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Sammandrag 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur pass lätta att förstå lättlästa nyhetstexter kan anses 

vara ur ett andraspråksperspektiv. Texterna som hämtats från tidningarna 8 SIDOR och Sesam 

har framförallt analyserats utifrån vilka drag av de språkliga variablerna röst och kausalitet 

som de innehåller eftersom dessa variabler enligt tidigare forskning påverkar 

andraspråksläsares förståelse positivt. Resultaten av undersökningen visar att samtliga texter 

innehåller relativt starka drag av variabeln röst. När det kommer till förekomsten av explicit 

kausalitet är detta inte något som förekommer särskilt ofta i texterna, dessutom är variationen 

mellan vilka sambandsmarkörer som används liten. Enligt resultaten av textanalysen kan 

texterna ur 8 SIDOR sägas vara något lättare ur ett andraspråksperspektiv. Det som dock 

problematiseras i uppsatsen är huruvida sådana språkliga förenklingar alltid är fördelaktiga.  
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1 Inledning 

 

Inom andraspråksområdet går åsikterna isär gällande huruvida det är bäst att låta 

andraspråksinlärare exponeras för inflöde genom autentiska texter eller genom förenklade 

texter (Crossley m.fl. 2007:15). Under de senaste tjugo åren har trenden visserligen varit till 

fördel för de autentiska, icke-förenklade, texterna men samtidigt, menar Crossley m.fl. (2007), 

är majoriteten av texter som används för andraspråksinlärare på nybörjar- och medelnivå 

fortfarande förenklade. Som blivande lärare i svenska som andraspråk är frågan om huruvida 

det är bäst att i undervisningen använda förenklade eller autentiska texter lika komplex som 

intressant. Vilken sorts texter är egentligen bäst att använda i andraspråksundervisningen? 

In order to optimize learning, should one make the comprehension process as easy as 

possible, or should one, as many educators insist, ensure that the learner participates 

actively and intentionally in the process of constructing the meaning of a text? (McNamara 

m.fl. 1996:2) 

Om jag som lärare väljer att använda autentiska texter riskerar jag att språket och innehållet 

blir för abstrakt och att inlärarna tappar intresset eftersom det är för mycket i texten som de 

inte förstår. Om jag istället väljer att använda mig av förenklade texter innebär detta troligen 

att inlärarna har lättare att förstå texten och på så sätt kanske också får en ökad motivation. 

Men om texten blir för lätt rent språkligt, och enbart innehåller ord som inlärarna känner till 

sedan tidigare, kan detta leda till att ordförrådet inte utökas och att texterna snabbt känns 

ointressanta (Reichenberg 2008:37).  Dessutom finns det en risk att komplexa och abstrakta 

resonemang faller bort i de förenklade texterna vilket gör att de inte är tillräckligt utmanande 

kognitivt och därför kan kännas ointressanta och förminskande för inlärarna.  

Om jag emellertid gör valet att använda förenklade texter, så som exempelvis lättlästa 

romaner eller nyhetsartiklar, är det viktigt att säkerställa att de förenklingar som gjorts kan 

anses vara underlättande för den specifika elevgruppens behov. Det är kring dessa ämnen som 

denna undersökning rör sig.  
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2 Syfte  

 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur pass lättförståeliga nyhetstexter som 

hämtats ur de lättlästa nyhetstidningarna 8 SIDOR och Sesam kan anses vara ur ett 

andraspråksperspektiv.   

 

 

3 Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer ett antal aspekter vilka kan anses vara relevanta för studiet av texters 

svårighetsgrad att beröras. Först redogör jag för några utgångspunkter gällande läsförståelse. 

Därefter beskrivs de olika perspektiv som forskning som syftar till att bedöma texters 

svårighetsgrad vanligtvis utgår från. De språkliga variablerna röst och kausalitet beskrivs 

därefter och jag redogör även för tidigare forskning som utgår från dessa variabler. 

Avslutningsvis beskrivs lättläst som koncept och vad som anses göra att en text kan betraktas 

som lättläst.  

 

3.1 Läsning som aktivitet 
 

Läsning ses inom forskningen som en interaktiv process vilken består av två huvudaktiviteter, 

en visuell analys av skriften, avkodning, och en tolkning av innebörden i texten, förståelse. 

(Larsson, Nauclér och Rudberg 1992:11).  Att kunna avkoda grafemen, eller skrivtecknen, är 

en förutsättning för att kunna försöka tolka textens innebörd. För vana läsare är avkodningen 

en automatisk process och det är först efter denna automatisering av avkodningen som man 

verkligen kan börja försöka förstå texten (Lundberg 1984:22–25). 

Förmågan att kunna läsa och förstå texter på sitt andraspråk är delvis beroende av den 

enskilde personens textlingvistiska kompetens (Liberg 2000:110). Bland de som ska börja lära 

sig svenska som tonåringar eller vuxna finns de som inte kan läsa eller skriva på sitt 
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modersmål eller som behöver lära sig det latinska alfabetet från grunden. För många 

andraspråksinlärare är det emellertid inte bristande förmåga i att avkoda skrivtecken som gör 

att det är utmanande att läsa på svenska. Istället är det bristande språkunskaper som gör att det 

är svårt att förstå de avkodade orden.  

Två faktorer som framhålls som viktiga utgångspunkter för att kunna förstå och tolka en text 

är att man har tydliga läsmål och lässtrategier. Läsmålet handlar om att man måste ha en 

tydlig bild över vad man vill åstadkomma med att läsa texten. Olle Josephson (1991) skriver i 

artikeln Varför en lätt text kan vara svår att förstå att insikten om vad man ska ha en text till 

är en självklarhet för att texten ska kunna förstås (ibid. 27).  Lennart Hellspong och Per Ledin 

(1997) beskriver läsmålet som ”[…] själva motorn som driver oss” (ibid. 225). I relation till 

läsmålet är det också viktigt att kunna utveckla tillvägagångssätt för att uppnå målet, s.k. 

lässtrategier. Lässtrategier kan exempelvis handla om att först ”skumma” texten för att få en 

överblick över vad den kommer att handla om för att sedan läsa texten mer noggrant (Gibbons 

2010:124f).  

 

3.2 Läsbarhet och begriplighet 
 

Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2009:38) menar att det länge har funnits ett stort 

intresse av att undersöka varför vissa texter är svåra att förstå. Forskning som syftar till att 

undersöka svårighetsgraden i texter brukar utgå från något av två principiellt skilda 

perspektiv: forskning som rör texters läsbarhet och forskning som rör begripligheten 

(Melander 1995:31).  

Inom läsbarhetsforskningen ser man texters svårighetsgrad som något vilket kan uppmätas i 

själva texten och en text kan därför i sig vara mer eller mindre lättillgänglig (Melander 

1995:31). Ofta fokuserar man på ett eller ett par isolerade språkdrag i texten och det är många 

olika faktorer som man tänker påverkar texters generella svårighetsgrad. Några exempel på 

parametrar som forskning kring läsbarhet kan fokusera på är förekomsten av långa ord, 

ovanliga ord, långa meningar, antal bisatser, djupa underordningsgrader vid bisatser, tätt 

faktainnehåll etc. (Melander 1995:32). För att kunna göra en bedömning av läsbarheten 

försöker man ställa upp enkla och hanterbara mått som ska göra det möjligt att kvantifiera och 

jämföra texters läsbarhet (Melander 1995:32, 43). Sådana mått kan också kallas för 

läsbarhetsformler. Det i Sverige mest välkända och troligen mest välanvända läsbarhetsmåttet 
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är läsbarhetsindex, LIX, som presenterades av Carl-Hugo Björnsson i slutet av 1960-talet 

(Melander, 1995:33). LIX är en läsbarhetsformel som består av en ordfaktor och räknas fram 

genom att procentandelen ord som innehåller fler än sex bokstäver adderas med det 

genomsnittliga antalet ord per mening (Josephsson 1991:27). Genom de så kallade lixvärdet 

som texten uppvisar kan man jämföra texters läsbarhet med varandra. Referensvärden för 

vilka lixvärden som är typiska för olika typer av texter visas i Tabell 1. Dessa värden har 

hämtats från Lundberg och Reichenberg (2009:42). 

Tabell 1 Referensvärden för läsbarhetsindex 

Lixvärde: Svårighetsgrad: Exempel på texttyper: 

< 30 Mycket lättläst Barnböcker 

30-40 Lättläst Skönlitteratur, populärtidningar 

40-50 Medelsvår Normal tidningstext 

50-60 Svår Officiella texter 

> 60 Mycket svår Byråkratiska texter 

 

Lixvärdet har ofta kritiserats för att vara för enkelt och grovhugget (Melander 1995:33). Olle 

Josephsson (1991) menar att metoden är högst tvivelaktig då den endast tar hänsyn till 

formella egenskaper och inte på något sätt tar hänsyn till innehåll och betydelse (ibid. 27). 

Användandet av kvantitativa metoder som beräknar läsbarheten bör dock inte betraktas som 

helt utan värde då de kan ge indikationer på svårighetsgraden i en text då värdet ofta 

samvarierar med andra språkliga egenskaper (Melander 1995:33).  

Till skillnad från läsbarhetsstudier utgår studiet av texters begriplighet från mer kvalitativa 

metoder och de har också större helhetsfokus. Textens egenskaper sätts i relation till en mer 

eller mindre konkret lässituation och därigenom undersöks hur lätt eller svår texten kan antas 

vara för en specifik typ av läsare (Melander, 1995:34–35). Melander (1995) beskriver vad 

som är viktigt då man ämnar undersöka hur pass begripliga texter kan anses vara: 

Man måste koppla de textuella dragen till textens användning: vem är det som läser texten 

och vilket läsmål kan läsaren tänkas ha? Kort sagt, man måste genomföra en pragmatisk 

textanalys där hela det perspektiv som texten är skriven från studeras i relation till den 

faktiska användningen av texten i olika situationer. (Ibid. 35) 

Trots att det finns en relativt god tradition av att studera vad som gör en text mer eller mindre 

lätt att förstå finns det lite forskning som undersöker vilka förenklingar som är mest 

fördelaktiga ur ett andraspråksperspektiv. Det finns emellertid både internationella och 
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svenska studier som har kunnat visa att förstärkta grader av variablerna röst och kausalitet 

ökar andraspråksläsares förståelse av texter (se t.ex. Beck m.fl., 1991, 1995, Reichenberg 

2000) Röst handlar, enkelt förklarat, om vilken grad av engagemang texten skapar hos 

läsaren. Ju mer engagerande och relationsskapande en text är desto starkare röst har den. 

Kausalitet handlar om sambanden mellan orsak och verkan som finns i texten. Ju tydligare 

och mer explicit texten förklarar vad som leder till vad desto mer kausal och 

sammanhängande kan texten sägas vara (Reichenberg 2000).  

 

3.3  Röst 
 

Röst handlar i mångt och mycket om relationen mellan text och läsare. En text som präglas av 

en stark röst uppfattas som att ha en ökad dimension av närhet mellan sändare och mottagare i 

texten, alltså mellan författare och läsare. Beck m.fl. delar upp röstbegreppet i tre olika 

kategorier: activity, orality och connectivity. Nedan benämns dessa kategorier som aktivitet, 

muntlighet och närhet. Denna översättning har dels hämtats från Ransgart (2003) som benämner 

kategorierna som aktivitet, muntlighet och närhet och dels från Liberg (2000) som benämner dem 

som aktivitet, muntlighet och konnektivitet  

 

3.3.1 Aktivitet 

Caroline Liberg menar att aktivitet ”står för att texten behandlar konkreta aktörer som utför 

olika handlingar, istället för att mer passiva tillstånd beskrivs” (Liberg 2000:110). En aktiv 

text präglas därför av att den innehåller många verb som beskriver konkreta handlingar, även 

kallade konkreta aktivitetsverb (Reichenberg 2000:54). Att en text till stor del innehåller 

dynamiska verb är ytterligare en faktor som ökar graden av aktivitet (Ledstam 2008:8). 

Hellspong och Ledin (1997:69) definierar statiska verb som sådana vilka uttrycker tillstånd så 

som (är, har, finns) medan dynamiska uttrycker en förändring (säger, skriver, blir). För att en 

text ska innehålla mycket aktivitet bör också passivkonstruktioner och satsförkortningar 

förekomma i låg grad. En text med mycket aktivitet undviker konstruktioner där subjekten är 

obestämda och vaga (Reichenberg 2000: 54). Ransgart (2003)  påpekar dock att subjekt enligt 

ovanstående definition: 
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 [---] både [kan] syfta på det grammatiska subjektet och det subjekt som kan knytas till den 

semantiska rollen agent. (Vid passivering står ju som bekant subjektet i satsen utsatt, men 

däremot kan agenten, alltså den som utför den handling som det passiva verbet uttrycker, 

vara struken.). (ibid. 11)  

 

 

3.3.2 Muntlighet 

För att vara enkel att förstå bör en text också präglas av en talspråklig stil vilket innebär att 

stilen är vardaglig och informell (Liberg 2000:110). Detta innebär bl.a. att en text med hög 

grad av muntlighet innehåller ord och uttryck som i relation till läsaren bedöms som 

vardagliga och enkla att förstå (Reichenberg 2000:54). En text som innehåller många ord som 

är väldigt specifika för ämnet eller som kan antas vara obekanta för den tänkte läsaren har låg 

grad av muntlighet. Många sammansatta ord är en annan faktor som minskar graden av 

muntliget i en text. Partikelverb med fast förbindelse är också något som påverkar graden av 

muntlighet negativt. För att innehålla mycket röst bör en text istället använda sig av löst 

sammansatta partikelverb (Reichenberg 2000:88). En annan faktor som påverkar graden av 

muntlighet är hur informationstät texten är. Detta kan exempelvis visa sig genom andelen 

substantiv i texten då en text med mycket substantiv är mer informationstät än en text som har 

en större andel verb och pronomen (Hellspong & Ledin 1997: 78f). Ytterligare en aspekt som 

gör texten mer muntlig är förekomsten av dialog mellan de personer som förekommer i texten 

(intern dialogiskhet) (Ransgart 2003:13). En text där personer i texten får komma till tals, dvs. 

att den innehåller dialog, ger en text mer röst (Olsson 2007:8).  Dialogen mellan textjaget och 

textduet (extern dialogiskhet) ses inte som en del av muntligheten utan tillhör istället 

kategorin närhet.  

 

3.3.3 Närhet 

Denna dimension av röstbegreppet rör sig kring den relation som skapas mellan texten och 

läsaren (Reichenberg 2000:54). Reichenberg beskriver språkliga drag som skapar närhet på 

följande vis:  

Det [närhet] sker t ex genom att man vänder sig direkt till läsaren, drar slutsatser om 

sambandet mellan händelser och de inblandades känslomässiga reaktioner på dessa 

händelser. Vidare tydliggörs relationer mellan de olika personerna i texten. Att ge en texten 

röst innebär också att man gör författaren synlig i den. (Reichenberg 2000:54).  
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En text med mycket närhet präglas av en starkt närvarande författare som synliggörs i texten. 

Detta kan t.ex. ske genom användandet av personliga pronomen (jag eller vi) men sändaren 

kan också bli synlig med mer subtila medel. Hellspong & Ledin (1997:137) menar att ”[o]rd 

och vändningar som uttrycker känslor och värderingar fungerar också som signaler för ett 

närvarande subjekt”. Detta kan, menar Ransgart, leda till att ett känslomässigt engagemang 

väcks hos läsaren (Ransgart 2003:13). Gällande känslomässiga uttryck ökar närheten även då 

texten drar ”slutsatser om sambandet mellan händelser och inblandades känslomässiga 

reaktioner på dessa händelser” (Ransgart 2003: 21). En text med mycket närhet har också ett 

närvarande textdu. Man vänder sig direkt till sin läsare, genom t.ex. användandet av dutilltal, 

frågor, utrop eller uppmaningar.  

 

3.4  Kausalitet 
 

I en text som innehåller mycket kausalitet är orsakssamband i texten många och tydliga. 

Kausalitet är en språklig variabel som påverkar svaga läsares förståelse av en text eftersom 

kausalitet kan hjälpa läsaren att upptäcka logiska samband i texten samt att inferera, dvs. läsa 

mellan raderna (Reichenberg 2000:82). En text som innehåller många markörer på orsak-

verkan-samband gör alltså texten mer sammanhängande, eller koherent. Texters koherens och 

kohesion, alltså hur de hänger samman i stort och smått, är något som lyfts fram som särskilt 

viktigt för att en text överhuvudtaget ska kunna begripas (Nyström 2001:9).  Koherensen kan 

beskrivas som de djupt liggande sambanden i själva innehållet medan kohesionen enligt 

Nyström (2001:11) kan definieras som lokala sambandsmekanismer som uttrycker sambanden 

på textytan. 

Kausaliteten är en språklig variabel som särskilt kan påverka en svag läsares förståelse av 

texten då den är ytspråkligt markerad. När kausalitet görs explicit kan detta exempelvis göras 

genom användandet av kausala satskonnektorer såsom eftersom och därför att. Dessa 

subjunktioner är alltså exempel på s.k. kohesiva drag, eller konnektorer, vilka kan användas 

för att göra en text mer koherent. Kausalitet kan också göras explicit på andra sätt, exempelvis 

genom användandet av lexikala uttryck som visar på orsak-verkan samband så som: innebär, 

leder till, gör att, medför och det beror på (Reichenberg 2000:83). En förutsättning för att 

detta ska kunna hjälpa är självklart att läsaren har kunskap om innebörden hos dessa formord 

och lexikala uttryck.  
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3.5  Tidigare studier om röst och kausalitet 
 

Monica Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i läroböcker från år 2000 utgår från en 

studie där hon bearbetat två vanliga läromedelstexter i historia och samhällskunskap genom 

att förstärka graden av röst och kausalitet. I studien lät Reichenberg drygt 800 elever i årskurs 

7 läsa fyra olika versioner av lärobokstexterna. De olika versionerna bestod av en 

orginalversion som inte hade bearbetats, en röstversion där graden av röst hade förstärkts, en 

kausalitetsversion där graden av kausalitet hade förstärkts och en röst- och kausalitetsvarsion 

där båda variablerna hade förstärkts. Efter att eleverna läst de olika versionerna fick de svara 

på samma frågor om texterna. Resultaten av testen visade att de andraspråkselever som fått 

läsa de bearbetade versionerna lyckades bättre på läsförståelse testet.  Särskilt goda resultat 

uppnådde de elever som läst röst- och kausalitetversionen. (Reichenberg 2000). 

 

Att Reichenberg valde att använde just variablerna röst och kausalitet var starkt influerad av 

två amerikanska studier som gjorts av Isabel L. Beck med kollegor år 1991 och 1995 

(Ransgart 2003:4). Beck m.fl. hade emellertid ett något bredare perspektiv än Reichenberg då 

texterna i deras studier bearbetades i termer av röst och koherens. Beck m.fl. hade som mål 

med sina undersökningar att se om femteklassares förståelse av lärobokstexter i historia 

förbättrades om texterna bearbetats till att bli mer koherenta och engagerande (Ransgart 

2003:5). Resultaten från studierna visade att elevernas (vilka bestod av både första- och 

andraspråkstalare) läsförståelse och förmåga att minnas vad de läst förstärktes då de läste de 

bearbetade texterna (ibid.). Både Beck m.fl. och Reichenberg utgår från ett så kallat kognitivt 

textprocessperspektiv. Inom detta perspektiv utgår man från att läsprocessen går till så att 

läsaren genom att avkoda explicit information i texten kombinerat med kunskap om ordens 

betydelse och förkunskaper ständigt skapar en mental representation av textens innehåll 

(Ransgart 2003:8). Beck m.fl.(1995:220) skriver: 

If a reader fails to bring appropriate knowledge to bear or if a text inhibits the reader’s 

drawing of connections, then comprehension is impeded.  

 

År 2003 genomförde Martin Ransgart en studie vilken hade i syfte att undersöka 

mellanstadieelevers förståelse av naturkunskapsböcker och huruvida förståelsen ökade då 

texterna bearbetades med just röst och kausalitet. Hans resultat visade att de elever som 
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försetts med den bearbetade versionen av lärobokstexten om ”ängen och hagen” i genomsnitt 

fick högre resultat på de testfrågor som de fick svara på än de som försetts med 

originalversionen. Ransgart följde i stor utsträckning Reichenbergs modell men gjorde ingen 

jämförelse mellan första- och andraspråkselever. Ransgart menar emellertid att det finns ett 

antal brister i det tillvägagångsätt som Reichenberg och även han själv har. Han påpekar bland 

annat att när det kommer till att bearbeta texter med ökad grad av kausalitet är det intressant 

att fråga sig vad som ska och vad som inte ska betraktas som orsakssamband (Ransgart 

2003:9). Ransgart konstaterar att Reichenberg framförallt förstärker kausaliteten på stycke 

och meningsnivå men att det saknas ett perspektiv som undersöker orsakssambandet på en 

mer helhetsorienterad, eller så kallad makrostrukturell nivå. Att förstärka kausaliteten på en 

sådan nivå skulle enligt Ransgart t.ex. kunna göras genom att flytta om informationen mellan 

olika avsnitt i texten, ändra underrubriker eller kasta om dispositionen (ibid.) 

 

En studie som tar upp den aspekt som Ransgart saknar i Reichenbergs modell är den som Ulla 

Ekvall (1995) redogör för i artikeln Läroboken – begriplig och intressant?. I studien 

undersökte Ekvall språket i tre s.k. OÄ-böcker för årskurs tre i termer av begriplighet och 

engagemang. För att synliggöra hur texterna görs begripliga utgick Ekvall från en av Kintsch 

och van Dijks presenterad modell för textförståelse från 1978 och 1983 (Ekvall 1995:50). 

Kintsch och van Dijks menar att läsaren måste konstruera en övergripande och 

sammanhängande struktur, en så kallad makrostruktur för att förstå en text. Det innebär att 

läsaren måste kunna urskilja ställningstaganden, eller propositioner, i textens meningar och 

sedan av flera propositioner bilda sig en uppfattning om vad texten egentligen vill säga. För 

att få en bild av begripligheten i lärobokstexterna tittade Ekvall på i vilken ordning 

informationen presenterades, hur informationen i de olika styckena hängde ihop med det 

övergripande innehållet i texten och hur rubriker hjälpte läsaren att förstå vad hen kunde 

förvänta sig av texten (Ekvall 1995: 50ff). Ekvalls resultat visade att det fanns en mängd 

brister i texterna gällande dessa aspekter exempelvis genom att många rubriker antingen var 

för snäva eller för vida i relation till den information som återfanns under dem. När det kom 

till engagemang tittade Ekvall på hur texterna gjordes engagerande och intressanta genom att 

se hur de använde sig av sådant som direkt tilltal och ett närvarande författarjag som gör sina 

egna känslor och associationer synliga i texten (Ekvall 1995:62). Resultaten visade bl.a. att 

författarna försökte engagera och aktivera läsaren genom att exempelvis vända sig direkt till 

läsaren eller att försöka skapa en närhet genom att tala om textjag och textdu i termer av vi 

(Ekvall 1995:73).  
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För att återgå till studier som specifikt fokuserar på de språkliga variablerna röst och 

kausalitet har ett antal undersökningar gjorts, vilka inte bearbetar texter med variablerna röst 

och kausalitet utan helt enkelt bara undersöker i vilken mån de förekommer i en redan 

producerad text.  Erica Olsson (2007) har i ett examensarbete vid Göteborgs universitet 

undersökt vilka drag av röst och kausalitet som finns i lärobokstexter i NO för årskurs 4-6. 

Hennes studie visar att de fyra läroböckerna uppvisar en varierad grad av röst och kausalitet 

men att alla visar på ganska starka exempel på röst genom direkt tilltal till läsaren (ibid.).  I 

uppsatsen Jag kan inte köra idag. Min dotter är sjuk - En jämförande studie av läsbarhet i två 

sfi-läromedel från 2010 analyserar Annelie L. Mattson texter ur läroböckerna Mål 2 och SFI-

boken bl.a. i termer av röst och kausalitet. Hennes resultat visar att texterna som hämtats ur 

SFI-boken har få förekomster av explicit kausalitet medan rösten är starkare. Mål 2 har 

däremot högre grad av explicit kausalitet, aktivitet och muntlighet men lägre grad av närhet.  

 

3.5.1  Kritik mot röst och kausalitet 

Att en text för att vara lättare att läsa innehåller mycket röst och kausalitet är dock inte något 

som är helt oproblematiskt. Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2008) menar t.ex. att 

om en text präglas av allt för mycket röst kan detta leda till att läsaren tröttnar eller ”förlorar 

bort sig i detaljerna” (ibid. 56). Ett annat problem med att förse en viss sorts text med för 

starka drag av framförallt röst är att de språkliga särdrag som är typiskt för textgenren kan gå 

förlorade. Om det i en lättläst nyhetsartikel finns en väldigt stark röst kan det alltså innebära 

att texten snarare liknar en berättande text till sin struktur än en nyhetsartikel. Enligt Liberg 

bör texter som har i syfte att informera om något inte karaktäriseras av en hög grad av närhet 

då de bör undvika vad hon benämner som delatagaraktiva drag (Liberg 2000:114).  

  

Förutom detta kan vi se att för förstaspråksläsare spelar röst och kausalitet mindre roll än för 

andraspråksläsare. Reichenbergs studie visade att förstaspråkselevernas förståelse av texterna 

är ungefär lika oavsett om de läser originalversionen eller någon av de bearbetade versionerna 

(Reichenberg: 136ff). Liberg (2000:115f) menar att detta resultat stämmer överens med det 

som McNamara, McNamara & Kintsch kommit fram till i studier av förstaspråksläsares 

läsförståelse i mitten av 1990-talet. Deras resultat visar på att en ”mycket kompetent” läsare 

snarare kan påverkas negativt om texten har allt för omfattande kohesiva drag och att detta 
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snarare kan motverka en djupare bearbetning och förståelse. Liberg skriver följande gällande 

de slutsatser som dras: 

De menar att en text med hög grad av kohesion stödjer i första hand en textbaserad 

återgivning av det lästa, och att detta kan vara ett mycket gott stöd för en läsare som inte 

har så omfattande förkunskaper inom ämnet. Däremot ger en sådan text ingen utmaning för 

att skapa djupare lärande för den som har stora förkunskaper. (Liberg 2000:116) 

 

3.6 Lättläst 
 

När man talar om olika typer av förenklade texter är lättläst ett begrepp som är högst aktuellt. 

Lättläst som koncept kan sägas handla om produktion av texter som med olika medel 

anpassas och görs mer lättillgängliga och begripliga för olika typer av lässvaga grupper. 

Lundberg & Reichenberg (2009) menar i boken Vad är lättläst? att lässvaga grupper som 

lättlästa texter vänder sig till exempelvis utgörs av personer av alla åldrar som håller på att 

lära sig läsa, personer med neuropsykiatriska störningar inom autismspektrat, personer med 

utvecklingsstörning och personer med annan språklig och kulturell bakgrund (Lundberg & 

Reichenberg 2009:15). Denna kategorisering i grupper som behöver lätta texter är emellertid 

inte oproblematisk. Lundberg och Reichenberg (2009:6) skriver: 

Men grupperna är sällan [sic!] homogena. Individer med dyslexi kan också ibland ha andra 

funktionsnedsättningar, t ex ADHD.[---] Man kan alltså inte mekaniskt välja texter 

anpassade för en viss grupp. I varje enskilt fall måste man klargöra problembilden innan 

man väljer och föreslår en text. (ibid.) 

I Sverige är den mest framträdande producenten av lättlästa texter Centrum för Lättläst som i 

enlighet med regeringsuppdrag arbetar med att göra texter mer tillgängliga för personer med 

lässvårigheter eller läsovana (Centrum för Lättläst 2012). Centrum för Lättläst beskriver ett 

antal faktorer som de menar är viktiga för att skriva en text eller förenkla en text så att den 

kan betraktas som lättläst:  
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Texten ska utgå från läsaren 

- texten ska anpassas till vilken typ av läsare som den vänder sig till 

Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt 

Sammanhanget ska vara tydligt 

- läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper 

I texten används vardagliga ord och korta rader 

I layouten ska text och bild ska samspela  

(Centrum för Lättläst 2012) 

Man kan säga att förenklingarna i de lättlästa texterna görs utifrån tre aspekter: språk, innehåll 

och layout.  Oftast tar en lättläst text hänsyn till samtliga dessa aspekter i sin förenkling. Jag 

kommer nedan att resonera kring två av dessa aspekter, språk och innehåll. Layouten kommer 

inte beröras då detta inte är något som ingår i den föreliggande undersökningen. 

 

3.6.1 Språk 

När det gäller språket menar Lundberg & Reichenberg (2009) bl.a. att förenklingar som gör 

en text mer lättläst är att texten innehåller röster, innehåller många sambandsmarkörer och 

konnektiver samt att det finns praktiska exempel i texten. De menar också att lättlästa texter 

bör undvika långa substantiv, långa ord, passiv form och abstrakta begrepp (Lundberg & 

Reichenberg 2009:8). Dessa drag har alltså stora likheter med de språkliga variablerna röst 

och kausalitet. Reichenberg (2008) menar att texternas längd är något som är typiskt för 

lättlästa texter genom att de ofta är relativt korta. Denna aspekt kan emellertid problematiseras 

eftersom det finns en risk med att konsekvent göra förenklade texter kortare. Om textmängden 

i en lättläst version av en klassisk roman är betydligt kortare än originalet kan det leda till att 

innehållet blir ”tunnare” samt att viktiga tankeled som underlättar förståelsen utelämnas. En 

annan aspekt som ofta lyfts fram som viktigt i relation till lättlästhet är komplexitet på 

meningsnivå. Gällande meningsbyggnaden har en vanlig föreställning varit att lättlästa texter 

bör ha en enklare meningsstruktur genom att t.ex. undvika omvänd ordföljd, skriva med korta 

meningar och inte använda bisatser (Reichenberg 2008:47). En sådan meningsbyggnad är 

emellertid ganska problematisk och svårläst eftersom det får till följd att rytmen i texten 

försvinner (ibid.). För att undvika att rytmen försvinner och att texten därmed blir tyngre att 

läsa bör även lättlästa texter, enligt Lundberg & Reichenberg, ha en omväxlande 



15 

 

meningslängd med både långa och korta meningar (Reichenberg 2008:47, Lundberg & 

Reichenberg 2009:8).  

 

3.6.2 Innehåll 

En texts innehållsmässiga stoff och vilka förkunskaper som krävs för att kunna tolka 

innehållet är något som också anses vara viktigt för att göra en text lättläst.  Detta då läsning 

inte bara handlar om att använda sina textlingvistiska och språkliga kompetenser utan då det 

också handlar om att läsaren måste aktivera sina tidigare förkunskaper och 

omvärldskunskaper i läsprocessen för att kunna förstå vad hen läser (Nyström 2001:155). 

Pauline Gibbons (2010) skriver:  

Om du inte har med dig egen kunskap och förståelse inför läsningen har du inte heller 

tillgång till en resurs som betyder väldigt mycket för att du ska förstå vad du läser, 

nämligen förförståelse. Det här spelar stor roll för andraspråkselever som inte har samma 

kulturella bakgrund eller samma syn på omvärlden som textförfattaren. (ibid. 113) 

För att en text ska anses vara lättläst krävs det alltså att den tar hänsyn till den tilltänkte 

läsarens förmodade förkunskaper och förförståelse. Ju mindre texten tar för givet att läsaren 

kan desto lättare blir texten att förstå för också den som inte sedan tidigare är bekant med 

ämnet. Lennart Hellspong & Per Ledin (1997: 224f) menar att detta emellertid inte betyder att 

en text alltid ska ha ambition att förklara allt. En sådan text skulle antagligen bli väldigt 

ointressant och svår att ta sig igenom. Istället måste vissa saker och ting alltid tas för givet och 

betraktas som redan känt för läsaren. ”Ingen text kan ju börja från noll och förklara allt” 

(Hellspong & Ledin 1997:224). Liberg menar att läsarens förkunskaper och den kulturella 

basen för ämnet är sådant som kan överskugga välkonstruerade texter och även en 

välutvecklad lingvistisk kompetens (2000:116). För andraspråksinlärare kan krav på 

förkunskaper vilka kan kopplas till en slags ”svensk kultur” bli problematiska. 

Tolkningsprocessen underlättas av att avståndet mellan läsaren och författarens 

omvärldsuppfattning är så litet som möjligt (Nyström 2001:155).  
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4 Material och metod  

 

Denna undersökning har alltså som syfte att undersöka hur pass lätta att förstå lättlästa 

nyhetstexter ur tidningarna 8 SIDOR och Sesam kan anses vara ur ett andraspråksperspektiv. 

För att uppnå detta syfte kommer en textanalys på ett antal texter som hämtats från de aktuella 

tidskrifterna att göras. Texternas svårighetsgrad kommer främst att analyseras i termer av 

vilka drag av röst och kausalitet som de uppvisar.  

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis valet av material och texturval. Därefter beskrivs de 

analyskategorier som den föreliggande undersökningen utgår från.  

 

4.1 Val av material 
 

Bakgrunden till att tidningstexter har valts är att tidningsläsning är något som många lärare 

som undervisar ungdomar och vuxna i svenska som andraspråk arbetar med. När en 

nyhetstext lyfts in i ett undervisningssammanhang blir den dels en källa till kunskap om det 

aktuella ämne som texten tar upp men den blir också en källa till språkutveckling (Korsell 

2007: 26, Strömquist 1995:7).  

Orsaken till att just 8 SIDOR och Sesam har valts ut för att analyseras är att dessa lättlästa 

tidningar båda används inom andraspråksundervisning. 8 SIDOR ges ut av Centrum för 

Lättläst och utkommer en gång i veckan på onsdsagar. Sesam ges ut av mediekooperativet 

Fria tidningar och likt 8 SIDOR utkommer den med ett nummer i veckan på onsdagar. Båda 

tidningarna benämner innehållet i tidningarna som lättläst (Sesam 2012, 8 SIDOR 2012).  Det 

som skiljer tidningarna åt är vilken typ av läsare som man i första hand vänder sig till. 8 

SIDOR har visserligen andraspråksinlärare som tilltänkt mottagargrupp men de personer som 

tidningen främst riktar sig till är lindrigt intellektuellt funktionshindrade vuxna (Jerkeman 

2007:18). Sesam har i sin tur vuxna andraspråksinlärare som sin huvudmålgrupp och säger sig 

anpassa texten till den specifika målgruppen (ibid.). Det senare kan man exempelvis se genom 

att alla artiklar i Sesam följs av en liten ordlista där ett antal ord och begrepp förklaras. I 8 

SIDOR finns ingen motsvarande ordlista.  
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4.1.1. Texturval 

I urvalet av texter från 8 SIDOR och Sesam har jag valt att titta på inrikesnyheter. Detta då det 

är mindre sannolikt att inläraren har tagit del av nyhetshändelsen genom medierapportering på 

förstaspråket eller andra språk som hen behärskar. Jag föreställer mig att detta ställer än högre 

krav på att texten är lätt att förstå då det är troligare att innehållet är nytt för 

andraspsråksläsaren. Totalt har sex artiklar analyserats, tre från vardera tidning. Jag har valt 

att från vardera tidning analysera en kortare artikel (Text 1), en något längre artikel (Text 2) 

och en artikel som är mer att likna vid ett debattinlägg eller en ledare än en traditionell 

nyhetsartikel (Text 3). För att kunna jämföra resultaten har jag valt texter som utgår från 

samma nyheter och som har ungefär samma innehåll och struktur. Text 3 är i viss mån ett 

undantag då denna text visserligen utgår från samma nyhetshändelse men innehållet i texten 

skiljer sig åt.  

 

Text 1 handlar om att Håkan Juholt avgick som partiledare för Socialdemokraterna i januari 

2012. I 8 SIDOR presenteras nyheten med en så kallad puff, dvs. en kortare artikel på 

framsidan (Melin & Lange 2000:140). Artikeln har rubriken Juholts tid blev kort och den 

består av 97 ord.
1
 I Sesam utgörs Text 1 av en artikel som med ungefär lika många ord 

behandlar samma nyhetsartikel på ett liknande sätt. Denna artikel har rubriken Håkan Juholt 

har avgått och den innehåller 72 ord.  

De andra 4 texterna som analyseras berör samma nyhetshändelse. Nyheten handlar om en 

eventuell lagförändring som skulle tillåta ensamstående kvinnor att få genomgå konstgjord 

befruktning i Sverige. Det som här benämns som Text 2 utgörs av en artikel som beskriver 

nyhetshändelsen. I 8 SIDOR görs detta i artikeln Singelkvinnor ska få hjälp att bli med barn 

som består av 249 ord.  I Sesam rapporterar man om den eventuella lagförändringen under 

rubriken Ensamstående kvinnor kan få hjälp att få barn i Sverige. Artikeln innehåller 473 ord. 

Text 2 från Sesam är alltså längre än den motsvarande artikeln i 8 SIDOR men det 

huvudsakliga innehållet och hur de är disponerade är väldigt likt och därför kan de anses vara 

jämförbara. 

Text 3 utgörs av en form av kåserande text som har i syfte att kommentera och reflektera 

kring den nyhetshändelse som Text 2 rapporterar om. Jag väljer att benämna dessa texter som 

”ledare” även om denna beskrivning kanske inte helt stämmer överens med den sedvanliga 

                                                 
1
 Beräknandet av antalet ord är endast baserat på brödtexten.  
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bilden av vad en ledare i en tidning är. I 8 SIDOR återfinns denna ”ledare” på näst sista sidan 

under en kolumn som har överrubriken … har ordet (beroende på vem som har ordet). Just 

denna vecka är det journalisten Arne Nilsson som har ordet och textens rubrik är Är det sjukt 

att vara utan barn? Texten rör sig kring en frågeställning om vem det egentligen är som 

borde betala för att de ensamstående kvinnorna kan komma att få rätt till konstgjord 

befruktning i Sverige, kvinnorna själva eller skattebetalarna? Författaren är ganska tydlig med 

att han anser att kvinnorna själva ska betala. Även i Sesam kommenteras nyhetshändelsen på 

ett liknande sätt. Här görs det under överrubriken ”spalten” och det är chefredaktör Malin 

Bergendal som skriver denna politiska kommentar under rubriken Vinner den som har flest 

föräldrar? Hon intar istället en ganska positiv inställning till lagförslaget genom att ta upp 

motargument för att det skulle vara synd om de barn som endast har en förälder. Text 3 är i 

princip lika lång i båda tidningarna. Text 3 i 8 SIDOR är på 243 ord och den i Sesam 

innehåller 299 ord.  

Den totala mängden text som analyseras utgörs av 589 ord från artiklar ur 8 SIDOR och 844 

ord från artiklar ur Sesam. Det kan tyckas vara ett problem att analysen rent kvantitativt 

omfattar mer text från Sesam. Detta är emellertid en genomgående trend, bl.a. då 8 SIDOR har 

ett mindre omfång (åtta sidor) än Sesam brukar ha ett något längre omfång på cirka 15 sidor. I 

8 SIDOR används också ett större typsnitt än det som återfinns i Sesam.  

Jag kommer i uppsatsen att referera till de olika analystexterna som 8 SIDOR: Text 1, 8 

SIDOR: Text 2, 8 SIDOR: Text 3 och Sesam: Text 1, Sesam: Text 2 och Sesam: Text 3. 

Texterna från 8 SIDOR återfinns i sin helhet i Bilaga 1 och de från Sesam finns i Bilaga 2. 

  

4.2 Analyskategorier 
 

I detta avsnitt beskrivs de olika aspekter ur vilka texterna analyserats. Mer övergripande 

gällande metoden används både kvantitativa och kvalitativa metoder i denna undersökning. 

En del analyskategorier studeras med hjälp av kvantitativa metoder, t.ex. sker detta vid 

beräknandet av förhållandet mellan statiska och dynamiska verb och för beräknandet av 

texternas informationstäthet.  Andra analyskategorier undersöks med hjälp av mer kvalitativa 

metoder och där lyfts sådant som är relevant för den aktuella analysvariabeln fram. 

Undersökningen utgår främst från ett begriplighetsperspektiv då texternas svårighetsgrad 
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analyseras i relation till den specifika gruppen andraspråksläsare. Det finns emellertid också 

ett läsbarhetsperspektiv då ett antal läsbarhetsmått används för analysen.   

 

4.2.1 Mått på läsbarhet 

 

För att inledningsvis försöka ge en indikation på svårighetsgraden i de analyserade texterna 

kommer en mindre läsbarhetsanalys att presenteras i början av resultatdelen. Jag har valt att 

undersöka texterna från vanliga, mer klassiska, läsbarhetsmått. De mått som använts är LIX-

värde, genomsnittlig meningslängd och antal långa ord (>6 bokstäver). Beräkningarna har 

gjorts med hjälp av hemsidan www.lix.se. Syftet med detta är att försöka ge en indikation på 

svårighetsgraden i de olika texterna. 

 

4.2.2 Röst och kausalitet 

 

För att skapa en bild av hur röst och kausalitet förekommer i texterna har jag främst utgått 

från den metodbeskrivning som Reichenberg presenterar i sin avhandling (Reichenberg 

2000:81ff). Jag har alltså tittat på de förändringar som Reichenberg uppger att hon har gjort i 

bearbetningen av lärobokstexterna och sedan undersökt om dessa språkliga drag förekommer i 

textmaterialet från de lättlästa nyhetstidningarna. Vid kvantitativa beräkningar, så som 

förekomsten av passivkonstruktioner eller informationstäthet, är det endast brödtexten som 

analyserats. Andra delar av artiklarna, så som rubrik, ordlistor och faktarutor, kommer i viss 

mån att beröras under en del av analyskategorierna men fokus ligger ändock på brödtexten. 

Jag kommer nedan mer ingående beskriva metoden för respektive kategori av röst, samt för 

kausalitet.  

 

Aktivitet 

För att försöka kartlägga vilken grad av aktivitet som finns i texterna har verbens aktionsart 

undersökts. En kvantitativ beräkning av förhållandet mellan dynamiska och statiska verb 

presenteras och där en stor andel aktiva verb ses som något som ökar aktiviteten i texten. 

Vidare har förekomsten av passivkonstruktioner beaktats, där förekomsten av sådana räknas 
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som något som gör texten mindre aktiv. Satsförkortningar undersöks inte i analysen av 

texternas drag av aktivitet.  

 

Muntlighet 

Vid analysen av grad av muntlighet har procentandelen substantiv i texten beräknats, där en 

hög kvot anses göra texten mer informationstät och alltså mindre muntlig. Jag har haft samma 

tillvägagångssätt som Reichenberg då jag helt enkelt räknat samman substantiven och 

dividerat dem med textens totala antal ord (Ransgart 2003:13). Även egennamn räknas som 

substantiv i min beräkning. Detta kan anses vara något problematiskt då egennamnen har 

stora likheter med substantivistiska pronomen och därför skulle kunna tänkas utgöra en egen 

ordklass (Hultman 2003:40). Jag har ändå valt att räkna dessa som substantiv och för 

enkelhetens skull beräknas ett namn som ett ord. Namnet Göran Hägglund räknas exempelvis 

som två substantiv.
2
  

Jag har också undersökt förekomsten av sammansatta ord och gjort en beräkning på hur 

många sammansatta ord respektive text innehåller. Utgångspunkten är att en text blir mer 

muntlig ju färre sammansättningar den innehåller (Reichenberg 2000:88). När jag undersöker 

sammansättningar är det endast löst sammansatta ord som utan större svårigheter skulle kunna 

ersättas med en nominalfras eller omskrivning som tas med i analysen. Därför betraktar jag 

inte egennamn som riksdagen eller Socialdemokraterna som ett sammansatt ord medan ett 

ord som sjukvård räknas som en sammansättning (sjukvård skulle ju kunna omformuleras till 

exempelvis vård av sjuka). En annan utgångspunkt i vad som bedöms som sammansättningar 

är att det ena ledet inte utgörs av ett prefix eller suffix. På så sätt betraktas exempelvis 

barnvänligt som ett sammansatt ord medan barnlös inte gör det.  

För att beräkna muntligheten tas också förekomsten av ämnesspecifika ord och ovanliga ord 

som kan tros vara nya för en andraspråksläsare i beaktande.  Avgränsningar som gjorts 

gällande denna analyskategori är att jag inte har undersökt partikelverben och dess 

sammansättning eller texternas interna dialogiskhet, dvs. förekomsten av indirekt och direkt 

anföring.  

                                                 
2
 Att beräkna en texts informationstäthet utifrån hur många procent av orden som är substantiv kan emellertid 

vara något problematiskt eftersom exempelvis en sammansättning av två substantiv skulle minska kvoten och 

därmed öka graden av muntlighet. Detta trots att sammansättningar antas vara något som minskar graden av 

muntlighet. Trots denna paradox har jag valt att, likt Reichenberg, beräkna andelen substantiv som ett tecken för 

informationstäthet och därigenom muntlighet. 
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Närhet 

För att undersöka vilken grad av närhet som finns i texterna har jag dels tittat på förekomsten 

av ytspråkliga markörer så som personliga pronomen som jag, du och vi samt om det 

förekommer sådant som uppmaningar, utrop och frågor. Därtill har jag försökt kartlägga hur 

textjaget och dennes attityder och värderingar kan anses lysa igenom i texten på mer eller 

mindre tydliga sätt, samt hur texten drar slutsatser om hur inblandade personer reagerar 

känslomässigt på det som beskrivs i texten.  

 

Kausalitet 

Vid analysen av grad av kausalitet har jag enbart tittat på explicit kausalitet som markeras 

med hjälp av olika sorters konnektorer. Jag har valt att titta efter följande grammatiska uttryck 

för kausalitet som Reichenberg använt i bearbetningen av lärobokstexterna (Reichenberg 

2000:84): 

alltså,  

annars,  

därför, därför att, 

 eftersom,  

för, för att, 

 så, så att,  

trots att,  

även om. 

 

Det som kan vara värt att kommenteras är att Reichenberg med kausalitet avser all form av 

orsak-verkan, även syfte och liknande, och det är också därför som markörer som snarare kan 

beskrivas som följdangivande (så att) eller avsiktsavgivande (för att) räknas med i analysen 

(Reichenberg 2000:83, Hultman 2003:190f).  

Jag har även valt att undersöka lexikaliska uttryck som visar på orsak-verkan-samband. T.ex. 

innebär, leder till, gör att, medför och beror på (Reichenberg 2000:83, Ransgart 2003:8). 

Även så kallade konditionala satsfogningar räknas in då de visar på explicit kausalitet.  Denna 

typ av konnektion kan betraktas som villkorsmarkörer och utgörs för det mesta av om, som i 

meningen: om bussen inte kommer snart blir jag försenad till jobbet (Reichenberg 2000: 85) 

Nyström 2001: 102) 
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5 Resultat 

 

I detta avsnitt redovisas först resultaten från den mindre läsbarhetsundersökningen. Därefter 

redovisas resultaten av respektive analyskategori som mäter graden av röst och sist redovisas 

förekomsten av explicit kausalitet i texterna. Allra sist sker en sammanfattning av 

undersökningens resultat 

 

5.1 LIX-värde, genomsnittlig meningslängd och antal långa ord  
 

För att kunna ge en indikation på läsbarheten i de analyserade texterna har texternas 

genomsnittliga meningslängd, antal långa ord och LIX-värde beräknas. Dessa värden återges i 

Tabell 2. Medelvärdet visar på en genomsnittlig beräkning för värdet hos samtliga tre texter ur 

vardera tidning.   

 

Tabell 2. Lix-värde, genomsnittlig meningslängd och antal långa ord  

                   8 SIDOR Sesam 

 Text 1 Text 2 Text 3 Medel-

värde 

Text 1 Text 2 Text 3 Medel-

värde 

Antal ord 97 249 243 196 72 473 299 281 

Genomsnittlig 

meningslängd 

9,7 11,32 9,35 10,12 10,29 11,24 12,46 11,33 

Antal långa ord, 

>6 tecken (i  %) 

17 

(17,5 %) 

43 

(17,3 %) 

42 

(17,3%) 

-

(17,3%) 

14 

(19,4%) 

95 

(20,1%) 

43 

(14,4 %) 

- 

(18,0%) 

LIX-värde 27 29 27 27 30 31 27 29 

 

 

Resultaten av denna minimala läsbarhetsundersökning visar att texterna från Sesam generellt 

sett präglas av mindre läsbarhet än de i 8 SIDOR. Samtliga texter kan emellertid betraktas 

som lättlästa utifrån de LIX-värden som de uppmäter då de befinner sig på en nivå som enligt 

referensvärdena innebär att texterna är lättlästa (se avsnitt 3.1.2 Läsbarhet och begriplighet). 
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Samtliga tre texter ur 8 SIDOR har ett LIX-värde som kan betraktas som mycket 

lättlästa/barnboksnivå medan endast Text 3 i Sesam befinner sig på denna nivå. De andra två 

texterna i Sesam bör enligt referensvärdena klassas som lättlästa/skönlitteratur, 

populärtidningar. Ingen av texterna är i närheten att uppnå de LIX-värden som är typiska för 

en normal tidningstext (40 - 50).  Även gällande genomsnittlig meningslängd kan man se att 

läsbarheten utifrån denna aspekt är något lägre för Sesam. Det bör dock påpekas att korta 

meningar inte alltid leder till att texterna blir lättare (se avsnitt 3.6 Lättläst). Gällande andel 

långa ord är resultaten ungefär lika för de båda tidningarna. Den högsta och lägsta andelen 

långa ord återfinns i Sesam där den längre artikeln (Text2) har störst andel långa ord med 20,1 

% och där den mer personligt präglade ”ledaren” (Text 3) har lägst andel med 14,1 %. 

Sammanfattningsvis kan sägas att läsbarheten gällande samtliga texter är ungefär lika men 

att texterna ur 8 SIDOR är något lättare ur ett läsbarhetsperspektiv.   

 

5.2 Röst 
 

Jag har valt att redovisa resultaten genom att gå igenom en analyskategori i taget. Syftet med 

detta är att kunna jämföra tidningarna men också att se om det finns någon skillnad i den 

enskilda tidningen beroende på artikelns karaktär, dvs. om texten är kortare (Text 1), något 

längre (Text 2) eller mer personligt präglad (Text 3).  

 

5.2.1 Aktivitet 

I detta avsnitt presenteras texternas grad av aktivitet genom avsnitten Förhållandet mellan 

statiska och dynamiska verb och Passivkonstruktioner.  

Förhållandet mellan statiska och dynamiska verb 

Fördelningen mellan antal statiska och dynamiska verb är i samtliga texter väldigt jämn men 

med en något större andel statiska verb, vilket visas i Tabell 3. De medelvärden som visas i 

tabellen har beräknats via det sammanlagda antalet förekomster av statiska/dynamiska verb 

dividerat med det totala antalet verb i samtliga tre texter från vardera tidning. 
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Tabell 3 Förhållande mellan statiska och dynamiska verb i procent  

8 SIDOR Sesam 

 Text 1 Text2 Text3  Medel-

värde 

Text 1  Text 2 Text3 Medel-

värde 

Statiska verb 60 % 50 % 56,2 % 54,3 % 56,3 % 50 % 61,5 % 54,3 % 

Dynamiska verb 40 % 50 % 43,8 % 45,7 % 43,7 % 50 % 38,5 % 45,7 % 

 

Den största andelen statiska verb (61,5%) har uppmätts i Sesam: Text 3, dvs. den text där 

chefredaktören kommenterar nyhetshändelsen om den eventuella lagförändringen gällande 

konstgjord befruktning av ensamstående kvinnor. Den lägsta andelen statiska verb (50 %) 

återfinns i den längre nyhetsartikeln (Text 2) i både 8 SIDOR och Sesam. Allra oftast utgörs 

de statiska verben av vanliga verb som är, vill, kan eller har.  

Passivkonstruktioner 

Den andra dimensionen som beräknats gällande aktivitetsgrad är förekomsten av 

passivkonstruktioner. I Tabell 4 ses hur många sådana som förekom i de olika texterna. 

 

Tabell 4 Antal förekomster av passivkonstruktioner 

 

8 SIDOR Sesam 

 Text 1 Text 2 Text 3 Totalt Text 1 Text 2 Text 3 Totalt 

Passiv-

konstruktioner 

0 1 3 4 0 2 0 2 

 

I 8 SIDOR förekommer följande passivkonstruktioner: ändras, sätts, sprutas och användas. I 

Sesam förekommer endast passivkonstruktionen föddes (2). Siffran inom parentes beskriver 

hur många gånger ordet förekommer totalt i den aktuella tidningen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att graden av aktivitet är ganska hög gällande 

samtliga texter.  När det gäller förhållandet mellan statiska och dynamiska verb är det ungefär 

lika mellan tidningarna och mellan texterna. Gällande passivkonstruktioner förekommer 

sådana i mycket liten utsträckning. Förekomsten är allra lägst i Sesam som därför i detta 

avseende kan sägas ha en högre grad av aktivitet.  



25 

 

 

5.2.2 Muntlighet 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten av analysen av texternas grad av muntlighet genom 

avsnitten informationstäthet, sammansatta ord samt ämnesspecifika ord. 

Informationstäthet  

Den första aspekten av muntlighet som studerats är alltså informationstäthet i termer av andel 

substantiv i texten. När det gäller genomsnittlig procentuell andel substantiv i texterna är 

dessa värden nästan identiska för de två tidningarna vilket visas i Tabell 5. 

Tabell 5 Procentuell andel substantiv  

8 SIDOR Sesam 

 Text 1 Text2 Text3  Medel-

värde 

Text 1  Text 2 Text3 Medel-

värde 

Andel substantiv  26,7 % 26,9 %  19,3 % 23,6 % 34,7 % 24,4 % 20,1 % 23,7 % 

 

Informationstätheten är allra högst (34,7%) i den kortaste artikeln, Sesam: Text 1 som endast 

består av 72 ord. Som lägst är informationstätheten i båda tidningarnas ”ledare” (Text 3) och 

allra lägst är den i 8 SIDOR med 19,3 %. 

Sammansatta ord  

Sammansättningar förekommer i liten utsträckning i båda tidningarna.  Det totala antalet 

sammansatta substantiv och fördelningen mellan de olika texterna visas i Tabell 6.   
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Tabell 6 Sammansatta ord 

 

8 SIDOR Sesam 

 Text 1 Text 2 Text 3  Totalt Text 1  Text 2 Text3 Totalt 

Antal sammansatta 

ord 

3 7 4 12 3 13 6 22 

Andel sammansatta 

ord i procent 

0,3 % 0,3 % 0,2 % - 0,4 % 0,3 % 0,2 % - 

 

De sammansättningar som förekommer i 8 SIDOR är: partiledare (2), nystart, partiledare, 

singelkvinnor (3), utomlands, riksdagspartier, regeringspartier, ensamstående, barnvänligt, 

skattebetalare, provrörsmetoden, skattepengar.  

Sammansättningarna som förekommer i Sesam är: opinionsundersökningar, partisekreterare, 

partiledare, sjukvården (2), ensamstående (4) , utomlands (3), in vitro-fertilisering
3
, 

provröret, barnuppfostran, styvmamma (2), styvpappa (4).  

Det förekommer alltså ett större antal sammansättningar i Sesam, men dessa utgörs oftare av 

samma ord, exempelvis förekommer ensamstående fyra gånger. Därtill bör det påpekas att de 

sammansatta orden oftare markeras och förklaras i Sesam. Ibland sker detta genom att ett 

bindestreck används för att markera att det rör sig om en sammansättning, som då ordet 

opinions-undersökning används i Text 1 eller första gången styv-mamma och styv-pappa 

används i Text 3. Man kan ifrågasätta huruvida styvmamma och styvpappa bör räknas som 

sammansättningar enligt den definition som görs i avsnitt 4.4.1 Röst, men då Sesam tycks se 

på ordet som en sammansättning så gör även jag det. De sammansatta orden förklaras också 

ofta med hjälp av den ordlista som medföljer varje text i Sesam. Användandet av bindestreck 

förekommer 1 gång i 8 SIDOR och detta sker vid den av Göran Hägglund anförda 

sammansättningen barn-vänligt.  

Ämnespecifika ord 

När det kommer till användandet av ord som är specifika skiljer sig detta ganska markant åt 

mellan de olika tidningarna. I båda tidningarnas artikel om Håkan Juholts avgång (Text 1) 

förekommer relativt många ord och uttryck som är förknippade med svensk politik och 

                                                 
3
 Förkortningen för in vitro-fertilisering (IVF) förekommer därefter 6 gånger.  
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socialdemokratin, så som partiledare, socialdemokrater och partisekreterare. I Sesam: Text 1 

används det fast sammansatta partikelverbet avgår för att beskriva att Håkan Juholt ska sluta 

som partiledare. Detta sker dels i rubriken: ”Håkan Juholt har avgått” och i meningen 

”Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt avgick i lördags”(Sesam: Text 1) Avgå kan 

klassas som ett specifikt verb och det är troligen ett nytt ord för många andraspråksinlärare. I 

8 SIDOR talas det istället om att Juholts tid som ledare var kort. Detta sker dels i rubriken: 

Juholts tid blev kort och i artikelns första mening: ”I bara tio månader var Håkan Juholt 

ledare för Socialdemokraterna.” (8 SIDOR: Text 1) Om själva beslutet att avgå står det i 8 

SIDOR: Text 1: ”I helgen gav han upp” och ”Nu slutar jag”. Den sista meningen är ett citat 

av Håkan Juholt.  

Det är i den text som behandlar inrikesnyheten om en eventuell lagförändring gällande 

ensamståendes rätt till konstgjord befruktning i Sverige (Text 2) som de största skillnaderna 

mellan 8 SIDOR och Sesam finns gällande aspekten förekomst av specifika ord. I artikeln ur 8 

SIDOR används i princip inga för ämnet specifika ord som exempelvis konstgjord befruktning 

eller insemination. Istället talar man i termer om att ensamstående kvinnor ska få hjälp att 

skaffa barn eller bli gravid. Som mest specifik är texten i den tredje meningen där det 

förklaras hur konstgjord befruktning kan gå till: ”Kvinnan kan få hjälp att bli gravid med 

spermier eller ägg från andra människor” (8 SIDOR: Text 2). Denna text (8 SIDOR: Text 2) 

innehåller emellertid många referenser till Sveriges politiska system vilket kan sägas ställer 

krav på specialkunskaper och i detta avseende kan texten sägas innehålla fackord. Kravet på 

att ha goda kunskaper om hur den nationella politiken är ordnad ökar i och med att texten inte 

tydliggör skillnaden mellan riksdag och regering och det faktum att de har olika legislativa 

uppgifter:”I många år har politiker från flera riksdagspartier velat ge även singelkvinnor 

möjlighet att skaffa barn. Först stoppade regeringen förslaget. Men nu har alla 

regeringspartier utom Kristdemokraterna kommit överens. Ensamstående kvinnor ska få hjälp 

att bli med barn hemma i Sverige” (8 SIDOR: Text 2. 

Vidare kan man se att 8 SIDOR: Text 2 också förväntar sig att läsaren har kunskaper om vilka 

partier som ingår i regeringen för att förstå meningen: ”Men nu har alla regeringspartier 

utom kristdemokraterna kommit överens.” Detsamma gäller i meningen ”Det här har lett till 

bråk i regeringen. Moderaterna, Centern och Folkpartiet går emot Kristdemokraterna.”. Här 

måste alltså läsaren själv göra inferenser för att texten ska bli begriplig.  
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I Sesam: Text 2 används ämnesspecifika ord i en ganska stor utsträckning och de gäller 

exempelvis båda genom specifika substantiv så som insemination och behandling, och genom 

mer specifika verb så som befrukta och adoptera. En del av de fackligt specifika orden 

förklaras emellertid med hjälp av faktarutor (insemination och in vitro-fertilisering, IVF) och 

ordlistan (barnuppfostran, befruktning, donator och ensamstående). Det kan också vara värt 

att notera att flertalet av de ord som kan betraktas som specifika eller ganska ovanliga (som 

ingenjör, livmodern) förekommer genom citering av Anna-Stina Strömbäck som själv har 

skaffat barn som ensamstående. Även i denna text förekommer Sveriges politiska system och 

läge men jag upplever att detta görs i mindre omfattning och att man inte är lika ”rörig” 

gällande vad som är vad i beskrivningen. Man förutsätter exempelvis inte att läsaren har 

förkunskaper om vilka partier som är med i regeringen genom att texten när den förklararar 

vilka partier som är emot det nya lagförslaget skriver: ”Kristdemokraterna, som är med i 

regeringen” (Sesam: Text 2). 

När det gäller Text 3 är förhållandet angående specifika ord som behandlar ämnet konstgjord 

befruktning snarast det omvända än vad som gäller för Text 2. I artikeln ur Sesam används i 

Text 3 färre specifika ord än i Sesam: Text 2. Men det förekommer också i denna text vissa 

ord som kan antas vara ovanliga och nya för en andraspråksläsare, t.ex. klinik, spermier och 

donator. Donator förklaras emellertid i ordlistan. I övrigt rör sig framställningen i Text 3 i 

Sesam mest kring familjekonstellationer och vanligt förekommande ord är föräldrar, barn, 

mamma, pappa, styvmamma och styvpappa. Som tidigare nämnt förklaras styvmamma och 

styvpappa i ordlistan.  

I 8 SIDOR: Text 3 förekommer flertalet ämnesspecifika ord som inte används i 8 SIDOR: Text 

2.  I Text 3 återfinns ord och uttryck så som: befruktat ägg, kvinnans livmoder, sperma 

sprutas in, konstgjort och provrörsmetoden. Därtill förekommer också de tämligen ovanliga 

sammansättningarna skattebetalare och skattepengar. 

 

5.2.3 Närhet 

 

Eftersom de olika texterna skiljer sig åt har jag gällande denna dimension av röst valt att 

presentera resultaten utifrån de respektive ”textparen” (Text 1, Text2 och Text3).   
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Närhet i Text 1 

Text 1 uppvisar inga större drag av närhet i någon av tidningarna. Det förekommer inga 

personliga pronomen som syftar på textjag eller textdu, inte heller används frågor, utrop eller 

uppmaningar. Det förekommer en del värderingar i texterna men dessa kan tolkas som ganska 

subtila. I 8 SIDOR: Text 1 betonas exempelvis att Juholts tid som partiledare blev kort i 

rubriken samt i meningen: Under sin korta tid blev Juholt mest känd för tvingas ta tillbaka 

saker han sagt (8 SIDOR: Text 1). I Sesam: Text 2 finns också vissa värderingar, t.ex. säger 

man att Juholt har: ”[…] gjort en del misstag som media har berättat mycket om” (Sesam: 

Text 1). Användandet av en del istället för exempelvis många kan ses som en värdering.  

 

Närhet i Text 2 

Inte heller gällande Text 2 uttrycks närhet på något särskilt tydligt sätt i vara sig 8 SIDOR 

eller Sesam. I 8 SIDOR: Text 2 återfinns ett perspektiv av närhet genom att texten drar 

slutsatser om sambandet mellan händelser och inblandades känslomässiga reaktioner på dessa 

händelser. T.ex. beskriver författaren hur ofrivillig barnlöshet kan leda till sorg för många 

människor. I texten framkommer tydligt Matti Ridenfeldts känslomässiga reaktion, glädje, 

över den nya lagen. Man kan även ana Göran Hägglunds frustration och oro över oenigheten 

inom regeringen samt angående lagförslagets konsekvenser. I Sesam: Text 2 saknas denna 

dimension av närhet eftersom det inte dras några slutsatser om hur de inblandade reagerar 

känslomässigt på det som beskrivs i texten. 

En sak som kan vara värt att notera när det gäller eventuella värderingar är utelämnandet av 

egentligt subjekt i meningen: ”Det har kostat mycket pengar” (8 SIDOR: Text 2). Genom att 

det inte framkommer att det är de ensamstående kvinnorna som fått betala kan läsaren troligen 

få en uppfattning om att det är någon annan som behövt betala, exempelvis staten. En annan 

intressant aspekt som gäller modalitet och vilket kan avslöja sändarens inställning är 

användandet av kan respektive ska. När situationen som gäller för barnlösa par beskrivs 8 

SIDOR: Text 2 används verbet kan i relation till de möjligheter till hjälp som finns för 

barnlösa par: ”De par som inte kan bli med barn kan få hjälp av landstinget. Kvinnan kan få 

hjälp att bli gravid…”. När det nya lagförslaget kommenteras i samma text används istället 

ska: ”Ensamstående kvinnor ska få hjälp att bli med barn hemma i Sverige” (8 SIDOR: Text 

2).  
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När det kommer till författarens värderingar i Sesam: Text 2 är de inte heller alltid särskilt 

tydliga. Jag tycker mig dock se att författaren till denna artikel försöker måla upp det som 

positivt att ensamstående kvinnor ska ha möjlighet att få hjälp att skaffa barn på konstgjord 

väg i Sverige. Det görs bland annat genom att lyfta in ett barnperspektiv genom att låta den 

ensamstående Anna-Stina Strömbäck beskriva hur hennes barn upplever det att endast ha en 

förälder: ”Samuel tycker inte att det är konstigt att inte ha någon pappa” och ”Anna-Stina 

Strömbäck säger att barnen behöver ha flera viktiga vuxna omkring sig. Själv bor hon nära 

sina föräldrar, som hjälper till och har bra kontakt med barnen” (Sesam: Text 2).  

 

Närhet i Text 3  

Närheten är betydligt starkare i Text 3 än i de andra två texterna. Allra starkast är 

närhetsperspektivet i texten ur 8 SIDOR.  

I 8 SIDOR: Text 3 finns ett starkt närvarande textjag som synliggörs både genom användandet 

av personligt pronomen och genom att dennes ställningstaganden och värderingar är väldigt 

framträdande i texten. T.ex. förekommer författaren som personligt pronomen som i 

meningen: ”Jag förstår människors längtan efter barn”. Här drar författaren också 

känslomässiga slutsatser vilket bidrar till att öka graden av närhet. Författaren talar också i 

termer av vi i texten, och syftar då till både textjag, och textdu och egentligen till alla som 

lever och betalar skatt i vårt samhälle, detta sker t.ex. i följande textavsnitt: ”Ibland måste vi 

välja vad våra skattepengar ska gå till […]Ska kvinnor själva betala för att bli med barn? 

Eller har vi i Sverige råd att bjuda på det” (8 SIDOR: Text 3). Även textduet är tydligt i 8 

SIDOR: Text 3 genom de många frågor som ställs i texten. Vid ett tillfälle tilltalar författaren 

läsaren direkt genom frågan: ”Vad tycker du?”.  Vid de andra sex tillfällena när frågor 

förekommer i texten ställs dessa emellertid inte lika tydligt till textduet utan är mer retoriska 

till sin karaktär, t.ex. ”Är det en mänsklig rättighet att få barn?” 

I Sesam förekommer också ett relativt starkt textjag i form av att författaren synliggör sig 

själv genom användandet av jag samt att dennes värderingar lyser starkt igenom. Jag upplever 

att textjaget också blir ganska privat genom att skribenten använder självupplevda exempel: 

”Jag växte upp med fyra föräldrar, mamma, pappa, styv-mamma och styv-pappa. Det tyckte 

jag var bra. Visst var familjen komplicerad ibland, men alla fyra föräldrarna gav sin bild av 

världen” (Sesam: Text 3).  
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Det finns dock en viss aspekt av modalitet i Sesam: Text 3, som i uttryck som ”Jo, så är det 

nog” och ”Tror jag i alla fall”. Textduet är inte lika starkt betonat som 8 SIDOR: Text 3 men 

det förekommer två retoriska frågor som jag tolkar som riktade till läsaren: ¨Men varför det, 

egentligen? och Men är det dubbelt så bra att ha fyra föräldrar som att ha två?(8 SIDOR: 

Text 3). 

Sammanfattningsvis kan närheten sägas vara ganska svag i Text 1 och 2 från de båda 

tidningarna. Det man emellertid kan se är att textjagets värderingar och attityder i viss mån 

framkommer i texterna. Text 3 präglas däremot i ganska hög grad av närhet genom att 

personliga pronomen som jag, du och vi samt språkhandlingar som utrop och frågor 

förekommer. Allra starkast är närhetsperspektivet i 8 SIDOR: Text 3. 

 

5.3 Kausalitet 
 

När det kommer till förekomsten av explicit kausalitet i de 6 nyhetstexterna har 

undersökningen kunnat visat på att denna språkliga variabel förekommer i begränsad 

utsträckning hos båda tidningarna. Det totala antalet förekomster av explicita 

kausalitetsmarkörer visas i Tabell 7.  

Tabell 7 Antal markörer för explicit kausalitet  

8 SIDOR Sesam 

 Text 1 Text2 Text3  Totalt Text 1  Text 2 Text3 Totalt 

Explicit kausalitet:  1 3 4 8 0 7 1 8 

 

Kausalitet markeras alltså explicit lika många gånger i de båda tidningarna. Eftersom texterna 

ur Sesam totalt sett innehåller fler antal ord kan explicit kausalitet dock sägas vara något 

mindre i denna tidning.  I texterna ur Sesam finns störst variation gällande förekomst av 

explicit kausalitet mellan texterna där Text 1 inte innehåller några kausala konnektorer medan 

Text 2 innehåller 7 stycken. Vilka olika kausalitetsmarkörer som förekommer i de olika 

texterna kan avläsas i Tabell 8.  
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Tabell 8 Förekomst av olika explicita kausalitetsmarkörer 

 

8 SIDOR Sesam 

 Text 1 Text2 Text3  Totalt Text 1  Text 2 Text3 Totalt 

För, för att l 2 2 5 0 2 1 3 

Så, så att 0 0 0 0 0 3 0 3 

Lexikala uttryck 0 l 2 3 0 0 0 0 

Konditionala 

satsfogningar 

0 0 0 0 0 2 0 2 

 

Kausalitetsmarkörer som Reichenberg utgår från och vilka inte förekommer i någon av 

texterna är: alltså, annars, därför, därför att, eftersom, trots att och även om (se avsnitt 4.1.2 

Röst och kausalitet).  

Allra vanligast är det att kausaliteten görs explicit med hjälp av de grammatiska uttrycken för 

att och för. Detta sker exempelvis i meningarna: ”Många svenska kvinnor har valt att åka 

utomlands för att få hjälp med att skaffa barn” (8 SIDOR: Text 2) och ”Hon valde IVF 

istället för insemination, för det kändes säkrare” (Sesam text 2).  Det finns en större variation 

mellan olika sambandsmarkörer i Sesam än vad det gör i 8 SIDOR då Sesam: Text 2 

innehåller totalt tre olika varianter av explicit kausalitet. Förutom att markera orsak-verkan 

med hjälp av för att och för, används här också de grammatiska uttrycken så att och så samt 

konditionala satsfogningar. Detta sker exempelvis i följande meningar: ”Men de flesta 

politiker i riksdagen vill ändra lagen så att kvinnorna kan bli befruktade i Sverige”, ” Jag är 

ingenjör, så jag gillar vetenskap och maskiner” och ”Om något blir fel kan man se varför det 

blev fel, förklarar hon” (Sesam: Text 2). Vid tre tillfällen görs kausaliteten explicit med hjälp 

av lexikaliska uttryck och det är i 8 SIDOR: Text 2 i meningen ”Det här har lett till bråk i 

regeringen” (8 SIDOR: Text 2) samt i 8 SIDOR: Text 3 via meningarna: ”De får hjälp att bli 

gravida genom att ett befruktat ägg sätts in i kvinnans livmoder” och ”Att göra en kvinna 

gravid genom att en läkare sprutar in sperma kostar 11 tusen kronor” (8 SIDOR: Text 3) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förekomsten av explicit kausalitet är tämligen 

sparsam hos de båda tidningarna. Den text som har starkast grad av explicit kausalitet är 

Sesam: Text 2 och det är också här som variationen mellan vilka sambandsmarkörer som 

används är som störst. Däremot kan explicit kausalitet överlag sägas vara mest frekvent i 8 
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SIDOR. Man kan också konstatera att variationen kan sägas vara ganska liten då de allra flesta 

orsakssamband som görs explicita, görs det med hjälp av de grammatiska uttrycken för att 

och för, så att och så eller med lexikala uttryck.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 

Resultatet av textanalysen visar på att samtliga texter innehåller tämligen starka drag av den 

språkliga variabeln röst, åtminstone när det gäller dimensionerna aktivitet och muntlighet. 

Aktiviteten kan tolkas som något högre i texterna ur Sesam som har en lägre andel 

passivkonstruktioner och muntligheten är i viss mån mer framträdande i 8 SIDOR som har 

färre sammansatta och ämnesspecifika ord överlag. Den tredje aspekten av röstbegreppet som 

undersökts är alltså graden av närhet och denna aspekt är betydligt starkare i den mer 

personligt präglade ”ledaren” (Text 3) ur respektive tidning och som allra starkast är närheten 

i 8 SIDOR: Text 3. För övriga texter finns inte särskilt tydliga drag av närhet.  

När det kommer till explicit kausalitet kan detta konstateras vara ganska svagt i samtliga 

texter. Som mest förekommande är explicit kausalitet i Sesam: Text 2 där det förekommer 7 

markörer som uttrycker orsak-verkan. Det förekommer rent kvantitativt lika många 

kausalitetsmarkörer i de båda tidningarna men eftersom mindre text analyserats ur 8 SIDOR 

kan den explicita kausaliteten anses vara något mer frekvent där.  Variationen mellan vilka 

uttryck för att markera kausalitet som används är emellertid störst i Sesam.  

 

 

6 Diskussion 

 

Trots den ovanstående redogörelsen för i vilken mån texterna uppvisar drag av röst och 

kausalitet återstår den mer övergripande frågeställning som utgörs av undersökningens syfte. 

Hur lätta är egentligen texterna att förstå ur ett andraspråksperspektiv?  
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I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit ur textanalysen i termer av hur 

resultaten kan anses påverka texternas svårighetsgrad ur ett andraspråksperspektiv. Jag 

kommer också problematisera huruvida det alltid är en fördel att texter är så lätta som möjligt 

och avslutningsvis kommer ett antal aspekter som jag noterat då texterna analyserats vilka kan 

vara intressanta att fördjupa sig i framtida undersökningar. 

 

6.2 Texternas svårighetsgrad ur ett andraspråksperspektiv 
 

Undersökningen har alltså kunnat visa att texterna i ganska hög grad innehåller dimensionerna 

aktivitet och muntlighet. Detta kan alltså tolkas som att texterna bör vara lätta vilket stämmer 

överens med den bild som läsbarhetsundersökningen gav indikationer på (se avsnitt 5.1 LIX-

värde, genomsnittlig meningslängd och antal långa ord). Man kan också i viss mån se att det i 

texterna finns en medveten strategi att skriva så att sådana variabler som försvårar förståelsen 

för andraspråksläsare minimeras. Vi kan t.ex. se hur det tycks finnas en ganska medveten 

strategi av att undvika sammansättningar hos båda tidningarna. Ofta kan man se hur sådant 

undviks genom exempelvis längre nominalfraser där man hade kunnat tänka sig en 

sammansättning, så som partiets styrande grupp, partiets ledning, partiets ledare. 

Graden av explicit kausalitet är som det redan konstaterats låg i de analyserade texterna. Den 

implicita kausalitet har inte analyserats i undersökningen men även om markörer som explicit 

markerar kausalitet är få så finns orsak-verkan samband med i texterna. Att dessa samband 

inte görs explicita ställer dock högre krav på läsaren att själv läsa in informationen vilket gör 

att svårighetsgraden bör öka för en andraspråksläsare. Man kan hävda att texterna, i syfte att 

bli mer lätta för en andraspråksläsare, mer frekvent borde markera kausaliteten explicit. 

Därtill kan man konstatera att de markörer för kausalitet som används kan betraktas som 

ganska svaga. Mest förekommande är för att och för samt så att och så. Mer specifika 

kausalitetsmarkörer som eftersom och därför att används aldrig i texterna. Eventuellt skulle 

detta kunna bero på att textförfattarna antar att den tilltänkte läsaren inte har kunskap om vad 

dessa formord betyder. Det jag däremot tror är att för den som har kunskap om sådana 

konnektivers betydelse blir den explicita kausaliteten än mer tydlig då dessa markörer 

specifikt uttrycker orsak och inte följd eller avsikt. 
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Ofta visar texterna ur 8 SIDOR upp något högre grad av röst och kausalitet och på så sätt kan 

texterna ur Sesam anses vara svårare att förstå för andraspråksläsare. I Sesam kan 

svårighetsgraden exempelvis sägas vara större då både förekomsten av sammansatta ord och 

ovanliga, ämnesspecifika ord är större. Denna bild bör dock problematiseras då sådana ord i 

större utsträckning förklaras i Sesam. Detta sker främst genom att bindestreck används och att 

orden förklaras i ordlistor och faktarutor.
4
 I 8 SIDOR förekommer ovanliga ord i betydligt 

mindre utsträckning i Text 1 och 2 medan det i Text 3 som utifrån graden av närhet kan 

betraktas som lättast förekommer många specifika ord som inte på något sätt förklaras. Att 

tidningarna skiljer sig åt så pass mycket gällande vilka ord som används och hur dessa på 

något sätt tydliggörs i texten menar jag kan tolkas som en effekt av att det faktum att de 

vänder sig till olika typer av lässvaga grupper.  

Sesam vänder sig som bekant främst till andraspråksläsare och detta blir exempelvis synligt i 

Sesam: Text 3. I denna text förklaras orden styvmamma, styvpappa och svika i ordlistan. För 

en förstaspråkstalare finns troligen inga behov av att sådana ord förklaras då de kan betraktas 

som tämligen vanliga och vardagliga medan dessa ord troligen kan vara ”nya” ur ett 

andrapspråksperspektiv. 8 SIDOR vänder sig alltså till lindrigt intellektuellt funktionshindrade 

vuxna vilka kan antas oftast har svenska som förstaspråk. Att man vänder sig till personer 

som antas vara väl etablerade i det svenska samhället och även i det svenska språket 

framträder exempelvis genom det faktum att läsaren ofta själv måste läsa in information 

mellan raderna, (dvs. göra inferenser) samt att det finns vissa krav på förförståelse vilka kan 

kopplas till en svensk kontext. Detta är fallet i 8 SIDOR: Text 2 där man i relativt stor 

utsträckning tar för givet att läsaren har grundläggande kunskaper om svensk politik. 

Detsamma sker i viss mån också i Text 1 där man talar om att: ”I bara tio månader var 

Håkan Juholt ledare för Socialdemokraterna. Juholt var den som skulle rädda partiet ur en 

kris. Men istället blev det tvärtom.” (8 SIDOR: Text 1). Här förväntas läsaren ha en 

förförståelse för att Juholt har varit Socialdemokraternas ledare samt att partier genomgår en 

kris. Textens krav på inferenser och bilden av att läsaren är förtrogen med vissa kulturella 

fenomen framträder också i 8 SIDOR: Text 3 där skribenten utgår från en slags bild av att det 

är självklart att det är ”vi skattebetalare” som kommer att få betala för den eventuella 

lagändringen. Jag upplever att detta resonemang är ganska så specifikt för en slags svensk 

diskurs och att de aktuella ordvalen kan skvallra om att man vänder sig till en person som är 

                                                 
4
 Huruvida användandet av bindestreck är en pedagogiskt lyckat metod eller ej låter jag ha osagt, men det går 

ändå att konstatera att användandet av denna strategi visar på ett försök att underlätta läsningen. 
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bekant med hur man ”kollektivt brukar” resonera i Sverige. En text som ställer många krav på 

förkunskaper och där läsaren själv måste läsa in information mellan raderna kan vara särskilt 

problematiska för andraspråksläsare som saknar förförståelse om sådant som ses som mer 

eller mindre ”självklart” i en svensk kontext. Denna dimension har alltså inte berörts särskilt 

mycket i analysen men krav på förförståelse skulle kunna påverka svårighetsgraden. 

 

6.3 Är lätt alltid bra? 
 

I de analyserade texterna förekommer alltså röst och kausalitet i varierad skala. Om dessa 

variabler stärktes skulle texterna, enligt de resultat som Reichenbergs studier visar på, bli 

ännu mer begripliga ur ett andraspråksperspektiv. Men är det ett egenvärde i sig att texterna är 

så lätta som möjligt? Låt mig illustrera med ett par exempel som hämtats ur analysen. 

En dimension som undersökts för att bedöma graden av aktivitet var alltså förekomsten av 

passivkonstruktioner i texten. Passivkonstruktionerna var sällsynta i båda tidningarna men de 

förekom. Man skulle kunna argumentera för att en text, för att bli ännu mer aktiv, skulle ha 

som ambition att inte använda några passivkonstruktioner alls. Men det finns dock ganska 

ofta goda skäl för att använda sådana konstruktioner även om de kan anses vara mer 

invecklade och mindre engagerande för läsaren. Som exempel på detta kan vi se att de två 

passivkonstruktioner som används i Sesam kan betraktas som nödvändiga. 

Passivkonstruktionerna i Sesam: Text 2 utgörs av samma verb (föddes) och de förekommer 

båda i meningen: ”I maj 2008 föddes Anna-Stinas son Samuel, och två år senare föddes hans 

syster Siri” (Sesam: Text 2). Om textförfattaren hade valt att göra dessa två verb aktiva hade 

det emellertid ökat graden av röst i texten, men det hade också varit ett ganska besynnerligt 

sätt att beskriva ett barns födsel. Meningen skulle exempelvis då kunna uttryckas som: I maj 

2008 födde Anna-Stina sin son Samuel och två år senare födde hon hans syster Siri. Rent 

grammatiskt är visserligen en omformulering möjlig, men frågan är huruvida det stämmer 

överens med hur man egentligen säger?  

Gällande passivkonstruktioner kan nästan det omvända problemet ses i 8 SIDOR: Text 3. I 

denna text används verbet sprutar i både passiv och aktiv form. Passivkonstruktionen återfinns 

vid en passage där textförfattaren talar om hur konstgjord befruktning går till: ”De får hjälp 

att bli gravida genom att ett befruktat ägg sätts in i kvinnans livmoder. Eller att sperma 
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sprutas in” (8 SIDOR: Text 3).
 
Några meningar senare används verbet i aktiv form i 

meningen: ”Att göra en kvinna gravid genom att en läkare sprutar in sperma kostar 11 tusen 

kronor” (8 SIDOR: Text 3). Här menar jag att det troligen hade varit lämpligare att använda 

passivkonstruktion också den andra gången då verbet används eftersom det är tämligen 

ovanligt och även ganska märkligt att tala om en sådan klinisk händelse i form av att det är en 

agent (läkaren) som aktivt utför handlingen (insprutandet).  

Denna undersökning utgår också från att en text är lättare då den innehåller få ovanliga och 

ämnesspecifika ord. Denna utgångspunkt är dock också värd att ifrågasätta. När jag som 

lärare i en klassrumssituation låter mina elever läsa olika typer av texter, så som lättlästa 

nyhetstexter, har detta troligen i syfte både att eleverna ska försöka förstå innehållet men 

också att läsningen ska bidra till språkutvecklingen. Läsmålet kan alltså sägas vara större än 

enbart förståelse. Men kan en alltför enkel text som bara innehåller sådant som läsaren redan 

känner till verkligen bidra till förbättrade språkkunskaper? För att ta ett exempel ur en av de 

analyserade texterna så kan vi se att begreppet ”avgå” kan betraktas som ganska svårt att 

förstå då det både är synnerligen specifikt och då det även är ett fast sammansatt partikelverb. 

Men det kan också argumenteras för att det är ett bra ord att lära sig då det faktiskt har ett 

väldigt specifikt användningsområde. Att använda specifika ord är också ett sätt att göra 

texten mer utmanande för läsaren och detta är enligt min erfarenhet väldigt viktigt i relation 

till andraspråksinlärning. Man måste ha texter och material som befinner sig på rätt kognitiv 

nivå för inlärarna. Sesam som vänder sig till andraspråksläsare är också den tidning som 

innehåller flest specifika och abstrakta begrepp men dessa förklaras ofta för läsaren med hjälp 

av exempelvis faktarutor och ordlistor. Jag menar att förekomsten av specifika ord som på 

något sätt förklaras, trots att det gör texten svårare, kan vara positivit då det troligen i större 

utsträckning bidrar till läsarens språkutveckling.  

I relation till frågan huruvida lätt alltid är lika med bra vill jag också ta upp graden av närhet 

till diskussion. Om det hade funnits en större grad av närhet i samtliga texter skulle texterna 

ha blivit ännu lättare enligt de resultat som Reichenbergs studier visar på. Jag vill dock ändå 

påstå att det hade varit ganska problematiskt i fall samtliga texter hade innehållit ett starkt 

framträdande textjag och haft en tydlig kommunikation med läsaren då detta är sådant som 

inte normalt sett sker i ”normala” tidningstexter. Om man skulle förstärka graden av närhet i 

någon av texterna, som jag har gjort här i 8 SIDOR: Text 1, skulle det t.ex. kunna låta som 

följer: 
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Vet du vem Håkan Juholt är? Han har varit Socialdemokraternas ledare i tio korta månader 

men nu har han bestämt sig för att sluta. Juholt var den som skulle rädda partiet ur en stor 

kris. Men istället blev det tvärtom förstår du. Under sin korta tid blev Juholt mest känd för att 

tvingas ta tillbaka saker han sagt. Allt färre socialdemokrater litade på honom. Jag tror att 

det var därför han valde att sluta.   

Oavsett huruvida en sådan text är lättare eller svårare att förstå så kan man konstatera att den 

inte längre helt påminner om en nyhetsartikel. Istället påminner texten mer om en mer 

personligt präglad tidningstext så som en krönika eller ett kåseri.  

Man kan alltså ifrågasätta huruvida det egentligen finns ett egenvärde i att texterna alltid är så 

lätta att förstå som möjligt. När nyhetstexter och andra texter används i undervisning som 

syftar till att utveckla inlärarnas språkliga kompetens finns självfallet andra syften med 

läsningen än enbart förståelse. Detta är något som lärare bör ta i beaktning när man väljer 

vilken typ av text som används i undervisningen.  

 

6.4 Slutord  
 

Denna undersökning kan enbart svara på frågan vilka drag texterna uppvisar gällande de 

språkliga variabler som anses underlätta förståelsen av texter ur ett andraspråksperspektiv. 

Den kan emellertid inte säga något om hur den faktiska förståelsen hos andraspråksläsare ser 

ut. Därför vore det intressant att genomföra en undersökning som syftar till att jämföra 

andraspråksinlärares faktiska läsförståelse av nyhetstexter. Det skulle därför kunna vara 

intressant att i en studie undersöka och jämföra andraspråksinlärares läsförståelse av texter ur 

8 SIDOR och Sesam. Det skulle också kunna vara intressant att göra liknande undersökningar 

där andraspråksinlärares förståelse av lättlästa nyhetstexter jämförs med förståelsen av 

”vanliga” nyhetstexter för se om det skiljer sig åt. 

Jag kan avslutningsvis också se åtminstone två dimensioner som skulle vara intressanta att 

jämföra mellan 8 SIDOR och Sesam men som inte har berörts i denna studie. För det första 

skulle det vara intressant att likt Ulla Ekvall (se avsnitt 3.2 Tidigare studier om röst och 

kausalitet) se huruvida texterna på ett mer övergripande plan hjälper läsaren att kunna skapa 

sig en förförståelse över texten som helhet, eller skapa en makrostruktur. Det jag har kunnat 
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notera i denna undersökning är att rubrikerna gällande Text 1 och 2 i Sesam är tydligare än 

rubrikerna i 8 SIDOR eftersom de bättre svarar mot innehållet i texterna. Text 1 och 2 i Sesam 

har rubrikerna: Håkan Juholt har avgått och Ensamstående kvinnor kan få hjälp att bli med 

barn i Sverige medan rubriceringen i 8 SIDOR är rubrikerna för motsvarande artiklar Juholts 

tid blev kort och Singelkvinnor ska få hjälp att bli med barn. Vidare gällande textens mer 

övergripande struktur kan man se att den längre texten ur Sesam, Text 2 inleds med en 

sammanfattande ingress medan detta inte förekommer i 8 SIDOR. Jag tror att det därför skulle 

vara intressant att se hur texter från 8 SIDOR och Sesam skiljer sig åt när det gäller 

makrostrukturen då detta också är något som påverkar läsförståelsen. 

För det andra skulle det vara intressant att jämföra de två tidningarna i termer av innehåll i 

stort. Detta för att se huruvida det faktum att 8 SIDOR och Sesam vänder sig till olika 

mottagargrupper synliggörs i vad man väljer att rapportera om. I uppsatsen inledning beskrevs 

den problematik som andraspråkslärare ställs inför vid val av material: att hitta texter som 

befinner sig på en lämplig nivå rent språkligt men som samtidigt inte har en för låg kognitiv 

nivå för den aktuella elevgruppen. Det faktum att 8 SIDOR vänder sig till en mottagargrupp 

som behöver texter som har en mindre kognitivt avancerad nivå borde rimligtvis framträda i 

texternas innehåll. Om så är fallet är det intressant att undersöka hur det kan problematiseras i 

relation till det faktum att texterna också används inom andraspråksundervisning med inlärare 

som inte har några intellektuella funktionsnedsättningar.  
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Bilaga 1 

8 SIDOR: Text 1 

 

Artikeln i sin helhet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brödtext: 

I bara tio månader var Håkan Juholt ledare för Socialdemokraterna. Juholt var den som skulle rädda partiet ur en 

kris. Men istället blev det tvärtom. 

Under sin korta tid blev Juholt mest känd för tvingas ta tillbaka saker han sagt. Allt färre socialdemokrater litade 

på honom.  

I helgen gav han upp.  

- Jag har gjort misstag som partiledare. Nu slutar jag. Jag vill inte stå i vägen för den nystart som både 

vårt parti och Sverige behöver, sade Håkan Juholt i söndags.  

Genast satte partiets styrande grupp igång att leta efter den som ska bli ny partiledare. 
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8 SIDOR: Text 2 

 

Artikeln i sin helhet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brödtext: 

Att vara barnlös är en stor sorg för många människor. De par som inte kan bli med barn kan få hjälp av 

landstinget. Kvinnan kan få hjälp att bli gravid med spermier eller ägg från andra människor. 

Men det har bara varit gifta par eller sambor som har fått den hjälpen. Inte singelkvinnor. Många svenska 

kvinnor har valt att åka utomlands för att få hjälp med att skaffa barn. Det har kostat mycket pengar.  

 

I många år har politiker från flera riksdagspartier velat ge även singelkvinnor möjlighet att skaffa barn. Först 

stoppade regeringen förslaget. Men nu har alla regeringspartier utom Kristdemokraterna kommit överens. 

Ensamstående kvinnor ska få hjälp att bli med barn hemma i Sverige. Det här har lett till bråk i regeringen. 

Moderaterna, Centern och Folkpartiet går emot Kristdemokraterna.  

- Det här är inte bra för vårt samarbete, säger partiets ledare Göran Hägglund.  

Han tycker att barn har rätt till både en mamma och en pappa som är med och delar på ansvaret.  

- Det här skapar inget barn-vänligt samhälle, säger Göran Hägglund.  

 

En som är glad över att lagen ska ändras är Matti Ridenfeldt. Själv åkte hon till Danmark och betalade totalt över 

100 tusen kronor för att bli gravid. Sommaren 2010 blev hon mamma till en dotter. Matti Ridenfeldt tycker att 

den nya lagen är mest viktig för barnen. 

 

- Idag är det här ett olagligt sätt att bilda familj. Då är det svårare att vara öppen och stolt över sin 

familj, säger hon till TT 
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8 SIDOR: Text 3 

 

Artikeln i sin helhet:  

 

 

 

 

  

Brödtext: 

Alla kvinnor kan inte få barn på vanligt sätt. De kan eller vill inte bli 

gravida genom att ha sex med en man. De kvinnorna behöver hjälp av 

läkare. De får hjälp att bli gravida genom att ett befruktat ägg sätts in i 

kvinnans livmoder. Eller att sperma sprutas in. I förra veckan blev det 

mycket prat om den här saken. Alla kvinnor ska ha samma rätt att bli med 

barn, tyckte politikerna i riksdagen. Även singelkvinnor ska kunna få barn 

på konstgjord väg. 

- Bra. Klart det ska vara rättvist, tänkte jag. 

Sedan började jag fundera. Är det en mänsklig rättighet att få barn? Är det 

en sjukdom att vara barnlös? När jag fick veta vad det kostar att göra 

kvinnor med barn på konstgjort sätt blev jag än mer fundersam. Är det 

självklart att vi skattebetalare ska betala? Forskare har räknat ut att det 

kostar 200 tusen kronor att göra en kvinna gravid med provrörsmetoden. 

Att göra en kvinna gravid genom att en läkare sprutar in sperma kostar 11 

tusen kronor.  

Jag förstår människors längtan efter barn. Självklart ska kvinnor få göra 

vad de vill för att bli med barn. Läkare ska hjälpa dem. Men för mig är det 

lika självklart att kvinnorna ska betala själva. 

Ibland måste vi välja vad våra skattepengar ska användas till. Vad är 

viktigast? Vad tycker du? Ska kvinnor själva betala för att bli med barn? 

Eller har vi i Sverige råd att bjuda på det? 
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Bilaga 2 

Sesam: Text 1 

 

Artikeln i sin helhet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brödtext: 

Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt avgick i lördags. Han har gjort en del misstag som media har berättat 

mycket om. Och opinions-undersökningar har visat att Socialdemokraterna får mindre och mindre stöd. Efter ett 

långt möte med partiets ledning bestämde Håkan Juholt att han skulle sluta. 

  

 Nu letar Socialdemokraterna efter en ny person som kan vara ledare. Partisekreterare Carin 

Jämtin leder partiet tills de hittar någon. Men hon vill inte bli partiledare på riktigt. 
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8 SIDOR: Text 2 

 

Artikeln i sin helhet: 
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Sesam: Text 2 

 

Brödtext: 

Idag får sjukvården inte hjälpa till att befrukta ensamstående kvinnor i Sverige. En del åker utomlands för att få 

hjälp att få barn. Men de flesta politiker i riksdagen vill ändra lagen så att kvinnorna kan bli befruktade i Sverige. 

Människor som inte kan få barn själva kan få hjälp av sjukvården. Några metoder som man använder är 

insemination och in vitro-fertilisering, IVF. 

 Idag kan bara par få hjälp att få barn med insemination och IVF i Sverige. Det är olagligt att ge 

sådan hjälp till ensamstående kvinnor. Kvinnor som vill ha barn ensamma kan åka utomlands och få behandling. 

Det är inte olagligt, men de måste betala själva. 

Anna-Stina Strömbäck berättar om hur hon fick sina två barn, Samuel och Siri. Hon hade haft flera förhållanden. 

Men hon hade inte träffat någon som hon ville ha barn med. När hon blev 38 år kände hon att det var dags. Först 

ville hon adoptera barn. Men det tar lång tid, och den som adopterar barnet får inte vara mer än 42 år. 

- Om jag adopterade ett barn skulle barnet inte kunna få något syskon, säger hon. 

Hennes syster föreslog att hon skulle åka utomlands för insemination eller IVF istället. Först ville hon inte, men 

så åkte hon i alla fall. Det blev flera resor, först till Riga och sedan till Danmark. Hon valde IVF istället för 

insemination, för det kändes säkrare.  

- Jag är ingenjör, så jag gillar vetenskap och maskiner. Man har mer kontroll när befruktningen sker 

utanför livmodern. Man kan se vad som händer i provröret. Om något blir fel kan man se varför det blev 

fel, förklarar hon. 

I maj 2008 föddes Anna-Stinas son Samuel, och två år senare föddes hans syster Siri. Samuel tycker inte att det 

är konstigt att inte ha någon pappa. 

- Han vet hur det var: mamma hittade ingen som kunde bli pappa, så hon åkte till en klinik i Danmark 

och fick hjälp. 

Nu vill de flesta politiska partier i Sverige ändra lagen. De vill att ensamstående kvinnor ska få hjälp med 

insemination och IVF i Sverige. Tidigare var Moderaterna emot det, men de har ändrat sig. Nu vill två partier i 

riksdagen ha kvar förbudet. Det ena partiet är Sverigedemokraterna. Det andra partiet är Kristdemokraterna, som 

är med i regeringen. De vill inte att ensamstående kvinnor ska få barn, och de vill helt förbjuda IVF med 

spermier från donatorer. Partiledaren Göran Hägglund säger:  

 

- I de fallen finns ingen pappa. Ingen som kan dela ansvaret med den ena föräldern. Det är väldigt olyckligt för 

barnet.  

Anna-Stina Strömbäck säger att barnen behöver ha flera viktiga vuxna omkring sig. Själv bor hon nära sina 

föräldrar, som hjälper till och har bra kontakt med barnen.  

-Och när jag behöver diskutera barnuppfostran pratar jag med min syster eller någon annan som kan peppa, säger 

hon. 
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Sesam: Text 3 

 

Artikeln i sin helhet: 

 

Brödtext: 

Femmis är en förening för mammor som har skaffat barn själva, utan 

pappor. De har gått till en klinik i ett annat land och fått spermier från 

en donator. 

I Sverige är det förbjudet att hjälpa kvinnor att få barn ensamma. Den 

hjälpen får man bara ge kvinnor som har ett förhållande. Man tänker 

att det är bättre för barnen att ha två föräldrar. Men varför det, 

egentligen? 

Sesam har talat med Anna-Stina Strömbäck som är medlem i Femmis. 

Hon tycker att det är viktigt att barn har bra föräldrar. Ett barn som 

växer upp med en förälder för att den andra har svikit kan få problem. 

Men att växa upp med en ensam förälder och aldrig bli sviken – det är 

en annan sak, säger hon. 

Jo, så är det nog. Men man måste ha någon annan vuxen att gå till om 

det inte fungerar med föräldern. 

  

 Jag växte upp med fyra föräldrar, mamma, pappa, 

styv-mamma och styv-pappa. Det tyckte jag var bra. Visst var 

familjen komplicerad ibland, men alla fyra föräldrarna gav sin bild av 

världen. Och saker som mamma inte förstod kanske min styvmamma 

förstod bättre, till exempel. Men är det dubbelt så bra att ha fyra 

föräldrar som att ha två? 

Jag vet en tjej som har en mamma, en styvpappa och en före detta 

styvpappa. När hon och hennes mamma bråkar brukar hon gå hem till 

sin före detta styvpappa. De kan prata om vad som har hänt, och hon 

får vara arg och lugna ner sig utan att någon bråkar. Det är också ett 

sätt att vara förälder. 

Tja, familjer kan se ut på många sätt. Och det viktiga är att föräldrar är 

bra föräldrar, inte om de är mammor eller pappor eller en, två, tre eller 

fyra. Tror jag i alla fall. 

 

 

4 (4) 


