken än originalet trots att sidorna innehåller färre ord, vilket leder till att även 

om jag tar lika många ord från varje bok kommer det fortfarande bli ojämnt fördelat då det 

kommer att bli en betydligt större andel från den lättlästa versionen. Därför valde jag att 

använda de 20 respektive 50 första sidorna i vardera bok.  

 Med tanke på tidsutrymmet har jag valt att inte analysera fler sidor än så, men jag anser att 

det räcker för att få en bild av hur böckerna är uppbyggda då de följer liknande mönster genom 

hela böckerna. För att ta fram läsbarhetsindex och ordfrekvens har jag skannat in sidorna från 

böckerna för att sedan konvertera pdf-filerna till word-filer. Vid konverteringen kunde ibland 

ett ord som till exempel arm bli am, då rm och m inte skiljer sig så mycket åt. För att i största 

möjliga mån undvika att sådana missar finns med i texterna har dessa korrekturlästs flera 

gånger. Det finns ett fåtal meningar på engelska som jag har valt att inte analysera alls. 

4.1.2 Handling i böckerna 

Boken Jag är Zlatan är en självbiografi som handlar om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovićs 

liv. Zlatan berättar om sin uppväxt i Rosengård och hans genombrott i Malmö FF, som ledde 
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till en karriär runt om i Europa. Han berättar om familjerelationer och den starka relationen till 

fotbollen. Berättelsen berättas inte i kronologisk ordning utan det sker tidshopp mellan 

barndomen och livet i de olika klubbarna runt om i Europa. Eftersom att man får följa Zlatans 

fotbollskarriär handlar boken i stora delar om själva fotbollen och fotbollstermer förekommer 

frekvent genom texten.  

I den lättlästa versionen är det inte lika många tidshopp som i originalet, vilket leder till att 

händelserna presenteras i en annorlunda ordning. Samma händelser berättas i den lättlästa 

versionen men i en mycket mer kortfattad version. För att få en inblick i hur böckerna är 

uppbyggda presenteras här de inledande meningarna i respektive bok. Inledningen till originalet 

ser ut som följande: 

PEP GUARDIOLA, tränaren i Barcelona, med sina grå kostymer och grubblande 

miner, kom fram till mig och såg besvärad ut. Jag tyckte han var all right på den 

tiden, ingen Mourinho eller Capello precis, men en okej kille . (Lagercrantz & 

Ibrahimović 2011:55).  

Medan den lättlästa versionen inleds med:  

Vid min mammas gård fanns en fotbollsplan. Där lirade jag och grannungarna varje dag. 

Ibland fick jag inte vara med för att jag var för liten. Då tände jag på en sekund. Jag hatade 

att vara utanför. Jag hatade att förlora. Men det viktigaste var inte att vinna, det var 

finterna och de sköna grejerna. Man skulle impa med tricks och dragningar. (Lagercrantz 

& Ibrahimović 2011, återberättad av Wänblad 2012:5).  

Som man kan se är inte första sidan i originalet förrän på sida 55, detta beror på att boken 

innehåller ett flertal bilder från Zlatans liv innan berättelsen tas vid. I den lättlästa versionen 

finns det inga bilder utan består enbart av skrift. Fortsättningsvis kommer referat eller ord 

hämtade ur böckerna hänvisas med O:sidnummer för originalet och L:sidnummer för den 

lättlästa versionen.  

 

4.2 Metod  

I undersökningen används en kvantitativ metod som till stor del bygger på Björnssons (1968), 

Reichenbergs (2000), Flyman Mattsson & Håkanssons (2010), Reichenberg & Lundbergs 

(2008) forskning kring läsbarhet, där fem språkliga variabler som kan påverka läsbarheten i en 

text har analyserats. Det finns olika faktorer som påverkar läsbarheten av en text, men de 

variabler som har undersökts är fundamentslängd, bisatsfrekvens, satskonnektion, läsbarhets-

index samt ordfrekvens.  
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Dessa variabler jämförs med varandra, vilket betyder att metoden också är en komparativ 

variabelanalys. En variabelanalys innebär att olika språkliga variabler räknas och kategoriseras 

och där resultaten ofta jämförs med varandra (Lagerholm 2010:44 f.).  

Jag har även gjort en kortare kvalitativ undersökning, för att kombinera den kvantitativa, 

där jag på ett djupare plan går in på vissa avsnitt i böckerna för att diskutera olikheter. Där har 

jag valt ut samma händelse i båda böckerna för att se hur de skiljer sig åt och för att undersöka 

vad det är man har gjort för att göra boken mer lättläst. Nedan presenteras tillvägagångssätt för 

hur varje enskild variabel har undersökts.  

4.2.1 Fundamentslängd  

Som tidigare har nämnts (se avsnitt 3.3) är en text med långa fundament vänstertung, vilket 

ställer högre krav på läsaren. Därför har alla ord som står i fundamenten i varje huvudsats 

räknats för att sedan dividera summan med antalet huvudsatser för att få fram en genomsnittlig 

fundamentslängd. För att redovisa ett exempel kan vi ta huvudsatsen "Vid min mammas gård 

fanns en fotbollsplan", där fyra ord står före det finita verbet fanns. Jag har inte räknat 

fundamenten i satser som har ett struket subjekt. Till exempel ”Hon är mitt enda syskon och är 

två år äldre än jag.” (L:6), där det inte finns något subjekt i andra huvudsatsen, det saknas ett 

hon efter och.  

Det fanns en del felkonstruerade satser som exempelvis "då jag blev glad" (O:72), dessa 

satser har jag valt att inte analysera fundamenten i. Samtidigt finns det en del anföringssatser 

som exempelvis "Om jag bara springer fort nog går det bra, tänkte jag" (L:7), där tänkte är ett 

anföringsverb. Här har jag valt att analysera "Om jag bara springer fort nog" som fundament, 

före det finita verbet går, och bortsett från anföringsverbet.  

4.2.2 Bisatsfrekvens 

Jag har räknat antal bisatser per grafisk mening. Med grafisk mening menas "[...] det som står 

mellan stor bokstav och stort skiljetecken – oavsett om det är ett satsfragment, en komplex 

mening eller något annat" (Melin & Lange 2000:74). Efter att ha räknat alla bisatser och alla 

grafiska meningar har jag dividerat antal bisatser med antal grafiska meningar. Westman har 

undersökt fundamentslängden i olika texttyper; broschyr, tidning, lärobok samt debatt. Hon fick 

den genomsnittliga fundamentslängden 3,1 och andel subjekt i fundamenten var 64 % 

(Westman 1974:155).   
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4.2.3 Satskonnektion 

Jag har undersökt explicit satskonnektivbindning, som markerar samband mellan satser och 

satsförkortningar i en text. Konnektivbindning innebär att det finns konnektiver, som utgörs av 

konjunktioner, subjunktioner och vissa adverb. Det kan till exempel vara ord som därför att, 

och, också, sedan, så med flera. Nyström (2001) har delat upp satskonnektion i fyra grupper, 

additiv, temporal, komparativ samt kausal konnektion. Den additiva innebär att någon 

information läggs till den redan kända informationen, detta markeras oftast med och men kan 

även markeras med ord som också, eller, dels – dels med flera. Den temporala konnektionen 

binder ihop satser i tidsföljd, en vanlig sådan är sedan eller sen, vilket är vanligt i berättande 

text. Temporal konnektion kan också markeras med andra tidsadverb eller med metaforiska 

konnektorer. Med metaforiska konnektorer avses ord eller fraser som temporärt fungerar som 

konnektiver, exempelvis ”igår gick jag hem”, där igår markeras som en temporal konnektion. 

Den tredje gruppen, komparativ, innebär att konnektionen markerar jämförelse eller mot-

sättning. Konnektiver som markerar jämförelse är exempelvis som och än, och en vanlig 

konnektion som markerar motsättning är men. Den sista gruppen, kausal konnektion, innebär 

att konnektiverna markerar orsakssamband. Vanligt förekommande sådana är för att och därför 

att. En annan typ av konnektion som räknas som kausal konnektion är villkorsmarkörer, oftast 

om, som markerar villkor för skeende (Nyström 2001:100 ff.).  

Nyström (2001) har undersökt satskonnektiver i fyra texter, två debattartiklar och två 

noveller. I hennes undersökning framkom det att novellerna hade betydligt fler konnektiver än 

debattartiklarna och att det främst var additiva och temporala konnektiver som fanns i 

novellerna. Men debattartiklarna hade fler kausala konnektiver. När det gäller andel konnekt-

iver per 100 ord hade novellerna 7,3 respektive 5,4 medan debattartiklarna hade 4,2 och 3,6. 

Vid fördelningen av de olika konnektivtyperna i novellerna fick Nyström följande resultat, 

additiv konnektiv 50 % respektive 41 %, temporal konnektiv 28 % respektive 21 %, komparativ 

konnektiv 15 % respektive 19 % samt den sista typen kausal konnektiv där hon fick 7 % 

respektive 19 % (Nyström 2001:118 f.). Jag har analyserat på liknande sätt som Nyström 

(2001), där jag först räknat ut satskonnektiver/100 ord och sedan räknat ut hur stor andel utav 

varje konnektivtyp texten består av.    
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4.2.4 Läsbarhetsindex 

För att räkna ut läsbarhetsindex har jag följt Björnssons modell för att räkna ut läsbarhetsindex, 

den ser ut enligt följande (Björnsson 1968 :66):  

1. Räkna alla orden i texten (a), alla meningar (b) och de långa orden (c).  

2. Dela (a) med (b). Det ger meningslängden (ml).  

3. Dela (c) med (a) och multiplicera med 100. Det ger procenttalet långa ord (lo).  

4. Lägg ihop ml och lo. Den till heltal avrundade summan är LIX.  

I min undersökning utgår jag efter Björnssons (1968) lix-tolk, där han utifrån undersökningar 

på olika sorters texter har valt att utgå från fem steg: 

20 – mycket lätt 

30 – lätt 

40 – medelmåttig 

50 – svår 

60 – mycket svår   

 

Detta är inte något som behöver räknas ut för hand, utan det finns ett verktyg som är 

tillgänglig för alla via www.lix.se, där kan man ladda upp filer och sedan räknar programmet 

ut LIX-värdet.  

4.2.5 Ordfrekvens  

Eftersom ordförrådet har en stor betydelse för läsförståelsen har ordfrekvens undersökts i båda 

böckerna. De tio vanligaste förekommande orden i respektive bok har undersökts samt 

frekvensen av ord som enbart förekommer en gång i texten. När det kommer till ordvariationen 

har jag dels undersökt lexikonord i förhållande till löpord och dels undersökt textens OVIX 

(ordvariationsindex). Detta har gjorts med hjälp av lix.se som inte enbart räknar ut LIX-värdet 

utan också visar frekvenslistor över alla ord som förekommer i texten. Där kan man utläsa alla 

ord som förekommer i texten i numerisk ordning samt se hur många gånger samtliga ord har 

förekommit, vilket har använts för att undersöka de 10 vanligaste orden samt löpord och 

lexikonord. Lix.se räknar även automatiskt ut OVIX.   
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4.2.6 Kvalitativ undersökning 

För att få en bättre bild av hur texterna ser ut och är uppbyggda har jag gjort en jämförelse av 

hur samma händelser presenteras i respektive bok. Jag har markerat sådant som anses typiskt 

för en lättläst text, sådant som kan vara extra utmanande för en elev med svenska som andra-

språk eller där skillnaden mellan böckerna är markant. Jag har utgått från dels vad som 

kännetecknar lättläst text samt vad det innebär att läsa på ett andraspråk (se kapitel 2), dels 

tidigare forskning (se kapitel 3), där metaforer och liknelser, layout, vilka ord som kan tänkas 

vålla problem samt hur texten hänger ihop har undersökts. När jag gjorde den kvantitativa 

analysen markerade jag sådant som sticker ut från texten, exempelvis metaforer och liknelser 

som kommer att tas upp i den kvalitativa analysen för att komplettera den.  

Jag har även undersökt hur mycket information som har skalats bort i den lättlästa 

versionen, då Reichenberg (2014) menar att lättlästa texter ofta kan bli för avskalade vilket kan 

leda till att texten blir tråkig att läsa eller att den förlorar sitt sammanhang.  

4.2.7 Diskussion av metoden 

Utifrån tidigare forskning har variabler som ansetts ha stor påverkan för läsförståelsen valts ut. 

Jag har även valt ut aspekter som enligt forskning har betydelse för elever som har svenska som 

andraspråk. För att få en större bredd i undersökningen har jag valt att dels kvantifiera läs-

barheten genom att undersöka flera olika variabler och dels göra en kvalitativ undersökning av 

läsbarheten. Denscombe (2016) skriver om fördelar med att använda sig av en kombination av 

olika metoder. Han menar att det är fördelaktigt att kombinera en kvantitativ metod med en 

kvalitativ metod, då det leder till att man ser resultatet utifrån olika perspektiv vilket kan ge en 

mer komplett översikt över resultatet (Denscombe 2016:212 f.).  

Dock finns det fler variabler att undersöka för att titta på läsbarheten i en text. Men eftersom 

utrymmet är begränsat i denna uppsats har inte fler variabler undersökts. En till viktig aspekt 

att ta hänsyn till när det kommer till läsförståelse är läsarnas egna tolkningsramar samt tidigare 

erfarenheter, vilket jag inte heller har haft utrymme till att undersöka i denna studie 

(Reichenberg & Lundberg 2008:32).  

5 Resultat 

I den här delen presenteras resultatet av undersökningen. Först redogör jag för de olika 

variablerna, där varje variabel presenteras i ett eget avsnitt där tabeller har använts för att 
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tydligare åskådliggöra resultatet. Därefter presenteras resultatet av den kvalitativa under-

sökningen. 

5.1 Kvantitativ undersökning 

I detta avsnitt presenteras den kvantitativa undersökningen där alla variabler presenteras i ett 

enskilt avsnitt.  

5.1.1 Fundamentslängd 

I detta avsnitt presenteras resultatet av fundamentslängden i respektive text och även hur stor 

andel av fundamenten som är subjekt.  

 

Tabell 1: Fundamentslängd 

 
Antal fundament Antal ord i fundamenten Fundamentslängd 

Original 

Lättläst 

791 

439 

1312 

643 

1,7 

1,5 

  

I tabell 1 kan man utläsa att fundamentslängden i originalet är 1,7 och i den lättlästa 1,5. 

Westman som har undersökt fundamentslängden i olika texttyper fick en genomsnittlig 

fundamentslängd på 3.1 (Westman 1974:155), vilket är nästan dubbelt så långt som originalet 

och lite mer än dubbelt så långt som den lättlästa. Däremot skiljer sig inte originalet och den 

lättlästa versionen avsevärt ifrån varandra, då det enbart är 0,2 ord som skiljer. Båda texterna 

hamnade långt under Westmans genomsnitt och uppvisar en hög grad av högertunga meningar.  

Av studien av fundamenten framkom även att 74 % av fundamenten i originalet och 77 % 

i dess lättlästa version var subjekt. Detta visar att även detta resultat skiljer sig inte särskilt, men 

där ändå den lättlästa versionen har något högre andel subjekt i fundamentet. I svenskan har vi 

möjlighet att i stort sett välja vilken satsdel som helst i fundamentet, men det vanligast 

förekommande är man sätter subjektet i fundamentet, vilket även resultatet visar (Flyman 

Mattsson & Håkansson 2010:31). Westmans (1974:155) fick i genomsnitt 64 % subjekt i 

fundamenten, vilket är något lägre än resultatet av texterna som har undersökts i den här studien.  
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5.1.2 Bisatsfrekvens 

Nedan redogörs frekvensen av antalet bisatser per grafisk mening.  

Tabell 2: Bisatsfrekvens 

 Antal grafiska 

meningar 

Antal bisatser Andel bisatser per 

grafisk mening  

Original 638 125 0,2 

Lättläst 468 54 0,1  

 

Tabell 2 visar resultatet av antalet grafiska meningar, antalet bisatser och hur stor andel bisatser 

per grafisk mening. I originalet förekom det 125 bisatser av de 20 sidorna som har undersökts. 

Detta har lett till att den totala andelen bisatser är 0,2 vilket är en liten del av texten, men ändå 

en viss skillnad från den lättlästa versionen som enbart har 0,1 bisatser per grafisk mening. 

Eftersom originalet är en självbiografi där Zlatan själv berättar sin historia, är språket väldigt 

talspråkligt. LL-förlaget som har gett ut den lättlästa versionen eftersträvar att använda färre 

bisatser och i vissa texter till och med inga alls (Myndigheten för tillgängliga medier u.å.).  

5.1.3 Satskonnektion 

När det kommer till satskonnektion har jag dels undersökt hur många konnektiver/100 ord det 

finns i respektive text och dels undersökt hur fördelningen efter de olika konnektivgrupperna 

ser ut. Först presenteras resultatet av konnektiver/100 ord.  

Tabell 3: Satskonnektion per 100 ord 

 Original första 20 sidorna Lättläst första 20 sidorna 

Konnektiver/100 ord 7,4 5,9 

 

I tabell 3 kan man utläsa att det finns 7,4 konnektiver/100 ord i originalet av de 20 första sidorna 

i originalet medan det finns 5,9 i den lättlästa. Det skiljer således 1,5 konnektiver/100 ord 

mellan texterna. Nyström (2011) fick resultatet 7,3 respektive 5,4 vid undersökningen av 

novellerna, vilket ligger nära mitt resultat. Att originalet har fler konnektiver innebär att det 

finns fler explicita satskonnektorer som binder ihop texten än vad den lättlästa versionen har. 

Om man istället tittar på hur fördelningen av de olika satskonnektorerna ser ut är det en betydligt 

större skillnad mellan texterna, se tabell 4.  
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Tabell 4: Antal satskonnektiver fördelade efter konnektivgrupp 

 
Original första 

20 sidorna % 

Lättläst första 20 

sidorna  % 

Additiv 247 54,8 51 28,5 

Temporal 76 16,9 57 31,8 

Komparativ 98 21,7 49 27,4 

Kausal 30 6,7 22 12,3 

 

Tabell 4 visar fördelningen av de olika satskonnektiven som finns i texterna. Originalet har 

betydligt fler additiva konnektorer med en procentsats på 54,8 % medan den lättlästa enbart har 

28,5 %. Det skiljer 26,3 procentenheter mellan texterna vilket är en signifikant skillnad. 

Nyström (2011:119) fick resultatet 50 % respektive 41 % när det kommer till additiv 

konnektion i de undersökta novellerna. Vilket innebär att detta är en vanlig typ av satskonnektiv 

i berättande text. Den typ av additiv satskonnektiv som dominerar i originalet är konjunktionen 

och som förekommer 239 gånger av de 247 additiva konnektiven som finns i texten. I den 

lättlästa versionen är det också konjunktionen och som dominerar med 41 gånger av 51 totalt. 

Den additiva konnektiven som förekommer flest gånger efter det är konjunktionen eller som 

förekommer 6 gånger i originalet och 7 gånger i den lättlästa versionen. När det kommer till 

temporala konnektiver skiljer sig resultatet också markant åt men åt det andra hållet. Här blev 

resultatet att den lättlästa versionen har 31,8 % temporala konnektiver medan originalet enbart 

har 16,9 %. Här skiljer det sig med 14,9 procentenheter men där den lättlästa versionen har en 

högre andel än originalet. Nyström (2001) fick fram ett resultat på 28 % respektive 21 % när 

det kommer till temporala konnektiver i novellerna, vilket betyder att den lättlästa versionen 

har ett resultat som liknar hennes undersökning mer än originalet. Den typ av temporala 

satskonnektion som dominerade i de båda texterna är subjunktionen när som förekommer 11 

av 57 gånger i den lättlästa och 19 av 76 gånger i originalet.  

Den satskonnektionen som hamnar på andra plats i de båda texterna är tidsadverbet då som 

förekommer 9 av 57 gånger i den lättlästa och 13 av 76 gånger i originalet. Tidsadverbet nu 

förekommer också 13 gånger i originalet och 7 gånger i den lättlästa. När det kommer till den 

temporala satskonnektiver finns det en betydligt större spridning bland vilka ord som 

förekommer då det finns många metaforiska konnektiver som enbart förekommer en gång, 

exempelvis på kvällarna i den lättlästa och efter den matchen i originalet.  

Vid förekomsten av komparativa konnektiver är skillnaden inte lika stor. Här har originalet 

21,7 % medan lättlästa har 27,4 %, det skiljer sig således enbart 5,7 procentenheter mellan 
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texterna där den lättlästa har ett något högre procenttal. Dock skiljer det sig från Nyströms 

(2001:119) resultat då hon fick 15 % respektive 19 % vilket är lägre än mitt resultat. Den absolut 

dominerande komparativa konnektiven är konjunktionen men som förekommer 91 av 98 gånger 

i originalet och 49 av 49 gånger i den lättlästa. Det finns alltså enbart den komparativa 

konnektiven men i den lättlästa medan i originalet förekommer även som om 7 gånger.  

Den sista konnektivtypen är den kausala, som förekommer enbart 6,7 % i originalet och 

12,3 % i den lättlästa. Kausala konnektiver är inte så vanligt förekommande i berättande text 

och Nyström (2001:119) fick ett resultat på 7 % respektive 19 % i hennes undersökning. Den 

vanligast förekommande kausala konnektiven i originalet är konnektiven om, som förekommer 

13 gånger av 30. Nyström (2001:110) skriver att om är den vanligaste förekommande 

konnektiven av kausla konnektiver. Den vanligaste förekommande kausala konnektiven i den 

lättlästa är för att som förekommer 9 gånger av 22. Den näst vanligaste förekommande kausala 

konnektiven i originalet är för att med 10 förekomster och i den lättlästa är det om som har 7 

förekomster.   

5.1.4 Läsbarhetsindex 

I detta avsnitt presenteras texternas LIX-värde av de 50 första sidorna i respektive text.  

Tabell 5: Läsbarhetsindex i respektive text 

Variabler Original 

 

Lättläst 

 

Antal meningar (M) 3012 1173 

Antal ord (O) 29 495 7790 

Antal ord med fler än sex tecken (L) 4108 1183 

Genomsnittlig meningslängd (LM = O/M) 9,79 6,64 

Andel långa ord (LO = L/O * 100) 13,93 15,9 

Läsbarhetsindex (LIX = LM + LO) 24 22 

 

I tabell 5 kan man utläsa antal meningar, antal ord, antal ord som har fler än sex tecken, 

genomsnittlig meningslängd samt andel långa ord som tillsammans utger LIX i respektive text. 

Båda texterna fick ett lågt LIX-värdet, 24 i originalet respektive 22 i den lättlästa versionen. 
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Enligt Björnssons lix-tolk är en text mellan 20-30 mycket lätt (1968:89), vilket innebär att båda 

texterna klassas som mycket lätta.  

Den lättlästa versionen innehåller fler långa ord än originalet, vilket är anmärkningsvärt, då 

långa ord kan upplevas som mer svårlästa än korta ord. Reichenberg belyser att sammansatta 

ord, vilka ofta är längre än sina grundord, är en utmaning för elever med svenska som 

andraspråk (Reichenberg 2014:35).  

Originalet innehåller istället något högre andel långa meningar, vilket i slutändan ger ett 

lite högre LIX-värde än den lättlästa versionen. Dock är andel långa meningar inte så högt, 

vilket kan bero på att texten innehåller många satsfragment, med bara ett fåtal ord, som 

exempelvis ”Inte ett ord” (O:60), ”Rena dyngan!” (O:62), ”Aldrig i livet” (O:64). Antal 

meningar och ord skiljer sig markant i texterna trots att det är 50 sidor av varje. Detta beror dels 

på att typsnittet är större i den lättlästa och dels på att den lättlästa versionen innehåller radfall 

för att skapa en luftigare text.  

5.1.5 Ordfrekvens 

I detta avsnitt presenteras de tio vanligaste orden i texterna samt de ord som enbart förekommer 

en gång i respektive text. Först presenteras tabell 6, där man kan finna de tio vanligaste orden.  

Tabell 6: Ordfrekvens i respektive text 

 Original Lättläst 

Numrering Ord Frekvens Ord Frekvens 

1. jag 1722 jag 508 

2. och 1622 det 251 

3. det 1064 var 235 

4. var 887 och 208 

5. inte 623 en 156 

6. i 560 i 150 

7. en 511 på 137 

8. på  489 att 120 

9. han 426 han 113 

10. men 401 mig 109 
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I tabell 6 redogörs för ordfrekvensen för de 10 vanligaste orden i respektive text. Resultatet 

visar att det personliga pronomenet jag hamnar på placering 1 i båda texterna, och är det 

vanligaste förekommande ordet. De fyra vanligaste orden i båda texterna är jag, och, det samt 

var. Då den lättlästa texten är en återberättad version av originalet är det inte förvånande att de 

har liknande ord i sin topplista.  De ord som finns i topp 10 är högfrekventa vardagliga ord 

(Reichenberg och Lundberg 2008: 75).  

I den lättlästa versionen förekom 7790 löpord och 5937 lexikonord, vilket ger en kvot på 

0,76. Det innebär att 1853 ord enbart förekommer en gång, vilket är 24 % av texten. Medan i 

originalet var det 29 495 löpord och 29 307 lexikonord, vilket ger en kvot på 0,99. Vilket 

innebär att enbart 188 ord förekommer endast en gång, vilket är 1 % av texten. Detta uppvisar 

en betydande skillnad mellan texterna, där det nästan inte förekommer några engångsord alls i 

originalet medan nästan en fjärdedel i den lättlästa texten består av dessa. Eftersom texterna är 

olika långa, de femtio första sidorna i böckerna innehåller olika mycket text, är det svårt att 

jämföra detta (Reichenberg & Lundberg 2008:42). Däremot kan man dra en slutsats att det finns 

ett större utrymme för att upprepa sig i originalet.   

Om man istället tittar på OVIX i de båda böckerna, där textens längd inte har någon 

betydelse, ges ändå liknande resultat. Den lättlästa boken har en OVIX på 60,65 medan 

originalet har en OVIX på 50,86. Det är inte lika stor skillnad som mellan löpord och 

lexikonord, men den lättlästa har ändå ett högre OVIX än originalet.  

Den lättlästa versionen är en komprimerad version, där handlingen har kortats ner, vilket 

betyder att i originalet kan flera ord förekomma fler gånger då det finns ett större utrymme för 

att upprepa sig. Om eleven får läsa ett ord fler gånger i olika meningar kan det vara lättare att 

utifrån kontexten uppfatta ordet. Sundin skriver att det är viktigt att upprepa samma ord för att 

skapa en lättläst text, och att man inte bör använda för mycket synonymer då det kan försvåra 

texten, medan en upprepning av samma ord kan binda ihop texten (Sundin 2007:178). I texten 

finns det exempelvis ett avsnitt som handlar om ett hus som Zlatan blir imponerad av. I den 

lättlästa versionen använder författaren sig av både hus och kåkar i det avsnittet (2012:26), vilka 

är synonymer vilket Sundin menar att man bör undvika.  
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5.2 Kvalitativ undersökning  

I detta avsnitt presenteras resultatet av den kvalitativa undersökningen. 

5.2.1 Jämförelse mellan samma händelser i böckerna  

Utdrag från båda böckerna har analyserats för att undersöka hur samma händelser presenteras i 

respektive bok. Först presenteras utdrag från originalet och därefter från den lättlästa versionen.  

Utdrag från originalet Jag är Zlatan (O:70 f.):  

Jag hade inte ens fyllt två då mamma och pappa skildes, och jag mindes inget av det. Det 

var förmodligen lika bra. Det var inget bra äktenskap, vad jag förstår. Det var stökigt och 

bråkigt och de hade gift sig för att pappa skulle få uppehållstillstånd, och jag antar att 

det var helt naturligt att vi alla hamnade hos mamma. Men jag längtade efter farsan. Han 

hade det bättre ställt och det hände mer kul grejer kring honom. Jag och Sanela träffade 

pappa varannan helg och då kom han ofta i sin blå gamla Opel Kadett och vi åkte till 

Pildammsparken eller ut på Ön i Limhamn och köpte hamburgare och mjukglass. En gång 

slog han på stort och gav oss var sitt par Nike Air Max, de coola gympadojorna som 

kostade tusen spänn, typ. Mina var gröna, Sanelas rosa. Ingen i Rosengård hade såna och 

vi kände oss hur tuffa som helst. Vi hade det bra med farsan, och vi kunde få femtio kronor 

till pizza och Coca-Cola. Han hade ett hyggligt jobb och bara en annan son, Sapko. Han var 

vår roliga helgpappa.  

Men läget skärptes. Sanela var grym på att springa. Hon var snabbast i sin åldersklass 

på sextio meter i hela Skåne och farsan var stolt som en tupp och körde henne till 

träningen. "Bra, Sanela. Men du kan bättre", sa han. Det var hans grej, "Bättre, bättre, nöj 

dig inte", och den här gången var jag med i bilen. Farsan minns det så i alla fall, och han 

märkte direkt. Något var inte bra. Sanela var tyst. Hon kämpade för att inte gråta. 

 
"Var är det som hänt?" sa han. 

"Ingenting", svarade hon och då frågade han igen och till slut berättade hon. 

Vi behöver inte gå in på detaljerna, det är Sanelas story. Men min farsa, han är som ett lejon. 

Om något händer hans barn blir han vild, särskilt om det handlar om Sanela, hans enda dotter, 

och det blev full cirkus med förhör och sociala utredningar och vårdnadstvister och skit. 

Jag fattade inte mycket av det. Jag skulle fylla nio.  

 

Utdrag från den lättlästa versionen av Jag är Zlatan (L:7): 

 

Mamma och pappa skilde sig innan jag blev 

två år gammal. Det var inget bra äktenskap, tror jag. 

Det var stökigt och bråkigt. 

Alla barnen bodde hos mamma. 

Men jag längtade efter farsan. Han hade mer pengar. 

Det hände kul grejor när man var med honom. 
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Sedan hände något med Sanela, 

Inga detaljer, det är hennes story. 

Men det blev vårdnadstvister och skit. 

Morsan grät mycket då.  

En av mina halvsystrar hade problem med knark också. 

Då skulle jag fylla nio. 

Jag fattade inte mycket av det som hände. 

 

Samma händelser beskrivs med 354 ord i originalet respektive 89 ord i den lättlästa versionen. 

Det gör att samma händelser beskrivs med ungefär tre fjärdedels kortare text i den lättlästa 

versionen, vilket innebär att författaren har komprimerat texten. Metaforer och liknelser är 

något som anses svårt och brukar därför inte förekomma i någon större utsträckning i lättlästa 

texter (Skolverket 2012:46 f.).  I originalet finns meningen ”Hon var snabbast i sin ålders-

klass på sextio meter i hela Skåne och farsan var stolt som en tupp” samt meningen ”Men 

min farsa, han är som ett lejon”, där liknelserna som en tupp samt som ett lejon finns, vilka 

inte återfinns i den lättlästa versionen i detta avsnitt. Dock förekommer det liknelser likt 

dessa samt metaforer även i den lättlästa versionen exempelvis ”Då blev farsan som ett lejon” 

(L:10), ”Jag kände mig som från Mars.” (L:14), ”Han hamnade i frysboxen.” (L:27), ”Roland 

kallade mig för en oslipad diamant i en intervju.” (L:27).  

I originalet får man både en förklaring till varför Zlatans föräldrar hade gift sig samt skilt 

sig, vilket inte nämns i den lättlästa, men som inte heller är nödvändig för handlingen. 

Reichenberg och Lundberg skriver att onödig information som inte krävs för att förstå 

handlingen kan tas bort i en lättläst text (Reichenberg & Lundberg 2008:63). Men frågan är 

hur mycket överflödig information som kan tas bort för att en text ändå ska kännas intressant 

att läsa. I den lättlästa versionen har mycket textflöde försvunnit, samtidigt som vissa delar är 

behållna, vilket ändå behåller den narrativa stilen i texten (Reichenberg 2014:43).  

Avsnittet om Zlatans syster Sanela är väldigt avskalat i den lättlästa versionen, som 

läsare ges du inte mycket information. Man får veta att något händer, men inte alls vad som 

händer utan att det blir vårdnadstvister. Vårdnadstvister är ett långt ord och är inte ett 

vardagligt ord. Händelsen beskrivs med korta meningar utan tydliga orsakssamband, där 

mycket ny information presenteras. Dessutom skjuter författaren in information om Zlatans 

halvsystrar, vilket inte riktigt har någon tydlig koppling till sammanhanget. Det krävs av 

läsaren att hen kan inferera och själv skapa ett sammanhang för att läsförståelsen inte ska bli 

lidande (Reichenberg 2000:48 f.)  
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I den lättlästa versionen finns det radfall, vilket förekommer oftast efter en mening vilket 

leder till att det är övervägande en mening per rad. Sundin skriver att detta är något som 

används när man skriver lättlästa texter för att läsare som har problem med att urskilja 

skiljetecken ska få hjälp att veta när man ska göra andningspauser. Radfallet gör även att 

texten ser luftigare ut (Sundin 2007:179).  

I utdraget från den lättlästa versionen finns det enbart två sammansättningar 

vårdnadstvister samt halvsystrar. Medan det i originalet finns fler, exempelvis uppehålls-

tillstånd, mjukglass, gympadojorna med flera. Sammansättningar är något som elever med 

svenska som andraspråk kan ha utmaningar med (Reichenberg 2014:37). 

6 Diskussion  

I det här avsnittet diskuteras resultatet utifrån undersökningens frågeställningar ”Hur skiljer sig 

den lättlästa boken från sitt original utifrån ovannämnda språkliga variabler” samt ”Är den 

lättlästa versionen av Jag är Zlatan ett bra alternativ till elever med svenska som andraspråk?”. 

Därefter presenteras en slutsats, didaktiska implikationer och vidare forskning samt 

problematik med undersökningen.  

6.1 Jämförelse av de båda böckerna  

Fundamentslängden skiljer sig inte avsevärt mellan texterna. Originalet hade en något högre 

fundamentslängd på 1,7 ord jämfört med den lättlästa som hade 1,5 ord. Detta visar att båda 

texterna har en anmärkningsvärt låg fundamentslängd, och om man jämför med Westman 

(1974:155) som fick en genomsnittlig fundamentslängd på 3,1 där hon jämförde flera olika 

texter, skiljer det sig avsevärt från mitt resultat. Att texten har så korta fundament innebär att 

texten inte innehåller många tunga led, vilket kan vara bisatser, i fundamenten. Det gör att 

texten får en högertyngd, vilket kan vara lättare för en elev att läsa då en högertung text inte 

ställer lika stora krav på läsaren som en vänstertung text (Høien & Lundberg 2013:114 f.). Av 

fundamenten så var 74 % respektive 77 % subjekt, vilket också är den vanligaste före-

kommande satsdelen i fundamentet (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:31). I Westmans 

undersökning fick hon fram det genomsnittliga resultatet på 64 % subjekt i fundamenten 

(1974:155). De här texterna ligger något över det, men det finns fortfarande över 20 % som 

utgörs av andra satsdelar, vilket är viktigt för en text. Variation i fundamenten är viktig då man 
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bör placera det som är viktigt först i texten, vilket kan försvinna om variationen av satsdelarna 

uteblir (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:31).  

Bisatsfrekvensen skiljer sig inte heller markant mellan texterna, men originalet ligger även 

här något högre. Originalet hade en bistasfrekvens på 0,2 bisatser/grafisk mening medan den 

lättlästa hade 0,1/grafisk mening. Detta innebär att båda texterna är parataktiska och innehåller 

få bisatser. Men att texterna innehåller få bisatser behöver inte betyda att de är lätta att läsa. En 

text som innehåller få bisatser kan innebära att rytmen i texten försvinner. En text behöver en 

variation mellan korta och långa meningar för att skapa rytm (Reichenberg 2014:47). LL-

förlaget som har gett ut den lättlästa versionen strävar efter korta meningar med få bisatser, men 

eftersom den lättlästa versionen är skriven för nivå 3, lätt, förekommer längre meningar och 

även bisatser (Myndigheten för tillgängliga medier u.å.). Att den lättlästa boken innehåller få 

bisatser kan försvåra läsningen för elever med svenska som andraspråk. I den kvalitativa 

analysen kan man se hur avskalad den lättlästa versionen är, där det ofta är korta meningar 

uppradade efter varandra. Frågan är hur lätt dessa meningar blir att läsa för en elev med svenska 

som andraspråk. En text behöver som tidigare nämnt både en rytm samt tydliga övergångar 

mellan meningarna för att anses lätt att läsa. En text som innehåller flera långa meningar med 

bisatser än korta meningar kan fungera bättre för sammanbindningen av texten. En mening där 

det finns bisatser som binder ihop meningen kan vara lättare att läsa än två korta meningar 

(Reichenberg 2000:33). Så om man utgår från de tankarna kring bisatser kan originalet verka 

lättare att läsa än den lättlästa versionen, då den texten innehåller fler bisatser.  

Båda texterna innehåller relativt lika andel satstkonnektiver, och fick ett liknande resultat 

som Nyström (2001), när det kom till genomsnittet av explicita satskonnektiver. Däremot 

skiljer det sig signifikant mellan texterna vid fördelning av de olika typerna av konnektiver. 

Den satskonnektiv som dominerade i originalet var den additiva konnektiven, där 

konjunktionen och var den vanligast förekommande konnektiven. Att texten innehåller många 

konjunktioner som binder ihop huvudsatser borde ha visat på ett högre resultat av 

meningslängden vid LIX-mätningen. Resultatet av LIX-värdet visade att originalet hade relativt 

få långa meningar. Anledningen till det kan vara att texten innehåller många satsfragment, med 

bara ett fåtal ord. Som exempelvis ”Inte ett ord” (O:60), ”Rena dyngan!” (O:62), ”Aldrig i livet” 

(O:64), vilket drar ner den genomsnittliga meningslängden. Den lättlästa versionen hade inte 

en grupp som dominerade markant utan hade tre grupper som vardera var på ca 30 %, vilka var 

additiv, temporal och komparativ. Den lättlästa versionen hade en ganska hög frekvens av 

explicita satskonnektiver trots de korta meningarna. När det kommer till den sista gruppen, 

kausala konnektiver, så hade den lättlästa versionen nästan dubbelt så hög andel som originalet 
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med 12,3 % respektive 6,7 %. Nyström fick i sin undersökning (2001) 7 % respektive 19 % 

vilket ändå visar att den lättlästa versionens resultat ligger relativt högt. De kausala sambanden 

är väldigt viktiga för elever med svenska som andraspråk enligt Reichenbergs undersökning 

(2000), och därför borde den lättlästa texten fungera väl utifrån den aspekten.  

Ett väldigt intressant och överraskande resultat är resultatet av LIX-värdet. Båda texterna 

fick ett låg LIX-värde. Originalet fick LIX-värdet 24 och den lättlästa fick 22, vilket innebär att 

de båda klassas som mycket lättlästa enligt Björnssons lixtolk (1968). Det är inte så 

överraskande att den lättlästa versionen fick LIX-värdet 22, då tanken är att den ska vara mycket 

lättläst, däremot att originalet fick 24 är överraskande. Det som är så intressant med detta är att 

trots det låga LIX-värdet och att texten klassas som mycket lättläst av den mest kända 

läsbarhetsformeln i Sverige, har man ändå valt att göra en lättläst version av boken. Det visar, 

som tidigare har nämnts, att det krävs mer än att titta på LIX-värdet för att avgöra om en text 

är lättläst eller svårläst. Det krävs således fler variabler att undersöka än LIX-värdet (jfr. 

Reichenberg & Lundberg 2008, Reichenberg 2000). Vad som kan tänkas ha lett till att originalet 

har fått ett sådant lågt LIX-värde har jag redan varit inne på, att meningslängden ändå är relativt 

låg beror troligen på att texten innehåller många korta satsfragment som drar ner genomsnitts-

längden. Sedan innehåller texten inte särskilt många långa ord, vilket kan underlätta 

läsförståelsen av texten och ger ett låg LIX-värde. Den lättlästa versionen hade fler korta 

meningar än originalet men hade högre andel längre ord. Det resultatet förvånade mig, och en 

text som innehåller korta meningar och långa ord torde inte bli så lätt för en elev med svenska 

som andraspråk att läsa.  

Den största kvantitativa skillnaden i resultatet förekom vid ordfrekvensen. Den lättlästa 

versionen innehåller, överraskande nog, fler engångsord än originalet. Det visade både resultat-

et av andel lexikonord/löpord samt OVIX. Då andel lexikonord/löpord är svårt att mäta vid 

olika långa texter väljer jag att inte lägga någon större vikt vid detta, men kan ändå ha med det 

då OVIX visade på liknande resultat. Den lättlästa texten hade en högre OVIX än originalet, 

vilket är förvånande då fler forskare har hävdat att upprepning är gynnsam när man skriver 

lättlästa texter (jfr. Reichenberg & Lundberg 2008, Sundin 2007), vilket betyder att detta inte 

borde gynna varken elever med svenska som andraspråk eller andra personer som är i behov av 

lättläst text. Ordförrådet är av stor vikt för läsförståelsen, och även något som kan vara extra 

utmanande för elever med svenska som andraspråk, vilket leder till att den lättlästa versionen i 

detta avseende anses svårare. En elev behöver ha kännedom om 95% av orden i text för att 

kunna ta till sig den (Nation 2001).  
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 En tänkbar anledning till detta, som jag redan varit inne på, är att den lättlästa versionen är 

en förkortad version av originalet. I den kvalitativa undersökningen kan man se exempel av 

detta då samma händelser beskrivs med 354 ord respektive 89 ord. Eftersom den lättlästa ändå 

innehåller samma händelser som originalet behöver dessa händelser kortas ner avsevärt mycket 

för att texten inte ska bli för lång, vilket gör att utrymmet för upprepning försvinner. Detta kan 

bli väldigt utmanande för elever med svenska som andraspråk som behöver ha ett stort ordförråd 

för att ta till sig av den lättlästa texten. Däremot om en elev med svenska som andraspråk får 

möta samma ord flera gånger men i olika kontexter, borde det gynna elevernas ordförståelse 

och gör att de lättare förstår texten. Dock bör inte samma ord upprepas för många gånger, då 

det finns en risk att texten blir tråkig (Reichenberg & Lundberg 2008), men att använda 

synonymer som författaren har gjort i den lättlästa versionen, bör undvikas (Sundin 2007). Båda 

texterna hade liknande ord i sin topp 10-lista, där högfrekventa vardagliga ord förekom. Detta 

visar ändå att båda texterna innehåller många vardagliga ord, vilket kan underlätta läsningen.  

Trots att flera av de kvantitativa delarna kan verka svåra för en elev med svenska som 

andraspråk, visar ändå den kvalitativa analysen en del aspekter som kan underlätta för denna 

målgrupp. De liknelser som fanns med i utdraget från originalet fanns inte med i utdraget från 

den lättlästa versionen. Författaren kan medvetet ha valt att inte ta med dessa då metaforer och 

liknelser ofta har en låg förekomst i lättlästa texter (Sundin 2007). Dock förekommer det 

liknelser och metaforer även i den lättlästa versionen, men just i denna bearbetning har 

författaren valt att inte ha med de som står i originalet. Genom att ta bort en del av dessa kan 

det innebära att eleverna får ett målande språk samtidigt som det inte blir för svårt att ta till sig, 

då metaforer och liknelser är utmanande för elever med svenska som andraspråk (Skolverket 

2012). Utdraget av den lättlästa versionen visar också få sammansättningar, vilka också kan 

vara utmanande för elever med svenska som andraspråk (Reichenberg 2014). Men då dessa ord 

inte har undersökts närmare och då LIX-värdet visade att texten innehöll relativt många långa 

ord, kan det hända att dessa ord förekommer i en större utsträckning i andra delar av texten. 

Den lättlästa versionen är väldigt avskalad i jämförelse med originalet, och kan därför göra 

det svårt att förstå sammanhanget av texten. Förenklade texter kortas ofta ner, vilket innebär att 

konnektorer som binder samman texten risker att försvinna (Crossley m. fl. 2007:17 f.), vilket 

har hänt i detta fall. Här krävs det att eleven klarar av att inferera, läsa mellan raderna, för att 

förstå texten. Detta ställer stora krav på läsaren.  
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6.2 Slutsats 

Undersökningens syfte var att dels jämföra originalet med dess lättlästa version för att utifrån 

fem språkliga variabler se vad som har förändrats, dels undersöka hur den lättlästa versionen 

lämpar sig för elever med svenska som andraspråk. Undersökningen visade att det inte fanns 

några större skillnader mellan fundamentslängd, bisatser, LIX-värdet samt satskonnektiver hos 

böckerna. Detta är intressant då originalet anses lättläst utifrån dessa aspekter men man har 

ändå valt att göra en lättläst version av den. När det kommer till ordfrekvens var det stor skillnad 

mellan texterna, där den lättlästa versionen verkar svårare att läsa utifrån den aspekten, vilket 

är förvånande. Dock förekom det fler orsakssamband i den lättlästa versionen vilket kan bero 

på att författaren har försökt vara extra tydlig med att visa orsakssammanhanget i texten. Men 

då den lättlästa versionen ändå har många korta meningar uppradade efter varandra är det inte 

säkert att denna skillnad påverkar läsbarheten avsevärt ändå. 

Vid den kvalitativa analysen kunde man se hur pass mycket information återberättaren av 

texten ändå valt att ta bort, vilket kan gynna elever. Information som inte är nödvändig bör 

undvikas samtidigt som texten kan kännas avskalad och tråkig. (Reichenberg & Lundberg 

2008:63). Frågan är bara hur mycket av en text man kan ta bort, för att den ändå ska kännas 

intressant att läsa. Reichenberg (2014) skriver om riskerna vid lättlästa texter att de lätt kan bli 

för avskalade och därmed svårare att läsa. I detta fall tror jag att den lättlästa versionen kan vara 

mer utmanande för elever med svenska som andraspråk än originalet. Originalet är betydligt 

längre än den lättlästa versionen och innehåller betydligt mer text, men frågan är om inte delar 

av originalet är lättare att förstå än att läsa hela den lättlästa. Den lättlästa versionen hade kunnat 

tjäna på att ta bort fler av händelserna och de händelser som behålls hade kunnat utvecklas lite 

mer. Nu är det väldigt mycket information som behöver presenteras på en liten yta vilket gör 

att det ständigt kommer ny information på varandra.  

Båda böckerna handlar om fotboll och många fotbollstermer förekommer, det gör att temat 

i boken kan hjälpa elever i svenska som andraspråk att ta till sig av boken. Fotboll finns över 

hela världen och de elever som kommer till Sverige kan ha med sig förkunskaper om fotboll 

när de kommer hit. Även om termerna heter andra saker på svenska kan det ändå vara lättare 

att förstå sammanhanget av böckerna om man har kunskaper om fotboll sedan tidigare. Då 

skapas en förförståelse vilket ökar chanserna för eleverna att ta till sig av texten (Skolverket 

2012). Originalet innehåller en hel del bilder från Zlatans liv innan första kapitlet inleds, som 

inte finns med i den lättlästa versionen. Bilderna som visar fotbollskarriären och Zlatans liv, 

tänker jag kan hjälpa till ytterligare med förförståelsen för elever.  
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6.3 Didaktiska implikationer 

Eftersom läsning av skönlitteratur har en central roll i syftet för ämnet svenska och svenska 

som andraspråk (Skolverket 2016:247, 259) kommer jag som blivande ämneslärare i dessa 

ämnen arbeta med detta tillsammans med mina elever. Undersökningen visade vikten av vilken 

litteratur man väljer till sina elever. Det är viktigt att man inte väljer en för svår text men heller 

inte en för lätt text, då eleverna måste utmanas för att utvecklas. Krashen hävdar att elever med 

ett andraspråk bör läsa texter som ligger precis ovanför inlärarens nivå, ligger texten för högt 

är den för svår för att ta till sig och ligger den för lågt kan elevens läsförmåga inte utvecklas 

(Krashen 1981:102 ff.). Lättlästa texter är vanligt förekommande i undervisning i svenska som 

andraspråk. Denna undersökning har visat att en lättläst text inte nödvändigtvis behöver vara 

lättare att läsa än dess original, då bland annat sammanbindning och rytm kan försvinna i texten.  

Man kan naturligtvis inte göra sådana här undersökningar varje gång man ska välja 

litteratur till sina elever, men det jag tar med mig är att det är av vikt att undersöka om det finns 

tydliga satskonnektiver i texten samt att undersöka hur orden i texten ser ut. Om jag skulle 

använda mig av den lättlästa versionen av Jag är Zlatan till framtida elever i svenska som 

andraspråk hade jag först och främst försökt skapa en förförståelse till boken tillsammans med 

eleverna, på så sätt kan eleverna lättare ta sig an texten (Skolverket 2012). Det krävs också att 

många av orden förklaras samt textsamtal kring texten under tiden man läser den, för att 

tillsammans förstå sammanhanget i texten. Om en nyanländ elev får till uppgift att läsa boken 

på egen hand är jag tveksam till om eleven kommer att förstå texten. Däremot om eleverna får 

hjälpa varandra att bena ut vad som står i texten tillsammans med läraren tror jag att texten 

skulle fungera bättre. Jag är ställer mig dock tveksam till om jag skulle välja att använda boken 

alls, då resultatet visar många tänkbara svårigheter med boken.   

6.4 Vidare forskning  

Undersökningen gjordes utifrån två versioner av en bok för att titta på läsbarheten. Självklart 

förekommer fler variabler att ta hänsyn till när det kommer till en texts läsbarhet, exempelvis 

läsarnas egna tolkningsramar, tidigare erfarenheter samt ålder vid ankomst till Sverige med 

flera.  

Till vidare forskning hade det varit intressant att undersöka orden närmare utifrån olika 

kategorier för att få en djupare förståelse av hur svåra orden anses vara i de båda texterna. Det 

hade även varit intressant att låta elever med svenska som andraspråk få läsa båda texterna och 



   
 

37 

 

utifrån deras perspektiv undersöka vilken av texterna som uppfattas som lättast att förstå och 

därmed undersöka om ens någon av dem lämpar sig för elever med svenska som andraspråk.  
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