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Sammandrag 
 

Lättlästa böcker kan användas i undervisningen i svenska som andraspråk, men de har fått 

kritik för att inte vara så lättlästa. Denna studie syftar till att beskriva originalversionen av en 

roman och dess lättlästa version vad gäller språklig uppbyggnad och läsbarhet. Studiens 

material är Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna och dess lättlästa version. Metoden är en 

kvantitativ textanalys enligt en strukturell analysmetod som kompletteras med en 

läsbarhetsanalys. 

Undersökningens huvudresultat är att den lättlästa texten följer mönstret för lättlästa texter 

i vissa avseenden. Den har till exempel lättläst LIX-värde, luftig layout, färre löpord, färre 

bisatser och fler ord i dialoger. I andra avseenden är den inte lättläst, då den saknar kausala 

referensbindningar och kan upplevas som hackig, eftersom den är kort men innehåller trots 

det många långa ord och många meningar. Då resultatet inte är entydigt är slutsatsen att mer 

omfattande studier behövs. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, lättläst, klassiker, strukturell analys, läsbarhetsanalys. 

  



3 
 

Innehåll 

Sammandrag 2 

1 Inledning 6 

1.1 Syfte 6 

1.2 Uppsatsens disposition 6 

2 Bakgrund 7 

2.1 Lättlästa texter 7 

2.2 Tidigare forskning om lättläst litteratur 8 

3 Material och metod 10 

3.1 Material 10 

3.2 Metod 11 

3.2.1 Strukturell analys 11 

3.2.2 Läsbarhetsanalys 12 

4 Resultat 13 

4.1 Strukturell analys 13 

4.1.1 Strukturell analys av originalversionen 14 

4.1.1.1 Originalversionens lexikon 14 

4.1.1.2 Originalversionens grammatik 15 

4.1.1.3 Originalversionens textbindning 16 

4.1.2 Strukturell analys av den lättlästa versionen 17 

4.1.2.1 Den lättlästa versionens lexikon 17 

4.1.2.2 Den lättlästa versionens grammatik 17 

4.1.2.3 Den lättlästa versionens textbindning 18 

4.2 Läsbarhetsanalys 18 

4.2.1 Läsbarhetsanalys av originalversionen 19 

4.2.1.1 Originalversionens grafiska form 19 

4.2.1.2 Originalversionens språk 19 

4.2.2 Läsbarhetsanalys av den lättlästa versionen 20 

4.2.2.1 Den lättlästa versionens grafiska form 20 

4.2.2.2 Den lättlästa versionens språk 20 

4.3 Sammanfattande jämförelse av texterna 21 

5 Diskussion 26 

5.1 Metoddiskussion 26 

5.2 Diskussion av resultatet 26 



4 
 

5.3 Förslag på vidare forskning 31 

Sammanfattning 33 

Litteratur 36 

Bilagor 37 

Bilaga 1. Strukturell analys 37 

Bilaga 2. Läsbarhetsanalys 38 

Bilaga 3. Originalversionen av Utvandrarna 39 

Bilaga 4. Den lättlästa versionen av Utvandrarna 41 

 

  



5 
 

Tabeller 

Tabell 4.1 Löpord och typord .................................................................................................. 22 
 

Tabell 4.2 Ord och fraser ......................................................................................................... 22 

 

Tabell 4.3 Meningar och satser ................................................................................................ 23 

 

Tabell 4.4 Bindningar .............................................................................................................. 24 

 

Tabell 4.5 Läsbarhet ................................................................................................................ 25 

 



6 
 

1 Inledning 
 

I kursplanen för kursen Svenska som andraspråk 1, 100 poäng, på gymnasiet finns bland 

annat följande centrala innehåll: ”Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad 

av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och 

svenska referensramar” (Skolverket 2018). Det är sedan upp till varje enskild lärare att välja 

ut de verk som hen tycker passar bäst för läsning. En möjlighet är då att bland annat läsa 

svenska klassiker. 

Många svenska klassiker har dock ett språk som är svårt att förstå för en elev i årskurs 1 på 

gymnasiet med svenska som andraspråk. Myndigheten för tillgängliga medier skriver att deras 

lättlästa böcker bland annat har målgruppen personer med svenska som andraspråk 

(Myndigheten för tillgängliga medier u.å.). För en lärare kan lättlästa böcker därför ses som 

ett stöd för elever med annat förstaspråk än svenska. Lättlästa texter har dock fått kritik (se 

exempelvis Sundin 2007 s. 219–224) för att inte vara så lättlästa som namnet säger.  

 
1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att genom en strukturell analys av romanen Utvandrarna i 

originalversion och dess lättlästa version beskriva texternas språkliga uppbyggnad. Utifrån 

den strukturella analysen analyseras sedan texternas läsbarhet. Fokus ligger då på den lättlästa 

versionen, men för jämförelses skull har även originalversionens läsbarhet analyserats. 

 

Uppsatsens syfte sammanfattas i följande frågeställningar: 

 Hur är romanen Utvandrarna strukturellt uppbyggd? 

 Hur är den lättlästa versionen av romanen Utvandrarna strukturellt uppbyggd? 

 I vilken utsträckning följer den lättlästa versionen av romanen Utvandrarna mönstret för 

lättlästa texter? 

 
1.2 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel och inleds med ett sammandrag av undersökningen. I 

kapitel ett belyses uppsatsens tema allmänt och kapitlet avslutas med att uppsatsens syfte och 

disposition presenteras. I uppsatsens andra kapitel ges en bakgrund till ämnet lättläst litteratur. 

Bakgrunden innehåller såväl kriterier för lättläst litteratur som tidigare forskning om lättläst 
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litteratur. I tredje kapitlet återfinns materialet och metoden som ligger till grund för 

undersökningen. I detta kapitel presenteras även uppsatsens materialurval och analysmetod. 

I kapitel fyra presenteras undersökningens resultat. Resultatet är indelat efter analysmetod, 

först presenteras den strukturella analysen och sedan läsbarhetsanalysen. Såväl 

originalversionen som den lättlästa versionen har egna underkapitel under resultatkapitlen om 

respektive analysmodell. I det femte kapitlet analyseras och diskuteras resultatet och kapitlet 

avslutas med att undersökningens slutsats presenteras. Kapitel sex utgör en sammanfattning 

av resultatet och i kapitel sju återfinns den litteratur som ligger till grund för undersökningen. 

Efter undersökningen följer uppsatsens bilagor. I bilaga 1 återges analysmetoden 

strukturell analys och i bilaga 2 återges analysmodellen läsbarhetsanalys. Bilaga 3 består av 

det undersökta kapitlet i originalversionen av Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna (Moberg 

1954) och i bilaga 4 finns det undersökta kapitlet i romanens lättlästa version (Moberg 2015). 

 
2 Bakgrund 
 

I detta kapitel introduceras först de kriterier som kännetecknar lättlästa texter. Därefter 

presenteras tidigare forskning om lättläst litteratur. 

 
2.1 Lättlästa texter 
 

LL-förlaget, som ger ut lättlästa böcker, skriver att en lättläst bok har ett tydligt innehåll och 

ett konkret språk som är vardagligt utan att bli färglöst. En lättläst bok har ett typsnitt som är 

lätt att läsa, är ofta illustrerad samt har en tydlig grafisk form (LL-förlaget u.å.) Sundin (2007 

s. 137) framhåller betydelsen av en luftig, ren och enkel layout för lättlästa texter. 

Reichenberg och Lundberg (2009 s. 8) presenterar följande kriterier för lättlästa texter: 

 

Lättlästa texter 

 är inte är särskilt långa  

 har ett personligt tilltal, d.v.s. en författarröst 

 innehåller omväxlande korta och långa meningar  

 innehåller ord som får meningar att hänga ihop  

 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 2009 s. 8). 

 

Reichenberg och Lundberg poängterar dock att alla lättlästa texter inte innehåller alla 

ovanstående kriterier, men skriver även att de flesta lättlästa texter har några av dem 

(Reichenberg & Lundberg 2009 s. 8). Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, (u.å.) 

skriver att de har som uppgift att se till så att alla har tillgång till litteratur och 

samhällsinformation utifrån de förutsättningar som är rådande för varje individ. En del i detta 

uppdrag är att publicera lättläst litteratur med personer med svenska som andraspråk som 

målgrupp (Myndigheten för tillgängliga medier u.å.). Sundin (2007 s. 164) skriver att många 

läsare med ett annat förstaspråk än svenska är hjälpta av lättlästa texter. De behöver dock få 

svåra ord förklarade, så att de kan lära sig dem till nästa gång de möter orden (Sundin 2007 s. 

164). 

Reichenberg (2000) har tagit fram två kriterier för lättläst litteratur, där det ena är textens 

röst. Med röst menas att författaren talar tydligt till läsaren i texten. Detta sker med hjälp av 

kriterierna activity, oralty och connectivity (Reichenberg 2000 s. 54). På svenska är begreppen 

aktivitet, muntlighet och konnektivitet (Liberg 2001 s. 165). 

Aktivitet innebär att författaren använder verb som betecknar konkreta handlingar, för att 

på så sätt få texten att bli mer dymanisk. Författaren undviker också passiva verbformer, vaga 

subjekt och satsförkortningar. Muntlighet betyder att texten är talspråklig med mycket dialog 

och många vanliga ord och uttryck. Hit hör också samspel mellan läsaren och texten i form av 

tilltal, utrop och frågor. Konnektivitet innebär att författaren skapar en närhet mellan läsaren 

och texten, till exempel genom direkt läsartilltal eller kommentarer om händelser i texten. 

Utöver detta tydliggörs relationer mellan textens olika personer (Reichenberg 2000 s. 54). 

 
2.2 Tidigare forskning om lättläst litteratur 
 

Det finns studier som har undersökt hur väl elever förstår en lättläst text. Reichenberg (2014) 

har låtit elever med läs- och skrivsvårigheter läsa lättlästa lärobokstexter och därefter 

undersökt deras läsförståelse genom att de fick återberätta texten och svara på frågor om den. 
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Resultatet visar att läsförståelsen inte ökade hos elever med avkodningssvårigheter trots 

användning av lättlästa texter (Reichenberg 2014 s. 46). 

Reichenberg har i sin avhandling visat att röst och kausalitet är av stor vikt för 

läsförståelsen hos elever med ett annat förstaspråk än svenska. I avhandingens undersökning 

bearbetade hon läromedelstexter och gav dem en ökad röst och kausalitet. Resultatet visade 

att andraspråkselevernas läsförståelse var mycket bättre när de läste den bearbetade versionen 

(Reichenberg 2000). 

Utöver detta har studentuppsatser på kandidatnivå undersökt lättläst litteratur ur ett 

andraspråksperspektiv. Leijonberg (2016) har studerat hur fundamentslängd, bisatsfrekvens, 

satskonnektion, läsbarhetsindex och ordfrekvens påverkar läsbarheten i biografin Jag är 

Zlatan samt om den lättlästa versionen är lämplig för elever med svenska som andraspråk. 

Resultatet är att originalet och den lättlästa versionen inte skiljer sig mycket från varandra 

utifrån variablerna fundamentslängd, bisatsfrekvens, läsbarhetsindex och satskonnektion 

(Leijonberg 2016 s. 23–26). Det förekom dock fler kausala konnektiver i den lättlästa 

versionen, vilket underlättar läsförståelsen för elever med svenska som andraspråk 

(Leijonberg 2016 s. 33). Vad gäller ordfrekvensen hade den lättlästa versionen ett högre 

ordvariationsindex jämfört med originalversionen (Leijonberg 2016 s. 28). Leijonberg 

påpekar att detta är problematiskt, då ordförståelsen är av stor vikt för läsförståelsen 

(Leijonberg 2016 s. 33). Utöver detta hade den lättlästa versionen ett mer avskalat språk, 

vilket försvårar för läsaren att förstå textens sammanhang. Leijonberg drar därför slutsatsen 

att den lättlästa versionen inte lämpar sig så väl för andraspråkselever (Leijonberg 2016 s. 34).  

Även Wallgren Ekström (2017) har undersökt lättläst litteratur ur ett andraspråksperspektiv i 

form av en röst- och kausalitetsanalys av romanen Kejsarn av Portugallien i originalversion 

och i lättläst version. Hennes resultat visar att den lättlästa versionen innehöll högre grad av 

vissa aspekter av röst, men att originaltexten hade en högre grad av både röst och kausalitet ur 

ett helhetsperspektiv. Den lättlästa versionen var alltså inte mer lättläst än originalversionen 

(Wallgren Ekström 2017). 

Därutöver finns kritiska forskarröster mot den lättlästa litteraturen. Lättlästa texter är ofta 

avskalade och korta, vilket gör att texten blir tyngre att läsa då den saknar rytmen som skapas 

genom att författaren blandar långa och korta meningar. En avskalad text gör också att läsaren 

får svårare att engagera sig i texten. Dessutom innebär förenklade texter ofta att strukturer 

som ökar förståelsen avlägsnas, vilket försvårar för läsaren. Korta lättlästa texter kräver även 

ofta mer förkunskaper av läsarna då textförfattarna har tvingats hoppa över tankeled i texten. 

Detta gör att texten blir svårare att förstå för läsare som saknar förmåga att läsa mellan 
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raderna (Reichenberg 2014 s. 44–47; Reichenberg & Lundberg 2009 s. 30–31). Lättlästa 

texter upplevs också ofta som för enkla vad gäller innehåll (Sundin 2007 s. 220). De har även 

ofta ett ordförråd som är förenklat. Forskare är dock oeniga om detta är gynnsamt för 

andraspråksinlärare eller om det innebär att läsaren läser texter av ett slag som hen aldrig 

möter i verkligheten sedan, och att detta fördröjer inlärningen (Reichenberg & Lundberg 2009 

s. 25). 

 
3 Material och metod 
 

I detta kapitel presenteras undersökningens material och den metod som ligger till grund för 

undersökningen. 

 
3.1 Material 
 

Romanen Utvandrarna är skriven av Vilhelm Moberg och publicerades år 1949. I denna 

uppsats används av tillgänglighetsskäl en utgåva från 1954.  

Romanen handlar om de småländska bönderna Karl Oskar och Kristina som utvandrar till 

Amerika (Moberg 1954). Dess lättlästa version är återberättad av Cecilia Davidsson och 

utkom 2015. Originalversionen har 512 sidor (Moberg 1954) och den återberättade versionen 

har 239 sidor (Moberg 2015). I fortsättningen av denna uppsats kommer originalversionen att 

kännetecknas av ordet originalversionen och den lättlästa versionen av frasen den lättlästa 

versionen för enklare navigering i uppsatsen. 

Valet att analysera en klassiker grundar sig i läroplanen för gymnasiekursen Svenska som 

andraspråk 1 där det står att kursen ska behandla ”Läsning av och samtal om modern 

skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, 

allmänmänskliga teman och svenska referensramar” (Skolverket 2018). Utvandrarna 

publicerades på 1900-talet och är därför att betrakta som en modern klassiker. Dessutom ger 

romanen inblick i hur det var att leva i Sverige under slutet av 1800-talet. Att analysera en så 

pass gammal bok är ett medvetet val, då språket i originalversionen inte är likt språket i den 

lättlästa, förenklade versionen. En äldre roman innehåller ett ålderdomligt språk, vilket 

troligtvis uppfattas som svårläst av en andraspråkselev och därför finns ett behov av en lättläst 

version. 

Texten som analyseras i denna undersökning är ett kapitel där bonden Karl Oskar för första 

gången träffar sin blivande fru Kristina. I originalversionen (Moberg 1949) motsvarar detta 
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sidorna 24–27 som saknar kapitelrubrik. Den undersökta originaltexten återfinns i bilaga 3. I 

den lättlästa versionen (Moberg 2015) är det sidorna 15–18 med kapitelrubriken Kristina från 

Duvemåla. Den undersökta texten i lättläst version återfinns i bilaga 4. 

Av avgränsningsskäl analyseras enbart ett kapitel i denna uppsats. Anledningen till att just 

detta kapitel har valts är att det är i början av romanen och en ny romankaraktär introduceras 

för läsaren. Läsaren har inga förkunskaper om Kristina, utan det är bara det som står i kapitlet 

som läsaren får veta om henne. Det är viktigt att textpassager som motsvarar varandra 

undersöks, exempelvis börjar originalversionen och den lättlästa versionen på olika sätt. 

Hänsyn till detta har därför tagits vid urvalet av textställen att analysera. 

 
3.2 Metod 
 

Undersökningen består av en kvantitativ textanalys. Undersökningens huvudanalysmetod är 

strukturell analys kompletterad med en läsbarhetsanalys, två modeller som presenteras i 

Hellspong 2001. De är främst utformade till analys av brukstexter (Hellspong 2001 s. 13). I 

denna undersökning är modellerna dock anpassade till att undersöka en skönlitterär text. Den 

strukturella analysen analyserar texten som en helhet. Den kan därför kombineras med andra 

analysmodeller, och då kan den anpassas efter vad som synes viktigt i det undersökta 

materialet och behöver inte användas i sin helhet (Hellspong 2001 s. 61). Det är anledningen 

till att den strukturella analysen i denna undersökning kompletteras med en läsbarhetsanalys. 

Läsbarhetsanalysen fokuserar på den lättlästa texten, men för att kunna genomföra en 

tydligare jämförelse mellan de båda texterna har en läsbarhetsanalys även utförts på 

originalversionen. 

 
3.2.1 Strukturell analys 

 

Syftet med den strukturella analysen är att ge en allsidig beskrivning av text med bakgrund i 

dess kontext och gällande dess språkliga, innehållsliga och sociala struktur. Då analysmetoden 

är väldigt allmän kan den användas till alla slags texter (Hellspong 2001 s. 61). 

I denna undersökning används endast den del av den strukturella analysen som behandlar 

den textuella strukturen, i form av frågor om textens lexikon, grammatik och bindning. 

Anledningen är att det är bäst lämpat för uppsatsens syfte och de undersökta texterna. 

Eftersom den strukturella analysen har som ambition att vara övergripande och inte gå på 
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djupet kompletteras den av en läsbarhetsanalys i denna undersökning. Analysschemat som hör 

till den strukturella analysen är hämtat ur Hellspong 2001 och återfinns i bilaga 1. 

Underlaget till uträkningarna i den strukturella analysen har samlats in såväl manuellt som 

digitalt. För att analysera texternas ordförråd har antalet typord räknats och sedan delats med 

antalet löpord i respektive text. Det har skett digitalt med hjälp av en LIX-räknare på internet 

(Lix räknare u.å.). Även den genomsnittliga ordlängden och andelen långa ord har beräknats 

digitalt (LIX räknare u.å.). Antalet substantiv, verb, nominalfraser och sammansättningar har 

räknats manuellt. Även antalet ord i texternas nominalfraser har räknats manuellt. Enligt 

Reichenberg (2000 s. 75) är en hög andel substantiv och många sammansättningar typiskt för 

en skriftspråkig stil. 

Antalet ord per mening har räknats ut digitalt med hjälp av LIX-verktyget (LIX räknare 

u.å.). Eventuella ofullständiga meningar har identifierats manuellt. Som mening räknas allt 

som börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Kriteriet för att meningen ska vara 

fullständig är att den innehåller minst en huvudsats med subjekt och finit verb. 

Antalet bisatser har räknats manuellt. Bedömingen om meningarna är högertunga eller 

vänstertunga har även den gjorts manuellt, genom att räkna antalet ord i fundamenten. Långa 

fundament är enligt Reichenberg (2000 s. 88) typiska för skriftspråk. 

Samtlig analys vad gäller textens bindningar är gjord manuellt. Detta innefattar 

kategorisering av bindningstyp, att räkna antalet bindningar samt bedömningen huruvida den 

är stark eller svag. 

Samtlig bedömning som är gjord för hand, räknandet av olika ordtyper exkluderat, är till 

syvende och sista baserat på uppsatsförfattarens språkkänsla. Det gäller för såväl den 

strukturella analysen som för läsbarhetsanalysen, vilken presenteras i nästa avsnitt. 

 
3.2.2 Läsbarhetsanalys 

 

Läsbarhetsanalysen syftar bland annat till att bedöma hur lättläst en text är, det vill säga hur 

stora krav den ställer på motivation och förkunskaper hos sina läsare. Den består av olika 

frågor som berör textens lässituation, grafiska form, språk, innehåll och dess sociala funktion 

(Hellspong 2001 s. 86–89). För denna undersökning är de frågor som behandlar textens 

grafiska form och språk utvalda, då kriterierna för lättlästa böcker enligt Reichenberg och 

Lundberg (2009 s. 8) fokuserar på språk och layout. 

Hur lättläst en text är kan även mätas genom att räkna ut läsbarhetsindex, LIX. LIX 

utvecklades av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson på 1960-talet. LIX-värdet består 
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av den genomsnittliga meningslängden adderat med andelen långa ord. Den genomsnittliga 

meningslängden är antalet löpord dividerat med antalet meningar. Andelen långa ord är 

antalet ord med fler än 6 tecken dividerat med antalet löpord multiplicerat med 100 (LIX 

räknare u.å.). Ett LIX-värde upp till 30 innebär att texten är mycket lättläst. Detta är typiskt 

för barnböcker. Ett LIX-värde mellan 30 och 40 innebär att texten är lättläst, vilket ofta är 

fallet för skönlitteratur och populärtidningar. Ett LIX-värde mellan 40 och 50 innebär att 

texten är medelsvår och hit hör ofta normal tidningstext. Ett LIX-värde mellan 50 och 60 

innebär att texten är svår. Detta är ett normalt värde för officiella texter. Ett LIX-värde över 

60 innebär att texten är mycket svår och kan klassas som byråkratsvenska (LIX räknare u.å.). 

Läsbarhetsanalysen har genomförts såväl manuellt som digitalt. Bedömningen av stilnivå, 

layout och eventuella bilder är gjord manuellt. Hur långa textens ord är har räknats ut digitalt 

med hjälp av LIX-verktyget (LIX räknare u.å.). Identifieringen av ovanliga ord är dock gjord 

manuellt. Vad gäller olämpliga ordval i form av vaga eller otydliga ord har antalet otydliga 

subjekt räknats manuellt. Detta då otydliga subjekt innebär låg aktivitet, vilket enligt 

Reichenberg (2000 s. 54) gör texten mer svårläst. 

Längden på texternas meningar har räknats ut digitalt med hjälp av LIX-verktyget (LIX 

räknare u.å.). Räknandet av antalet bisatser samt identifierandet av dessa har dock skett 

manuellt. Texternas LIX-värde har räknats ut och tolkats med hjälp av LIX-verktyget på 

internet (LIX räknare u.å.). Samtliga bedömningar av läsbarheten vad gäller bindingarna i 

texten har dock gjorts manuellt. Detsamma gäller bedömningen av textens komposition. 

 
4 Resultat 
 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Dessa presenteras i tematisk 

ordning, först kommer ett avsnitt om strukturell analys av de båda texterna och därefter 

kommer ett avsnitt om läsbarhetsanalys av de båda texterna. Varje avsnitt är uppdelat på så 

sätt att resultaten från undersökningen av originalversionen kommer först, och därefter 

presenteras resultaten från undersökningen av den lättlästa versionen. 

 
4.1 Strukturell analys  
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den strukturella analysen (Hellspong 2001 s. 63–64) 

av de båda texterna. Först redovisas resultaten från originalversionen (Moberg 1954, se bilaga 

3) och därefter resultaten från den lättlästa versionen (Moberg 2015, se bilaga 4). Båda 



14 
 

presentationer är uppdelade i underrubriker som följer underrubrikerna i respektive 

analysschema. 

 
4.1.1 Strukturell analys av originalversionen 

 

Under denna underrubrik presenteras den strukturella analysen av originalversionen (Moberg 

1954, se bilaga 3) efter analysschemat i Hellspong 2001 (s. 63–64, se bilaga 1). 

 
4.1.1.1 Originalversionens lexikon 

 

Originalversionen består av 56 meningar med sammanlagt 831 ord, varav 356 enskilda ord. 

Detta motsvarar en type/token-ratio på 42,8 %, vilket innebär hur många procent av textens 

löpord som är unika. Texten innehåller 117 ord som är längre än sex bokstäver, vilket 

motsvarar 14,1 % av det totala antalet ord. Textens genomsnittliga meningslängd är 14,84 

ord/mening. Vad gäller textens språk innehåller originalversionen 7 ord som är en del av en 

dialog. Det motsvarar 0,8 % av samtliga ord i texten. 

I originaltexten förekommer 156 verb och particip, vilket motsvarar 18,8 % av det totala 

ordantalet. Antalet substantiv är 159, vilket motsvarar 19,1 % av det totala antalet löpord. Av 

dessa är 23 sammansättningar, vilket motsvarar 2,8 %. 

Det vanligaste substantivet är egennamnet Karl Oskar med 12 förekomster i texten, vilket 

motsvarar 1,4 %. Det kommer på delad 10:e plats vad gäller textens vanligaste ord. De ord 

som är vanligare är och med 46 förekomster, vilket motsvarar 5,5 %; att med 29 förekomster, 

vilket motsvarar 3,5 %; hon med 28 förekomster, vilket motsvarar 3,4 %; han med 25 

förekomster, vilket motsvarar 3,0 %; var och i med 21 förekomster, vilket motsvarar 2,5 %; 

hade med 17 förekomster, vilket motsvarar 2,0 %; samt de och för med vardera 14 

förekomster, vilket motsvarar 1,7 %. 
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4.1.1.2 Originalversionens grammatik 

 

I originalversionen återfinns 93 förstagradsnominalfraser. De består av ett till sju ord. 

Exempel på en nominalfras som består av endast ett ord är de många pronomen som utgör 

subjekt i satserna: ”[h]on hade ett tjockt ljust hår” (Moberg 1954 s. 24). I detta exempel agerar 

pronomenet hon subjekt i satsen. Den längsta nominalfrasen består av sju ord och utgör 

kapitlets första fundament: ”[e]n höstdag för ett par år sedan”. Denna nominalfras består av 

huvudordet höstdag, den framförställda obestämda artikeln en och den efterställda 

prepositionsfrasen för ett par år sedan. 

Meningarna i originalversionen består i genomsnitt av 14,84 ord/mening. Det är stor 

variation i hur långa meningarna är. En består av enbart fyra ord, såsom ”[j]ag heter Karl 

Oskar” (Moberg 1954 s. 24) och en del är mycket längre med över 20 ord. Exempel på en 

lång mening är de 22 orden ”[n]är Kristinas föräldrar hörde att det var ett allvarsamt frieri och 

att friaren hade en gård på hand, godtogs han som måg” (Moberg 1954 s. 26). Meningarna i 

originalversionen är i huvudsak högertunga, då den genomsnittliga fundamentslängden är 

2,13 ord. 

I originalversionen finns ett ställe med ofullständiga meningar. Det behandlar Kristinas 

känslor inför giftermålet. Kursiveringen finns med i originalet. 

 
Kristina tyckte: 

Att de hade råkats bara ett halvt tjog gånger ännu, så att de knappast hade hunnit lära känna varandras 

sätt och sinnelag. Att hon vid sina nitton år ännu var för ung för att bli bondmora. Att han måste fråga 

hennes föräldrar, om de ville ha honom till måg.  

(Moberg 1954 s. 26). 

 

I citatet ovan visas två ofullständiga meningar, som utgörs av varsin bisats: ”[a]tt hon vid 

sina…” samt ”[a]tt han måste…” (Moberg 1954 s. 26).  

Meningsbyggnaden i originalversionen är i huvudsak hypotaktisk med 21 bisatser. Dessa 

är av olika slag. Det finns bland annat relativa bisatser, till exempel ”hon som skulle bli hans 

hustru” (Moberg 1954 s. 25). Andra bisatstyper är den temporala, med exempel som ”[m]en 

när han skulle gå” (Moberg 1954 s. 24) och objektsbisatser såsom ”[d]å frågade han om hon 

ville gifta sig med honom” (Moberg 1954 s. 25). I det senare fallet är ”om hon ville gifta sig 

med honom” en objektsbisats, då den utgör objektet i satsen. 
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4.1.1.3 Originalversionens textbindning 
 

Vad gäller referensbindning förekommer sådan 71 gånger i texten. Den vanligaste typen av 

bindning är identitet med 38 förekomster, vilket motsvarar 53,4 % av det totala antalet 

bindningar. Ett exempel på detta är ”[m]en när han skulle gå vände han sig till henne och 

sade” (Moberg 1954 s. 24, min kursivering). Den näst vanligaste bindningstypen är 

pronominalisering, såsom exempelvis Kristina-hon och Karl Oskar-han. I texten förekommer 

28 stycken pronominaliseringar, vilket motsvarar 39,4 % av det totala antalet bindningar. 

Exempel på pronominalisering i texten är ”Kristina haltade när hon gick” (Moberg 1954 s. 25, 

min kursivering). Därutöver förekommer även association, till exempel i följande satser: 

”[u]nder leken råkade hon ramla ur: hon föll på loggolvet och slog sönder sin ena knäskål. 

Såret blev vanskött…” (Moberg 1954 s. 25, min kursivering). Kopplingen mellan att slå 

sönder knäskålen och att ha ett sår är inte lingvistiskt tydlig i detta fall, varför textbindningen 

är association. 

Bindingen i texten rör i alla fall utom två Karl Oskar och Kristina, och kan därför anses 

vara stark. De enstaka fallen rör dels gumman Berta i Idemo, som Kristina tillfälligt bor hos: 

”Föräldrarna skickade henne till Berta i Idemo, som var berömd i flera socknar för sin 

läkekunnighet och hon vistades nu i Idemo, medan gumman höll på att bota hennes benröta” 

(Moberg 1954 s. 25, min kursivering). Det andra fallet rör Kristinas föräldrar: ”Hennes far 

och mor blev något förundrade när de fick besök av en helt okänd yngling…” (Moberg 1954 

s. 26, min kursivering). 

Den tematiska bindningen består delvis av temaupprepningar från en mening till nästa, 

exempelvis ”Berta gav honom en sup inne i köket. Därinne satt en ung främmande flicka 

[…]” (Moberg 1954 s. 24). I meningarna är det köket som först är remat, vilket sedan blir 

tema i nästa mening där flickan blir remat. Remat signaleras även i vissa fall genom 

utbrytning, till exempel: ”Det blev som Karl Oskar tyckte att det skulle bli. När Kristinas 

föräldrar hörde att det var ett allvarsamt frieri och att firaren hade en gård på hand, godtogs 

han som måg” (Moberg 1954 s. 26). 

I originaltexten finns nio konnektivbindningar. Dessa är delvis additiva, exempelvis 

”[m]en hennes kropp var redan väl utvuxen” (Moberg 1954 s. 25) och delvis temporala, till 

exempel ”[k]vällen innan hon skulle flytta hem igen” (Moberg 1954 s. 25). Det förekommer 

även kausala konnektivbindningar, såsom exempelvis ”Kristina haltade när hon gick: därför 

steg hon inte upp […]”(Moberg 1954 s. 25, min kursivering). Det förekommer även 

konnektivitet utan utsatt explicit konnektivbindning, till exempel ”hon fick beröta i knäet. 
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Föräldrarna skickade henne till Berta i Idemo, som var berömd i flera socknar för sin 

läkekunnighet” (Moberg 1954 s. 25). Kopplingen mellan benröta och läkekunnighet syns inte 

explicit språklig i meningarna. 

 
4.1.2 Strukturell analys av den lättlästa versionen 

 

Under denna underrubrik presenteras den strukturella analysen av den lättlästa versionen 

(Moberg 2015, se bilaga 4) efter analysschemat i Hellspong 2001 (s. 63–64, se bilaga 1). 

 
4.1.2.1 Den lättlästa versionens lexikon 

 

Den lättlästa versionen innehåller 55 meningar och 480 löpord, varav 236 typord. Det 

motsvarar en ordvariaton/type-token-ratio på 49,2 %. Det finns 75 löpord som är längre än 6 

tecken, vilket motsvarar 15,3 % av det totala antalet löpord. Den genomsnittliga 

meningslängden är 8,73 löpord/mening. I den lättlästa texten ingår 77 löpord i någon dialog. 

Detta motsvarar 16,0 % av det totala antalet löpord. 

Det finns 91 verb och particip i den lättlästa texten, vilket motsvarar 19,0 % av det totala 

ordantalet. Antalet substantiv i den lättlästa texten är 118, vilket motsvarar 24,6 % av det 

totala antalet ord. I den lättlästa versionen finns 9 sammansättningar, vilket motsvarar 1,9 % 

av textens totala antal ord. De vanligaste substantiven är egennamnen Karl Oskar och 

Kristina, vilka förekommer 15 gånger vardera. Detta motsvarar 3,1 %. Dessa två kommer på 

plats två vad gäller de vanligaste orden i texten. På första plats kommer konjunktionen och 

med 19 förekomster, vilket motsvarar 4,0 %. Pronomina hon och han kommer med 13 

respektive 12 förekomster på tredje och fjärde plats. Deras andel utgörs av 2,7 % respektive 

2,5 %. 

 
4.1.2.2 Den lättlästa versionens grammatik 

 

I den lättlästa texten finns 103 förstagradsnominalfraser.  De består huvudsakligen av ett eller 

två ord, exempelvis ”hon” (Moberg 2015 s. 15) respektive ”Kristinas föräldrar” (Moberg 

2015 s. 17). Nio av dem, motsvarande 0,9 %, består av tre ord, till exempel ”tjockt, ljust hår” 

(Moberg 2015 s. 15). Det finns inte någon nominalfras med fyra eller fler ord i texten. 

Meningarna i den lättlästa texten är korta med en genomsnittlig meningslängd på 8,73 ord. 

Den längsta meningen är 14 ord: ”[n]ågra veckor innan hon träffade Karl Oskar ramlade hon 

ur gungan och skadade knäet” (Moberg 2015 s. 15). Det finns inga ofullständiga meningar. 
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Meningsbyggnaden är huvudskaligen parataktisk med endast sex bisatser. Meningarna är i 

huvudsak högertunga med ett genomsnittligt fundamentslängd på 1,63 ord/fundament. 

 
4.1.2.3 Den lättlästa versionens textbindning 

 

Vad gäller textens referensbindning återfinns 53 bindningar. Av dessa är pronominalisering, 

såsom exempelvis Kristina-hon och Karl Oskar-han, vanligast med 24 förekomster. Detta 

motsvarar 45,3 %. På andra plats kommer identitet med 13 förekomster, vilket motsvarar 

24,5 %. Ett exempel på identitet i den lättlästa versionen är följande utdrag ur texten: ”Hon 

var sjutton år när de träffades. Hon såg fullvuxen ut […]” (Moberg 2015 s. 15, min 

kursivering). Bindingen i texten rör i alla fall utom ett Karl Oskar och Kristina, och kan därför 

anses vara stark. Det enstaka fallet rör gumman Berta i Idemo, som Kristina tillfälligt bor hos: 

”Nu bodde Kristina hos gumman, medan hon botade hennes skada” (Moberg 2015 s. 16, min 

kursivering). 

Att texten i hög grad innehåller referensbindningar av typen identitet märks också i den 

tematiska bindningen, som till stor del består av temaupprepning från en mening till nästa. En 

stor del av temat i kapitlet är Kristina, vilket synliggörs i följande exempel: ”Kristina var 

bonddotter från Duvemåla. Hon var sjutton år, när de träffades. Hon såg fullvuxen ut, men var 

fortfarande en ung flicka” (Moberg 2015 s. 15, min kursivering). Remat signaleras varken 

genom presentering, utbrytning eller passivering. 

I texten finns tio konnektivbindningar. Dessa är av två slag. Fem av dem är additiva, 

exempelvis ”[m]en Kristina tvekade” (Moberg 2015 s. 17) och fem är temporala, till exempel 

”[n]ågra veckor innan hon träffade Karl Oskar” (Moberg 2015 s. 15). Samtliga bindningar är 

explicita med utsatta konnektiver. 

 
4.2 Läsbarhetsanalys 
 

I följande kapitel redovisas resultaten av läsbarhetsanalysen enligt Hellspong (2001 s. 87–88). 

Först redovisas resultaten från originalversionen (Moberg 1954, se bilaga 3) och därefter 

resultaten från den lättlästa versionen (Moberg 2015, se bilaga 4). 
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4.2.1 Läsbarhetsanalys av originalversionen 

 

Under denna underrubrik presenteras läsbarhetsanalysen av originalversionen (Moberg 1954, 

se bilaga 3) efter analysschemat i Hellspong 2001 (s. 87–88, se bilaga 2). 

 
4.2.1.1 Originalversionens grafiska form 
 

Vad gäller textens grafiska form motsvarar textens stilgrad layouten i en vanlig dagstidning 

eller bok. Ett exempel på detta är stycket som inleder kapitlet (Moberg 1954 s. 24, se bilaga 

3). Texten är lagom bred för bekväm läsning, tack vare att den är luftigt tryckt. Den innehåller 

dock många avstavningar. Det längsta stycket är 16 rader, och det finns inget mellanrum 

mellan styckena. Det finns inte heller några bilder till texten. 

 
4.2.1.2 Originalversionens språk 

 

Vad gäller textens språk innehåller texten en del ord som inte är vanliga idag, och därför kan 

anses som svåra, till exempel spiltade tutor, spiltrocken och mjällhyat (Moberg 1954 s. 24). 

Gårdsnamnen Idamoen, Korpamoen och Duvemåla förekommer även (Moberg 1954 s. 24–

26). De förklaras inte, utan läsaren får ta reda på betydelsen genom kontexten. Av textens 831 

ord är 117 ord längre än sex bokstäver, vilket motsvarar 14,1 %. 

Texten har en del otydliga subjekt, bland annat två stycken man samt tre stycken det i 

konstruktioner med egentligt subjekt. Det förekommer tre stycken som i subjektsposition i 

texten, samtliga inledande en relativbisats. Dessa exempel är ”Hon hade ett tjockt, ljust hår 

och ett par milda ögon, som var gröna eller blå eller bådadera.” (Moberg 1954 s. 24), ”[…] 

Berta i Idemo, som var berömd i flera socknar för sin läkekunnighet […]” (Moberg 1954 s. 

25) samt ”Hennes far och mor blev något förundrade, när de fick besök av en helt okänd 

yngling, som bad att få tala vid deras dotter mellan fyra ögon” (Moberg 1954 s. 26). 

Textens genomsnittliga meningslängd är 14,84 ord/mening. Det finns 21 bisatser i texten. 

Dessa är dels relativa, till exempel ”som var gröna eller blå eller bådadera” (Moberg 1954 s. 

24), dels temporala som exempelvis ”[m]en när han skulle gå” (Moberg 1954 s. 24) och dels 

objektsbisatser som i exemplet ”[h]on svarade att de var för unga” (Moberg 1954 s. 26). 

Texten har LIX-värde 29, vilket innebär en mycket lättläst text. LIX-värdesgränsen för 

mycket lättläst text är 30 (LIX-räknare u.å.). 

Textens stycken hänger ihop med en kronologisk röd tråd. Den inleds med en tillbakablick: 

”En höstdag för ett par år sedan” (Moberg 1954 s. 24). Tillbakablicken varar i en och en halv 
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sida. Därefter återgår texten till berättelsens nutid med orden ”[n]är fadern nu tillbjudit honom 

att köpa Korpamoen” (Moberg 1954 s. 26). Ordet nu signalerar en återgång till det rådande 

tidsperspektivet i kapitlet. Det går lätt att följa tråden mellan de olika delarna, då den är 

kronologisk med endast en tillbakablick. Den kronologiska dispositionen gör att textens 

komposition är läsvänlig. 

 
4.2.2 Läsbarhetsanalys av den lättlästa versionen 

 

Under denna underrubrik presenteras läsbarhetsanalysen av den lättlästa versionen (Moberg 

2015, se bilaga 4) efter analysschemat i Hellspong 2001 (s. 87–88, se bilaga 2). 

 
4.2.2.1 Den lättlästa versionens grafiska form 

 

Det finns inga bilder i det lättlästa kapitlet. Vad gäller textens grafiska form kan sägas att 

läsningen varken störs av stavfel eller oklar interpunktion. Den är inte heller svårläslig på 

grund av liten stil eller otydligt tryck, utan väl anpassad till sin målgrupp. Styckena är luftiga 

och väl avgränsade från varandra med luftigt radavstånd. Texten är också lagom bred för 

bekväm läsning (Moberg 2015, se bilaga 4). Texten är mycket luftig layoutmässigt. 

Meningarna bryts när en ny sats börjar, vilket förenklar läsningen i enlighet med Sundin 

(2007 s. 137). 

 
4.2.2.2 Den lättlästa versionens språk 
 

Texten har LIX-värde 24, vilket innebär en mycket lättläst text. Vad gäller textens språk finns 

75 ord som är längre än 6 tecken, vilket motsvarar 15,3 % av det totala antalet ord. Den 

genomsnittliga meningslängden är 8,73 ord/mening. Det finns dock några ovanliga ord, såsom 

spinnrocken (Moberg 2015 s. 15), läkekonst (Moberg 2015 s. 16), Korpamoen (Moberg 2015 

s. 17), Duvemåla (Moberg 2015 s. 17), yngling (Moberg 2015 s. 17) och bonnmora (Moberg 

2015 s. 17). De främmande orden förklaras inte, utan eleverna får försöka förstå dem med 

hjälp av textens kontext. 

Vad gäller vaga eller otydliga ord förekommer det formella subjektet det tre gånger som 

subjekt i texten, till exempel”[d]et blev som Karl Oskar ville” (Moberg 2015 s. 17). Annars 

finns inga vaga eller otydliga ord. 

Den lättlästa versionens meningar har i genomsnitt 8,73 ord/mening. Det finns sex bisatser 

i texten. Av dessa är två relativa, nämligen ”som var kunnig i läkekonst” (Moberg 2015 s. 16) 
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och ”som bad att få tala med deras dotter” (Moberg 2015 s. 17). De övriga fyra är temporala, 

till exempel ”[m]en när Karl Oskar skulle gå” (Moberg 2015 s. 15) och ”[n]ästa gång han 

kom” (Moberg 2015 s. 16).  

I början återfinns en tillbakablick i form av inledningen till kapitlet: ”Karl Oskar kände 

redan sin blivande hustru. Två år tidigare hade de träffats för första gången” (Moberg 2015 s. 

15). Efter inledningen handlar första delen av kapitlet om deras första möte, och utgör alltså 

en tillbakablick. Därefter avslutas tillbakablicken och handlingen återkommer till den 

kronologiska ordningen med en mening som inleds med bisatsen ”När han fick chansen att 

köpa Korpamoen” (Moberg 2015 s. 17). Kapitlet som är före det undersökta kapitlet avslutas 

med att Karl Oskar talar om för sina föräldrar att han ska gifta sig (Moberg 2015 s. 14). 

Därför utgör inledningen till det undersökta kapitlet en tillbakablick.  

I tillbakablicken finns ytterligare en tillbakablick, som tidsmässigt utspelar sig innan den 

första tillbakablicken. Den inleds med orden ” Några veckor innan hon [Kristina] träffade 

Karl Oskar” (Moberg 2015 s. 15). På så vis vet läsaren att det som beskrivs händer innan Karl 

Oskar och Kristina träffas för första gången. Denna tillbakablick avslutas med satsen ”Nu 

bodde Kristina hos gumman” (Moberg 2015 s. 16). Ordet nu signalerar en återgång till det 

rådande tidsperspektivet i kapitlet. 

Utöver dessa två tillbakablickar följer texten en kronologisk ordning. Det går därför lätt att 

följa tråden mellan de olika delarna. Textens komposition är läsvänlig, och det går lätt att följa 

den kronologiska röda tråden i texten. 

 
4.3 Sammanfattande jämförelse av texterna  
 

I följande avsnitt kommer en sammanfattande jämförelse att göras mellan originalversionen 

och den lättlästa versionen. Den redovisas i form av fem tabeller, som var och en behandlar 

följande områden: övergripande sammanfattning, sammanfattning av ord och fraser, 

sammanfattning av meningar och satser, sammanfattningar av bindningar samt 

sammanfattning av läsbarhet. Tabell 4.1 på nästa sida redovisar en övergripande 

sammanfattning av texterna: 
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Tabell 4.1 Löpord och typord 

 Originalversionen Den lättlästa versionen 

Antal löpord 831 st 480 st 

Antal typord 356 st 236 st 

Type/token-ratio 42,8 % 49,2 % 

Ord i dialog 7 st, motsvarar 0,8 % 77 st, motsvarar 16,0 % 

 

Tabell 4.1 visar att originalversionen är längre än den lättlästa versionen när det gäller antal 

löpord. Den har även något högre type/token-ratio samt fler typord. Den lättlästa versionen 

har dock en mycket högre andel dialog jämfört med originalversionen. 

I tabell 4.2 nedan sammanfattas de båda texternas ord och fraser: 

 

Tabell 4.2 Ord och fraser 

 Originalversionen Den lättlästa versionen 

Antal verb 156 st, motsvarar 18,8 % 91 st, motsvarar 19,0 % 

Antal substantiv 159 st, motsvarar 19,1 % 118 st, motsvarar 24,6 % 

Antal sammansättningar 23 st, motsvarar 2,8 % 9 st, motsvarar 1,9 % 

Antal nominalfraser 93 st 103 st 

Antal ord i nominalfraserna 1-7 st 1-3 st 

 

Som kan utläsas av tabell 4.2 innehåller de båda texterna nästan lika stor andel verb: 18,8 % 

respektive 19,0 %. Vad gäller substantiv innehåller den lättlästa texten dock en högre 

procentandel: 24,6 % jämfört med 19,1 %. Detsamma gäller antalet nominalfraser, där den 

lättlästa texten innehåller 103 stycken mot originalversionens 93 stycken. Originalversionen 

har dock fler ord i nominalfraserna, mellan 1 och 7 stycken mot den lättlästa versionens 

mellan 1 och 3 stycken. Vad gäller andelen sammansättningar är den högre i 

originalversionen, 2,8 % jämfört med 1,9 %. 

I tabell 4.3 på nästa sida sammanfattas meningarna och satser i de båda texterna: 
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Tabell 4.3 Meningar och satser 

 Originalversionen Den lättlästa versionen 

Antal meningar 56 st 55 st 

Genomsnittlig meningslängd 14,84 ord/mening 8,73 ord/mening 

Antal bisatser 21 st 6 st 

Genomsnittligt antal ord i 

fundamentet 

 

2,13 st 

 

1,63 st 

Ofullständiga meningar Ja Nej 

 

Som kan utläsas av tabell 4.3 har originalversioner fler meningar än den lättlästa versionen. 

Skillnaden är dock marginell med endast en mer mening i originalversionen. 

Originalversionen har även en högre genomsnittlig meningslängd än den lättlästa versionen, 

14,84 ord/mening jämfört med 8,73 ord/mening. Den innehåller även fler bisatser, 21 stycken 

jämfört med 6 stycken. Den har också ett högre genomsnittligt antal ord i fundamentet, om än 

inte så mycket högre, 2,13 stycken jämfört med 1,63 stycken. Originalversionen innehåller, 

till skillnad från den lättlästa versionen, ofullständiga meningar. 

I tabell 4.4 på nästa sida sammanfattas de olika bindningarna i respektive text: 
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Tabell 4.4 Bindningar 

 Originalversionen Den lättlästa versionen 

Referensbindningar 71 st 53 st 

Identitet 38 st, motsvarar 53,4 % 13 st, motsvarar 24,5 % 

Pronominaliseringar 28 st, motsvarar 39,4 % 24 st, motsvarar 45,3 % 

Association Ja Nej 

Stark bindning Ja Ja 

Temaupprepning Ja Ja 

Remautbrytning Ja Nej 

Konnektivbindningar 9 st 10 st 

Additiva 

konnektivbindningar 

 

Ja 

 

Ja 

Temporala 

konnektivbindningar 

 

Ja 

 

Ja 

Kausala konnektivbindningar Ja Nej 

Implicit konnektivbindning Ja Nej 

 

I tabell 4.4 ovan sammanfattas textbindningarna i originalversionen och den lättlästa 

versionen. Båda texter innehåller referensbindningar. Den vanligaste referensbidningen i 

originalversionen är identitet, medan den vanligaste typen av referensbidning i den lättlästa 

versionen är pronominalisering. Originalversionen innehåller även implicit textbindning 

genom association, vilket den lättlästa versionen inte gör. Båda texter har stark bindning med 

temaupprepning. Originalversionen har dessutom remautbrytning, till skillnad från den 

lättlästa versionen. 

Vad gäller konnektivbindning finns detta i båda textversioner. Båda versioner av texten har 

additiva konnektivbindningar och temporala konnektivbindningar. Originalversionen har 

dessutom kausala och implicita konnektivbindningar, vilket den lättlästa versionen saknar. 

I tabell 4.5 på nästa sida sammanfattas läsbarheteten i de båda texterna enligt en 

läsbarhetsanalys. 
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Tabell 4.5 Läsbarhet 

 Originalversionen Den lättlästa versionen 

Stilgrad Normal Luftig 

Bilder Nej Nej 

Ovanliga ord Ja Ja 

Ord längre än 6 bokstäver 117 st, motsvarar 14,1 % 75 st, motsvarar 15,3 % 

Otydliga subjekt Ja Ja 

LIX-värde 29, motsvarar lättläst 24, motsvarar lättläst 

Disposition Kronologisk Kronologisk 

 

Som visas i tabell 4.5 ovan är de båda texterna olika layoutmässigt. Stilgraden hos 

originalversionen är normal, medan den lättlästa versionen har en luftig layout. Ingen av 

texterna innehåller bilder, men det förekommer ovanliga ord och otydliga subjekt i båda 

texterna. 

Båda texterna har ett LIX-värde som motsvarar lättläst och en kronologisk disposition. 

Originalversionens andel långa ord är 14,1 %, medan andelen långa ord i den lättlästa 

versionen är 15,3 %. 
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5 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat och metoden som uppsatsen bygger på. 

Först presenteras metoddiskussionen och därefter diskussionen av resultatet. Sist kommer 

förslag till vidare forskning. 

 
5.1 Metoddiskussion 
 

Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats är en textanalys. Som vid all 

textanalys är det av stor vikt att analysen byggs upp av exempel och att det finns en 

transparens i metoden. 

Undersökningen baseras på en språklig strukturell analys som kompletteras av en 

läsbarhetsanalys. Grunden till det är att den strukturella analysen är övergripande och därför 

behöver kompletteras för att få en djupare bild av språket i texterna. Analysmetoderna är inte 

använda i sin helhet, utan urvalet har gjorts efter vad som är relevant för undersökningen. För 

att utveckla undersökningen ytterligare kan samtliga delar av den strukturella analysen 

genomföras. Det är även en möjlighet att använda sig av flera metoder som kompletterar 

varandra. En textanalys som denna skulle kompletteras väl av intervjuer med flerspråkiga 

elever som läser såväl originalversionen som den lättlästa versionen och därefter besvarar 

frågor om läsningen. 

 
5.2 Diskussion av resultatet 
 

Originalversionen innehåller fler löpord än den lättlästa versionen, och är alltså längre. Då 

lättlästa texter enligt Reichenberg och Lundberg (2009 s. 8) är korta följer den lättlästa texten 

mönstret för lättlästa texter i detta avseende. 

Den lättlästa versionen har en lite högre type/token-ratio. Båda texterna har nästan samma 

antal meningar, även om originalversionen innehåller fler löpord. Detta innebär att den 

lättlästa texten har färre löpord per mening i genomsnitt. Den löper då risk att uppfattas som 

hackig och svårläst. Reichenberg (2014 s. 44–47) poängterar att korta lättlästa texter kan göra 

att texten blir tyngre att läsa då den saknar en rytm som fås av långa och korta meningar. 

Förenklade texter innebär ofta dessutom att strukturer som ökar förståelsen saknas, vilket 

försvårar för läsaren. Korta lättlästa texter kräver även ofta mer förkunskaper av läsarna då 

textförfattarna har tvingats hoppa över tankeled i texten. Detta gör att texten blir svårare att 
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förstå för läsare som saknar förmåga att läsa mellan raderna (Reichenberg 2014 s. 44–47; 

Reichenberg & Lundberg 2009 s. 30–31). 

En punkt där texterna skiljer sig åt är dock andelen ord i dialoger där den lättlästa 

versionen innehåller betydligt fler. Detta är enligt Reichenberg (2000 s. 54) ett kriterium för 

muntlighet, vilket i sig är ett kriterium för lättläst litteratur. En text med mycket dialog blir 

mer lättläst än en text utan dialog, och där är den lättlästa versionen alltså mer lättläst. 

Redaktören av den lättlästa texten har alltså tagit sig friheten att göra om löpande text i 

originalversionen till dialog i den lättlästa versionen för att göra texten mer lättläst. 

Båda texterna innehåller ovanliga ord, vilket gör dem mer svårlästa enligt Reichenberg och 

Lundberg (2009 s. 8). Exempel på ovanliga ord i den lättlästa versionen är spinnrocken 

(Moberg 2015 s. 15), läkekonst (Moberg 2015 s. 16), Korpamoen (Moberg 2015 s. 17), 

Duvemåla (Moberg 2015 s. 17), yngling (Moberg 2015 s. 17) och bonnmora (Moberg 2015 s. 

17). Dessa ord torde vara okända för målgrupper elever med svenska som andraspråk. Här har 

läraren en viktig roll i utvecklandet av elevernas läsning. Genom att stötta eleverna vid 

inlärningen av nya ord och förklara ord som är svåra kan hen bidra till elevernas 

språkutveckling. Läraren behöver dessutom vara med och förklara kontexten, i detta fall 

1800-talets Sverige. För en elev med annan social och kulturell bakgrund kan det vara oklart 

vilka som utvandrade, vart de utvandrade och varför de utvandrade. Ett avancerat ordförråd 

behöver dock inte vara något negativt. Forskare är oeniga om ett förenklat ordförråd är 

gynnsamt för andraspråksinlärare eller om det innebär att läsaren läser texter av ett slag som 

hen aldrig möter i verkligheten sedan, och att detta fördröjer inlärningen (Reichenberg & 

Lundberg 2009 s. 25). 

Vad gäller substantiven återfinns såväl fler nominalfraser som större andel substantiv i den 

lättlästa versionen. Vad gäller antal verb har de båda texterna i princip lika stor andel, då det 

endast skiljer 0,2 procentenheter. Detta är anmärkningsvärt, då en text med större andel verb 

enligt Reichenberg (2000 s. 75) är mer talspråklig och därmed mera lättläst. Det fanns därför 

en förväntan att den lättlästa texten skulle innehålla betydligt större andel verb än 

originalversionen, men så är alltså inte fallet. Här är den lättlästa texten alltså inte mer lättläst 

än originalversionen, utan de bedöms vara lika lättlästa. 

Något som är typiskt för skriftspråk, och därmed ger en mer svårläst text, är 

sammansättningar (Reichenberg 2000 s. 75). Här finns inte någon större skillnad mellan 

texterna, då originalversionen innehåller 2,8 % sammansättningar och den lättlästa versionen 

innehåller 1,9 % sammansättningar. 
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Inte heller vad gäller ord längre än sex bokstäver kan någon väsentlig skillnad ses mellan 

texterna, då originalversionens andel långa ord är 14,1 % och den lättlästa texten till och med 

innehåller större andel långa ord: 15,3 %. Då lättlästa texter undviker långa ord (Reichenberg 

& Lundberg 2009 s. 8) kan den lättlästa versionen inte anses vara mer lättläst i detta avseende. 

En aspekt där den lättlästa versionen dock är mer lättläst är nominalfraserna, då de är längre i 

originalversionen. Långa nominalfraser är något lättlästa texter undviker enligt Reichenberg 

och Lundberg (2009 s. 8). 

Båda texterna innehåller otydliga subjekt, vilket Reichenberg och Lundberg (2009 s. 8) 

inte klassar som en tydlig författarröst och därmed inte lättläst. Detta då tydliga subjekt bidrar 

till en tydlig röst i texten (Reichenberg 2000 s. 54). Den lättlästa texten får därmed inte anses 

vara lättläst i detta avseende. 

Det är stor skillnad på den genomsnittliga meningslängden där originalversionen hade 

14,84 ord per mening och den lättlästa versionen 8,73 ord per mening. I sig säger denna siffra 

inte så mycket, eftersom den inte säger något om växlingen mellan långa och korta meningar. 

Vid en närläsning av texten visar sig dock att det är stor variation i hur långa meningarna är i 

originalversionen. En består av enbart fyra ord och en del är mycket längre med över 20 ord. I 

den lättlästa versionen är den längsta meningen 14 ord, vilket gör att merparten av 

meningarna är korta. Enligt Hellspong (2001 s. 88) försvårar långa meningar läsandet. Det 

finns dock kritiska röster till att lättlästa texter ofta är korta, vilket gör att de blir avskalade 

och att texten blir tyngre att läsa då den saknar rytmen som fås genom att författaren blandar 

långa och korta meningar. Att meningarna i den lättlästa versionen i huvudsak är korta kan 

göra läsningen ryckig. 

Originalversionen innehåller fler bisatser än den lättlästa versionen och har också 

ofullständiga meningar, något den lättlästa versionen saknar. Enligt Hellspong (2001 s. 88) 

försvårar komplicerad satsstruktur en texts läsbarhet. Den lättlästa versionen får därför anses 

vara mer lättläst i detta fall. 

Något annat som försvårar en texts läsbarhet är långa fundament i och med att de är typiska 

för skriftspråk (Reichenberg 2000 s. 88). Fundamentslängden i de båda undersökta texterna 

skiljde dock inte sig så mycket åt, med 2,13 ord i originalversionen och 1,63 ord i den lättlästa 

versionen. Detta är samma resultat som i undersökningen om boken Jag är Zlatan och dess 

lättlästa version (Leijonberg 2016). 

Vad gäller referensbindningar är den vanligaste typen av bindning identitet i 

originalversionen och pronominalisering i den lättlästa versionen. Detta för sig självt kan dock 

inte säga något om textens läsbarhet. I originalversionen förekommer dock referensbindning 
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genom association, det vill säga att läsaren behöver läsa mellan raderna för att förstå hur 

texten hänger ihop. Enligt Reichenberg och Lundberg (2009 s. 8) karaktäriseras lättlästa texter 

av att de visar samband explicit, och den lättlästa versionen får därför anses vara mer lättläst i 

detta fall. 

Båda texterna innehåller en stark bindning och temaupprepning. Originalversionen 

innehåller utöver det även remautbrytning. Vad gäller texternas konnektivbindningar kan 

dock en skillnad ses. Båda texterna innehåller i stort sett lika många konnektivbindningar och 

dessa är såväl additiva som temporala. Originalversionen innehåller dock även implicita 

konnektivbindningar, vilket, enligt Reichenberg och Lundberg (2009 s. 30–31) försvårar 

läsningen och kräver att läsaren måste läsa mellan raderna. Här är den lättlästa versionen mer 

lättläst, då implicita konnektivbindningar saknas. Att förstå hur benrötan, knäet och Berta i 

Idemo (Moberg 1954 s. 25) hänger ihop i originalversionen är upp till läsaren att förstå, då 

kausal konnektivbindning i stil med därför saknas. 

Originalversionen innehåller även kausala konnektivbindningar, något den lättlästa 

versionen saknar. Kausala konnektivbindningar visar ett orsakssamband explicit och bidrar 

därför till att texten blir mer lättläst (Reichenberg 2014 s. 44–47). Den lättlästa versionen får 

därmed inte anses vara mer lättläst ur denna aspekt. Korta lättlästa texter kräver även ofta mer 

förkunskaper av läsarna då textförfattarna har tvingats hoppa över tankeled i texten. Detta gör 

att texten blir svårare att förstå för läsare som saknar kompetens att läsa mellan raderna 

(Reichenberg 2014 s. 44–47). Även en annan studentuppsats som har undersökt svenska 

litteraturklassiker visar att originaltexten har en högre grad av kausalitet ur ett 

helhetsperspektiv (Wallgren Ekström 2017). Detta skiljer sig från Leijonberg (2016 s. 33) 

som har funnit fler kausala konnektiver i den lättlästa versionen, vilket gör att inga 

övergripande slutsatser kan dras. 

Båda texterna har en kronologisk disposition. De hänger därmed ihop på ett lättläst sätt 

enligt Reichenberg och Lundberg (2009 s. 8). Vad gäller stil och layout i texterna är stilen i 

den lättlästa versionen luftig, något Sundin (2007 s. 137) poängterar är viktigt för lättlästa 

texter. Originalversionen har normal layout. Den lättlästa texten anses därför vara mer lättläst 

i detta avseende. Ingen av texterna innehåller bilder, vilket kännetecknar en lättläst text (LL-

förlaget u.å.). De blir därför mer svårlästa i detta avseende. Att texten inte följer mönstret för 

lättlästa texter i detta avseende är inte något som är förvånande för originalversionen, men det 

fanns en förväntan att den lättlästa versionen skulle innehålla bilder för att bli mer lättläst. 

Det mest uppseendeväckande i undersökningen är texternas LIX-värde. De har båda LIX-

värdet för lättlästa böcker, originalversion dock precis på gränsen med LIX-värde 29 där 
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gränsen för lättlästa böcker är 30. Den lättlästa versionen har LIX-värde 24. Detta kan kopplas 

till Leijonberg (2016 s. 33) som fick samma resultat. Detta visar att LIX-värdet kan ge en bra 

utgångspunkt, då även originalversion som ovan presenterats innehåller några lättlästa drag. 

LIX-värdet kan dock inte ensamt avgöra huruvida en text är lättläst eller inte.  

Något annat som kan diskuteras är den estetiska upplevelsen av läsningen. Författaren har 

skrivit originalversionen utifrån hens personliga språk. Att läsa en roman av Vilhelm Moberg, 

eller något annat betydelsefullt verk för svensk litteratur, ger en inblick i den svenska 

litteraturens utveckling och hör enligt vissa till allmänbildningen. Med en lättläst version går 

detta förlorat. Den lättlästa versionen kan dock göra att elever läser en bok från pärm till pärm 

och får en positiv känsla av att klara av skolarbetet och slutföra något. Det är olika på 

individnivå vad som är den bästa lösningen. Sådana aspekter behöver läraren också ta hänsyn 

till vid planeringen av undervisningen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den lättlästa texten följer mönstret för lättlästa texter i 

vissa avseenden, men inte i andra. Den lättlästa versionen har ett LIX-värde som motsvarar 

lättläst litteratur, luftigare layout, färre bisatser, och utsatta sambandssignaler som underlättar 

för läsaren att följa med i texten. På grund av detta kan sägas att den lättlästa versionen följer 

mönstret för lättlästa texter. Det finns även aspekter där det inte är någon skillnad mellan 

originalversionen och den lättlästa versionen: båda texterna har ungefär lika många procent 

sammansättningar, de har nästan lika långa fundament i genomsnitt och de innehåller båda 

ovanliga ord. Den lättlästa versionen innehåller till skillnad från originalversionen inga 

kausala referensbindningar, vilket gör den mer svårläst då det kan bli svårt för läsaren att följa 

med hur orsak och verkan hänger ihop i olika situationer i texten. Den har även större andel 

långa ord och färre löpord än originalversionen, samtidigt som den innehåller lika många 

meningar. Detta innebär att den lättlästa texten har färre löpord per mening i genomsnitt. Den 

löper då risk att uppfattas som hackig och svårläst på grund av många korta meningar med 

långa ord. Den lättlästa versionen har dessutom högre andel substantiv och endast 0,2 

procentenheter fler verb än originalversionen. Det innebär att texten innehåller få verb för att 

vara en lättläst text och därmed blir mer svårläst. Dessa anledningar gör att den lättlästa 

versionen inte följer mönstret för lättlästa texter. 

Att den lättlästa versionen inte är mer lättläst på alla punkter är något som överensstämmer 

med tidigare forskning (Leijonberg 2016; Wallgren Ekström 2017; Reichenberg 2000; 

Reichenberg 2014). Här är det upp till varje enskild lärare att fatta ett beslut huruvida hen vill 

använda lättlästa versioner av romaner i undervisningen. Oavsett om läraren väljer att 

använda lättlästa böcker eller att kanske enbart läsa delar ur originalversionen är det viktigt att 
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finnas där som stöd för elevernas språkutveckling. En lättläst version är ingen snabblösning 

som eleverna kan läsa ensamma, utan läraren måste finnas där och stötta eleverna i deras 

läsning genom att till exempel förklara svåra ord och utveckla läsningens kontext. 

Undersökningens slutsats är att mer omfattande studier behövs för att få såväl en djupare 

som en bredare bild av lättläst litteratur i skolans värld. Genom att undersöka till exempel hur 

eleverna avkodar och uppfattar den lättlästa texten och originaltexten kan en bredare bild ges 

av forskningsfältet. 

 
5.3 Förslag på vidare forskning 
 

Förutom att genomföra en bredare analys med hjälp av hela den strukturella analysmodellen i 

Hellspong 2001 är en möjlighet att fördjupa undersökningen genom att använda sig av flera 

metoder som kompletterar varandra. Reichenberg och Lundberg (2009 s. 32) skriver följande: 

 

För att bedöma om en text är lättläst eller inte räcker det inte med att vi analyserar textens språkliga 

uppbyggnad. Vi måste också ta hänsyn till läsarnas tolkningsramar, vilka föreställningar de har, vilket 

förhandsvetande som finns, vilka förhoppningar, önskningar och mål som läsaren har med sin läsning. 

Läsförståelse handlar alltid om ett samspel mellan text och läsare. 

(Reichenberg & Lundberg 2009 s. 32). 

 

En textanalys som denna skulle kompletteras väl av intervjuer med flerspråkiga elever som 

läser lättlästa texter och sedan svarar på läsförståelsefrågor om texten. Intervjuer med 

elevernas lärare kan också belysa svårigheter med lättlästa texter i undervisningen. 

En annan möjlighet är att i framtida forskning fokusera på någon del av den strukturella 

analysen. Analysmodellen är i sin helhet väldigt bred och forskning kan med fördel 

koncentrera sig på endast en fråga i analysmodellen, till exempel genom att undersöka 

texternas verb. Genom att undersöka fördelningen mellan exempelvis statiska och dynamiska 

verb kan ytterligare kunskaper fås om hur lättläst texten är. 

Många studier som behandlar lättlästa texter i skolan fokuserar på elever med läs- och 

skrivsvårigheter oavsett förstaspråk. Här kan fler studier som fokuserar elever som har 

svenska som andraspråk bidra till utvecklingen av fältet lättlästa böcker i 

andraspråkundervisningen. Det behövs också fler studier på olika slags lättläst text i olika 

genrer, då dagens elever möter väldigt många genrer i sin skolvardag. 

Frågan om lättlästa böcker är bättre än originalversionen eller inte får inte sitt svar i och 

med denna undersökning. Det beror på hur den lättlästa versionen är utformad. Är den väl 



32 
 

anpassad med tydliga sambandssignaler kan den underlätta för svaga läsare. Det visar 

Reichenbergs resultat att andraspråkselevers läsförståelse var mycket bättre när de läste en 

bearbetad textversion med ökad röst och kausalitet (Reichenberg 2000). Vidare forskning kan 

med fördel göras genom att fokusera lättlästa texters användning i praktiken i klassrummet, 

till exempel genom att utföra intervjuer med flerspråkiga elever som läser såväl 

originalversionen som den lättlästa versionen och därefter besvarar frågor om läsningen. 
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Sammanfattning 
 

Undersökningens resultat av den strukturella analysen och läsbarhetsanalysen visar den 

lättlästa versionen är mer lättläst i vissa avseenden, men inte i andra. Den lättlästa versionen 

har till exempel en mycket högre andel dialog jämfört med originalversionen. En text med 

mycket dialog blir mer lättläst än en text utan dialog, och där är den lättlästa versionen alltså 

mer lättläst. 

De båda texterna innehåller dock nästan lika stor andel verb, då det endast skiljer 0,2 

procentenheter. Detta är anmärkningsvärt, då en text med större andel verb är mer talspråklig 

och därmed mera lättläst. Här är den lättlästa texten alltså inte mer lättläst än 

originalversionen, utan de bedöms vara lika lättlästa. 

Vad gäller substantiven återfinns såväl fler nominalfraser som större andel substantiv i den 

lättlästa versionen. Nominalfraserna i originalversionen är dock längre, vilket lättlästa texter 

undviker. Något annat som är typiskt för skriftspråk, och därmed ger en mer svårläst text, är 

sammansättningar. Här finns inte heller någon större skillnad mellan texterna.  

Originalversionen har även en högre genomsnittlig meningslängd än den lättlästa 

versionen, samt innehåller fler bisatser. Vid en närläsning av texten visar sig att det är stor 

variation i hur långa meningarna är i originalversionen. En består av enbart fyra ord och en 

del är mycket längre med över 20 ord. I den lättlästa versionen är den längsta meningen 14 

ord, vilket gör att merparten av meningarna är korta. Långa meningar försvårar läsandet, och 

på så sätt är den lättlästa versionen mer lättläst. Det finns dock kritiska röster till att lättlästa 

texter ofta är korta, vilket gör att de blir avskalade och att texten blir tyngre att läsa då den 

saknar rytmen som fås genom att författaren blandar långa och korta meningar. Att 

meningarna i den lättlästa versionen i huvudsak är korta kan göra läsningen ryckig. 

Originalversionen innehåller fler bisatser än den lättlästa versionen och har också 

ofullständiga meningar, något den lättlästa versionen saknar. Den lättlästa versionen får därför 

anses vara mer lättläst i detta fall, då komplicerad satsstruktur försvårar en texts läsbarhet. 

Något som också ger en mer svårläst text är långa fundament. Originalversionen har ett 

högre genomsnittligt antal ord i fundamentet, men skillnaden är inte stor. 

Båda texterna innehåller referensbindningar. Den vanligaste referensbindningen i 

originalversionen är identitet, medan den vanligaste typen av referensbindning i den lättlästa 

versionen är pronominalisering. Originalversionen innehåller även implicit textbindning 

genom association, vilket den lättlästa versionen inte gör. Båda texter har stark bindning med 
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temaupprepning. Originalversionen har dessutom remautbrytning, till skillnad från den 

lättlästa versionen. 

Vad gäller konnektivbindning finns detta i båda textversioner. De innehåller i stort sett lika 

många konnektivbindningar och dessa är såväl additiva som temporala. Originalversionen 

innehåller dock även implicita konnektivbindningar, vilket försvårar läsningen och kräver att 

läsaren måste läsa mellan raderna. Här är den lättlästa versionen inte mer lättläst, då sådana 

konnektivbindningar saknas. Att förstå hur exempelvis benrötan, knäet och Berta i Idemo 

hänger ihop i originalversionen är upp till läsaren att förstå, då kausal konnektivbindning i stil 

med ordet därför saknas. 

Resultatet av läsbarhetsanalysen visar att stilen i den lättlästa versionen är luftig, något som 

är viktigt för lättlästa texter. Originalversionen har normal layout. Den lättlästa texten anses 

därför vara mer lättläst i detta avseende. Ingen av texterna innehåller bilder, vilket 

kännetecknar en lättläst text. De blir därför mer svårlästa i detta avseende. 

Båda texterna innehåller ovanliga ord, vilket gör dem mer svårlästa. Inte heller vad gäller 

ord längre än sex bokstäver kan någon väsentlig skillnad ses mellan texterna. Då lättlästa 

texter undviker långa ord kan dock den lättlästa versionen inte anses vara mer lättläst i detta 

avseende. 

Båda texterna innehåller dessutom otydliga subjekt, vilket inte klassas som en tydlig 

författarröst och därmed inte som lättläst. Detta då tydliga subjekt bidrar till en tydlig röst i 

texten. Den lättlästa texten får därmed inte anses vara lättläst i detta avseende. 

Båda texterna har dock ett LIX-värde som motsvarar lättläst, vilket är anmärkningsvärt för 

originalversionen. Detta visar att enbart LIX-värde inte är ett säkert mått att mäta läsbarhet på. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den lättlästa texten följer mönstret för lättlästa texter i 

vissa avseenden, men inte i andra. Den lättlästa versionen har ett LIX-värde som motsvarar 

lättläst litteratur, luftigare layout, färre bisatser, fler ord i dialog än originalversionen och 

utsatta sambandssignaler som underlättar för läsaren att följa med i texten. På grund av detta 

kan sägas att den lättlästa versionen följer mönstret för lättlästa texter. 

Det finns även aspekter där det inte är någon skillnad mellan originalversionen och den 

lättlästa versionen: båda texterna har ungefär lika många procent sammansättningar, de har 

nästan lika långa fundament i genomsnitt och de innehåller båda ovanliga ord. 

Den lättlästa versionen innehåller till skillnad från originalversionen inga kausala 

referensbindningar, vilket gör den mer svårläst då det kan bli svårt för läsaren att följa med 

hur orsak och verkan hänger ihop i olika situationer i texten. Den har även större andel långa 

ord och färre löpord än originalversionen, samtidigt som den innehåller lika många meningar. 



35 
 

Detta innebär att den lättlästa texten har färre löpord per mening i genomsnitt. Den löper då 

risk att uppfattas som hackig och svårläst på grund av många korta meningar med långa ord. 

Den lättlästa versionen har dessutom högre andel substantiv och endast 0,2 procentenheter fler 

verb än originalversionen. Det innebär att texten innehåller få verb för att vara en lättläst text 

och därmed blir mer svårläst. Dessa anledningar gör att den lättlästa versionen inte följer 

mönstret för lättlästa texter. 

 Även andra studentuppsatser visar att den lättlästa versionen inte alltid är mer lättläst än 

originalversionen på alla punkter. Slutsatsen är därför att mer omfattande studier inom 

området lättläst litteratur för andraspråkselever behövs. Genom att undersöka till exempel hur 

eleverna avkodar och uppfattar den lättlästa texten och originaltexten kan en bredare bild ges 

av forskningsfältet. 
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Bilagor 
 

I uppsatsens bilagor finns undersökningens analysmodeller samt de undersökta texterna. 

 
Bilaga 1. Strukturell analys 
 

Följande analysschema har använts för den strukturella analysen: 

 

Lexikon 

 Vad utmärker textens ordförråd, dess lexikon? Är det stort eller litet? Är det varierande 

eller har det många upprepningar? Finns det gott om långa ord? Har någon viss ordklass 

en hög frekvens? Är någon särskild typ av ordbildning påfallande, till exempel 

sammansättningar eller avledningar som verbalsubstantiv? 

 

Grammatik 

 Tyngs texten av långa nominalfraser? Växlar texten mellan långa och korta meningar 

eller dominerar endera slaget? Finns det ofullständiga meningar? Är meningsbyggnaden 

mest parataktisk eller mest hypotaktisk? Är meningarna vänstertunga eller högertunga? 

 Hur karateriseras textens lexikogrammatiska stil? Är den nominal (många substantiv och 

långa nominalfraser) eller verbal? Är den konkret (många egennamn och ord för ting, 

många tids- och rumsadverbial, många dynamiska och aktiva verb) eller abstrakt? 

 

Textbindning 

 Vad präglar textens referensbindning? Är någon viss typ påfallande i den: identitet (med 

eller utan upprepning av samma ord), delidentitet eller association? Uppfattas 

bindningen som stark eller svag? 

 Vad präglar textens tematiska bindning? Har den mycket av temaupprepning från 

mening till mening, eller är temaväxling det normala? Sker temaväxlingen genom 

temaprogression? Signalerar texten vad som är remat, det nya och intressanta, genom 

speciella konstruktioner som presentering, utbrytning och passivering? 

 Finns det några konnektivbindningar som särskilt präglar texten: additiva, temporala, 

adversativa, kausala? Är bindningarna i regel explicita eller implicita, det vill säga är 

konnektiverna utsatta eller ej? 

 

 Fritt efter Hellspong (2001 s. 63–64). 
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Bilaga 2. Läsbarhetsanalys 
 

Följande analysschema har använts för läsbarhetsanalysen: 

 

Textens grafiska form 

 Är texten svårläslig på grund av liten stilgrad eller otydligt tryck? 

 Är texten lagom bred för bekväm läsning? 

 Blir texten svår för blicken att orientera sig i, därför att styckena är för långa och tunga? 

 Finns det bilder som lättar upp texten? Är text och bilder väl samordnade eller måste 

ögonen röra sig mycket mellan dem? 

 

Textens språk 

 Hur svåra är textens ord? a) Finns det långa ord som kan vara krångliga att uppfatta och 

läsa? b) Finns det ovanliga ord? c) Förklaras främmande ord eller framgår betydelsen av 

sammanhanget? d) Störs läsningen av olämpliga ordval – att ord är vaga, mångtydiga, 

missvisande eller har en oklar syftning? 

 Hur svåra är textens meningar? a) Är de långa? b) Har de en komplicerad byggnad, som 

många bisatser under eller i varandra? 

 Vilket LIX-värde har texten? Är det jämförelsevis högt eller lågt? 

 Är det lätt att fatta hur textens delar (meningar, stycken, längre avsnitt) hänger ihop? 

Eller försvåras läsningen av svaga eller otydliga bindningar mellan olika led? a) Störs 

referensbindningen genom vaga syftningar eller överhoppade sambandsled? b) Störs den 

tematiska bindningen av att det är oklart vad som är tema och rema eller genom att 

obekanta referenter förs in som kända för läsaren? c) Störs konnektivbindningen genom 

att sammanhanget är dunkelt mellan satserna eller genom felande eller missvisande 

bindeord? 

 Har texten en läsvänlig komposition? Är delarna ordnade så att det lätt går att följa 

tråden mellan dem? 

 

Fritt efter Hellspong (2001 s. 87–88). 
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Bilaga 3. Originalversionen av Utvandrarna 
 

Nedan och på nästa sida följer det undersökta kapitlet ur originalversionen av romanen 

Utvandrarna (Moberg 1954 s. 24–27). 
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Bilaga 4. Den lättlästa versionen av Utvandrarna 
 

På nedan och på nästkommande sidor återfinns det undersökta kapitlet ur den lättlästa 

versionen av romanen Utvandrarna (Moberg 2015 s. 15–18). 
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