
Frederik Denkvist 

SSA 247 

MDH, UKK 

 

1 

 

 

 

 

HÖG LÄSBARHET ELLER INTE? 
En jämförande analys mellan boken Ondskan och dess lättlästa version 

FREDERIK DENKVIST 

 

 

 

  

  

Självständigt arbete – 15 poäng Handledare: Karin Sheikhi 
 
Examinator: Marie Nelson 
 
Lärosäte: Mälardalens högskola 
 
Termin: HT19                                       År: 2019 
 

  

 



Frederik Denkvist 

SSA 247 

MDH, UKK 

 

2 

 

 

 

SAMMANDRAG 

_______________________________________________________ 

Författarens namn: Frederik Denkvist 

Titeln på arbetet: Hög läsbarhet eller inte? 

Ev. undertitel: En jämförande analys mellan boken Ondskan och dess lättlästa 
version. 

Titeln översatt till engelska: High readability or not? A comparative analysis 
between the book Ondskan and its easy-to-read version. 

 

År : 2019 Antal sidor: 37 

_______________________________________________________ 

Abstract 

Undersökningens syfte har varit att granska skillnaden i graden av läsbarhet mellan 
Ondskan och dess lättlästa version för att sedan utreda huruvida en text som klassas 
som lättläst har en hög läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv. Undersökningen 
utgick från sex kvantitativa variabler och en kvalitativ granskning för att granska 
nivån av läsbarhet. Resultatet visade att det utifrån läsbarhetsindex, ordfrekvens, 
sammansatta ord, fundamentslängd, textbindning, bisatser, samt en kvalitativ analys 
av samma händelse i de båda texterna, fanns en viss skillnad i läsbarhet mellan 
originalutgåvan och dess lättlästa version. Avslutningsvis kunde det dras en slutsats 
om att skriva om originalversioner av böcker till lättlästa versioner kan vara en 
komplicerad process. Dessutom kunde det dras en slutsats om att det i produceringen 
av lättlästa texter bör finnas ett samarbete mellan förlag, forskare och 
andraspråksläsare för att bästa möjliga resultat ska kunna skapas. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Myndigheten för tillgängliga medier (2017) fick under 2016 ett uppdrag om att skapa 
litteratur och samhällsinformation i lättlästa versioner för individer med svenska som 
andraspråk eftersom det anländer allt fler personer med invandrarbakgrund till 
Sverige. Migrationsinfo (2018) slår fast att mellan 2016 och 2017 fick Sverige en 
ökning på 14% av nya medborgare från andra länder. Skolverket skriver i Preliminär 
statistik om gymnasieskolans elever (2018) att en minskning med ungefär 30% har 
skett på språkintroduktions-programmet, men att det är bland de fem största 
programmen i den svenska gymnasieskolan. Även om det sker en minskning har den 
svenska skolan ändå ungefär 13 000 elever på språkintroduktions-programmet. 
Enligt Skolverkets (2018) statistik från läsåret 2018/2019 läser också ungefär 42 000 
elever gymnasiekurserna svenska som andraspråk 1, 2 eller 3. Eleverna som läser 
antingen språkintroduktionsprogrammet eller någon av de ovan nämnda 
gymnasiekurserna för svenska som andraspråk utmanas ofta i sin läsförståelse, vilket 
har gjort att det har skapats funderingar hos mig om hur de kan utmanas på en nivå 
som är nära deras egen proximala utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen 
grundar sig i att elever hjälper varandra med stöd av läraren (Flyman Mattsson 
2017:77). Valet av litteratur som inte är för svårläst men som ändå skapar ett 
läsintresse kan vara svårt för en lärare. Läsning av skönlitteratur är centralt i 
gymnasieskolans styrdokument för kurserna som berör svenska som andraspråk. I 
syftet för ämnet svenska som andraspråk skrivs det:  

”I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och 
skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till 
insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet 
att utveckla ett varierat och nyanserat språk.” (Skolverket, u.å.) 

Det ställs därför krav på läraren om undervisningens innehåll för att eleverna ska 
kunna tillägna sig de kunskaper som citatet ovan beskriver. Ett sätt att beröra de 
flesta av de kunskaperna är genom romanläsning. Under lärarutbildningens 
verksamhetsförlagda utbildning har det visat sig att lärare vid två olika övningsskolor 
som undervisar i ämnet svenska som andraspråk använder sig av lättläst litteratur. 
En roman som var ofta förekommande i undervisningen av elever med ett annat 
modersmål än svenska var den lättlästa versionen av Ondskan skriven av Jan Guillou 
och återberättad av Johan Werkmäster. Det är motiverat att undersöka och jämföra 
läsbarheten mellan Ondskan (1981) och dess lättlästa version (2008) eftersom det är 
en roman som används i undervisningen vid de båda skolorna. Det finns dessutom ett 
didaktiskt intresse i att en läsbarhetsanalys görs på de olika böckerna eftersom det är 
av vikt att veta huruvida den lättlästa versionen verkligen har en hög grad av 
läsbarhet eller inte. Därutöver kan undersökningen visa på vikten av att göra en 
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läsbarhetsanalys där flera variabler förekommer för att se över graden av läsbarhet 
hos såväl skönlitteratur som i samhällsinformation. 

Även om intresset i den här undersökningen ligger hos elever med svenska som 
andraspråk vänder sig lättläst också till andra målgrupper. Reichenberg och 
Lundberg (2008:15) anser att personer som är i början av sin läsutveckling, individer 
med dyslexi, personer med NPF-diagnoser så som ADHD och autism, eller andra 
funktionsvariationer är de grupper som har ett stort behov av att använda sig av 
lättläst. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att jämföra två texter med avseende på läsbarhet för 
att påvisa vad som bör tänkas på vid en omarbetning av en text till en lättläst version. 
Eftersom Ondskan är ett återkommande verk i undervisningssammanhang användes 
den som analysmaterial. Dessutom finns intresset av hur väl den lättlästa versionen 
av Ondskan håller en hög grad av läsbarhet gentemot andraspråksläsare, utifrån flera 
olika variabler, vilket leder fram till följande frågeställningar: 

• Vilka är skillnaderna i läsbarhet mellan originalutgåvan av Ondskan och dess 
lättlästa version? 
 

• Har Ondskans lättlästa version dessutom en hög grad av läsbarhet gentemot 
andraspråksläsare, utifrån variablerna läsbarhetsindex, ordfrekvens, 
sammansatta ord, fundamentslängd, textbindning, bisatser, samt den 
kvalitativa analys där samma händelse i de olika böckerna jämförs, som 
presenteras i undersökningen? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I kapitlet redogörs det för undersökningens bakgrund för läsbarhet, lättläst, samt ur 
ett andraspråksperspektiv. Redogörelsen behandlar återkommande begrepp och 
termer tillsammans med vad lättläst samt innebörden av läsning på ett andraspråk 
betyder. Dessutom kommer förklaringar om vad ett andraspråk är, innebörden av 
textanalys, samt en förklaring till böckerna som har valts att presenteras. Därutöver 
kommer det i avsnitt 2.3 att redogöras för den tidigare forskning som har använts 
som grund för analys av texterna. I det avslutande avsnittet kommer det att 
presenteras en sammanfattning av den tidigare forskningen tillsammans med hur 
den kan kopplas till arbetets process. Kapitlet kommer att behandla bakgrund och 



Frederik Denkvist 

SSA 247 

MDH, UKK 

 

7 

 

tidigare forskning språkvetenskapligt, men också didaktiskt i vissa avseenden 
eftersom läsbarhet också kan kopplas till lärande.  

2.1 Flerspråkiga elevers läsförståelse 

Läsförståelse och läsbarhet är två begrepp som är återkommande under 
granskningen. Termerna är nära kopplade till varandra, men i undersökningen 
behandlas de i olika avsnitt. Grunden till förståelsen av löpande texter ligger i 
läsningen och därför kommer det i följande avsnitt att förklaras vad läsförståelse för 
flerspråkiga läsare innebär.  

En stor del av elevers lärande i skolan ligger i läsningen. Reichenberg (2014:11) anser 
att inlärningsprocessen i skolan är byggd på att en elev inhämtar kunskap från 
skönlitteratur och läroböcker och en hög läsförståelse är en tillgång i de flesta 
skolämnen. Andraspråkselever med problem att förstå olika typer av texter tenderar 
att hamna i en negativ nedåtgående spiral, eftersom de vanligtvis utvecklar en dålig 
självuppfattning som i sin tur skapar ångest kring läsningen. En sämre 
självuppfattning kring läsningen skapar således en likgiltighet kring övriga uppgifter, 
eftersom en icke färdigställd uppgift ses som ett större misslyckande än en uppgift 
som inte är påbörjad (Reichenberg, 2014:11). Genom att inte påbörja en läsuppgift 
som anses vara språkligt svår, skyddar sig andraspråkseleven mot nederlag. 
Beteendet som eleven anammar skapar ännu en negativ spiral där individen inte 
presterar mot läromålen, vilket leder till ett outvecklat ordförråd. Till sist får eleven 
ett bristfälligt språk där det saknas en begreppsförståelse och bristfälliga kunskaper i 
de andra skolämnena (Reichenberg, 2014:12).   

Läsförståelse handlar både om textens läsbarhet och om läsarens läskunskaper, där 
det har konstaterats att det finns fyra drag att ta hänsyn till i frågan om läsförståelse 
(Reichenberg & Lundberg, 2008:27, Liberg, 2001:110). Författarna anser att en 
granskning av komplexitetsgraden hos sats- och meningskonstruktioner tillsammans 
med sammanbindningsmarkörer, läsarengagemang och textens handling uppvisar 
huruvida en text har hög eller låg grad av läsbarhet. Reichenberg (2000:18) och 
Liberg (2001:110) påtalar att det fortfarande kan uppstå problem i läsningen även om 
andraspråksläsaren har lärt sig att avkoda ord, eftersom det kan finnas en bristande 
förståelse för kontexten. Dessutom tolkas ord vid muntliga utbyten och vid skriven 
text olika. Reichenberg och Lundberg (2008:27) och Reichenberg (2000:18) påtalar 
att en lyssnare får hjälp av tonfall, gester, blickar, ansiktsuttryck och liknande vid 
muntlig kommunikation, medan det vid läsning endast finns ord med regler om hur 
de ska böjas samt vilken ordningsföljd de har. Den syntaktiska kunskapen blir således 
väsentlig vid läsning av en text.  
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”Att förstå en mening är emellertid inte bara fråga om syntaktisk bearbetning. Ta t ex följande mening: 
Polisen höjde handen och stoppade bilen. En sådan mening skulle kunna tolkas på olika sätt. Polisen 
skulle t ex kunna ha stoppat bilen med sin egen fysiska styrka. Men det troliga är att meningen 
framkallar en slags inre bild, ett scenario, där det är en förare som trampar på bromspedalen och som 
gör detta som en reaktion på att han/hon ser polisens höjda hand. En sådan tolkning inrymmer 
mycket information som inte alls finns i själva texten” (Reichenberg & Lundberg, 2008:27).  

I citatet ovan använder andraspråksläsaren sin vetskap om hur en polis arbetar i 
trafiksituationer, vilket visar att en text kan ses som en rad instruktioner för hur de 
egna erfarenheterna ska utnyttjas och hur vi kan utveckla dem. Reichenberg och 
Lundberg (2008:29) och Reichenberg (2000:19) anser att även om läsförståelse till 
stor del handlar om den språkliga bearbetningen, behöver andraspråksläsaren kunna 
tolka texten utifrån dess kontext där den språkliga bearbetningen används som ett 
analysverktyg där språkets regler ska finnas i åtanke. Resultaten från Reichenberg 
(2000) visar att även om orden finns automatiserade är det inte förrän 
andraspråksläsaren visualiserar händelsen som förståelsen för texten blir fulländad. 
När en text läses och tolkas skapas det ett inre händelseförlopp som visualiseras 
utifrån egna erfarenheter (Reichenberg & Lundberg, 2008:29, Reichenberg, 
2000:19).  

Kraschen (1981:102) anser att en text som ligger strax ovanför andraspråksläsarens 
förmåga skapar en optimal utveckling i läsningen. Vidare förklarar Reichenberg 
(2000:25) och Reichenberg och Lundberg (2008:31) att även om det finns kunskaper 
om en menings betydelse behöver andraspråksläsaren skapa sig förståelse för hur 
meningarna hör samman med koherenta drag, även kallat textbindning. Det finns 
dock texter där explicit information utelämnas, vilket gör att det ställs krav på 
andraspråksläsarens kunskaper i inferens. Vid inferens tolkar läsaren texten utifrån 
egna erfarenheter och tolkningsramar för att skapa en kontext i meningarnas 
betydelse.  Även om en stor del av läsförståelse handlar om språk och läsfärdighet 
behövs det också en kulturkompetens och egna erfarenheter kring ämnet för att 
kunna förstå kontexten av en text (Reichenberg, 2000:25, Reichenberg & Lundberg, 
2008:31). Vid brist på kulturkompetens och egna erfarenheter kring ämnet förklarar 
Reichenberg (2000:25) utifrån sitt resultat att läsförståelsen blir lidande. Därför 
behövs det mer än en analys av den språkliga uppbyggnaden av en text för att kunna 
avgöra graden av läsbarhet. Eftersom läsförståelse handlar om att text och läsare 
verkar tillsammans ska det tas hänsyn till de egna erfarenheterna i ämnet och målet 
andraspråksläsaren har med sin läsning (Reichenberg & Lundberg, 2008:32).   

2.1.1 Vad är en lättläst text? 

Reichenberg (2013:80) och Reichenberg (2008:63) förklarar att en lättläst text ska 
innehålla flera olika drag där layout tillsammans med textförenklingar, så som färre 
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adverb och konjunktioner är av stor vikt. Dessutom ska andraspråksläsaren kunna 
använda sina egna erfarenheter och tolkningsramar utifrån det lästa för att det ska 
klassas som lättläst. I följande avsnitt presenteras forskning om lättläst tillsammans 
med vad LL-förlaget som har skrivit Ondskans lättlästa version utgår från i sina 
omarbetningar av böcker.   

I paragraf 14 i språklagen (2009:600) står det skrivet att ”var och en som är bosatt i 
Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska.” Om svenskan 
ska finnas tillgänglig för alla behövs det också en svenska som är lättförståelig där 
lättläst svenska ses som ett hjälpmedel för det (Sundin, 2007:13). Reichenberg och 
Lundberg (2008:15) förklarar att det finns en stor målgrupp som är i behov av 
lättlästa texter. Däribland läsare med dyslexi och personer med NPF-diagnoser så 
som ADHD och autism. Därutöver belyser de individer som är i början av sin 
läsutveckling och till sist läsare med svenska som andraspråk, vilket kommer vara 
undersökningens fokus.  

Vid skapandet av en lättläst text är layouten ett viktigt inslag. Reichenberg (2013:80), 
Reichenberg och Lundberg (2008:63) och Statens Offentliga Utredningar (2013:36) 
förklarar att en layout där texten är vänsterställd, med ojämn högermarginal och 
innehåller radbrytningar som är frasanpassade gör att det skapas en naturlig paus 
där raden bryts. Dessutom är kortare kapitel med ett mindre textomfång och några få 
meningar per sida för att andraspråksläsaren inte ska känna att det blir övermäktigt 
att föredra i lättlästa texter. Därutöver ska teckenstorleken vara av det större slaget 
och texten ska ha ett större radavstånd än vad som anses vara vanligt. Resultat från 
SOU (2013) och Reichenberg (2013) tillsammans med publikationen från 
Reichenberg och Lundberg (2008) visar på att läsare i behov av lättlästa texter haft 
det lättare att ta till sig av informationen i texterna om layouten liknar det ovan 
beskrivet.  

När en lättläst text skapas behöver också språket förenklas. Reichenberg och 
Lundberg (2008:63) och SOU (2013:36) förklarar att textförenklingar sker genom 
användandet av aktiva verb och pronomen, tillsammans med fullständiga meningar 
innehållande endast huvudsatser och med varierande sambandsord. Dessutom ökar 
en texts läsbarhet om meningarna har få ord och om den inte innehåller för många 
långa ord. Petersen och Ostendorf (2007:72) förklarar att texter förenklas genom att 
använda färre adverb och konjunktioner och det ska dessutom inte användas för 
många synonymer samtidigt som metaforer ska uteslutas. En text ska också skrivas 
med rak handling istället för med tillbakablickar för att klassas som lättläst (SOU, 
2013:36). Eftersom det kan bli för mycket information att ta till sig för en 
andraspråksläsare betonar Reichenberg och Lundberg (2008) och SOU (2013:37) att 
endast ett fåtal karaktärer som befinner sig i situationer där det är lätt för 
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andraspråksläsaren att skapa kontext är att föredra i en lättläst text.  Vidare skriver 
Myndigheten för tillgängliga medier (u.å.) att den lättlästa texten ska utgå från 
läsarens erfarenheter och ha en röd tråd för att ”ta tag i läsaren direkt” (MTM, u.å.) 
för att läsaren inte ska tappa intresse. Resultatet från ovan nämnda utredningar, 
forskning och publikationer visar att andraspråksläsare har en fördel i sin 
läsförståelse genom textförenklingar av det här slaget.  

Om en text görs lättare att läsa utifrån olika kvantitativa variabler kan den också 
tappa sin personliga prägel. Beck, McKeown och Worthy (1995: 225) förklarar hur 
texter som istället för att ta avstånd från andraspråksläsaren faktiskt talar till läsaren 
får ett bättre resultat i läsningen. Verb som visar konkreta handlingar tillsammans 
med undvikandet av passiv form, satsförkortningar och konstruktioner där subjektet 
inte syns tydligt visar på vad Beck, McKeown och Worthy (1995:225) kallar för röst i 
en text, där röst menas att texten är mer åt det talspråkliga hållet. Dessutom behöver 
en lättläst text använda sig av dialoger och ord som är vanliga för 
andraspråksläsaren. Till sist behöver texten vända sig direkt till andraspråksläsaren 
genom att skapa ett samband mellan händelser i texten och huvudpersonens känslor 
och reaktioner kring den. Resultat från Beck, McKeown och Worthy (1995) visar på 
att texter med röst som ovan beskrivet i sig gav informanterna ett högre resultat vid 
läsförståelsetester. 

Ett bekymmer som kan uppstå med texter som anses vara lättlästa är att det kan 
finnas svårigheter i att skapa andra frågor än sådana som är kopplade till ren 
innehållsliga fakta (Reichenberg 2014:46). Frågor med innehållsliga fakta är frågor 
där facit finns direkt i texten utan att andraspråksläsaren behöver använda sig av 
inferens. Det vill säga att eleven ska kunna läsa mellan raderna och kunna tolka 
texten utifrån den egna slutledningsförmågan. Förutsättningarna för att en elev ska 
behärska en inferensfråga anser Reichenberg (2014:47) är att det finns olika typer av 
ord som kan användas som vägledning i texten. Dessutom skriver hon att texter som 
är korta och med avsaknad av bisatser ofta klassas som lättlästa vilket hon senare 
ifrågasätter och anser att om en text är orytmisk blir den svårläst. Vidare skriver hon 
att det är svårt att skapa ett intresse för en text som är avskalad och att läsaren ofta 
inte vill ta till sig den. Eftersom förenklingen av en text har en tendens att avlägsna 
förståelsestrukturer kan texten istället bli svårare kontextuellt. (Reichenberg 
2014:47). Dessutom hävdar en del forskare att textförenklingar utgör en risk att 
försena inlärningen i andraspråket eftersom förenklingar i ordförråd och grammatik 
visar ett språk som andraspråksläsaren inte stöter på i samhället (Reichenberg & 
Lundberg, 2008:25). Ett förenklat språk kan dessutom vara svårare att förstå för en 
andraspråksläsare än vad originalversionen är. Resultat från Crossley, McCarthy och 
McNamara (2007:17) visar att förenklade texter har en tendens att bli kortare och då 
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försvinner konnektiver, vilka binder ihop texten så att andraspråksläsaren kan skapa 
ett sammanhang. Även Crossley, Louwerse, McCarthy och McNamara (2007:27) 
skriver om hur förenklade texter visade på ett forskningsresultat med mindre 
mångfald och talspråklighet eftersom konnektiver har avlägsnats. En annan 
riskfaktor med lättläst är att korta meningar är lätta för utantillinlärning eftersom det 
inte är problematiskt att lagra texter med en skral kontext och återge dem med ett 
liknande innehåll. Att en person kan berätta flera händelser från en text behöver inte 
betyda att hen har förstått innehållet. Andraspråksläsare kommer ofta från länder 
som har en annorlunda uppfattning om vad som är kunskap, vilket ofta är 
utantillinlärning. Reichenberg (2014:47) anser att det finns en stor risk att elever som 
får texter som beskrivits ovan hamnar i ett utantillinlärande utan att förstå vad det är 
de har läst.  

2.1.2 Läsning på ett andraspråk 

Det talas eller skrivs inte enbart på svenska i Sverige. Först och främst finns de fem 
minoritetsspråken och dessutom används också engelska som ett andraspråk av 
många svenska invånare i och med att engelska används flitigt inom flertalet stora 
företag. Migrationsinfo (2019) skriver på sin hemsida att det i Sverige finns ungefär 
2.4 miljoner invånare med utländsk bakgrund i Sverige och att det talas ett annat 
språk än svenska av flertalet av dem. Ungefär 18.5% av eleverna i skolan är dessutom 
utlandsfödda eller har utlandsfödda föräldrar och det talas ungefär 160 modersmål i 
de svenska klassrummen.  

Ett av de mest betydelsefulla uppdragen skolan har är att se till att alla elever får 
förutsättningarna att lära sig läsa och förstå olika typer av texter (Reichenberg 
2014:7). Elever som är svaga i sin läsförståelse har ofta inte några problem med att 
avkoda orden, men har problem med att förstå innehållet i texten. Även om orden 
kan avkodas av en andraspråksläsare kan hen få problem med förståelsen eftersom 
det inte finns kulturella referensramar. McNeils (2012:66) forskningsresultat visar att 
bakgrundsinformation och kulturella referensramar hos både vuxna och unga 
andraspråksläsare är faktorer som spelar stor roll vid läsförståelsen i ett nytt språk, 
eftersom det hjälper andraspråksläsaren att skapa en mental bild av vad det är som 
läses. Vidare använder sig Reichenberg och Lundberg (2008:30) av följande citat för 
att visa på hur uteblivna referensramar kan ställa till det för en andraspråkstalare: 
”Sara var bjuden på kalas. Hon undrade om Elin skulle gilla en TinTin-bok. Hon 
skakade på spargrisen. Den gav inte ett ljud ifrån sig.”, för att sedan förklara att 
innehållet i texten är större än en lista med satser, och att textens tema handlar om 
att köpa en födelsedagspresent. Det står däremot inte skrivet direkt i texten, utan 
andraspråksläsaren behöver använda sig av inferens för att förstå innebörden. Om 
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andraspråksläsaren inte förstår temat kan hen inte heller skapa rätt inferens och 
därmed inte heller skapa en relation till TinTin som present och den tysta spargrisen. 
Om en andraspråkstalare som inte har erfarenheter av att vara på svenskt barnkalas 
och inte heller kan något om traditionerna med att ta med sig en födelsedagspresent 
som inhandlas med egna, sparade pengar hjälper det inte hur bra hen är på att läsa. 
Elever som inte besitter tillräckliga språkliga och kulturella kunskaper tillsammans 
med ett svagt ordförråd har svårigheter i att tillämpa ett effektivt läsande. Skolverket 
(2012:66) skriver i sin publikation att det är av stor vikt att läraren använder sig av 
inlärarens tidigare erfarenheter för att hitta passande texter. Dessutom visas det 
genom forskningsresultat från McNeil (2012:72) att om en elev har ett bristande 
språk kan kunskapen om de kulturella erfarenheterna hjälpa eleven att tillägna sig 
språket. Skolverket (2012:67) anser att om texter där eleven inte har tidigare 
erfarenheter kommer att behandlas behöver läraren finnas där som ett stöd för att 
skapa en förståelse för sammanhanget. Stöttningen hjälper eleverna att skapa 
inferenser. Om eleven får läsa litteratur som handlar om att fiska om hen inte har 
gjort det förut får eleven problem med att förstå kontexten. Det är viktigt att läraren 
talar med eleven för att få en förståelse om hen har de erfarenheter för att förstå den 
aktuella texten. Är läsbarheten svår i en text behöver läraren försöka hitta en annan 
text i samma ämne, men med ett lättare språk för att använda den som en ingång till 
den svårare texten (Skolverket, 2012:67).  

De elever som inte har undervisningsspråket som modersmål och som inte besitter de 
djupare kunskaperna i språket som förstaspråkstalare har får ofta en dubbel 
inlärningsbörda när texter ska läsas i undervisningen (Reichenberg 2014:59). De 
behöver skapa sig en förståelse för språket i läromedlet tillsammans kunskaper i 
ämnesinnehållet, vilket gör att de måste använda sig av mycket bearbetning för att få 
en förståelse för orden. Därför klarar inte vissa elever av att förstå djupet i texten. I 
forskningresultat som har tagits fram av McNeil (2012:72) och Skolverket (2012:66) 
skrivs det om andraspråksinlärning för nyanlända och att variationen i 
inlärningsprocessen mellan olika elever är stor, men att det tar ungefär fyra till åtta år 
innan de har tillägnat sig läskunskaperna på ett ordentligt vis. Därutöver visas det i 
forskningen att en andraspråksläsare behöver ha bakgrundskunskaper om ämnet för 
att göra läsningen lättare (McNeil, 2012:73). En andraspråkstalare som försöker lära 
sig ett nytt språk gör ofta ett dubbelt arbete genom att läsa på det nya språket. Dels 
genom elevens behov av att förstå sig på hur varje bokstav låter fonetiskt för att sedan 
kunna uttala ett ord, men också för att en förståelse kring ordet ska skapas. För att 
eleven ska kunna automatisera läsningen utan några avbrott för att söka upp nya ord, 
behöver hen också lära sig ordet utantill. Om det görs skapas också ett bättre flyt i 
elevens läsning (Skolverket, 2012:66). Vidare anser Skolverket (2012:66) att även om 
ett ord är fonetiskt lätt behöver det inte vara lätt att förstå. Om avkodningen blir 
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automatiserad genererar det också en högre läsuthållighet, vilket i sin tur resulterar i 
att eleven klarar av inferens mycket bättre. En bra avkodningsförmåga är dock inte 
likställt med en bra läsförståelse. Flerspråkiga elever är ofta duktiga på att avkoda 
ord, men har problem med läsförståelsen i alla fall. 

2.2 Läsbarhet 

Läsförståelse och läsbarhet kan tyckas gå hand i hand, medan undersökningen 
förklarar begreppen i två olika avsnitt. I undersökningens bakgrundskapitel förklaras 
läsförståelse utifrån individen, medan läsbarhet granskas utifrån texten. Begreppet 
läsbarhet används för att det ska kunna skapas en förståelse för huruvida en text är 
lätt- eller svårläst. I undersökningen granskas därför olika variabler som visar på 
graden av läsbarhet hos texter. Begreppet används inom textanalysen för att 
kvantifiera graden av läsbarhet i en text, vilket i sin tur skapar en kvalitativ förståelse 
för texten (Reichenberg 2000:17). Med de kvantifierbara metoderna skapas ett 
mätbart resultat på graden av läsbarhet, medan den kvalitativa metoden skapar en 
bättre förståelse för textens djup och läsbarhet.  

2.2.1 Läsbarhetsindex 

För att kvantifiera läsbarheten i en text skriver Reichenberg och Lundberg (2008:39) 
att läsbarhetsindex kan användas som en metod. Formeln som hädanefter kommer 
att benämnas LIX har utvecklats för att mäta graden av läsbarhet i olika texter. 
Meningslängd och långa ord har stor betydelse för läsbarhet och även om LIX är en 
formel för läsbarhet som för det mesta används i svenska studier får den också ett 
motstånd, eftersom ovanliga ord kan ha mindre än sex bokstäver och LIX räknar ut 
läsbarhetsindex utifrån hur många långa ord som finns i en text. Därutöver påtalar 
Reichenberg och Lundberg (2008:39) att LIX visar att en text som är skriven i 
preteritum (dåtid) anses vara svårare än en text som är skriven i presens (nutid) 
eftersom preteritumformen av ett ord ofta har fler bokstäver än ett ord i presens. LIX 
visar inte heller hur långt avståndet mellan subjektet och predikatet är. Om subjekt 
och predikat står nära varandra i en mening ökar läsbarheten, vilket LIX inte kan 
utläsa. Däremot påpekar Björnsson (1968) att alla långa ord och meningar inte är 
svåra utan att de är det i genomsnitt. LIX är inte heller till för att användas på 
enskilda meningar utan för att analysera färdiga verk. Björnsson (1968:89) har tagit 
fram en LIX-tolk, vilken markerar i vilken grad läsbarheten av ett verk har utefter 
läsbarhetsindex, och som lyder: 

 

 



Frederik Denkvist 

SSA 247 

MDH, UKK 

 

14 

 

 

20 – Mycket lätt 

30 – Lätt 

40 – Medelmåttig 

50 – Svår 

60 – Mycket svår 

Reichenberg (2000:160) betonar dock risken med att endast förlita sig på LIX-värdet 
då det finns andra variabler så som ordfrekvens, sammansatta ord, fundamentslängd, 
textbindning och bisatser, som spelar in på vilken läsbarhetsgrad en text kan ha.  

2.2.2 Ordförråd och ordfrekvens 

För att en elev ska få en förståelse för en texts innehåll behöver 95% av orden finnas i 
vokabulären (Nation, 2001:15). Därutöver anser Nation (2001:20) att en 
andraspråkstalare behöver ha mellan 15 000 och 20 000 ord i sin vokabulär för att 
inte behöva läsa utan några störande moment. Det betyder således att en slutsats kan 
dras att texter borde anpassas för andraspråkselever och att läraren ska välja lättlästa 
texter som innefattar vanligare ord. Eleven behöver dock en utmaning med okända 
ord eftersom en text utan okända ord inte ger ordförrådet någon bredd. Enström 
(2013:173) anser att om en elev har tillägnat sig ett ämnesrelaterat ordförråd kan hen 
läsa relativt obehindrat. Däremot får eleven svårigheter i ordförståelsen vid 
skönlitterära texter eftersom författare i stor utsträckning använder sig av ett helt 
annat ordförråd och många abstrakta ord. Samtida skönlitterära texter har dock ett 
vardagligt språk. Även om en elev inte behärskar alla ord betonar Enström (2013:173) 
att inläraren kan ha en nytta av att läsa, men att läsförståelsen ändå blir påverkad 
eftersom ordförståelse och läsförståelse är kopplade till varandra. Reichenberg 
(2014:36) skriver att skillnaden mellan elevers läsvana kan vara flera tusen timmar, 
vilket också visar skillnader i ordförråd mellan eleverna. Dessutom har elever med 
läsvana sen tidigare en tendens att fortsätta läsa mycket utan stöd och får på så vis ett 
ökat ordförråd. Har en elev ett stort ordförråd anser Reichenberg (2014:36) att det är 
lättare att få en förståelse för faktatexter eftersom de i stor utsträckning innehåller 
ord som inte används lika frekvent i det allmänna språket. En vuxen person har en 
tendens att inte förstå vilka ord som gör det svårt för en elev att förstå en text 
(Reichenberg, 2014:37). Ett ord som ohyra har för oss en självklar betydelse men för 
en elev med svenska som andraspråk kan det vara problematiskt att förstå. En 
situation där en elev fick läsa om hygien under 1800-talet blev oförståelig när hen 
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stötte på ordet ohyra. Eleven i fråga trodde att texten handlade om en hyra som inte 
var betald.  

Reichenberg (2014:37) ställer sig frågande till om eleverna endast ska få läsa texter 
som innehåller ord de redan känner till, för att sedan svara på frågan själv. Hon anser 
att om det är för många okända ord finns det en överhängande risk att eleven inte vill 
läsa något mer. Det är av stor vikt att texter innehåller förklaringar till ord som kan 
vara svåra att förstå i kontexten. Finns det en förklaring till de svåra orden blir 
sammanhanget lättare att förstå. En text med låg ordvariation blir således lättare att 
läsa än en text med hög variation av svåra ord (Reichenberg, 2014:37). Genom att 
räkna ut kvoten mellan antalet löpord, vilka är de ord som upprepas och lexikonord, 
som är ord som endast förekommer en gång, i en text kan det visa huruvida en text 
innehåller många olika ord eller inte. Metoden kallas för ordvariationsindex, vilket 
under resterande del av undersökningen kommer att benämnas OVIX. Om en text 
besitter ett OVIX-värde som är högt betyder det att den innehåller många ord som 
endast förekommer en gång, vilket i sin tur visar på att en text är ordrik och varierad. 
En text med ett lågt OVIX-värde behöver dock inte vara bra eftersom det finns en 
tendens till att den inte blir utförlig och att den upplevs vara tråkig (Reichenberg & 
Lundberg, 2008:44). Även om stödet för forskningen inom helordsmetoden, som 
utgår från att andraspråksläsaren ska känna igen skrivna ord, inte är övertygande 
hävdar vissa forskare att användandet av fler vanliga ord i litteratur hjälper elever att 
ta sig framåt i sin läsning eftersom de känner igen de hundra vanligaste orden med 
hjälp av ett ögonkast. När en bok ska läsas behöver läraren se över hur många ord det 
finns på en sida för att sen hur många högfrekventa ord som förekommer. Dessutom 
behöver läraren ta i beaktning hur hög andel av ord som är lätta att avkoda som 
förekommer i texten (Reichenberg & Lundberg, 2008:75).  

2.2.3 Sammansatta ord 

Ett sätt att definiera sammansatta ord är ”ord där leden har en annan betydelse än de 
har när de står som egna självständiga ord” (Westman 1974:79). Elever som läser 
svenska som andraspråk har en tendens att tycka att sammansatta ord är svåra att 
förstå. Ofta skapar vi nya ord genom sammansättningar i svenskan vilket i sin tur 
skapar längre ord än de grundord som finns (Reichenberg, 2014:35). När nya ord 
skapas blir de också ofta ovanligare än grundorden där en förstaspråkstalare har ett 
språkligt försprång i att förstå språkets struktur, vilket är en stor fördel när det ska 
skapas en förståelse av hur sammansättningar fungerar. Sammansatta ord skiljer sig 
dock avsevärt beroende på vilket texttyp som skrivs. Westman (1974:79) har gjort 
undersökningar där resultatet visar att tidningar och läroböcker innehåller 29% och 
26% sammansatta substantiv, medan broschyrer och debattartiklar innehåller 32% 
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och 19%. Dessutom har det gjorts undersökningar om sammansatta verb där 
Westman (1974:97) visar genom sitt resultat att de texter som har undersökts av 
henne innehåller ungefär 1.65% sammansatta verb. Det har dock inte gjorts någon 
undersökning på hur många sammansatta ord ett skönlitterärt verk har, men 
eftersom fyra olika texttyper med olika procentsatser har undersökts kan det ge en 
fingervisning om ungefär hur många procent ett skönlitterärt verk kan ha. Det skrivs 
också att en hög andel av sammansättningar visar på koncentration i språket, vilket 
visar på en låg grad av läsbarhet (Westman, 1974:97).  

2.2.4 Fundamentslängd 

Den del av en sats som är placerad före det finita verbet kallas för fundament. 
Fundamentet är en viktig del av det textuella sammanhanget i en mening och det 
visar hur ny information kan kopplas ihop med information som har presenterats 
tidigare i en text. Dessutom kan fundament användas för att visa vad som är viktigt i 
en text, vilket är något som lätt kan utebli om det inte finns en variation i 
fundamenten (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010:31). I det svenska språket måste 
det finita verbet hamna på andra plats när en påståendesats skapas. Det gör att en 
variation i fundamenten skapar en betydelse för ordföljdsvariationen i svenskan. Om 
subjektet hamnar först i en sats skapas något som benämns rak ordföljd, men om 
subjektet hamnar efter det finita verbet ger det satsen inversion. Vidare skriver 
Flyman Mattsson och Håkansson (2010:32) att Håkansson (2000) betonar att 
ungefär 40% av de vuxna modersmålstalarna i Sverige använder sig av inverterad 
ordföljd.  

I textsammanhang brukar det skiljas på lätta och tunga led där led är detsamma som 
fundament. Ett led med ett ord är lättare att läsa än ett led som har flera ord i grupp. 
Bisatser klassas som tunga led, medan huvudsatser med korta fundament klassas 
som lätta led. En text med lätta led kallas med andra ord högertung, medan en text 
med tunga led kallas vänstertung. En text som med övervägande vänstertunga 
meningar gör att det ställs ett högre krav på arbetsminnet hos andraspråksläsaren 
eftersom hen behöver komma ihåg vad som stod i början av meningen för att förstå 
helheten. Läsförståelsen är därmed påverkad av en text med allt för många 
vänstertunga meningar (Reichenberg 2014:38). Dessutom belastas arbetsminnet om 
en text innehåller flera långa meningar på rad. Genom undersökningsresultat visas 
det att den genomsnittliga fundamentslängden hos broschyrer, tidningar, läroböcker 
och debattartiklar har ett genomsnittsvärde på 3.1 ord per huvudsats (Westman, 
1974:155) 
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2.2.5 Textbindning 

Som tidigare nämnt har det i forskning om läsförståelse konstaterats att ett av dragen 
för att mäta läsbarhet är huruvida en text hålls samman av olika 
sammanbindningsmarkörer så som konnektorer och semantiska kedjor. 
Sammanbindningsmarkörer hjälper andraspråksläsaren att bygga en fortlöpande 
förståelse för textens betydelse (Liberg, 2001:110). Reichenberg (2000:48) betonar 
att en andraspråksläsares avkodning av en text handlar om den explicita 
textinformationen som sedan kombineras med de befintliga kunskaperna ”om ordens 
betydelser, språkliga restriktioner och sin allmänna kunskap om innehållet” 
(Reichenberg, 2000:48). Det gör att andraspråksläsaren behöver lära sig att urskilja 
den nya informationen för att försöka skapa ett samband med tidigare information. 
När läsningen fortsätter skapar andraspråksläsaren ett mentalt förråd av innehållet i 
texten. För att nå sin fulla potential i läsningen behöver andraspråksläsaren kunna se 
sambanden men också kunna tillämpa inferens. Om det misslyckas håller det tillbaka 
läsförståelsen (Reichenberg, 2000:48). Vidare betonar Reichenberg (2000:49) att 
flera olika orsaker kan bidra till att läsaren inte förstår sambanden i en text. Texten 
kan exempelvis ha bristande ledtrådar i otydliga referenser eller explicita 
satskonnektorer. Andraspråksläsaren kan också ha bristande kunskaper i språket 
vilket försvårar förståelsen av sammanhangssignaler.  

Även om en text omarbetas för att skapa en högre koherens anser Reichenberg 
(2000:49) att all information inte ska göras tydlig, utan att istället framhäva det som 
är av störst vikt i text för att orsakssambanden ska tydliggöras. Vid undersökningar 
som Reichenberg (2000:50) har gjort skriver hon att elever har lättare att minnas och 
förstå texter med hög koherens. Vidare har McNamara, Butler Songer och Kintsch 
(2013:18) uppvisat ett forskningsresultat som visar på att ökad koherens i 
naturvetenskapliga texter hade en positiv inverkan på andraspråksläsares 
läsförståelse. Därutöver visar deras resultat att en ökad koherens ger fler 
satskonnektiver och tydligare referensbindning som leder till att svåra ord förklaras 
på ett adekvat vis. Dessutom visar McNamara, Butler Songer och Kintschs (2013:47) 
resultat att ökad koherens innehållande satskonnetiver, hjälper elever med bristande 
språkkunskaper. Frågor rörande inferens och problemlösning fick en bättre 
svarsfrekvens i dessa mer koherenta texter än om eleverna läste en text med låg 
koherens. Reichenbergs (2000:33) resultat visar dock att korta meningar som står 
uppradade ovanpå varandra, vilket har förklarats som typiskt för lättläst i kapitel 2.2, 
kan vara svåra att förstå för en andraspråksläsare eftersom koherensen ofta 
försvinner.  



Frederik Denkvist 

SSA 247 

MDH, UKK 

 

18 

 

2.2.6 Bisatser 

Komplexiteten i ett språk har ett samband med i vilken omfattning skribenten 
interagerar syntaktiskt med informationen som finns i texten. Lagerholm (2008:126) 
anser att det visas på en viss stilnivå beroende på hur texten har tendenser i att rada 
korta huvudsatser efter varandra eller att använda sig av längre meningar som 
innehåller både huvudsatser och bisatser. Om det övervägande används samordning i 
satser kallas det för paratax, medan om det är övervägande underordning i språket 
kallas det hypotax. Paratax sägs vara ett typiskt drag för talspråk och lättare texter 
medan hypotax sägs vara typiskt för formella texter (Lagerholm, 2008:126).  Att 
granska om en text är parataktisk eller hypotaktisk anses vara ett kvantitativt mått 
som bestäms av bisatsfrekvensen. Bisatsfrekvensen kan mätas i antal bisatser per 
1000 ord, bisatser per grafisk mening eller bisatser per syntaktisk mening. En 
parataktisk text innehåller oftast få och enkla bisatser medan en hypotaktisk text har 
många och långa bisatser (Lagerholm, 2008:126). En text som uteslutande använder 
sig av korta huvudsatser efter varandra blir nödvändigtvis inte lättläst. Om en text 
skalas av för mycket till den grad att bisatser försvinner förlorar den sin rytm. För att 
rytmen ska finnas i texten behöver den innehålla både långa och korta meningar 
(Reichenberg 2014:47).  

3 Metod och material 

I följande kapitel redogörs det för undersökningens metod och material. Först 
kommer det att redogöras för böckerna, urval och böckernas innehåll för att sedan 
klargöra vilka metoder som har använts för undersökningen. 

3.1 Material 

Det material som används i arbetet är originalutgåvan av romanen Ondskan (1981), 
skriven av Jan Guillou och dess lättlästa version, omarbetad av Johan Werkmäster 
vid LL-förlaget år 2008. Svårighetsgraden på den lättlästa versionen av boken är 
enligt LL-förlaget klassad som deras nivå 2 av 3, vilket benämns som lättare. I de verk 
som klassificeras som lättare använder LL-förlaget (u.å.) enklare handlingar som är 
kronologiskt berättade. Dessutom förekommer det näst intill uteslutande 
huvudsatser i de verken. Vidare har de böcker som klassas som lättare speciellt 
många karaktärer, person- eller miljöbeskrivningar. Därutöver har deras texter med 
språknivå lättare kortare kapitel än originalutgåvan. Målgrupperna för LL-förlagets 
böcker är som nämnt i inledningen andraspråksläsare, läsare med dyslexi eller NPF-
diagnoser. Undersökningen har dock sitt fokus på svenska som andraspråk. Valet av 
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Ondskan och dess lättlästa version grundas i att de har använts vid två olika skolor 
med olika typer av program under den verksamhetsförlagda utbildningen i kurserna 
svenska som andraspråk vid olika gymnasieskolor. Den lättlästa versionen används 
inte bara i kurserna svenska som andraspråk på gymnasienivå, utan också vid 
undervisningen av nyanlända, vilket gör valet av litteratur ännu mer betydelsefullt. 
Undervisningen av nyanlända bedrivs på grundskolenivå och i kurser med svenska 
för invandrare, också kallat SFI, medan undervisningen av svenska som andraspråk 
på gymnasienivå är högskoleförberedande.  

3.1.1 Urval 

Med tanke på det lilla omfång uppsatsen har att förhålla sig till har 20 sidor av varje 
bok valts att analyseras. Vid analysen av LIX och OVIX har däremot 50 sidor valts ut 
för analys eftersom flera sidor kan ge en bättre helhetsbild av resultatet. LIX och 
OVIX analyseras via ett dataprogram och därmed blev det också lättare att skicka det 
på analys. De andra delar som ingår i undersökningen har analyserats manuellt. 
Anledningen till att valet föll på 20 sidor för alla variabler utom OVIX och LIX, där 
50 sidor analyserades, var dels att det gick att göra en generalisering av språket för 
resterande delar av böckerna, men också det begränsade utrymmet med plats och tid 
i uppsatsen.  

3.1.2 Böckernas handling 

Boken Ondskan är till viss del en självbiografi skriven av Jan Guillou, där 
huvudkaraktären Erik har vissa drag Guillou hade som barn. Boken utspelar sig i 
Stockholm på 1950-talet och Erik blir misshandlad av sin far medan hans mamma är 
rädd att säga ifrån. Efter en tid hamnar Erik på en internatskola som är inspirerad av 
en internatskola som finns i verkligheten. Boken belyser alla olika typer av relationer 
och hur det är att leva på ett internat. Den lättlästa versionen berättas i samma 
kronologiska ordning. För att förstå uppbyggnaden av de båda böckerna återges 
inledningarna i dem. 

Originalversionen av Ondskan: 

”Slaget träffade högt upp på höger kindben. Det var precis det han avsett när han 
vred huvudet några centimeter snett uppåt just som farsan slog. Här vid 
middagsbordet siktade farsan för det mesta på näsan och försökte träffa med en 
handledssnärt och baksidan av fingertopparna.” (Ondskan O:5) 

 

Ondskans lättlästa version: 
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”Det var en dag i mitten av september 1956. Erik var fjorton år. Han satt och åt 
middag med sina föräldrar. Han väntade på slaget. Han var beredd på att farsan 
skulle slå honom strax. Det dröjde ett par sekunder. Sedan höjde farsan handen och 
slog till Erik på kinden.” (Ondskan LL:5) 

Båda utdragen är inledningarna till vardera bok där O står för originalutgåvan och LL 
står för den lättlästa versionen. Som syns är inledningarna mycket olika men ska 
beskriva samma händelse.  

3.2 Metod 

I följande avsnitt förklaras de metoder som har använts i analysen av data. Till grund 
för analysmetoderna ligger den forskning kring läsbarhet som har presenterats i 
kapitel 2. De olika variablerna som presenteras kommer också att jämföras med 
varandra. Dessutom finns det en kvalitativ analysmetod för att komplettera de 
kvantitativa metoderna. I den kvalitativa delen undersöks en händelse i de olika 
böckerna för att tydliggöra vad som har omarbetats för att skapa en lättläst version av 
boken. Det finns många olika variabler för att mäta läsbarhet, men valet föll på att 
analysera läsbarhetsindex, ordförråd, ordfrekvens, sammansatta ord, 
fundamentslängd, textbindning och bisatser eftersom de har varit mest centrala i den 
tidigare forskning som har presenterats i kapitel 2. Variablerna kommer sedan att 
jämföras med varandra för att användas i en komparativ analys av böckerna. 
Denscombe (2018:212) anser att om ett forskningsarbete använder sig av såväl 
kvantitativa som kvalitativa metoder får den också ett mer fullständigt resultat.  

3.2.1 Läsbarhetsindex 

För att analysera LIX har de första 50 sidorna i vardera bok skrivits av ord för ord i 
ett worddokument för att sedan skickas in på analys via lix.se. Uträkningen av LIX 
följer den modell som Björnsson (1968) har tagit fram och som presenterades i 
avsnitt 2.2.1. Björnsson (1968:66) förklarar hur läsbarhetsindex ska räknas ut steg för 
steg som nedanstående: 

1. Räkna alla orden i texten (a), alla meningarna (b) och de långa orden (c). 
2. Dela (a) med (b). Det ger meningslängden (ml). 
3. Dela (c) med (a) och multiplicera med 100. Det ger procenttalet långa ord (lo). 
4. Lägg ihop ml och lo. Den till heltal avrundade summan är lix.  

LIX-tolken som nämns i avsnitt 2.1.1 kommer att användas för att mäta graden av 
läsbarhet enligt LIX. Måtten kan räknas ut för hand, men finns det ett intresse för att 
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räkna ut LIX kan det göras via hemsidan www.lix.se där ett program räknar ut LIX-
värdet. Undersökningens uträkning av LIX har skett via hemsidan www.lix.se. 

3.2.2 Ordfrekvens 

Med tanke på betydelsen av ett utvecklat ordförråd för en ökad läsförståelse har 
ordfrekvensen analyserats i båda böckerna. Utifrån resultatet från OVIX har 
undersökningen valt att lista de tio vanligaste orden i vardera text för att se om det 
finns några samband eller olikheter mellan texterna. I analysen av ordvariation har 
lexikonord gentemot löpord i texterna granskats. Hemsidan www.lix.se räknar utöver 
LIX-värde också ut frekvens av de ord som finns i texten. Orden som finns i de olika 
texterna visas i numerisk ordning från ett till tio utefter hur ofta de påträffas i 
texterna. Metoden har använts för att hitta de tio vanligaste orden. LIX hemsida 
räknar inte bara ut LIX-värde, utan också OVIX.  

3.2.3 Sammansatta ord 

I avsnitt 2.2.3 skrivs det att andraspråksläsare ofta kan stöta på problem vid läsning 
av sammansatta ord eftersom sammansättningar skapar nya ord som är längre än 
grundorden. Dessutom blir de nya sammansättningarna också ofta ovanliga i 
jämförelse med grundorden, vilket försvårar läsningen om det inte finns ett väl 
utbyggt ordförråd (Reichenberg, 2014:35). Vid analys av mängden sammansatta ord 
granskas hur många sammansatta ord det finns per 100 ord av de första 20 sidorna i 
vardera text.  

3.2.4 Fundamentslängd 

I avsnitt 2.5.5 nämns det att en svårläst text ofta har fundament som är långa, och 
blir så kallad vänstertung. En vänstertung text gör att det ställs större krav vid 
läsningen av en text. För att räkna ut ett mått på en genomsnittlig fundamentslängd 
har varje ord i huvudsatsernas fundament räknats. Orden i huvudsatsernas 
fundament har dividerats med antalet huvudsatser. Genom undersökningar visas det 
att den genomsnittliga fundamentslängden hos broschyrer, tidningar, läroböcker och 
debattartiklar har ett genomsnittsvärde på 3.1 ord per grafisk mening (Westman, 
1974:155). Med hjälp av ett exempel på en huvudsats kan det skapas en större klarhet 
i vad undersökningen kommer att behandla vad gäller fundamentslängd. ”Tjugofem 
rapp med klädesborsten var alltså nästan ingenting”, vilket visar att fyra ord står före 
det finita verbet var.  

http://www.lix.se/
http://www.lix.se/
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3.2.5 Textbindning 

I de båda böckerna har satskonnektivbindning som visar hur satser hör ihop 
undersökts. Nyström (2001:101) skriver att konnektivbindning omfattar 
konjunktioner, subjunktioner och en del adverb. Vanligtvis brukar satskonnektiverna 
delas in i olika grupper, vilka är: additiva, temporala, komparativa och kausala 
konnektiver. De additiva konnektiverna är ofta förekommande och markerade med 
ett och. Det finns också andra additiva konnektiver där läsaren får veta att något 
läggs till en sats. Vanligast är samt, även, också och dessutom. När två satser ska 
ordnas i tidsföljd används den temporala konnektionen, vilken oftast är vanlig i 
berättelser eftersom händelser sker efter varandra i kronologisk ordning. Vanligtvis 
används de temporala konnektiven sedan och sen, men också innan, efter det att, 
medan och under tiden. Vidare skriver Nyström (2001:102) att de additiva och 
temporala konnektiverna vanligtvis kan vara omarkerade i olika texter eftersom en 
van läsare har en underförståelse för att de finns där ändå. De komparativa 
konnektiverna behöver dock ha en explicit markering och bygger på jämförande. Den 
markeras ofta med som eller än. När orsaksamband ska placeras ut i texter används 
de kausala konnektiverna, där det som skrivs efter konnektiven ofta är något som 
hänger ihop med det som står före. De vanligast förekommande kausala 
konnektiverna är eftersom, därför att och om. Det har av Nyström (2001:101) 
undersökts ett flertal olika texter där det enligt hennes undersökning framkom att 
noveller hade 7.4 konnektiver per 100 ord, vilket är högre än 4.2 som debattartiklar 
vanligtvis har. Uppsatsen kommer att analysera de båda böckernas satskonnektiver 
per 100 ord på samma sätt som Nyström (2001:118) har gjort.  

3.2.6 Bisatser 

I analysen av bisatser har det räknats antal bisatser per grafisk mening, där en grafisk 
mening räknas till det som skrivs mellan stor bokstav och stort skiljetecken. Att det 
kan vara ett satsfragment eller en komplex mening har inte någon betydelse för vad 
en grafisk mening är (Melin & Lange, 2000:74). En bisats är en påbyggnad av 
huvudsatsen och inleds med exempelvis: så, att, så att, för att, medan, då, fastän, 
därför att, om, ifall, när, innan, eftersom, sedan, som eller så som. Antalet bisatser 
har dividerats med grafiska meningar i vardera bok. Olika texttyper har undersökts 
av Westman (1974) där det har konstaterats att lärobokstexter har en kvot på 0.5 
bisatser per grafisk mening, medan debattexter har 0.9 bisatser per grafisk mening.  

3.2.7 Kvalitativ analys 

Eftersom det inte endast är kvantitativa mått som visar graden av läsbarhet hos en 
text har det också gjorts en jämförelse av samma händelse i de båda böckerna. Här 
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har den första sidan i vardera bok valts ut för analys eftersom de båda reflekterar 
samma händelse och är ett anslag, där huvudkaraktären och vilken typ av berättelse 
som böckerna kommer handla om introduceras, utifrån den dramaturgiska modellen. 
Analysen har som utgångspunkt i vad som anses vara utmärkande för vad som är 
lättläst och vad som normalt är svårt för en andraspråksläsare, vilket är layout där det 
görs en analys om huruvida den lättlästa texten är vänsterställd och använder sig av 
radbrytningar som är frasanpassade. Dessutom kommer metaforer och förenklingar i 
form av borttagen koherens att analyseras. Med stöd från kapitel 2 har jämförelsen 
hittat sina utgångspunkter i vad som anses vara lättläst och vad andraspråksläsning 
har för innebörd. Därutöver har avskalning av information i den lättlästa versionen 
undersökts och jämförts med originalutgåvan, eftersom lättlästa texter har en 
tendens att förlora sin kontext (Reichenberg, 2014:47).  

3.3 Reliabilitet och validitet 

Denscombe (2018:350) betonar att projekt som arbetar med kvantitativa data som 
har 1000 enheter eller fler har en högre reliabilitet än projekt som använder sig av en 
lägre mängd data. Undersökningens materialomfång som ska analyseras innehåller 
över 20 000 ord. Vidare anser Denscombe (2018:386) att validiteten visar att rätt 
data har samlats in och är relevant i förhållande till frågeställningarna. 
Undersökningen granskar två böckers förhållande till graden av läsbarhet utifrån sex 
variabler, samt en kvalitativ analys utifrån frågeställningarna i avsnitt 1.1.  

4 Resultat 

I följande kapitel presenteras undersökningens resultat, där det först redogörs för de 
olika variablerna och där varje variabel presenteras i egna avsnitt. Tabeller har 
skapats för varje variabel för att tydliggöra resultatet. I slutet av kapitlet presenteras 
den kvalitativa delen av undersökningen.  

4.1 Kvantitativt resultat 

I följande avsnitt presenteras den kvantitativa delen av undersökningen. Varje 
variabel presenteras i ett separat avsnitt.  

4.1.1 Läsbarhetsindex 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat av läsbarhetsindex av de 50 
första sidorna i de båda böckerna.  
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Tabell 1: Läsbarhetsindex 

Variabler Original Lättläst 

Antal meningar (M) 1608 752 

Antal ord (O) 22575 6135 

Antal ord med fler än 
sex tecken (L) 

4692 903 

Genomsnittlig 
meningsländ 

(LM=O/M) 

14.04 8.16 

Andel långa ord 
(LO=L/0*100) 

20.78 14.72 

Läsbarhetsindex 
(LIX=LM+LO) 

35 23 

 

I tabellen visas det antal meningar, antal ord, antal ord med fler än sex tecken, 
genomsnittlig meningslängd, andel långa ord och slutligen läsbarhetsindex av de 
första 50 sidorna i både Ondskan och dess lättlästa version. Tabellen visar att det 
finns en stor skillnad i antal ord mellan originalet och den lättlästa versionen, vilket 
kan förklaras genom att den lättlästa versionen har ett större teckensnitt, större 
radavstånd och vänsterställd text med radbrytningar som är frasanpassade. Den stora 
skillnaden på ord gör också att det finns en skillnad i antalet meningar och 
genomsnittlig meningslängd. Enligt Björnsson (1968:69) är originalversionen klassad 
som lättläst med ett LIX på 35, medan den lättlästa versionen klassas som mycket 
lättläst med ett LIX på 23.   

4.1.2 Ordfrekvens 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat av ordfrekvens av de 50 
första sidorna i vardera bok.  
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Tabell 2: Ordfrekvens  

  Original   Lättläst 

 Ord Frekvens Ord Frekvens 

Numrering     

1. Och 845 Han 230 

2. Det 642 Erik 174 

3. Han 618 Att 155 

4. Att 591 Och 152 

5. I 495 Det 133 

6. Var 468 I 127 

7. Som 393 Var 103 

8. En 384 På 101 

9. På 348 En 96 

10. Med 291 Inte 91 

 

I tabellen visas de tio vanligaste orden i vardera bok, vilket visar att nio av de 
vanligaste orden i respektive bok är samma även om de hamnar på olika plats. 
Eftersom den lättlästa versionen är en återberättad version av originalet uppstår det 
inte någon förvåning att den har samma ord i sin topplista. Reichenberg och 
Lundberg (2008:75) påvisar att alla orden är högfrekventa och vardagliga. De ord 
som skiljer sig mellan böckerna är orden Inte och Med, vilka båda hamnar på tionde 
plats i båda böckerna.  

I tabell 3 visas skillnaden på OVIX och skillnaden i procent på antalet engångsord i 
de båda böckerna. Det skulle kunna förväntas att den lättlästa versionen har ett lägre 
OVIX och ett lägre procentuellt antal engångord än originalversionen, men så är inte 
fallet. Den lättlästa versionen innehåller ett högre OVIX och en högre kvot av ord som 
förekommer en gång i jämförelse med originalversionen, och betyder således att 
ungefär en tiondel av den lättlästa versionen består av ord som förekommer endast 
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en gång. Med tanke på att det är olika mycket ord i de olika texterna påtalar 
Reichenberg och Lundberg (2008:42) att det kan vara problematiskt att jämföra 
texterna vad gäller förhållandet mellan antal ord och ord som förekommer en gång. 
Det kan dock konstateras att originalversionen har ett större utrymme för 
upprepningar eftersom den innehåller mer text än den lättlästa versionen. Vid analys 
av OVIX har textens längd dessutom inte någon inverkan på resultatet. Originalet har 
ett OVIX på 47.79 medan den lättlästa versionen har ett OVIX på 53.63, vilket 
innebär att det inte är någon större skillnad mellan löpord och lexikonord, och att 
den lättlästa versionen har ett högre OVIX är originalutgåvan. Det visas också att den 
procentuella skillnaden mellan båda texterna är 5%, vilket betyder att det finns färre 
engångsord i originalutgåvan i jämförelse med den lättlästa versionen.  

Tabell 3: Ordvariation  

 Original Lättläst  

OVIX 47.79 53.63  

Antal ord 22575 6135  

Ord som 
förekommer en 

gång 

1389 692  

Kvot 0.06 = 6% 0.11 = 11%  

 

4.1.3 Sammansatta ord 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat av hur många sammansatta 
ord som förekommer på de första 20 sidorna i respektive bok.  

Tabell 4: Sammansatta ord 

 Originalversion Lättläst 

Antal sammansatta ord 1564 389 

Andel sammansatta ord i 
procent 

20% 14% 
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I tabellen ovan visas hur många sammansatta ord respektive bok har i de 20 första 
sidorna. Procentsatserna visar att originalversionen innehåller 20% 
sammansättningar i de 20 första sidorna av boken. Av resultaten att döma kan det 
således konstateras med hänvisning till kapitel 2.3.3 att båda böckerna har en hög 
grad av läsbarhet utifrån andelen sammansatta ord. 

4.1.4 Fundamentslängd 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat av fundamentslängd av de 20 
första sidorna i respektive bok.  

Tabell 5: Fundamentslängd 

 Antal fundament Antal ord i 
fundamenten 

Fundamentslängd 

Original 566 1034 1.82 ≈ 1.8 

Lättläst 356 488 1.37 ≈ 1.4 

 

I tabell 5 kan det utläsas att originalversionen av Ondskan har en genomsnittlig 
fundamentslängd på 1.8 ord och att den lättlästa versionen har en genomsnittlig 
fundamentslängd på 1.4 ord. Den genomsnittliga längden för olika typer av texter har 
enligt Westmans (1974:155) undersökningar hamnat på 3.1 ord, vilket visar att båda 
texterna har en lägre genomsnittslängd än vad som är vanligt. Båda texterna klassas 
således som högertunga texter, vilket visar på en hög grad av läsbarhet. Originalet 
och den lättlästa versionen skiljer sig med 0.4 ord per fundament, vilket inte är en 
markant skillnad.  

4.1.5 Textbindning 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat av hur många konnektiver 
vardera text innehåller per 100 ord.  

Tabell 6: Konnektiver per 100 ord 

 Original Lättläst 

Konnektiver per 100 
ord 

7.18 ≈ 7.2 2.24 ≈ 2.2 
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I tabellen kan det utläsas att originalversionen av Ondskan har 7.2 konnektiver per 
100 ord, medan den lättlästa versionen har 2.2. Med stöd från avsnitt 3.2.5 där det 
visas att noveller använder sig av 7.4 konnektiver per 100 ord, medan debattartiklar 
innehåller 4.2 konnektiver per 100 ord kan det dras en slutsats om skillnaden med 
avseende på läsbarhet mellan de två böckerna. Skillnaden mellan originalversionen 
av Ondskan och dess lättlästa version är därmed 5 konnektiver per 100 ord, vilket 
visar på att den omarbetade versionen är mer talspråklig än originalversionen och 
därför också lättare att läsa utifrån variabeln konnektivbindning.  

4.1.6 Bisatser 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat av bisatsfrekvens av de 20 
första sidorna i respektive bok. 

Tabell 7: Bisatsfrekvens 

 Grafiska 
meningar 

Bisatser Bisatser per 
grafisk mening 

Original 598 254 0.42 ≈ 0.4 

Lättläst 374 96 0.256 ≈ 0.3 

 

I tabellen kan det utläsas att originalversionen av Ondskan har en kvot på 0.4 
bisatser per grafisk mening och den lättlästa versionen 0.3 bisatser per grafisk 
mening. Det är således endast en skillnad på 0.1 bisatser per grafisk mening vilket 
inte är någon större skillnad.  

4.2 Kvalitativt resultat 

I följande avsnitt presenteras det kvalitativa resultatet av undersökningen. I det 
kvalitativa resultatet har samma händelse analyserats i de båda böckerna. 
Undersökningen görs för att ta reda på skillnaden i grad av läsbarhet mellan de båda 
böckerna. Jämförelsen har tagit stöd av avsnitt 2.1.1 och vad Myndigheten för 
lättillgängliga medier (u.å.), Reichenberg och Lundberg (2008), SOU (2013), samt 
Petersen och Ostendorf (2007) skriver om struktur och språk i lättlästa böcker.  
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Utdrag från Ondskan (O:5)  

Slaget träffade högt upp på höger kindben. Det var precis det han avsett när han vred 
huvudet några centimeter snett uppåt just som farsan slog. Här vid middagsbordet 
siktade farsan för det mesta på näsan och försökte träffa med en handledssnärt och 
baksidan av fingertopparna. Det gjorde inte ont när ett sånt slag träffade. Men det var 
en stum vit känsla att få det där retsamma slaget mitt på nosen. Hellre kindbenet.  

Farsan var stolt över slaget eftersom han inbillade sig att han kunde slå det snabbt 
och överraskande. Men för Erik som kände farsans alla slag och finter säkert som 
multiplikationstabellen var det lätt att upptäcka den där ryckningen under farsans 
högra öga som aviserade slaget. Vid middagsbordet kunde det i regel bara handla om 
en länge och väl annonserad örfil slagen med vid högersving eller också detta 
maskerade slag med handledssnärt från andra hållet som siktade på nosen. Det 
senare var mera avsett som en förolämpning än för att skada.  

Han hade utan svårighet kunnat luta huvudet tillräckligt långt bakåt för att farsan 
skulle missa helt. Men då fanns risken att gubbjäveln skulle tappa kontrollen och 
kasta sig rakt över bordet för att träffa med en vänsterkrok eller rak höger mot 
ansiktet. Porslin kunde gå sönder, i värsta fall kunde hela bordet välta. Då fick han 
skulden och det kunde förlänga eftermatenstryket med upp till en halvtimme.  

Därför gällde det att inte låta farsan missa helt när han slog sitt maskerade slag med 
handlessnärt. Det krävde disciplin och träning att bara vrida huvudet så långt att 
farsan missade nosen men träffade på kinden.  

-Jaha, sa farsan muntert, idag tar vi borsten och tjugefem rapp. 
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Utdrag från Ondskan lättläst (LL:5) 
 
DET VAR EN dag i mitten av september 1956. 
Erik var fjorton år. 
Han satt och åt middag med sina föräldrar. 
Han väntade på slaget. 
Han var beredd på att farsan skulle slå honom strax. 
Det dröjde ett par sekunder. 
Sedan höjde farsan handen. 
och slog till Erik på kinden. 
 
Slaget gjorde inte särskilt ont. 
Erik visste att det skulle bli värre sedan. 
Efter maten skulle han få mer stryk. 
Det fick han varje dag. 
 

- I dag blir det tjugofem rapp med skohornet, 
sade farsan. 
 
Farsan hade ett långt skohorn, 
som han brukade slå Erik med. 
 
 

I båda texterna beskrivs samma händelse fast med olika ord. Antalet ord som 
används i originalversionen är 276, medan det i den lättlästa versionen används 97 
ord. Händelsen beskrivs således med ungefär en tredjedels mindre text i den lättlästa 
versionen vilket tyder på att texten är avskalad. Den större skillnaden mellan 
originalutgåvan och dess lättlästa version är att i den lättlästa versionen har 
handlingen kortats ner. Det betyder således att originalversionen har ett större 
utrymme för upprepningar av ord. Skolverket (2012:46) anser att lättlästa böcker inte 
brukar innehålla metaforer och liknelser, vilket syns att den lättlästa versionen inte 
gör. I originalversion av Ondskan förklaras det utförligt om det utdelade slaget samt 
om hur Erik tänker kring det, medan det inte alls förekommer i den lättlästa 
versionen. Eriks tankar kring situationen vid middagsbordet förklarar också hans 
känslor, vilket är av vikt för att läsaren ska kunna skapa kontext och förstå varför han 
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agerar som han gör. Däremot anser Reichenberg och Lundberg (2008:63) att 
information som inte behövs för att läsaren ska kunna förstå handlingen kan 
avlägsnas från en text som ska omarbetas till lättläst. Vidare menar Reichenberg 
(2014:47), som nämnt i kapitel 2.1.2, att det är svårt att skapa ett intresse för en 
avskalad text, eftersom förenklingen har en tendens att avlägsna förståelsestrukturer.  

Händelsen som beskrivs i den lättlästa versionen är tämligen avskalad med korta 
huvudsatser som är ställda efter varandra. Om en text skalas av för mycket till den 
grad att bisatser försvinner förlorar den sin rytm. För att rytmen ska finnas i en text 
behöver den innehålla både långa och korta meningar (Reichenberg 2014:47).  I det 
stora hela får läsaren veta att Erik äter middag med sin familj och att han blir slagen, 
men på vissa ställen saknas det orsaksammanband. Exempelvis: ”-I dag blir det 
tjugofem rapp med skohornet, sade farsan.”, ställer krav på att läsaren ska kunna 
inferera för att kunna förstå och skapa kontext. Den lättlästa versionen innehåller 
även radfall som är anpassade utefter fraser. Användandet av radfall finns till för att 
hjälpa läsare som har svårt att upptäcka skiljetecken för att andningspauser ska bli 
mer naturliga. Dessutom blir texten luftigare av radfallet (Sundin, 2007:179). 
Kontexten i den lättlästa versionen kan bli svår att förstå för en andraspråksläsare 
eftersom texten är avskalad. Förenklade texter har en tendens att bli kortare och då 
försvinner konnektiver, vilka binder ihop texten så att läsaren kan skapa ett 
sammanhang (Crossley, McCarthy & McNamara, 2007:17). 

I den lättlästa versionen finns det dock verb som visar på konkreta handlingar, vilka 
kan ses med att ”han satt och åt middag”, ”han väntade på slaget”, ”han var beredd på 
att farsan skulle slå honom strax” och så vidare. Dessutom finns det inte någon passiv 
form i den analyserade delen av texten och inte några svaga subjekt där det inte 
tydligt framgår vem eller vad satsen handlar om, men det förekommer en hel del 
vanliga ord och dessutom en liten dialog. Därutöver finns det en händelse som 
utspelar sig, och även om det saknas ett orsakssamband, tydliggörs personens känsla 
till vad som hände. Beck, McKeown och Worthy (1995:225) visar i sina studier att 
texter med ovan beskrivna drag ofta har en högre grad av läsbarhet.  

Eftersom den lättlästa versionen är en omarbetad version av Ondskan berör båda 
böckerna ämnet relationer på olika vis. Relationer är något även en ovan läsare kan 
skapa kontext till utifrån egna erfarenheter. Oavsett om det handlar om 
familjerelationer, vänskap eller kärlek. Även om en familjemedlem inte blir 
misshandlad kan en läsare skapa kontext till händelserna i boken utifrån att den 
skapar en känsla kring misshandeln. Genom att läsaren skapar sig kontext till boken 
ökar också chansen till att läsaren tar sig an texten (Skolverket, 2012).  
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras först undersökningsresultatet utifrån frågeställningarna 
”vilka är skillnaderna i läsbarhet mellan originalutgåvan av Ondskan och dess 
lättlästa version?” och ” Har Ondskans lättlästa version dessutom en hög grad av 
läsbarhet utifrån läsbarhetsindex, ordfrekvens, sammansatta ord, fundamentslängd, 
textbindning, bisatser, samt den kvalitativa analys som presenteras i 
undersökningen?”. Därefter följer en metoddiskussion för att visa hur valet av 
metoder har problematiserats för att få ett rättvist resultat.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att jämföra likheter och skillnader i frågan om 
läsbarhet mellan boken Ondskan och dess lättlästa version. Eftersom Ondskan är ett 
återkommande verk i undervisningssammanhang användes den som analysmaterial, 
men för det stora hela gjordes undersökningen för att visa att flera olika variabler 
spelar roll i omarbetningen av en bok till en lättläst version. Vidare var syftet att 
undersöka huruvida läsbarheten förhåller sig till graden av läsbarhet eftersom texter 
med låg läsbarhet försämrar läsförståelsen och därmed också läsupplevelsen. 
Undersökningsresultatet visar på en viss skillnad i läsbarhet mellan Ondskan och 
dess lättlästa version, där den lättlästa versionen innehar en hög grad av läsbarhet i 
vissa avseenden, men en lägre grad av läsbarhet i andra. Intressant med 
undersökningsresultatet var hur variablerna bisatsfrekvens och ordfrekvens visade 
att den lättlästa versionen av Ondskan har en likställd eller lägre grad av läsbarhet än 
originalutgåvan, där resultat från Nation (2001), Westman (1974), samt Reichenberg 
och Lundberg (2008) visar annorlunda. 

LIX-värdet i de båda texterna visade att den lättlästa versionen höll en hög grad av 
läsbarhet i och med sitt värde på 23, medan originalutgåvan höll ett LIX-värde på 35. 
Björnssons (1968:59) LIX-tolken visar därmed att den lättlästa versionen har en grad 
av läsbarhet som klassas som mycket lätt, medan originalutgåvan klassas som lätt. 
Det är inte föga överraskande att den lättlästa versionen hade ett lägre LIX-värde 
eftersom den ska vara anpassad för läsare som är i behov av lättläst. Inte heller är det 
överraskande att originalutgåvan fick ett LIX-värde på 35 och lätt, eftersom det enligt 
LIX-tolken på www.lix.se skrivs att skönlitterära verk har ett värde på mellan 30 och 
40. Något som gör resultatet intressant är dock att det har valt att skapas lättlästa 
versioner av verk som redan klassas som lättläst via LIX-tolken. Valet av en lättläst 
version av ett verk som redan klassas som lättläst utifrån LIX skulle därmed kunna 
ifrågasättas. Därutöver kan resultatet av LIX-värdet visa att vissa böcker inte är i 
behov av en lättläst version. Det finns dock en avsevärt stor skillnad i antal ord 

http://www.lix.se/
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mellan Ondskan och dess lättlästa version, där originalutgåvan innehåller 22575 ord 
medan den lättlästa versionen har 6135 ord på de första 50 sidorna. Handlingen har 
dock kommit olika långt vid de 50 första sidorna i de olika böckerna med tanke på att 
den lättlästa versionen har ett större radavstånd och mindre text per sida. 
Reichenberg (2000:160) betonar risken med att bara förlita sig på ett lågt LIX-värde 
vid granskningar av läsbarhet hos en text. Därför har andra variabler också 
undersökts.  

De tio vanligaste orden som presenterades i ordfrekvensanalysen av de båda 
böckerna visade sig i det stora hela vara samma ord, sånär som på två ord. Det är inte 
ett överraskande resultat eftersom den lättlästa versionen är en återberättad version 
av originalet, och dessa ord är vanliga i de flesta texter, även om de hamnar på olika 
plats i frekvensordlistan. Alla ord som hamnade bland de tio vanligaste orden i 
frekvensordlistan är dessutom högfrekventa och vanliga (Reichenberg & Lundberg, 
2008:75). Något som var förvånande var dock skillnaden i andelen av engångsord 
mellan de båda böckerna. Den lättlästa versionen hade en högre andel engångsord än 
vad originalutgåvan hade, vilket visar att utifrån variabeln ordfrekvens har den 
lättlästa versionen en lägre grad av läsbarhet än originalutgåvan. Om en text ska 
anpassas för att bli lättläst behöver författaren använda sig av samma ord istället för 
synonymer, eftersom återkommande ord hjälper läsaren att inte behöva känna några 
tveksamheter kring betydelse (Sundin, 2007:178). Resultatet av OVIX visar således 
att den lättlästa versionen är aningen svårare utifrån den undersökta variabeln. 
Nation (2001:15) anser att en andraspråksläsare behöver förstå 95% av orden i en 
text för att kunna förstå den på djupet. Vid omskrivningar av originalutgåvor till 
lättlästa versioner kan det vara fördelaktigt att tänka på OVIX, för att läsaren ska 
känna igen 95% av orden och därför förstå texten på djupet.  

I analysen av antalet sammansatta ord visas det att det finns en skillnad på 6% 
mellan de båda böckerna, men att båda två ligger under eller precis på snittet för hur 
många sammansatta ord en debattartikel innehåller enligt Westman (1974:79). Det 
visar således att både Ondskan och dess lättlästa version håller en hög grad av 
läsbarhet utifrån variabeln sammansatta ord. Hade texterna istället haft ungefär 26% 
sammansatta ord, hade de haft en lägre grad av läsbarhet. Eftersom sammansatta ord 
kan olika ha betydelser beroende på om orden står ensamma eller tillsammans bör en 
lättläst text ha en låg andel sammansatta ord. Många sammansatta ord indikerar 
även på en hög informationstäthet i texten, vilket gör att den blir mer svårläst. Ett 
färre antal sammansatta ord indikerar på en talspråklig text som visar på att en text 
oftast är lättläst (Westman, 1974:97). För att anpassa en text till att bli lättläst anser 
Sundin (2007:178) att författaren bör tänka över ordval och använda sig av samma 
ord istället för att använda sig av synonymer. Om ett ord är återkommande 
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genomgående i en text anser hon att andraspråksläsaren inte behöver känna några 
tveksamheter om ordets betydelse.  

Den genomsnittliga fundamentslängden för olika typer av texter har enligt tidigare 
forskning ett snitt på 3.1 ord (Westman, 1974:155). Ondskan har en genomsnittlig 
fundamentslängd på 1.8 ord medan den lättlästa versionen innehåller en 
genomsnittlig fundamentslängd på 1.4 ord. Det visar således att båda böckerna ligger 
under snittet för fundamentslängd och att de klassas som högertunga texter. 
Dessutom är böckerna inte långt ifrån varandra med endast 0.4 ords skillnad i 
fundamentslängd, vilket visar att originalutgåvan utifrån variabeln fundamentslängd 
har en hög läsbarhet. Reichenberg och Lundberg (2014:38) betonar att högertunga 
meningar ställer mindre krav på läsarens arbetsminne, vilket i sin tur ökar 
läsförståelsen.  

Originalversionen av Ondskan har 7.2 konnektiver per 100 ord, medan den lättlästa 
versionen innehåller 2.2 konnektiver per 100 ord. Den omarbetade versionen 
innehåller fem mindre konnektiver per 100 ord än vad originalversionen gör. Det 
betyder således att den lättlästa versionen är mer talspråklig och är mer avskalad i 
sitt språk. Även om det språket är lättare kan ett avskalat språk dock ställa till 
problem för andraspråksläsaren. Reichenberg (2000:33) anser att när koherensen 
försvinner, vilket den ofta gör i lättlästa texter med korta meningar som står 
uppradade ovanpå varandra, försvårar det för andraspråksläsaren eftersom det kan 
bli svårt att skapa kontext. Med kvantitativa mått har texten således en hög grad av 
läsbarhet, medan den med kvalitativa mått kan få en lägre grad av läsbarhet.  

Skillnaden i andelar bisatser per grafisk mening mellan de båda böckerna är 0.4 för 
originalutgåvan och 0.3 för den lättlästa versionen. Det ger en procentsats på 40% 
respektive 30% bisatser per grafisk mening i böckerna. Även om LL-förlaget har gått 
efter myndigheten för tillgängliga mediers (u.å.) råd om att lättlästa versioner av 
böcker ska innehålla få eller inte några bisatser alls, visas det i resultatet att 30% av 
den analyserade texten innehåller bisatser. Det betyder således att böckerna är lika 
varandra i läsbarhet utifrån variabeln bisats per grafisk mening. Vidare visar det att 
båda versionerna har en hög grad av läsbarhet utifrån variabeln antalet bisatser per 
grafisk mening. Något att ha i åtanke är dock att en text som uteslutande använder 
sig av korta huvudsatser efter varandra nödvändigtvis inte blir lättläst. Om en text 
skalas av för mycket till den grad att bisatser försvinner förlorar den sin rytm. För att 
rytmen ska finnas i en text behöver den innehålla både långa och korta meningar 
(Reichenberg 2014:47). 

Även om det finns någon del av det kvantitativa resultatet som visar på att den 
lättlästa versionen har en lägre läsbarhet än originalutgåvan, finns det också delar i 
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den kvalitativa analysen som visar tvärtom. Den kvalitativa analysen visar skillnaden 
i avsaknaden av information mellan den lättlästa versionen och originalutgåvan, där 
den lättlästa versionen på vissa ställen förlorar sitt sammanhang då det inte finns 
något orsakssamband. Det i sin tur leder till att andraspråksläsaren behöver använda 
sig av inferens för att förstå kontexten. Något som dock talar för en hög läsbarhet är 
användandet av radfall som är frasanpassade, eftersom det hjälper läsare som har det 
problematiskt med att förstå hur skiljetecken fungerar (Sundin, 2007:179). Det finns 
inte heller några liknelser eller metaforer i den kvalitativa analysen av texten, vilket 
hjälper andraspråksläsaren i hens läsförståelse. Däremot finns det som tidigare 
nämnt brist på koherens på vissa ställen, och till det något långt ord, exempelvis 
skohornet och tjugofem, som således kan orsaka problem hos läsaren. Kontexten i 
den lättlästa versionen kan därför bli svår att förstå för en andraspråksläsare 
eftersom texten är avskalad. Förenklade texter har en tendens att bli kortare och då 
försvinner konnektiver, vilka binder ihop texten så att andraspråksläsaren kan skapa 
ett sammanhang (Crossley, McCarthy & McNamara, 2007:17). Däremot visar texten 
att den har en röst utifrån vad Beck, McKeown och Worthy (1995:225) skriver om 
verb som beskriver konkreta handlingar, att passiv form och svaga subjekt undvikits, 
samt att det finns ett språk som innehåller vanliga ord och dialoger. Däremot får 
läsaren endast sätta sig in i hur huvudpersonen tänker i situationen som uppstår 
originalutgåvan.  

Sammanfattningsvis visar undersökningsresultatet att det finns ett flertal olika val 
som görs när böcker ska omarbetas till lättlästa versioner. Som tidigare nämnt i 
kapitel 1 har den svenska gymnasieskolan ungefär 55 000 elever med svenska som 
andraspråk (Skolverket, 2018), vilket visar att det finns ett behov av lättläst litteratur. 
Dessutom står det skrivet i kursplanen för svenska som andraspråk att eleverna ska 
använda skönlitteratur som källa för att skapa perspektiv på andras erfarenheter och 
tankar (Skolverket, u.å.). Lättläst är således en demokratisk fråga, eftersom personer 
med svenska som andraspråk och individer i behov av lättlästa texter ska ha tillgång 
till litteratur av hög läsbarhet och således hög kvalitet för att utöka sina kunskaper. I 
samhället vill vi ha medborgare som läser, eftersom det leder till ett rikare liv och en 
bildad allmänhet, vilket i slutändan skapar ett bättre samhällsklimat. I 
andraspråksklassrummet finns många möjligheter till att diskutera ett flertal olika 
frågor. Handlingen till frågor som överbryggar kulturer där likheter och skillnader i 
olika skolkulturer i olika länder och kontexter är några få exempel. 
Bakgrundsinformation och kulturella referensramar är stora faktorer som spelar stor 
roll vid läsförståelsen i ett nytt språk eftersom det hjälper eleven att skapa en mental 
bild av vad det är som läses (McNeil, 2012). Att göra en bok till lättläst ska dock inte 
ske på bekostnad av nyanserna och det som gör boken till en älskad klassiker. Att 
förenkla ska inte ses som att skala av all komplexitet och personlighet. Om en text 
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görs lättare att läsa utifrån olika kvantitativa variabler kan den också tappa sin 
personliga prägel (Beck, McKeown & Worthy, 1995) och eftersom förenklingen av en 
text har en tendens att avlägsna förståelsestrukturer kan texten istället bli svårare 
kontextuellt (Reichenberg 2014). Eftersom undersökningen riktar sig mot individer 
med svenska som andraspråk kan det eventuellt argumenteras för att det kan vara 
bättre att ta sig an de utmaningar som kommer med originalet och med stöd från 
lärare och gruppkamrater skapa sig bästa möjliga läsupplevelse. Finns läraren där 
som ett stöd för att skapa en förståelse för kontexten samt en kulturkompetens, 
hjälper det eleverna att tillämpa inferens (Skolverket, 2012, Reichenberg, 2000). Det 
ska inte vara Ondskan på lättläst som blir berövad det unika för enkelhetens skull. 
Det finns mycket att vinna på att göra kulturskatten i litteraturen lättillgänglig, men i 
det här fallet motsvarade kanske inte resultatet helt och hållet vad som eftersträvades 
eftersom variablerna med bisatser och OVIX tillsammans med den kvalitativa 
analysen har visat på en lägre grad av läsbarhet då avskalade texter kan ha en tendens 
att bli orytmiska (Reichenberg, 2014, Crossley, McCarthy & McNamara, 2007). En 
orytmisk text får således en lägre grad av läsbarhet och försämrad läsupplevelse.  

5.2 Metoddiskussion 

Med den tidigare forskning som har redovisats i kapitel 2 har variabler med hög 
inverkan på läsbarhet valts ut. Dessutom har faktorer som enligt forskning är av stor 
vikt för andraspråksläsare valts ut. Genom att både ett kvantitativt mått och en 
kvalitativ analys på läsbarheten har gjorts skapas det också en bredd i jämförelsen av 
läsbarhet i de båda böckerna. Denscombe (2018:212) anser att om ett 
forskningsarbete använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder får den 
också ett mer fullständigt resultat. En sak som är av stor vikt vid läsförståelse är 
andraspråksläsarens egna tolkningsramar och erfarenheter, men med tanke på den 
korta tiden som har getts för undersökningen har det inte funnits utrymme för den 
typen av analys. Eftersom undersökningen inte utgår från flera olika 
andraspråksläsares egna tolkningsramar är det därför svårt att veta huruvida den 
lättlästa versionen anses vara lättläst av riktiga individer. Däremot kan de mått som 
har presenterats visa på en grad av läsbarhet utifrån mekaniska tolkningsramar.  

Det har inte heller funnits utrymme för att analysera fler variabler än de som har 
tagits upp i metodkapitlet, också det på grund av undersökningens omfång, vilket 
hade kunnat styrka undersökningsresultaten ytterligare. Det kan dock konstateras att 
även om hela verk inte har analyserats kan analysen visa uppbyggnaden av dem 
eftersom de genomgående följer samma typ av mönster. Denscombe (2018:350) 
betonar att projekt som arbetar med kvantitativa data som har 1000 eller fler har en 
högre tillförlitlighet än projekt som använder sig av en lägre mängd data. 
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Undersökningens materialomfång som har analyserats innehöll över 20 000 ord, 
vilket ger skäl för en generalisering av resten av böckerna. 

Anledningen till valet av antal sidor istället för antal ord som har analyserats skulle 
kunna ifrågasättas. Hade analysen utgått från handling i respektive bok, hade det 
analyserats en större andel av den lättlästa versionen. Hade uppsatsen valt att 
analysera antal ord istället för sidor, hade en större andel av den lättlästa boken 
granskats. Det i sin tur hade lett till att hela den lättlästa versionen hade granskats, 
medan endast en fjärdedel av originalversionen hade granskats. Vid analysen av LIX 
och OVIX kunde inte böckerna scannas och skickas in, vilket gjorde att de första 50 
sidorna fick skrivas in i textrutan på lix.se. Eftersom den mänskliga faktorn med 
felskrivningar kan ha förekommit i inskrivningen av de båda texterna, kan det ha 
funnits några felstavade ord, men inte till den nivå att det påverkar resultatet 
avsevärt mycket.  

6 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av undersökningsresultatet är att även om en text klassas 
som lättläst behöver det inte betyda att den är det genomgående. Även om flera 
variabler hos den lättlästa versionen visade på en hög grad av läsbarhet, fanns det 
också andra som visade på en lägre grad av läsbarhet. Utifrån de variabler som har 
undersökts kan det konstateras att texter som planeras att göras om till lättläst har en 
fördel av att analyseras både före och efter omarbetning för att se över skillnader i 
grad av läsbarhet. Vid analyser av textmaterial kan data visa vilken grad av läsbarhet 
en text har. Utifrån kvalitativa analyser kan det också visas hur mycket en 
andraspråksläsare kan behöva använda sig av inferens och egna tolkningsramar för 
att skapa kontext till det lästa.  

Båda böckerna berör ämnet relationer på olika vis eftersom den lättlästa versionen är 
en omarbetad version av Ondskan. Relationer är något även en ovan läsare kan skapa 
kontext till utifrån egna erfarenheter. Oavsett om det handlar om familjerelationer, 
vänskap eller kärlek. Även om en familjemedlem inte blir misshandlad kan en läsare 
skapa kontext till händelserna i boken utifrån att den skapar en känsla kring 
misshandeln. Genom att andraspråksläsaren skapar sig kontext till boken ökar också 
chansen till att läsaren tar sig an texten (Skolverket, 2012), vilket också är 
fördelaktigt att ha i åtanke vid omarbetning av böcker till lättlästa versioner.  

Att skriva om originalversioner av böcker till lättlästa versioner är en komplicerad 
process. I produceringen av lättlästa texter bör det således finnas ett samarbete 
mellan förlag, forskare och andraspråksläsare för att bästa möjliga resultat ska kunna 
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skapas (Reichenberg, 2013:80), och där de samarbetande parterna kan ställa sig 
frågan: Är det här läsbart eller inte? 

7 Vidare forskning 

Undersökningen av Ondskan och dess lättlästa version har gjorts utifrån graden av 
läsbarhet genom sex olika variabler och en kvalitativ analys. Det finns dock fler sätt 
att granska en text i frågan om läsbarhet som hade varit intressanta att ha med, men 
som inte fick plats i och med det skrala omfånget. Vid vidare forskning finns det 
därför ett intresse i att ha med de andra sätten som är mer kvalitativa än kvantitativa. 
Till det hör läsarens tolkningsramar och egna erfarenheter som kan sättas i relation 
till texten. Genom att läsare med svenska som andraspråk får läsa texterna skapas det 
också en förståelse för huruvida en andraspråksläsare anser dem vara läsbara. Att 
låta andraspråksläsare läsa texterna för att sedan samtala om dem där de kan peka ut 
vad som är svårt att förstå och vad som är lättare att förstå kan exempelvis vara ett 
alternativ.  
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