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Sammandrag 

I uppsatsen analyseras originalversionen av Jessica Schiefauers bok När hundarna kommer 

(2015) och dess lättlästa version. Studiens syfte är att undersöka vad som skiljer versionerna åt 

samt bedöma hur den lättlästa versionen kan användas i svenska som 

andraspråksundervisningen. Detta undersöks genom läsbarhetsindex, ordvariationsindex, 

fundamentslängd, bisatsfrekvens och satskonnektion. Ett textutdrag närläses även för att 

granska de språkliga formuleringarna i respektive version.  

Resultatet visar att bearbetningen till lättläst text har lett till en textreducering. Den lättlästa 

versionen är mer avskalad med kortare meningar, färre ord och en lägre andel långa ord. Den 

har även färre bisatser och procentuellt sett färre satskonnektorer. Däremot innehåller den en 

högre andel att-bisatser och kausala konnektorer, vilka underlättar läsförståelsen för svaga 

läsare.  

 Den lättlästa texten lämpar sig för andraspråkstalare, men syftet med läsningen måste 

klargöras innan läsningen påbörjas. Läraren måste alltså förklara bokens språksituation så att 

eleverna förstår dess ord och begrepp. Den lättlästa versionen, likväl som originalet, måste 

således läsas i en meningsfull kontext.  

 

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

ordfrekvens, fundamentslängd, bisatsfrekvens, satskonnektion.  
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1 Inledning 

Litteracitet är en betydelsefull beståndsdel i vårt västerländska samhälle, och läsning är en 

viktig väg till att lära sig språk och kultur. I dag är läsningens plats i undervisningen framförallt 

angelägen då andelen nyanlända elever i de svenska skolorna ökar markant. Mellan hösten 2015 

och 2016 fördubblades antalet elever vid introduktionsprogrammet och antalet har sedan dess 

stigit ytterligare. Under läsåret 2016 och 2017 studerade hela 35 900 elever, motsvarande 60 % 

av det totala elevantalet på introduktionsprogrammet, på språkintroduktion (Skolverket 2017a). 

På introduktionsprogrammet läggs grunden för elevernas framtida studie- och arbetsliv, och 

läsförståelse är bara en av många utmaningar som de möter.  

Som blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk undrar jag hur jag ska välja texter 

som stärker elevernas läsförståelse. Litteraturen ska vara tydlig och begriplig, samtidigt som 

den bör utmana och stimulera eleverna till vidare språkutveckling. I syftesformuleringen för 

svenska som andraspråk på gymnasienivå står det:  

 

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och 

skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till 

insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att 

utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper tas till vara. (Skolverket 2017b:1) 

 

Att lärare tillgodoser andraspråkselever litteratur som främjar läsförståelsen och 

språkutvecklingen är viktigt. Litteraturen ska fungera utvecklande, men också vara skriven på 

ett sådant sätt att läsaren förstår och kan ta till sig innehållet. Det ställs således krav på 

litteraturen och dess roll för elevernas språkproduktion. 

För att få en bättre uppfattning om vilken litteratur jag bör välja i min undervisning har jag 

valt att analysera Augustprisvinnaren från 2015, När hundarna kommer (2015) och dess 

lättlästa version. Boken vann pris som den främsta svenska barn- och ungdomsboken och kan 

därför också antas fungera i undervisningssyfte. Vid e-postkontakt med Vilja förlag 

informerades jag om att den lättlästa versionen främst har sålts till skolor och bibliotek 

(Nordstrand 2018, e-post). Den har även ett arbetsmaterial som ska fungera stödjande i 

undervisningen, utgivet av förlaget. Mot bakgrund av detta granskas bokens två versioner för 

att undersöka om den lättlästa versionen av När hundarna kommer kan användas i 

undervisningen för andraspråkselever eller om originalversionen är att föredra.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att granska originalutgåvan av När hundarna kommer och dess lättlästa 

version för att ta reda på vad som skiljer dem åt och således se vilka ändringar som gjorts i den 

lättlästa boken. I uppsatsarbetet anlägger jag ett andraspråksperspektiv vilket innebär att jag 

försöker bedöma hur den lättlästa versionen kan lämpa sig för elever som studerar svenska som 

andraspråk. För att få svar på frågan relaterar jag resultatet till vad tidigare forskning säger om 

den anpassning en andraspråksläsare kan behöva.  

Analysen är uppdelad i olika delar, vilka omfattar olika kapitel av boken. När 

läsbarhetsindex och ordfrekvens undersöks innefattas bägge versionernas tre inledande kapitel. 

Analys av fundamentslängd, bisatsfrekvens och satskonnektion omfattar de två inledande 

kapitlen. Att omfånget skiljer sig åt beror på att läsbarhetsindex och ordfrekvens beräknas 

genom ett datorprogram. Resterande delar analyseras manuellt. Som tillägg till 

läsbarhetsanalysen undersöks de bägge bokversionernas utformning genom en närläsning av en 

isolerad sekvens.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

 

 Hur har språket förändrats i den lättlästa versionen?  

 Hur skiljer sig versionerna åt vad gäller de ovannämnda språkliga variablerna?  

 På vilket sätt bidrar de genomförda ändringarna till att den lättlästa versionen blir mer 

lättläst för en andraspråksinlärare? 

 

Uppsatsens resultat mynnar ut i en diskussion om den lättlästa bokens användningsområden i 

svenska som andraspråksundervisningen.  

1.2 Definitionen av första- och andraspråk 

Nedan presenteras begreppen första- och andraspråk. 

Modersmål/förstaspråk: Det språk som lärs in först, med hjälp av föräldrar eller 

vårdnadshavare. Förstaspråket behöver emellertid inte vara det språk som individen behärskar 

bäst, utan enbart tillägnat sig först (Abrahamsson 2009:13).  

Andraspråk: Det språk som lärs in sekundärt, efter det att ett modersmål har tillägnats. Detta 

språk är ofta majoritetsspråk i det samhälle som individen lever i vilket påverkar behärskningen 

och utvecklingen positivt (Abrahamsson 2009:13).   
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1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av sju kapitel. I det första kapitlet har jag nu skisserat mina utgångspunkter. I 

kapitel 2 ges bakgrundsinformation kring lättlästhet och andraspråksinlärning. I efterföljande 

kapitel, kapitel 3, redovisas den tidigare forskningen om läsbarhet och analysverktyget 

läsbarhetsindex. Vidare presenteras forskning om fundamentslängd, bisatser och textbindning. 

Uppsatsens material presenteras i kapitel 4, där bokens handling beskrivs samt urvalet redogörs 

för. I det femte kapitlet beskrivs uppsatsens metoder. Resultatet presenteras i kapitel 6. I det 

sjunde och avslutande kapitlet jämförs versionerna med varandra. Detta följs av en diskussion 

om didaktiska intentioner och förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

2 Bakgrund  

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund vilken redogör för forskning om lättlästa 

texter samt om andraspråkstalares läsförståelse. Syftet är att ge en tydlig grund till begreppet 

lättläst samt att skapa förståelse för andraspråkstalares språkutveckling och läsförmåga.  

2.1 Lättlästa texter  

LL-böcker, alltså lättlästa texter, beskrivs som litteratur med större bokstäver eller förenklad 

text riktad till människor med olika typer av lässvårigheter (Nationalencyklopedin u.å.d). 

Målgruppen är bland annat de som lär sig läsa, som har en annan språklig och kulturell 

bakgrund eller någon typ av funktionsnedsättning, koncentrationsstörning eller 

hörselnedsättning (Reichenberg & Lundberg 2008:15). Myndigheten för tillgängliga medier 

(u.å.) nämner att ”ovana läsare som skolbarn, eller de som har ett annat modersmål än svenska 

kan behöva enkla texter”.  

LL-förlaget (u.å.), en del av Myndigheten för tillgängliga medier, har delat in de lättlästa 

texterna i tre språknivåer. Dessa betecknar svårighetsgraden på textframställningen. Nivåerna 

är lättast, lättare och lätt. Litteraturen på den lättaste nivån innehåller främst bilder och kortare 

textstycken. På efterföljande nivå, lättare, är bokens handling enkel och tydlig. Meningarna är 

korta och innehåller välkända ord. På den tredje nivån, lätt, förekommer bisatser och metaforer. 

Texterna är då författade med hjälp av ett större ordförråd än på de tidigare nämnda nivåerna. 

Förlaget beskriver böcker på nivå lätt som riktade till de som inom kort läser litteratur i sin 

originalform. 
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Språkrådet (2007) kallar det begripliga, lättlästa språket för klarspråk och menar att lättlästa 

texter bland annat ska innehålla begripliga ord och att långa, invecklade meningar bör undvikas. 

Dock är det i praktiken svårt att definiera begripliga ord. Margareta Westman (2010:164) 

skriver till exempel att svenska språket inte har någon klar definition för centrala och vanliga 

ord, då svåra ord kan bli lätta vid upprepning eller i specifika sammanhang. Det är därför svårt 

att precisera vad begripliga ord är.  

I Reichenberg och Lundberg 2008 presenteras tio utmärkande drag för en lättläst text. 

Lättlästa texter: 

 

 är inte särskilt långa 

 har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

 innehåller omväxlande korta och långa meningar 

 innehåller satskonnektorer 

 undviker långa substantiv 

 undviker främmande ord 

 innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

 undviker passiv form 

 undviker abstrakta begrepp 

 använder praktiska exempel (Reichenberg & Lundberg 2008:8)  

 

Reichenberg och Lundberg (2008:8) skriver dock att en lättläst text inte behöver innehålla alla 

dessa utmärkande drag. Det finns nämligen ingen tydlig avgränsning för hur det lättlästa språket 

ska te sig i alla sammanhang.  

2.1.1 Lättläst enligt Vilja förlag 

Den lättlästa versionen av När hundarna kommer är utgiven 2017, två år efter det att 

originalversionen publicerades. Förlaget som har låtit publicera versionen heter som sagt Vilja 

förlag. Förlaget kategoriserar den lättlästa boken som en X-Large-bok, vilket är förlagets sätt 

att gradera svårighetsgraden på den språkliga framställningen. Den femgradiga skala som 

förlaget använder är: X-Small, Small, Medium, Large och X-Large. En X-Large-bok är avsedd 

för läsare som har ett bra ordförråd, men som ändå är i behov av lättare grammatik. Böckerna 

har längre meningar med både huvudsatser och bisatser, och språket är varierat. Orden är längre 

än i böcker på lägre svårighetsgrader, böckerna innehåller ett större persongalleri samt en 

förhållandevis sammansatt handling. Förlaget skriver även att innehållet är nära läsarens vardag 

då det skildrar samhälle, kultur och liv. Böckerna är cirka 100–150 sidor långa (Vilja förlag 

u.å.). När hundarna kommer (2017) kan alltså förväntas ha en svårare grammatik och ett 
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bredare ordförråd än många andra LL-böcker, men ändå ha en enklare grammatik än sin 

originalversion.  

Vilja förlags beskrivning av XL-böckers språkliga utformning går i linje med många av de 

kriterier som Reichenberg och Lundberg (2008:8) anser att en lättläst text bör ha. Samtidigt ska 

det understrykas att en XL-bok är en bok på den mer avancerade nivån och att den, jämfört med 

andra bearbetade böcker, är förhållandevis svår. Det blir tydligt då XL-böcker till exempel kan 

innehålla långa ord, vilket annars är ett atypiskt karaktärsdrag för lättlästa texter.  

2.2 Andraspråkstalares läsförmåga 

De som är i processen att tillägna sig ett nytt språk påverkas av sin motivation och attityd, likväl 

som sina tidigare språkkunskaper och kognitiva mognad (Abrahamsson 2009:207–215, Flyman 

Mattsson & Håkansson 2010:9). Inlärningsmiljön och det sätt undervisningen bedrivs på har 

också inverkan på inlärningsgången. Bland annat gynnas andraspråkseleverna av en 

undervisning som betonar vikten av läsning och skriftlig framställning, parallellt med att lärarna 

aktivt arbetar med att vidga elevernas ordförråd (Skolverket 2012:12 f.). Ordförståelse är bara 

en del av språkkunskapen (Enström 2014:171), men den är viktig när det kommer till elevernas 

läsförståelse.  

När andraspråkstalare utvecklar sin ordförståelse och möter nya ord har de en dubbel uppgift: 

bokstäver ska ljudas samman till fullständiga ord samtidigt som ordens innebörd ska förstås. 

Utöver det måste orden memoreras för att inlärarna ska kunna använda dem automatiserat. För 

att underlätta för inlärarna är det därför viktigt att förklara och arbeta med ord- och 

begreppsbetydelse innan läsningen påbörjas. På så sätt minskas den belastning som 

avkodningen annars kräver (Skolverket 2012:66, 114).  

Utöver det får texten inte innehålla en för stor mängd nya ord. Vissa forskare menar att 

andelen nya ord inte får överstiga 2,5 %, medan andra anser att texten kan bestå av uppåt 5-7 % 

okända ord (Enström & Holmegaard 1994:180). De texter som andraspråkstalare möter ska 

alltså gärna innehålla ord som de är bekanta med, samtidigt som läsningen ska ske i en 

meningsfull kontext. Skolverket (2012:66) menar att de ”ord och meningar man tränar på att 

läsa måste vara bekanta och betyda något för eleven, så att det är läsningens funktion som 

hamnar i fokus”.  

Vidare menar Ingegerd Enström och Margareta Holmegaard (1994:165 f.) att ordinlärning 

främjas då texter läses i sin naturliga situation. Det gör att orden får en utökad betydelse samt 
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att ordförrådet breddas i en snabbare takt än vid isolerad ordinlärning. Om ordförrådet 

aktualiseras i en redan känd kontext ökar inlärningstakten ytterligare. Dock finns det ord som 

är svåra för andraspråkstalare att förstå och lära sig, trots språkligt kulturella likheter. Till dessa 

hör icke frekventa ord, abstrakta begrepp och abstrakta ord med tvetydig och obestämd 

betydelse (Enström & Holmegaard 1994:171, Reichenberg & Lundberg 2008:8). Skolverket 

(2012:44) skriver dock att även högfrekventa ord kan skapa lässvårigheter. Det är sådana ord 

som inte förklaras av läraren eftersom de uppfattas som kända för eleven. Enström och 

Holmegaard (1994:172) skriver också att de vanligaste orden kan vara svåra, eftersom de kan 

ha flera betydelser och skifta beroende på situation.  

Förarbetet vad gäller ordförståelse är således viktigt att fokusera på. Läsmålet och 

lässtrategierna måste stå klara för läsaren innan det att läsningen påbörjas. För att läsaren ska 

förstå texten måste hen veta varför den läses. Vid bedömningen av en texts lättlästhet, menar 

Olle Josephson (1991:27 f.), att man ska börja med att gå utanför texten och se till 

språksituationen. Jag har tolkat språksituationen som den kontext i vilken handlingen utspelas 

och agerande parter beskrivs.  

Texter som är begripliga för den flerspråkiga eleven stödjer till inferens, alltså förmågan att 

läsa mellan raderna (Skolverket 2012:67). Inferens är ett viktigt verktyg för läsförståelse. 

Begreppet beskrivs som de tillägg och utfyllnader som får texten att hänga ihop. Förenklat är 

inferens ”det sammanhang som texten inte kan förmedla med hjälp av referens- och 

konnektivbindning” (Josephson 1991:28). Vidare förklaras vikten av tydlig referensbindning 

och konnektivbindning. Referensbindning är de ord som återkommer i en eller annan form 

senare i texten (Josephson 1991:28). Det är textens syntaktiska signaler som visar vad som 

redan är givet och vad som är ny information. Det kan till exempel vara växlingen mellan 

obestämd och bestämd form, men kan också bygga på inferens (Reichenberg & Lundberg 

2008:33). En text om sjukhus kan till exempel vara svårförståelig för den som aldrig mött ord 

från sjukhusvärlden tidigare. Läsaren kan då inte avläsa hur referenserna hänger samman. 

Konnektivbindningar är de logiska sambandsord som binder samman satser och meningar. De 

kan vara ytspråkligt markerade genom relationsord som och, men, därför samt genom 

relationsuttryck som för det första och å andra sidan (Josephson 1991:28). Konnektivbindning 

beskrivs ytterligare i avsnitt 3.4 och avsnitt 3.4.1.  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den forskning som ligger till grund för uppsatsens metodval med 

utgångspunkt i begreppet läsbarhet. Vidare beskrivs hur en boks svårighetsgrad kan relateras 

till ett LIX-värde genom analysverktyget läsbarhetsindex. I kapitlet förklaras även hur syntax 

på olika sätt påverkar läsförståelsen. 

3.1 Läsbarhet  

Begreppet läsbarhet avser den eller de egenskaper som påverkar en texts svårighetsgrad 

(Westman 2010:165 f.). En text som är läsbar ska dock inte förväxlas med att den är lätt då 

upplevelsen kan skilja sig från person till person. Istället är läsbarhet ”både lätt och svårt”, alltså 

både svårighetsgrad och lättillgänglighet (Björnsson 1968:17).  

År 1968 tog Carl-Hugo Björnsson fram det svenska analysverktyget läsbarhetsindex, 

förkortat LIX. Det är en generell formel för att mäta texters läsbarhet (Reichenberg & Lundberg 

2008:39). Genom att studera skolbokstexter analyserades ovanliga ord, centrala ord, 

ordvariation, ordlängd, antalet abstrakta ord, personord (alltså personliga, reflexiva och 

possessiva pronomen), meningarnas längd och antalet bisatser per mening. Efter 

undersökningen kom Björnsson fram till att ordlängd och meningslängd spelar en avgörande 

roll för texters svårighetsgrad. För att ta fram en texts LIX-värde och således kategorisera dess 

svårighetsgrad adderas det genomsnittliga antalet ord per mening med procentantalet långa ord. 

Texter med en hög frekvens av långa meningar och långa ord, det vill säga ord med fler än sex 

tecken, anser Björnsson (1968:33–44) vara svårare att läsa. Dessa har ett högt LIX-värde. Detta 

kan kopplas till att man i lättlästa texter bör undvika långa substantiv, och att det således kan 

finnas en korrelation mellan ordlängd och läsförståelse (Reichenberg & Lundberg 2008:8).  

Björnssons modell har dock blivit kritiserad. Bland annat menar Westman (2010: 165–168) 

att den mekaniska räkningen av långa ord skapar luckor i bedömningen. Det blir en statisk 

sanning då bland annat en berättelse skriven i preteritum klassas som svårare än en i presens, 

enbart på grund av verbböjningen. Likaså påverkar teckenantalet i egennamn textens värde 

eftersom en historia om Andreas anses svårare än en om Isak. Reichenberg och Lundberg 

(2008:39) tillägger att ovanliga ord kan vara kortare än sex tecken och att detta faller utanför 

mätningen. Dessutom inkluderas inte fundamentslängden i LIX-mätningen, trots att avstånd 

mellan subjekt och predikat kan påverka en texts svårighetsgrad. Det återkommer jag till i 

avsnitt 3.2 Fundament.  
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Trots kritiken finns det en poäng med att använda läsbarhetsindex som analysverktyg. 

Genom LIX bildas en uppfattning om textens språkliga egenskaper baserat på drag som har 

erkänts påverka läsbarheten. Bland annat menar Reichenberg (2000:106 f.) att svåra ord ofta är 

längre än lätta, samt att en svår syntax ofta hänger ihop med längre meningar.  

Att använda läsbarhetsindex är bara ett av många tillvägagångssätt som kan nyttjas vid 

textanalys. Björnsson (1968:115) skriver själv att undersökningen bör kompletteras med 

ytterligare läsbarhetsprövningar. Nedan presenteras forskning om fundament, bisatser och 

textbindning – språkdrag som skulle kunna utgöra ett sådant komplement.  

3.2 Fundament 

Den syntaktiska positionen framför meningens finita verb i huvudsats kallas fundament. Hur 

en text läses och förstås är beroende av informationen som presenteras i fundamentet. Långa 

fundament kan skapa problem, skriver Per Lagerholm (2008:131). När mycket information 

presenteras först i satsen blir det svårare att hålla kvar informationen i minnet tills dess att 

läsaren når det finita verbet. Texter med vänstertunga meningar uppfattas dessutom som 

byråkratiska och komplexa. Högertunga meningar med kort fundament upplevs istället ha en 

lättare, mer talspråklig stil (Hellspong & Ledin 1997:77, 131). 

I påståendesatser är det vanligast att subjektet placeras först. Detta ger en rak ordföljd (SVO). 

Vid omvänd ordföljd (inversion) placeras andra satsdelar så som direkt objekt och adverbial på 

fundamentsplatsen. Då fundamentet har som funktion att binda samman viktig information i 

texten är det viktigt att variera satsdelarna som placeras där. Utan variation kan fundamentets 

funktion som informationsbärare gå förlorad (Flyman Mattson & Håkansson 2010:31 f.).  

Lättlästa texter konstrueras ofta så att de är skrivna med rak ordföljd. Många av de som 

arbetar med bearbetning av texter till lättläst har dock ställt sig skeptiska till detta. De menar 

att professionalism och precision går förlorad om en text blir alltför enformig. Reichenberg och 

Lundberg (2008:64) anser å andra sidan att den raka ordföljden skapar just precision och 

klarhet, vilket gör den lättare att förstå. I böcker publicerade av Vilja förlag (u.å.) kan enstaka 

meningar författas med omvänd ordföljd i Small-böcker, men det är först i Large-böckerna som 

omvänd ordföljd förekommer mer frekvent. Enligt min mening kan det därför finnas en 

koppling mellan god läsförståelse och rak ordföljd.  
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3.3 Bisatser  

Bisatser innehåller subjekt och finit verb precis som huvudsatser gör. Bisatser har därtill 

bisatsinledare och är satsdelar i en överordnad sats eller fras. I bisatser placeras satsadverbialet 

före det finita verbet, till skillnad från i huvudsatser (Josefsson 2009:164). Bisatser kan därför 

inte ha inversion, vilket huvudsatser kan ha. Problemet med att förstå bisatser beror emellertid 

inte på inversion, utan negationens plats i satsledet samt indirekta frågekonstruktioner. 

Frågebisatser inleds med ett frågande pronomen (vem, vad, vilket), med ett frågande adverb1 

eller en frågande subjunktion (om, huruvida). Vilken bisatsinledare som används kan också 

försvåra förståelsen av bisatser för en andraspråkstalare (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:59). Att-bisatser är till exempel den vanligaste bisatstypen (Josefsson 2009:158), medan 

andra bisatstyper är betydligt ovanligare.  

Förlag som publicerar lättlästa böcker väljer ofta att plocka bort bisatser (se Vilja förlag u.å., 

LL-förlaget u.å.). Det är endast lättlästa böcker med hög svårighetsgrad som innehåller både 

huvudsatser och bisatser. Texter som saknar variation i meningsbyggnaden kan dock, som 

tidigare framgått, försvåra läsningen då rytmen försvinner. Reichenberg (2014:47) skriver att 

variation underlättar läsförståelsen. Jag har tolkat detta som att en varierad syntax och ett 

varierat språk ger texten, och således också läsningen, rytm. 

3.4 Textbindning 

För att binda samman text används konnektorer. Dessa fungerar som länkar mellan de 

syntaktiska enheterna. Användningen av konnektorer är viktig för att texter ska förstås, 

framförallt om abstraktionsnivån är hög (Jansson 2000:105). Lättlästa texter bör innehålla en 

hög andel satskonnektorer och tydligt skisserade orsakssamband (Reichenberg & Lundberg 

2008:8).  

Reichenberg (2000) har undersökt hur första- och andraspråkstalare från sjunde klass förstår 

och tar till sig innehållet i två lärobokstexter i ämnena samhälle och historia. I sitt arbete 

förändrade hon lärobokstexterna genom att förstärka deras röstkoherens och kausalitet för att 

därigenom se om läsförståelsen underlättades. Kausalitet gäller hur texten binds samman, 

genom ett tydligt uttryckt samband mellan orsak och verkan. Röst avser hur texterna berättas, 

                                                 

 

1 Frågande adverb är den svenska termen för interrogativa adverb vilka bland annat är när, var, varifrån och varför 

(Nationalencyklopedin u.å.b). 
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där berättaren kan vara explicit eller implicit (Reichenberg 2000:82, 86 f.). I facklitterära texter 

är det vanligt att innehållet läses mellan raderna och att rösten är implicit inkorporerad i texten. 

I skönlitteratur är det vanligare med en explicit berättarröst. Detta är även viktigt i lättlästa 

texter (Reichenberg & Lundberg 2008:8). Eftersom När hundarna kommer har en explicit 

berättarröst undersöks inte röstkoherens i uppsatsen, men man kan anta att det gör boken till ett 

lämpligt val. 

Resultatet från Reichenberg 2000 visade att andraspråkselever lättare förstod de reviderade 

läroböckerna. Detta pekar på att en explicit berättarröst och tydlig textbindning är viktigt för 

läsförståelsen (2000:1). De logiska sambanden mellan satser och meningar skapas genom 

textbindning, alltså genom satskonnektion.  

3.4.1 Satskonnektion  

Satskonnektorer binder samman satser genom konjunktioner, subjunktioner och adverb med 

konjunktionella funktioner. Användningen av konnektiv i en grafisk mening kallas för 

polysyndes. Dess motsatsord är asyndes. Det sistnämnda benämns även ”satsradning” då flera 

satser ordnas efter varandra enbart med hjälp av kommatering (Lagerholm 2008:78 f.). Asyndes 

är vanligt förekommande i skönlitteratur och är ett medvetet retoriskt grepp. Många 

kommatecken kan dock göra texten sönderhackad och plottrig. Dessutom gör asyndes att 

lästakten ökar, vilket gör att skribenter lämpligtvis bör dra ned på takten genom att emellanåt 

använda punkt eller versal (Strömqvist 2013:43, 53). På grund av detta kan man anta att lättlästa 

texter bör ha korta meningar författade i endast huvudsatser, men det har framkommit att 

kausala satskonnektorer underlättar svaga läsares läsförståelse (Reichenberg, 2000:25, 82).  

Catharina Nyström (2001) har undersökt förekomsten av satskonnektorer i fyra texter – två 

debattartiklar och två noveller. Hon listar konnektorerna i fyra grupper: additiva, temporala, 

komparativa och kausala. Undersökningen visade att det främst fanns additiva och temporala 

konnektorer i novellerna och att det fanns flest kausala konnektorer i artiklarna (2001:118 f.). 

Additiva och temporala konnektorer visade sig alltså vara de vanligaste satskonnektorerna i 

skönlitteratur.  

Enligt Nyström (2001:100) är det viktigt att hjälpa läsaren förstå text genom att bygga upp 

den med hjälp av explicit satskonnektion. Bland annat ges följande exempel: 

 

Hon kom försent till jobbet. Bilen hade gått sönder.  

Hon kom försent till jobbet eftersom bilen hade gått sönder. 

 



15 

 

 

Eftersom är ett kausalt konnektiv och markerar orsakssambandet mellan satserna. Detta 

underlättar för läsaren då kopplingen tydliggörs. Som tidigare nämnts är satskonnektiv och 

tydliga orsakssamband utmärkande drag för lättlästhet (Reichenberg & Lundberg 2008:8). 

Även Josephson (1991:28) skriver att textbindning genom konnektorer är ett grundläggande 

krav för att läsaren ska förstå texters sammanhang.  

4 Material 

I detta kapitel redovisas uppsatsens material, det vill säga delar av När hundarna kommer 

(2015) författad av Jessica Schiefauer samt dess lättlästa version När hundarna kommer (2017) 

omarbetad av Tomas Dömstedt. I kapitlet beskrivs bokens handling samt antalet sidor som ingår 

i uppsatsens undersökningar.  

Originalversionen tilldelades Augustpriset (u.å.) för främsta svenska barn- och 

ungdomsboken år 2015, och den har således en typ av kvalitetsstämpel. Det kan därför antas 

att boken kan ha en plats i den svenska skolan och att det kan vara nödvändigt att använda dess 

lättlästa version till dem i behov av sådan litteratur. Den lättlästa boken är publicerad av Vilja 

förlag och bedöms ha svårighetsgraden X-Large, vilken är den högsta svårighetsgraden av 

lättlästhet inom förlaget. Vid kontakt med förlaget skrev förläggare Lina Nordstrand att boken 

har sålt ungefär 800 exemplar från utgivningsdagen till februari 2018 och att dess främsta 

köpare är bibliotek och skolor (2018, e-post). Den lättlästa boken har även ett arbetsmaterial 

utgivet av förlaget som ska fungera stödjande i undervisningen. 

4.1 Bokens handling 

Boken När hundarna kommer är en barn- och ungdomsroman som handlar om Isak och Ester. 

De bor i ett litet samhälle i Sverige och blir förälskade i varandra under en vår. Under sommaren 

försämras deras relation och de slits mellan längtan efter ensamhet och tvåsamhet. Boken 

handlar även om Anton, Isaks yngre bror, som under samma tid hamnar i en nynazistisk 

umgängeskrets. I sällskap av en nyfunnen vän misshandlar Anton en pojke till döds. Alla 

huvudpersoner hyser omvälvande känslor vad gäller uppväxt och förändring. Berättelsen 

skildrar familjerelationer och kärlek, blandat med sorg och våld.  

Boken berättas i kronologisk ordning. Både originalet och dess lättlästa version är uppdelade 

i kapitel efter årets månader med start i april och avslut i mars påföljande år. Versionernas 
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sidantal skiljer sig dock åt. För att tydliggöra skillnaden presenteras versionernas inledningar 

nedan. Originalversionen inleds enligt följande: 

 

KONTAKTLINSEN LIGGER SOM en liten, dallrande skål på toppen av Isaks pekfinger. Botten är svagt 

blåfärgad, kanterna är genomskinliga. Han drar isär ögonlocken, riktar blicken uppåt som optikern 

instruerat honom. Linsen är kall och blöt när den träffar ögonvitan, han måste tvinga sig att hålla ögat 

vidöppet och med pekfingrets hjälp föra linsen över ögonloben, upp till iris. Han blinkar ett par gånger. 

Sedan ser han på sitt eget ansikte i badrumsspegeln.  

Kinderna är spräckliga av finnar, hakar är stubbig av gles skäggväxt. Men allt det överskuggas av 

ögonen nu, när de tjocka glasögonen inte längre döljer dem.  

Isaks ögon är två stora stjärnor, och de ser på honom genom spegeln. (Schiefauer 2015:13) 

 

I den lättlästa versionen står det istället: 

 

Isak försöker pilla in kontaktlinserna. Han blinkar och ser sig i spegeln. Det viktigaste i hans ansikte är 

ögonen, de lyser nu när glasögonen inte längre döljer dem. (Schiefauer 2017:9, redigerad av Dömstedt)  

 

I textutdragen framgår det att den lättlästa texten innehåller färre ord än originalet, samt att 

händelserna beskrivs mer kortfattat. Originalversionen är i sin helhet 299 sidor lång gentemot 

den lättlästa boken som är 148 sidor. Den lättlästa texten har även en större teckenstorlek än 

vad originalet har. Reichenberg och Lundberg (2008:8) nämner att lättlästa texter bör vara 

korta, vilket kan vara orsaken till textreduceringen. Jag förtydligar detta ytterligare i avsnitt 4.2 

Urval samt återkommer till textreduceringens påverkan vid närläsningen i avsnitt 6.2. 

I början av den lättlästa versionen återfinns ett personregister. Bokens protagonister och 

antagonister presenteras kortfattat på följande sätt (Schiefauer 2017:6, redigerad av Dömstedt): 

 

I den här boken lär du känna: 

Ester, som älskar Isak 

Isak, som älskar Ester 

Anton, som är Isaks lillebror 

Simon, som går på Isaks och Antons skola 

Ruben, en nynazist som Anton vill vara med  

Veronica, Esters bästa kompis 

 

Originalversionen har ingen liknande beskrivning. Båda böckerna inleds däremot med en dikt. 

Den lättlästa versionens dikt är något reviderad. Den innehåller färre ord och meningarna är 

kortare.  

Fortsättningsvis kommer ord och stycken refereras till genom O:sidnummer för 

originalversionen och L:sidnummer för den lättlästa versionen. 
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4.2 Urval  

Som tidigare nämnts följer bokens kapitel årets månader med start i april och avslut i mars. Min 

studie begränsas till att högst omfatta de tre inledande kapitelmånaderna vilket har gjort att 

omfånget, mätt i antal sidor, varierar mellan originalet och den lättlästa versionen. Detta 

illustreras i tabell 4.1.  

 

Tabell 4.1 Sidomfång per kapitel  

April  Maj  Juni Totalt antal sidor  

Original 36 16 18 70 

Lättläst  24 11 14 49 

 

Det framgår av tabell 4.1 att originalversionens första tre kapitel innehåller ett större antal sidor 

än vad den lättlästa boken gör. I analysen ingår originalbokens 70 inledande sidor, och den 

lättlästa bokens 49 inledande sidor. Avgränsningen har gjorts för att samma innehåll ska ingå. 

Tabell 4.1 visar att revideringen har resulterat i en minskning på totalt 21 sidor i den lättlästa 

versionens tre första kapitel.  

Jag har valt att avgränsa uppsatsens analys till kapitelmånaderna April och Maj vad gäller 

fundamentslängd, satskonnektion och bisatsfrekvens. För att bredda undersökningen inkluderas 

kapitlet Juni vid analys av läsbarhetsindex och ordfrekvens. Användningen av 

datorprogrammet LIX (se nedan i avsnitt 5.1) har lett till att ett större antal sidor kan undersökas. 

Att detta inte genomförs i samtliga delar av läsbarhetsanalysen beror på undersökningens 

omfång då det hade varit för tidskrävande.  

Jag har valt att inte analysera den inledande dikten samt den lättlästa versionens 

personregister. Dessa delar har utelämnats då analysen endast omfattar löpande text, vilket 

utesluter poesi och förteckningar (Björnsson 1968:67).  

5 Metod  

I följande kapitel presenteras de metoder som används i uppsatsen. Läsbarhetsanalysen utgår 

från forskning om läsbarhetsindex, ordfrekvens, fundament, bisatser och textbindning. 

Ytterligare en metod, närläsning, används för att bredda analysen. Genom närläsningen 

undersöks ett sammanhängande textutdrag från respektive bok för att granska dess utformning. 

Dessa metoder kombineras för att göra resultatet så heltäckande som möjligt. 
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5.1 Läsbarhetsindex och ordfrekvens  

För att räkna ut texternas läsbarhetsindex används Björnssons analysverktyg LIX. Det finns 

numera tillgängligt som datorprogram på hemsidan www.lix.se. För att beräkna det totala 

värdet för textens läsbarhet följer programmet följande steg (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. 

 

Vid meningsräkning fungerar stor bokstav och punkt som avgränsningsmarkör, med undantag 

för egennamn. Analysen avser således grafiska meningar. Semikolon eller kolon skiljer inte 

meningar åt. Långa ord är de ord som innehåller fler än sex tecken (Björnsson 1967:68, 70).  

Undersökningen utgår även från den så kallade LIX-tolken i Björnsson 1968. LIX-tolken 

översätter den siffra som framkommer vid användning av LIX-programmet och klassificerar 

texten därefter. Den utgår från fem nivåer av svårighetsgrad: 

 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30–40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40–50 Medelsvår, normal tidningstext 

50–60 Svår, normalt värde för officiella texter 

>60 Mycket svår, byråkratsvenska (Reichenberg & Lundberg 2008:42) 

 

Via www.lix.se räknas inte bara läsbarhetsindex ut. Programmet skapar även ordfrekvenslistor 

och räknar ut textens OVIX (ordvariationsindex). Med ordvariation avses andelen unika ord. 

Genom att dividera antalet olika ord (lexikonord)2 med det totala antalet ord (löpord) beräknas 

en kvot. Denna kvot visar på förhållandet mellan löporden och lexikonorden. En hög kvot tyder 

på stor variation och därmed en svårare text. Problemet med att göra detta via ett datorprogram 

är att ord som var och vara räknas var för sig, trots att det är samma ord. Det går inte heller att 

jämföra två texters ordvariation då kvoten varierar beroende på textens längd. Därför är det 

bättre att använda ordvariationsindex när bokversionerna jämförs eftersom OXIV tar hänsyn 

till textlängden. Ett högt OVIX-värde tyder på en varierat och ordrikt språk (Reichenberg & 

Lundberg 2008:42 f.). OVIX beräknas automatiskt genom en formel via www.lix.se.  

                                                 

 

2 Kallas även lemma vilket är en ordform betraktad som grundform eller uppslagsform i en ordbok eller lexikalisk 

teori (Nationalencyklopedin u.å.c). 



19 

 

 

I min studie presenteras versionernas ordvariation genom en lista på de tio mest frekvent 

använda orden i respektive text. Ordvariationen jämförs med en korpus av skönlitteratur utgiven 

mellan 2000–2013, hämtad från Språkbanken vid Göteborgs universitet (2017). Jag redovisar 

även hur många procent engångsord respektive bokversion innehåller genom att dividera antalet 

löpord med antalet engångsord. Med engångsord menas de ord som endast används en gång i 

texterna. I resultatet redovisas också versionernas OVIX-värden.  

5.2 Fundamentslängd   

Rak ordföljd med subjektet placerat i fundamentet är den vanligaste meningskonstruktionen i 

svenska språket (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:31). Om mycket information placeras i 

fundamentet blir den grafiska meningen vänstertung. Sådana meningar kan vara svårare att 

förstå (Hellspong & Ledin 1997:77). Detta beror på att meningen blir lång, men också för att 

läsaren riskerar att tappa bort sig innan meningens slut. Detta har tidigare nämnts i avsnitt 3.2.  

I min analys beräknas fundamentens genomsnittliga längd. Detta utförs genom att räkna 

antalet ord i fundamenten och sedan dividera dem med det totala antalet huvudsatser. Analysen 

sker på följande sätt: ”På filmen slåss två män på ett hustak” (O:16). I satsen är slåss det finita 

verbet och i fundamentet står två ord: på och filmen. I meningar med anföringsverb som i 

meningen ”Ja, den är sjuk, säger Simon” (L:17) bortser jag ifrån anföringsverbet säger, och 

räknar Ja, den som fundament till verbet är. Anföringssatser eller delar som hamnar i sådan 

position brukar analyseras som satsadverbialsbisatser. Anföringssatser är besvärliga att 

klassificera, menar Gunlög Josefsson (2009:164). De faller därför här utanför min analys vilket 

även gäller vid analysen av bisatser. ”Vilken lösning vi än väljer får vi märkliga konsekvenser” 

skriver Josefsson (2009:166).  

Jag har även bortsett från meningar med struket subjekt i huvudsats, så som i meningarna 

”Anton blänger på sin bror. Sitter tyst ett tag, trummar med fingrarna mot låret” (O:14). I 

referatet fattas subjektet framför Sitter och trummar då meningen syftar tillbaka på föregående 

menings subjekt Anton. I beräkningen av versionernas fundamentslängd räknas alltså inte 

satserna så som ”Sitter tyst ett tag, trummar med fingrarna mot låret”.  

I resultatet redovisas också antalet huvudsatser med rak ordföljd, där subjektet placerats i 

fundamentet. Det formella subjektet det räknas dock inte som subjekt. Ordet är ett 

betydelsetomt/betydelsesvagt subjekt vilket gör att det egentliga subjektet placeras på 
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objektsplatsen (Josefsson 2009:143). Däremot räknas det i satsen ”det regnar” (O:14) som 

subjekt på fundamentsplats, eftersom det i detta fall kan ses som egentligt subjekt.  

5.3 Bisatsmängd 

För att undersöka hur många bisatser bokens versioner har, sammanställs antalet bisatser per 

grafisk mening för att sedan divideras med antalet grafiska meningar totalt. Resultatet visar hur 

stor andel text som utgörs av bisatser. Undersökningen utgår även från att antalet att-bisatser 

påverkar läsningen (Josefsson 2009:158). Därför redovisas antalet att-bisatser i respektive text. 

Meningar där bisatsinledaren fattas ingår inte i analysen. Detta gäller satser som ”Jag tyckte väl 

du luktade” (O:39), där att hade varit bisatsinledare till du luktade. I resultatet redovisas även 

antalet frågebisatser, eftersom de kan vara svåra för en andraspråkstalare att förstå (Flyman 

Mattsson & Håkansson 2010:59) 

Eftersom bisatser kan vara svårare att processa än huvudsatser kan en bok med färre bisatser 

vara lättare att förstå (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:59). Reichenberg (2014:47) menar 

dock att lättlästa texter riskerar att bli för avskalade om bisatserna helt tas bort. Genom att 

variera huvudsatser och bisatser underlättas läsningen eftersom det skapar rytm i läsningen. LL-

förlaget (u.å.) kategoriserar böcker utan bisatser som nivå lättast och lättare. Även Vilja förlag 

(u.å.) skiljer svårighetsgraderna åt genom bisatsfrekvens. På nivå Large gäller att ”[d]et finns 

bisatser, men det mesta är huvudsatser”. Först i XL-böcker varieras språkbruket.  

5.4 Satskonnektiv 

Med utgångspunkt i Nyström 2001 analyseras explicita konnektorer i respektive version. Initialt 

räknas antalet satskonnektorer per 100 ord, varpå alla konnektorer kategoriseras som additiva, 

temporala, komparativa eller kausala. Additiva konnektiv används då information läggs till den 

redan kända informationen, vanligtvis med konjunktionen och men även genom eller och 

också. Temporala konnektiv används då satser binds samman med hjälp av tidsföljd, till 

exempel med hjälp av ordet sen eller när. Temporala konnektorer kan även markeras med 

tidsadverb så som igår. Komparativ markerar jämförelse eller motsättning, exempelvis genom 

orden som och men. Kausala konnektiv markerar orsakssamband mellan satser, vanligtvis 

genom fraser som därför att eller för att. Även ordet om markerar kausalt samband mellan 

satser eftersom det är en villkorsmarkör (Nyström 2001:100–103).  
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Av analysen framgår det hur många konnektorer som finns i respektive text, samt vilken typ 

av konnektiv det är. På så sätt synliggörs vilken kausalitet texten har. Texter med tydligare 

textbindningar har visat sig vara lättare att förstå för andraspråkstalare (Reichenberg 2000).  

5.5 Närläsning 

För att bredda analysen närläses en isolerad sekvens från de olika versionerna. Detta genomförs 

för att, på ett handfast och textnära sätt, besvara uppsatsens första frågeställning: Hur har 

språket förändrats i den lättlästa versionen?  

Vid närläsningen utgår jag från kriterierna för en lättläst texts innehåll och uppbyggnad (se 

avsnitt 2.1) samt från tidigare forskning om andraspråkstalares läsförmåga och ordförståelse (se 

avsnitt 2.2). Analysen utgår även från Josephson 1991 som diskuterar vikten av texters 

referensbindning och inferens. Antalet långa substantiv granskas, det vill säga ett substantiv 

med fler än sex tecken (Björnsson 1968:70). Jag letar även efter ord som kan upplevas tvetydiga 

eller främmande för en andraspråkstalare. Till hjälp använder jag uppslagsverket 

Nationalencyklopedin.  

Närläsningen omfattar en händelse då Anton befinner sig hemma hos Ruben för första 

gången. Textutdragen är bifogade som bilaga 1 och bilaga 2.  

5.6 Diskussion av metod   

Uppsatsens metoder har valts med utgångspunkt i tidigare forskning om läsbarhet och hur 

lättlästa texter kan underlätta andraspråkstalares läsförståelse. Fokus har lagts vid sådana 

variabler som har visat sig påverka läsningen av texter och då framförallt för elever med 

svenska som andraspråk. Om enbart formella mått mäts, så som i den kvantitativa 

undersökningen, menar Josephson (1991:27) att bedömningen är oanvändbar. Det är först då 

metoden kombineras med en undersökning av innehåll som resultatet kan bli rättvisande. 

Elzbieta Strzelecka (2018) menar dock att kritiken av ytspråkliga mätningar är obefogad och 

att de är tillämpningsbara även i egen rätt. Jag väljer ändå att kombinera metoderna för att få 

en heltäckande bild av versionerna och deras språkliga skillnader. 

För att bredda resultatet ytterligare hade individuella läsupplevelser av boken kunnat ingå i 

undersökningen. Språkutvecklingen är beroende av startålder, motivation, språkbegåvning och 

andra sociala faktorer (Abrahamsson 2009:207–215). Läsare har olika tolkningsramar, 

föreställningar och grundkunskaper som påverkar läsförståelsen och ”[l]äsförståelse handlar 
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alltid om ett samspel mellan text och läsare” (Reichenberg & Lundberg 2008:32). Dessa 

faktorer, som med andra ord berör språkfärdighet och läsförståelse, bortser jag ifrån. Jag har 

valt att avgränsa uppsatsens analys till de kvantitativa metoderna samt till närläsningen. Det 

hade dock varit intressant att undersöka läsares upplevelse av När hundarna kommer, men det 

ingår inte i studiens syfte.  

6 Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet från läsbarhetsanalyserna och närläsningen. Resultaten 

presenteras var för sig där de kvantitativa undersökningarna presenteras i avsnitt 6.1. I avsnitt 

6.2 redogörs det för de skillnader och likheter som uppmärksammats vid närläsningen. 

Närläsningens resultat besvarar uppsatsens första frågeställning: Hur har språket förändrats i 

den lättlästa versionen? Textutdragen som ingår i närläsningen återfinns i bilaga 1 och 2. 

6.1 Kvantitativa undersökningar  

Nedan presenteras resultaten från uppsatsens kvantitativa analyser. Det gäller läsbarhetsindex, 

ordfrekvens, fundamentslängd, bisatsfrekvens och satskonnektion.  

6.1.1 Läsbarhetsindex  

I detta avsnitt presenteras texternas LIX-värden. Analysen innefattar de inledande 70 sidorna 

från originalversionen och den lättlästa versionens 49 inledande sidor. Sidantalet är baserat på 

de tre första kapitlen April, Maj och Juni.  

 

Tabell 6.1 Läsbarhetsindex för respektive version 

Variabler    Original Lättläst 

Antal meningar (M)   1443 493 

Antal ord (O)   13319 3467 

Antal ord med fler än sex tecken (L)  1968 285 

Genomsnittlig meningslängd (LM = O/M) 9,2 7,0 

Andel långa ord (LO = L/O * 100)  14,8 8,2 

Läsbarhetsindex (LIX = LM + LO)  24 15 

 

Tabell 6.1 visar antal meningar, antal ord, antal ord som har fler än sex tecken, genomsnittlig 

meningslängd samt andel långa ord. Uppgifterna tillsammans ingår i det totala LIX-värdet för 
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respektive text. Båda versionerna fick LIX-värden som indikerar att de är mycket lätta. 

Originalet har LIX-värdet 24 och den lättlästa versionen har 15 (Björnsson 1968:89). 

Versionernas genomsnittliga meningslängd är 9,2 för originalet och 7,0 för den lättlästa 

versionen. Resultaten kan delvis förklaras med att stora parter av boken utgörs av talspråklig 

framställning genom dialog. Det gör att summan för den genomsnittliga meningslängden 

antagligen blir lägre än vad den hade varit om boken bara hade innehållit beskrivningar. 

Dialogerna är nämligen korta, så som denna hämtad från den lättlästa versionen:  

 

– Ska du gå? frågar Ester.  

– Vad då jag? 

– Ja, han bjöd dig just på fest. Ska du gå eller inte? frågar Ester. 

– Han bjöd oss på fest! 

– Lägg av. Han menade dig. 

Veronica suckar. (L:19 f.) 

 

I utdraget är dialogen avfattad i korta meningar. Sådan meningsbyggnad används övervägande 

i båda versionerna. Även beskrivningar utformas ibland i korta meningar, så som här med verb 

som uttrycksmedel: ”Ester flinar. Veronica blänger.” (O:20) och ”Ester nickar ivrigt. Pappa ser 

olycklig ut.” (L:38).  

En anledning till att den genomsnittliga meningslängden inte är ännu kortare beror på 

förekomsten av asyndes. Det gäller främst originalversionen. I de två grafiska meningarna 

nedan har de finita verben i huvudsats markerats med kursiv stil för att förtydliga satsradningen:  

 

Han har en zippotändare i handen, han snäpper upp locket, stänger det igen, lyckas då och då med 

konststycket att tända lågan i en och samma rörelse. Elden flammar upp och slocknar, flammar upp och 

slocknar, en blinkande signal som inte verkar ha någon mottagare. (O:17) 

 

Asyndesen gör meningarna långa. Huvudsatserna staplas på varandra och subjekten stryks. De 

höga standardavvikelserna – blandningen av en kort, talspråklig dialog och långa, beskrivande 

huvudsatser – kan vara anledningen till texternas genomsnittliga meningslängd. I originalet är 

de långa meningarna fler än i den lättlästa versionen. Detsamma gäller andelen långa ord: 

originalet har ett värde på 14,8 gentemot den lättlästa texten som har 8,2.  

6.1.2 Ordfrekvens  

I detta avsnitt redovisas de tio ord som använts mest i versionernas tre inledande kapitel. 

Frekvensordlistan presenteras först, följt av en genomgång av de ord som endast används en 

gång. 
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Tabell 6.2 Frekvensordlista för respektive version 

           Original                    Lättläst                  

  Placering  Ord Frekvens  Ord Frekvens 

1.  och 425  och 113 

2.  han 307  är 91 

3.  det 305  det 88 

4.  på 285  han 82 

5.  i 281  Isak 69 

6.  är 279  på 65 

7.  en 240  i 64 

8.  att 196  Ester 52 

9.  inte 181  Anton 50 

10.  Isak 162  inte 48 

 

I tabell 6.2 har jag valt att ta bort tankstreck (–) från uträkningen. Datorprogrammet som 

användes vid analysen tolkade tankstrecket som ett enskilt ord, vilket jag inte gör. Björnsson 

(1968:68) skriver själv att interpunktionstecken så som punkt, komma och tankstreck inte 

räknas in i LIX. I originalbokens tre första kapitel hade tankstrecket näst högst frekvens på 323. 

I den lättlästa boken var tankstrecket det mest använda, med en frekvens på 133. Att 

tankstrecket förekommer så pass ofta beror på bokens talspråkliga inslag. Dialogerna kan även 

vara anledningen till att egennamn är vanligt förekommande. I originalet placeras Isak som det 

tionde mest använda ordet, och i den lättlästa versionen finns Isak, Ester och Anton i 

frekvensordlistan.  

Vad som också framgår av tabell 6.2 är att ordet och är det mest frekventa ordet i bägge 

texterna. Språkbanken vid Göteborgs universitet (2017) har listat ordet och som det mest 

frekvent använda ordet i skönlitteratur mellan år 2000–2013. I deras korpus har och en relativ 

frekvens på 3 %, vilket det även har i de två bokversionerna. Bortsett från egennamnen liknar 

uppgifterna i tabell 6.2 och Språkbankens frekvensordlista varandra. Den största skillnaden är 

att pronomenet han är det fjortonde mest använda ordet i Språkbankens korpus gentemot att 

han är det andra respektive fjärde mest frekventa ordet i min undersökning. Skillnaden 

innefattar även egennamnen i tabell 6.2, vilka inte finns med i Språkbankens korpus. 

I originalversionen finns 13319 löpord, varav 2964 är lexikonord. 1859 stycken av dessa 

lexikonord upprepas inte. Genom division framförs förhållandet mellan löporden och 

lexikonorden, vilket ger kvoten 0,2. En större variation indikerar svårare text (Reichenberg & 

Lundberg 2008:42 f.). Genom att dividera antalet engångsord med antalet löpord framkommer 

det att originalet innehåller 14 % engångsord. Den lättlästa texten innehåller 3467 löpord och 
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899 lexikonord. Resultatet är en kvot på 0,3. Av lexikonorden upprepas inte 525 stycken. 

Texten innehåller således 15 % engångsord. Som tidigare noterat (se avsnitt 5.1) går inte 

ordvariation att använda vid jämförelse av texter av olika längd. Trots att båda versionerna 

beskriver samma händelser har de olika antal löpord totalt. Det går däremot att jämföra 

versionernas ordvariationsindex då OVIX inte är beroende av textens längd. Originalversionens 

OVIX är 64,7 i förhållande till den lättlästa texten som har 53,3. Ett högt OXIV-värde innebär 

att andelen engångsord är högt och att språket är varierat (Reichenberg & Lundberg 2008:43). 

Resultatet visar på två skilda tendenser. Den lättlästa texten har en högre ordvariationskvot 

och innehåller procentuellt sett fler engångsord, men har ett lägre OVIX-värde än originalet. 

Originalversionen är således den som upprepar sig minst, trots att undersökningen av 

ordvariation pekar på motsatsen.  

6.1.3 Fundamentslängd  

Orden som står i huvudsatsernas fundament har räknats manuellt för att sedan divideras med 

texternas totala antal huvudsatser. Undersökningen avser de två inledande kapitlen i vardera 

version av boken. I originalet undersöks 52 sidor och i den lättlästa versionen 35 sidor. Vad 

som kategoriserar en huvudsats i detta fall preciseras i avsnitt 5.2. Andelen subjekt i 

fundamenten ingår också i undersökningen då jag önskade granska hur stor del av texterna som 

har rak ordföljd.  

 

Tabell 6.3 Fundamentslängd för respektive version 

Antal fundament Antal ord i fundamentet  Fundamentslängd 

 i huvudsats 

Original 1069  1483  1,4 

Lättläst 313  403  1,3 

 

I tabell 6.3 framgår det att originalversionen har fler huvudsatser totalt samt har fler ord 

placerade i fundamenten. Det kan både bero på att det skiljer 17 sidor texterna emellan, men 

också för att textmängden per sida är mindre i den lättlästa versionen. Fundamentens 

medellängd är 1,4 i originalet och 1,3 i den lättlästa versionen. Fundamenten är således kortare 

i den lättlästa boken, men även originalet har få ord i fundamentet. Båda är med andra ord 

huvudsakligen högertunga. 

Trots att originalversionen har fler ord i fundamentet skiljer sig inte texterna markant åt vad 

gäller rak ordföljd. Originalet har 718 huvudsatser med subjektet i fundamentet. Det är 67 % 
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av den totala mängden huvudsatser. I den lättlästa versionen står subjektet på 

fundamentsplatsen i 203 av fallen, 65 % av huvudsatserna. Det finns således en tendens att 

inversion oftare används i den lättlästa texten. 

6.1.4 Bisatsfrekvens 

Bisatsfrekvensen räknas ut genom att dividera antalet bisatser med det totala antalet grafiska 

meningar. På så sätt beräknas antalet bisatser per grafisk mening samt hur stor del av texten 

som utgörs av bisatser. 52 sidor från originalet och 35 sidor från den lättlästa versionen ingår i 

undersökningen.  

 

Tabell 6.4 Bisatsmängd för respektive version 

Antal grafiska Antal bisatser Antal bisatser per grafisk  

 meningar    mening 

Original 794  251  0,3 

Lättläst 347  65  0,2 

 

Tabell 6.4 visar förekomsten av grafiska meningar, bisatser samt bisatser per grafisk mening. I 

originalet finns 794 grafiska meningar, jämfört med den lättlästa versionen som innehåller 347 

stycken. Av dessa meningar är 251 respektive 65 stycken bisatser. Antalet bisatser i originalet 

är därför 0,3. Den lättlästa texten innehåller 0,2 bisatser. Originalet innehåller alltså en något 

högre andel bisatser.  

Antalet att-bisatser i originalet är 63 stycken. Den totala andelen att-bisatser är 25 %. Den 

innehåller även 12 stycken frågebisatser, vilket är 5 % av den sammanlagda mängden bisatser. 

Den lättlästa versionen innehåller 21 stycken att-bisatser och 3 frågebisatser. Att-bisatserna 

utgör 32 % av textens alla bisatser och frågebisatserna utgör 5 %. Procentuellt innehåller båda 

versionerna lika stor andel frågebisatser, men den lättlästa versionen har fler att-bisatser räknat 

i procent.  

6.1.5 Satskonnektiv  

För att undersöka antalet satskonnektorer i respektive version har jag räknat antalet sådana per 

100 ord. De har även kategoriserats i de fyra konnektivgrupperna som Nyström (2001) 

föreslagit. Kategorierna är: additiv, komparativ, temporal och kausal. Det undersökta 

sidomfånget är originalets 52 första sidor och den lättlästa bokens 35 första sidor.  
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Tabell 6.5 Satskonnektorer per 100 ord 

  Original  Lättläst 

Konnektorer/100  6,6  6,3 

 

Uppgifterna i tabell 6.5 visar att originalversionen hade 6,6 konnektorer per 100 ord och att den 

lättlästa versionen hade 6,3. Enbart 0,3 konnektiv per 100 ord skiljer de båda texterna åt. Det 

innebär att originalversionen har något fler explicita konnektorer som binder samman texten, 

men att skillnaden är marginell. Resultatet hamnar inom spannet från undersökningen i 

Nyström 2001 där novellerna gav resultatet 7,3 och 5,4 konnektiv/100 ord (2001:118).  

Indelningen i konnektivgrupper skiljer inte heller versionerna åt speciellt mycket. Resultatet 

presenteras i tabell 6.6 nedan.  

 

Tabell 6.6 Antal satskonnektorer indelade efter konnektivgrupper 

          Original                 Lättläst           

  Antal %  Antal % 

Additiv  322 57,3  72 50,7 

Komparativ  148 26,3  30 21,1 

Temporal  59 10,5  29 20,4 

Kausal  33 5,9  11 7,8 

Totalt  562 100   142 100 

 

Tabell 6.6 visar att versionerna har flest additiva konnektorer, vilket också frekvensordlistan i 

tabell 6.2 visar. I tabell 6.2 för ordvariation framgår det att konjunktionen och är det vanligaste 

ordet i bokversionerna. Originalet innehåller 293 stycken och kontra den lättlästa texten där och 

förekommer 72 gånger. Totalt innehåller originalet 57,3 % additiva konnektorer, medan den 

lättlästa versionen innehåller 50,7 % additiva konnektorer. Detta överensstämmer med 

tendensen i Nyström (2001:119) där novellerna innehöll 50 % och 41 % additiva konnektorer.  

Den största skillnaden mellan konnektivanvändningen gäller andelen temporala konnektiv. 

De upptar 20,4 % av den totala konnektivanvändningen i den lättlästa versionen, men enbart 

10,5 % i originalet. Den lättlästa texten använder alltså fler konnektiv för att markera tid än vad 

originalet gör.  

Det konnektorer som nyttjas färst gånger i bägge texterna är kausala konnektorer. Originalet 

innehåller 5,9 % kausala konnektorer gentemot den lättlästa versionens 7,8 %. Revideringen av 

originalbokens text till lättläst har således medfört en ökning av kausala konnektiv, vilka är 

viktiga i lättlästa texter (Reichenberg & Lundberg 2008:8). 
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6.2 Närläsning av en sekvens 

Den sekvensen jag har valt att närgranska handlar om Anton och Ruben. Pojkarna befinner sig 

hemma hos Ruben där de dricker öl och lär känna varandra. Händelsen är hämtad från kapitlet 

Juni och beskrivs med 358 ord i originalet respektive 174 ord i den lättlästa versionen. Det 

innebär att originalets sekvens är drygt dubbelt så lång. Textutdragen återfinns på sidorna 72–

74 i originalboken och 52–53 i den lättlästa boken. Utdragen finns även som bilagor till 

uppsatsen, där originalversionens textavsnitt återfinns i bilaga 1 och den lättlästa versionens 

i bilaga 2. 

Nedan presenteras textutdragens inledningar. I originalet står det: 

 

På köksbordet står ett överfullt askfat. Han tänder en halvrökt fimp, erbjuder Anton att ta en ny cigarett ur 

paketet men Anton skakar på huvudet. Röken tar sig ner i lungorna ändå. Det är kvavt, luften är tung och 

trång. Det surrar underligt i kroppen, Anton vill absolut vara någon annanstans och han vill absolut vara 

just här. (O:72)  

 

Den lättlästa versionen inleds med: 

 

På bordet står ett överfullt askfat. Det är kvavt.  

Anton vill helst vara någon annanstans, och han vill inget hellre än att vara just här. (L:52) 

 

I originalversionen beskrivs händelser detaljerat. Referenterna överfullt askfat, halvrökt fimp, 

kvavt samt tung och trång luft hjälper läsaren att bilda sig en uppfattning om miljön och Antons 

upplevelser. I den lättlästa boken beskrivs det överfyllda askfatet följt av meningen ”Det är 

kvavt”. I meningen är subjektet Det betydelsetomt och syftar inte tillbaka på föregående 

mening. Det krävs därför inferens för att förstå vad som beskrivs som kvavt. Vid bearbetning 

till lättläst är det accepterat att ta bort onödig information (Reichenberg & Lundberg 2008:63), 

men hur mycket som kan tas bort utan att narrationen blir ointressant eller svårtolkad är svårt 

att precisera. I detta fall har omformuleringen lett till en något avskalad skildring av miljön, 

händelser och upplevelser.  

I den lättlästa versionen har många skildringar om Antons mående också tagits bort. I 

originalet talas om ett underligt surrande i hans kropp och att han ”försöker se oberörd ut” 

(O:72) när han och Ruben samtalar. Anton dricker öl för att lugna sig, men kinderna hettar ändå 

när Ruben frågar om hans smeknamn. Handlingsförloppet pågår under en längre tid innan det 

att oron beskrivs i den lättlästa texten. Den beskrivs emellertid i följande stycke: ”Det lyser 

underligt ur hans ögon. Anton vet inte var han ska titta. Han vill ha den där blicken och han kan 
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inte tåla den” (L:53). Det framgår då att Anton är nervös, men det krävs att läsaren kan tolka 

orden rätt. Den abstrakta beskrivningen av de underligt lysande ögonen samt avsaknaden av 

orsakssamband mellan Rubens ögon och Antons vacklande blick gör antagligen stycket 

svårförstått.  

Det saknas även en sambandsmarkör i en av pojkarnas dialoger, vilket kan göra det svårt att 

förstå relationen mellan replikerna och Rubens beteende:  

 

– Hur gammal är du? 

– Femton, svarar Anton. 

Ruben visslar till. 

– Du ser äldre ut. (L:52) 

 

I detta stycke förklaras inte sambandet mellan innehållet i de bägge replikerna. Varför Ruben 

visslar till framgår inte, och läsaren måste själv förstå att detta beror på att Anton är för ung för 

att köra motorcykel. Lättlästa texter bör innehålla tydligt förklarade orsakssamband, menar 

Reichenberg och Lundberg (2008:8). Det har inte alltid den lättlästa versionen. Däremot har 

den många anföringssatser vilka förenklar förståelsen av dialogen. I den lättlästa versionens 

utdrag utgör egennamn 6 % av texten, jämfört med originalets 5 %. I originalet står det till 

exempel ”Han visslar till” (O:72) istället för ”Ruben visslar till” (L:52). I originalet används 

ofta det personliga pronomenet han trots att det inte framgår vem han syftar på. Till exempel 

står det: ”Anton nickar och försöker se oberörd ut. Han ser skeptisk ut nu” (O:72). I 

sammanhanget framgår det att han är Ruben, men det är antagligen svårt att förstå. Referenten 

han hade lika gärna kunnat vara Anton då han är subjektet i föregående mening. 

Meningskonstruktioner så som denna finns inte i den lättlästa versionens textutdrag.  

 Vad gäller användningen av långa substantiv har samtliga omformulerats eller tagits bort i 

den lättlästa versionen. I originalet återfinns de långa substantiven köksbordet, cigarett, paketet, 

lungorna, kroppen, tatueringen, brorsans, ögonbrynen, knogarna, bögnamn, blicken, jeansens 

och bakfickor. Av dem har köksbordet förkortats till bordet, brorsans blivit min bror och 

bögnamn omformulerats till ett namn på en bög. Resterande substantiv är borttagna.  

Vad gäller dubbeltydiga ord används hoj i bägge texterna. Hoj är en vardaglig form för cykel, 

men kan även vara en äldre typ av segelfartyg (Nationalencyklopedin u.å.a). Hoj har en 

tvetydlig betydelse i boken eftersom cykel i detta fall syftar på motorcykel. Beroende på 

läsarens förkunskaper kan denna synonym vara okänd. Användningen av sådana ord kan 

försvåra läsförståelsen för en andraspråkstalare (Enström & Holmegaard 1994:171). 
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7 Diskussion 

Ovan har jag redovisat språkliga förändringar i en sammanhållen sekvens i vardera bokversion. 

I följande kapitel diskuteras de skillnader som noterats vid genomgången av läsbarhetsindex, 

ordvariation och syntax samt på vilka sätt dessa ändringar kan bidra till andraspråkstalares 

läsförståelse. I kapitlet diskuteras även didaktiska intentioner och fortsatta studier inom ämnet.  

7.1 Jämförelse av bokens versioner 

Om man inledningsvis ser på LIX-tolkens kategorisering av versionerna så skiljer de sig inte 

åt. Båda klassas som mycket lätta. Originalet har LIX-värdet 24 och den lättlästa versionen har 

15. Trots det är olikheterna avsevärda. Den mest iögonfallande skillnaden är texternas längd 

och ordmängd. Den lättlästa versionens tre inledande kapitel är 21 sidor kortare och innehåller 

74 % färre ord än vad originalet gör. Originalet har ett sidomfång på 70 sidor med 13319 löpord. 

Den lättlästa texten har ett sidomfång på 49 sidor, innehållande 3467 ord. Resultatet var 

emellertid inte oväntat då lättlästa texter bör vara korta, samt att XL-böcker som regel omfattar 

100–150 sidor (Reichenberg & Lundberg 2008:8, Vilja förlag u.å.).  

Fundamentslängden skiljer sig ändå inte markant åt. Originalets fundament innehåller i 

genomsnitt 1,4 ord i jämförelse med den lättlästa textens 1,3 ord. Båda versionerna är således 

högertunga. En sådan struktur förknippas med en talspråklig stil, vilket är förväntat då båda 

innehåller mycket dialog (Hellspong & Ledin 1997:131). De skiljer sig inte heller åt i fråga om 

subjektsplacering. 67 % av huvudsatserna i originalet har rak ordföljd. Efter bearbetning till 

lättläst text har antalet huvudsatser som håller rak ordföljd minskat till 65 %. Skillnaden är liten. 

Detta förvånar ändå eftersom lättlästa texter ofta har rak ordföljd. Enligt Reichenberg och 

Lundberg (2008:64) skapar det precision och klarhet ur läsarperspektiv. Dock är det viktigt att 

satsdelarna i fundamentet varieras eftersom det ger läsningen rytm (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010:31). Det går därför inte att argumentera för att ökningen av inversion påverkar 

den lättlästa texten negativt, eftersom ordföljdsvariation också är gynnsamt för läsförståelsen.  

Antalet bisatser har reducerats i den lättlästa versionen. Originalet innehåller 0,3 bisatser per 

grafisk mening, gentemot den lättlästa som omfattar 0,2 bisatser per grafisk mening. Trots att 

den lättlästa versionen har färre bisatser innehåller den procentuellt sett fler att-bisatser. 

Originalet innehåller 25 % att-bisatser jämfört med den lättlästa som har 32 %. Det är den 

vanligaste bisatstypen och konstruktionen är antagligen känd för andraspråkstalare. Det har 

däremot inte skett en minskning av indirekta frågebisatser, vilka kan vara svåra för 
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andraspråkstalare (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:59). Av den totala bisatsmängden 

innehåller båda versionerna 5 % indirekta frågebisatser. 

Att det finns färre bisatser behöver dock inte förenkla läsningen. Precis som behovet av 

varierande fundament är det viktigt med en nyanserad meningsbyggnad (Reichenberg 2014:47). 

Det synliggörs i Nyström 2001 där ett kausalt konnektiv används för att binda samman två 

grafiska meningar. Istället för att skriva ”Hon kom försent till jobbet. Bilen hade gått sönder.” 

används konnektivet eftersom mellan satserna. Således skapas en längre mening med både 

huvudsats och bisats (2001:100).  

Originalversionen innehåller dock en del svåra bisatskonstruktioner. Bland annat återfinns 

en mening med enbart bisatser: ”Inte för att Ester har lust att vara hemma, utan för att Veronica 

tycker så mycket om deras vardagsrum” (O:30). När en text innehåller både huvudsatser och 

bisatser blir den mer sammanbunden, dels genom en varierad meningsbyggnad och dels genom 

satskonnektion. Men bisatserna måste vara tydliga eftersom bisatsinledare kan försvåra 

läsförståelsen för andraspråkstalare (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:59). I detta fall 

behöver alltså inte den lättlästa versionens bisatsfrekvens vara negativ. Originalet har 

visserligen en mer varierad meningsbyggnad, men meningarnas komplexitet kan försvåra 

läsförståelsen.  

Den lättlästa versionen innehåller även en lägre andel satskonnektorer än originalet, vilket 

är intressant. Texter med satskonnektion och tydliga orsakssamband är nämligen mer lättlästa 

och ökar andraspråkstalares läsförståelse (Reichenberg & Lundberg 2008:8, Reichenberg 

2000:1). Originalet har 6,6 konnektorer per 100 ord, kontra den lättlästa textens 6,3. Trots att 

skillnaden är marginell är den märkbar. Den lättlästa textens meningar är kortare och 

beskrivningarna är avskalade. Istället för att binda samman satser till längre grafiska meningar 

förkortas eller tas de bort. Den lättlästa texten innehåller inte heller många explicita 

orsakssamband, utan läsaren måste emellanåt använda inferens för att förstå sambanden mellan 

meningarna. Trots detta innehåller den lättlästa texten fler kausala konnektorer än vad originalet 

gör. Den innehåller 7,8 % kausala konnektorer gentemot originalets 5,9 %. Kausala konnektiv 

underlättar läsförståelsen för svaga läsare (Reichenberg 2000:25, 82). Reduceringen av 

satskonnektiv kan ha uppstått då antalet bisatser minskade, men kan också hänga samman med 

antalet grafiska meningar totalt. Originalet innehåller fler grafiska meningar än vad den lättlästa 

versionen gör, samt innehåller längre meningar. Originalets genomsnittliga meningslängd på 

9,2 ord gentemot den lättlästas 7,0. Längre meningar kan ge upphov till att flera konnektorer 

används.  
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Med utgångspunkt i frekvensordlistorna i tabell 6.2 framgår inte några markanta skillnader 

i versionernas ordanvändning. Frekvenslistorna är relativt likartade och de skiljer sig inte heller 

åt i förhållande till det generella språkbruket i skönlitteratur (Språkbanken 2017). Den största 

skillnaden är den lättlästa versionens högfrekventa användning av egennamn. Att Anton, Ester 

och Isak ofta används kan bero på mängden anföringssatser i den lättlästa boken, där det 

tydligare markeras ut vem som talar. I originalversionen behöver läsaren stundvis läsa mellan 

raderna för att förstå vem pronomenet syftar på eller vem talaren är.  

Skillnaden är däremot märkbar vad gäller användningen av långa ord. Originalet omfattar 

1968 långa ord, med en procentandel på 14,8 %. Den lättlästa texten innehåller 285 långa ord, 

vilket endast är 8,2 % av den totala ordmängden. De 13 långa substantiv som återfanns vid 

närläsningen av originalet hade tagits bort eller omformulerats i den lättlästa texten. Lättlästa 

texter ska gärna innehålla korta substantiv, vilket den lättlästa versionen gör (Reichenberg & 

Lundberg 2008:8). Reduceringen av långa ord underlättar läsförståelsen av den lättlästa boken.  

Vid närläsningen uppmärksammandes dock det korta ordet hoj. Ordet kan försvåra läsningen 

för andraspråkstalare då det är tvetydligt (Enström & Holmegaard 1994:171). Det går inte att 

hitta en korrekt beskrivning av ordet i Nationalencyklopedin (u.å.a) eftersom uppslagsverket 

förklarar hoj som cykel eller segelfartyg. Hoj kan därför klassas som ett okänt ord, vilka inte 

bör användas i lättlästa texter (Reichenberg & Lundberg 2008:8, Språkrådet 2007). Vidare 

återfinns talspråkliga ord och fraser så som ”bärs” (L:44), ”Ska du väl skita i” (L:11), ”Nähä 

nä” (L:45) och ”jävla svinen” (L:57). Då den talspråkliga stilen kan vara svårläst för 

andraspråkstalare är det viktigt att de nya orden förklaras. Det gör att fraser som skita i (L:11) 

inte tolkas som att tömma tarmen utan som att strunta i någonting (Nationalencyklopedin u.å.e). 

Didaktiska implikationer återkommer jag till i avsnitt 7.3. 

Vad gäller texternas OVIX har den lättlästa texten ett lägre värde än originalet. Originalet 

har ett värde på 64,7, visavi den lättlästa textens 53,3. Den lättlästa versionen använder således 

ett mindre varierat språk än vad originalet gör. Texter som andraspråkstalare läser bör inte 

innehålla en för stor andel nya ord (Enström & Holmegaard 1994:180). Jag anser, som blivande 

lärare, emellertid att några svåra ord inte påverkar läsförståelsen negativt, eftersom litteratur 

kan användas för att bredda läsarens ordförråd. Genom att ord och fraser förekommer i ett 

sammanhang får de en vidgad betydelse. Det gör att läsaren breddar sitt ordförråd i en snabbare 

takt än vid isolerad ordinlärning (Enström & Holmegaard 1994:165 f.) 
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7.2 Slutsats  

Uppsatsens syfte var att undersöka bokens versioner utifrån läsbarhetsindex, men även 

inkludera tre ytterligare språkliga variabler. Med resultatet från läsbarhetsindex som 

utgångspunkt kan bearbetningen till lättläst ifrågasättas. Originalversionen tycks redan vara 

mycket lätt. Vad som framgår av övriga undersökningar är att LIX-tolkens kategorisering är 

grov och att det finns stora skillnader inom nivån. Spännvidden inom en och samma nivå kan 

således vara stor. Resultatet från läsbarhetsindex visar till exempel att originalet har 

genomsnittligt korta meningar. Vid vidare analys visar det sig bero på att boken blandar långa, 

invecklade meningar med kort dialog. Samtal som ”Ingen fara?! Är du galen?! Vad sa du?! En 

kille?” (O:39) gör LIX-värdet missvisande då den genomsnittliga meningslängden dras ned. 

Originalet innehåller nämligen mycket satsradning. Bland annat kopplas en påståendesats och 

en frågesats samman på följande sätt: ”Den ser hemmagjord ut, är det en blixt eller skulle det 

ha blivit något annat?” (O:73). Språkrådet (2017) menar att klarspråk, alltså ett lättläst språk, 

inte ska innehålla invecklade meningar. Det gör originalversionen. Att originalet har höga 

standardavvikelser avseende mycket korta och mycket långa meningar gör att LIX tolkar den 

som lättare än vad den egentligen är.  

Läsbarhetsindex kan därför inte enskilt beskriva skillnaderna mellan versionerna. 

Uppsatsens undersökning, likväl som LIX-värdet, har emellertid visat att den lättlästa texten är 

just lättläst. Den är kortare än originalet, vilket lättlästa texter bör vara (Reichenberg & 

Lundberg 2008:8). Utöver det har texten lägre ordvariationsindex och innehåller färre långa 

ord. Många abstrakta och sammansatta ord har tagits bort. Bögnamn (O:74) har till exempel 

omformulerats till namn på en bög (L:53). Texten innehåller visserligen en del abstrakta ord 

och fraser, men eftersom de används i en naturlig kontext stöttas läsaren till inferens (Skolverket 

2012:67). Den verbala stilen återspeglas i ordvalet då språket används i vardagliga 

samtalssituationer. Bekanta referenser och en naturlig kontext gör att läsförståelsen ökar 

(Josephson 1991:28, Enström & Holmegaard 1994:165 f., Skolverket 2012:67). Att en del 

information måste läsas mellan raderna behöver därför inte vara avgörande för hur den lättlästa 

texten förstås. Det kan istället ses som ett ytterligare lärtillfälle.   

Textbindningen är svårare att utvärdera. Trots att den lättlästa versionen omfattar färre 

satskonnektorer innehåller den procentuellt fler kausala konnektiv. Dessa underlättar 

läsförståelsen (Reichenberg 2000:25, 82). Det hade dock varit en fördel om fler satskonnektorer 

använts. Variationen av korta och långa meningar hade därigenom ökat och satskonnektorerna 

hade bundit samman texten – två utmärkande drag för lättläst text (Reichenberg & Lundberg 
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2008:8). Skillnaderna är, trots det, marginella och kan därför inte ses som skäl för att 

andraspråkstalare ska välja bort den lättlästa boken. 

Det som dock talar mot den lättlästa versionen är dess avskalade miljö- och 

personbeskrivningar. Onödig information bör undvikas i lättlästa texter, men revideringen kan 

göra läsningen omotiverande (Reichenberg & Lundberg 2008:63). Anledningen till att den 

lättlästa versionen inte skulle lämpa sig för andraspråkstalare är därför dess enformiga stil. 

Ordvalen, likväl som den mindre komplexa satsbildningen, underlättar läsförståelsen men de 

knapphändiga miljöskildringarna kan göra läsupplevelsen tråkig. Motivation påverkar 

inlärningen av ett andraspråk (Abrahamsson 2009:207–215), likafullt som motivation 

antagligen påverkar läsning. De språkliga variablerna pekar alltså mot att den lättlästa 

bokversionen lämpar sig för andraspråkstalare, men i slutändan handlar det om individuella 

preferenser. Om texten är tråkig tappar läsaren intresse att tillägna sig dess innehåll, hur tydlig 

den än är.  

7.3 Didaktiska intentioner 

I kursen svenska som andraspråk ska eleverna möta skönlitteratur som ger dem möjlighet att 

utveckla ett nyanserat språk. Läraren ska ta tillvara på deras tidigare kunskaper, samtidigt som 

litteraturen ska ge eleverna insikter om andras livserfarenheter (Skolverket 2017b:1). Dessutom 

bör inlärningsmiljön vara sådan att läsningen sker i en meningsfull kontext (Skolverket 

2012:67). För att använda den lättlästa versionen av När hundarna kommer, likväl som dess 

originalversion, måste läraren fokusera på bokens språksituation. Det är därför inte bara boken 

i sig som är viktig, utan också dess didaktiska implementation i undervisningen.  

För att eleverna ska kunna förstå en text behöver undervisningen alltså börja utanför texten, 

så att språksituationen beskrivs och klargörs. Detta gäller även textens konnektivanvändning 

och referensbindning. Läraren måste lära ut lässtrategier och precisera läsmålet (Josephson 

1991:28). Trots att den lättlästa versionen är lättläst är det således viktigt att förtydliga av vilken 

anledning boken läses samt hur den ska läsas.  

Genom min undersökning har jag kommit fram till att den lättlästa versionen av När 

hundarna kommer är användbar i undervisningen. Läsningen måste emellertid ske parallellt 

med att ord- och begreppsbetydelse tydliggörs, eftersom boken stundvis innehåller främmande 

ord och fraser. På grund av att de nya orden används i skildringen av naturliga situationer 

främjas andraspråkselevernas ordinlärning, men arbetet med att utvidga deras ordförråd måste 
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ändå ske fortlöpande under läsningens gång (Enström & Holmegaard 1994:165 f., Skolverket 

2012:12 f.). Att orden är nya och ibland tvetydiga behöver därför inte vara negativt. Orden 

behöver bara förklaras innan läsningen påbörjas. 

Slutligen måste elevgruppen beaktas på individnivå. Språkutvecklingen påverkas av både 

motivation, tidigare språkkunskaper och förstaspråk (Abrahamsson 2009:207–215). Trots att 

läraren leder samtal kring det lästa samt förklarar ord och begrepp kommer eleverna ha olika 

förkunskaper och preferenser. En skönlitterär text kan kännas relevant och motiverande för en 

individ, men vara mycket svår för en annan. Enligt Enström och Holmegaard (1991:165–171) 

ökar inlärningstakten om ord aktualiseras i en känd kontext, men vad som är bekant för en elev 

behöver inte vara det för en annan. På samma sätt går det att resonera kring textens 

referensbindning: inlärares förkunskaper påverkar textens läsbarhet, och eleverna behöver 

nödvändigtvis inte ha samma kunskapsgrund (Josephson 1991:29).  

Det går inte att undersöka all litteratur på det sätt som gjorts i denna uppsats, men att granska 

och betona texters ordanvändning och satskonnektion underlättar litteraturundervisningen. 

Genom att förklara bokens språksituation, bedriva textsamtal och utveckla elevernas 

ordförståelse kan den lättlästa texten bli lättläst.  

7.4 Vidare forskning  

Uppsatsens syfte var att undersöka läsbarheten hos de två versionerna av boken När hundarna 

kommer. Läsbarhetsindex, ordfrekvens, fundamentslängd, bisatsfrekvens och satskonnektiv 

granskades. Ett kort textutdrag ur bägge versionerna undersöktes även genom en närläsning. 

Vad gäller syntax hade det varit intressant att studera hur olika bisatstyper fungerar i olika 

sammanhang. Detta gjordes inte fullständigt klart för mig i denna studie. Det hade även varit 

en naturlig fortsättning att studera återstående kapitel av boken eftersom denna undersökning 

bara omfattade bokens inledande delar.  

I vidare forskning hade det också varit spännande att granska andraspråkstalares upplevelser 

och uppfattning av versionerna. Med utgångspunkt i elevers åsikter hade undersökningen 

kunnat mynna ut i en djupare studie av läsupplevelser och ordförståelse. En kvalitativ 

undersökning av andraspråkstalares individuella erfarenheter hade varit ett intressant tillägg till 

min uppsats och till forskningen om lättlästa texters läsbarhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Textutdrag från originalet 

På köksbordet står ett överfullt askfat. Han tänder en halvrökt fimp, erbjuder Anton att ta en 

ny cigarett ur paketet men Anton skakar på huvudet. Röken tar sig ner i lungorna ändå. Det är 

kvavt, luften är tung och trång. Det surrar underligt i kroppen, Anton vill absolut vara någon 

annanstans och han vill absolut vara just här. 

Han tar fram två burköl ur kylen. Anton tar emot en, nickar till tack. Han sätter sig mitt emot, 

öppnar sin med ett klick. Tatueringen på hans hand är ganska ful. Den ser hemmagjord ut, är 

det en blixt eller skulle det ha blivit något annat? Han höjer burken till munnen, dricker och 

rapar. 

– Hur länge har du haft hoj då? 

Anton tänker att det vore bäst att ljuga, ändå gör han det inte. 

– Den är brorsans. 

– Brorsans? 

Anton nickar och försöker se oberörd ut. Han ser skeptisk ut nu, en rynka uppstår mellan 

ögonbrynen. 

– Hur gammal är du? 

– Femton. 

Han visslar till. 

– Du ser äldre ut. 

Anton tar en klunk. 

– Folk brukar säga det. 

Han nickar, hummar. 

– Vad heter du? 

– Anton. 

Ölet är svalt i halsen, att dricka är att göra något, det är skönt och lugnande. 

– Fast i skolan kallas jag för Totte. 

Det har Anton inte tänkt säga men nu har han gjort det i alla fall, och på andra sidan bordet 

sitter han och verkar suga på orden. 

– Vad kallas du? 

Det hettar i Antons kinder. 
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– Totte. 

Han skrattar till, knäpper med knogarna. 

– Totte? Kallas du för Totte? 

Anton nickar. Han flinar. 

– Låter som ett bögnamn. Är du bög? 

Det lyser underligt ur hans ögon. Anton vet inte var han ska titta. Han vill ha den där blicken 

och han kan inte tåla den, den är som en hand som vill röra vid honom. 

– Nä. För fan. 

Han reser sig, klappar sig nöjt på jeansens bakfickor. 

– Bra det, du. Bra det. Kom igen, Totte, vi sticker ut och hittar på nåt. 

Han väntar inte på svar. Anton reser sig, tömmer ölen och följer efter. Han vet inte vad de 

ska göra. Om han visste skulle han antagligen inte våga följa med, och därför frågar han inte. 

(O:72–74)  
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Bilaga 2. Textutdrag från den lättlästa versionen  

På bordet står ett överfullt askfat. Det är kvavt.  

Anton vill helst vara någon annanstans, och han vill inget hellre än att vara just här. 

 

Ruben tar fram två öl ur kylen, dricker och rapar. 

– Hur länge har du haft hoj då? 

– Den är min brors, säger Anton. 

– Hur gammal är du? 

– Femton, svarar Anton. 

Ruben visslar till. 

– Du ser äldre ut. 

– Folk brukar säga det, säger Anton och tar en klunk öl. 

– Vad heter du? 

– Anton. Fast i skolan kallas jag för Totte. 

– Låter som ett namn på en bög, säger Ruben och skrattar. Är du bög? 

Det lyser underligt ur hans ögon. Anton vet inte var han ska titta. Han vill ha den där 

blicken och han kan inte tåla den. 

– Nä. För fan, säger Anton. 

– Bra. Kom igen, Totte, vi sticker ut och hittar på något. 

 

Han väntar inte på svar. Anton reser sig, tömmer ölen och följer efter. Han vet inte vad de 

ska göra. Om han visste skulle han nog inte våga följa med, och därför frågar han inte. 

(L:52–53) 


