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Abstract 

 
When I attended a class in Swedish as a second language, at Karlstads University 2011, I learned 

about voice and coherence in text. This made me curious about our textbooks in school. In what 

way do textbooks differ from coherent texts? What do students prefer? Are easy to read texts always 

better? 

To make a text easy to read, you must take away some and you have to add some. What to take 

away and what to add, is one of the things that I intended to find out during my study.  

 

Due to Björn Meander (Strömqvist [red], 1995 s 15), in Sweden, people started to get interested in 

our textbooks in the middle and the end of the nineteenth century. There had been some critical 

voices raised against the Swedish Läsebok för folkskolan, especially from Ellen Key in 1898. Her 

critique was mainly directed towards the simple language in the book and the lack of original texts 

(Strömqvist (red), 1995 s 15). This was one of the reasons that led to the release of two of Sweden’s 

most famous schoolbooks, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige by Selma Lagerlöf and 

Svenskarna och deras hövdingar by Heidenstam. During the twentieth century the interest 

continued regarding the textbooks in school.  

 

In this study I have barely scratched the surface. I intended to find out whether students found the 

most joy in easy-to-read-texts, or if they thought the original texts were to prefer. And depending on 

the answer, why is that? 

A lot of text for example facts, describing text and details, are in fact often taken out of a text that is 

easy to read. By this I mean that students miss out of a great deal of exciting adventures that a book 

(in its original version) can provide! But on the other hand, when it comes to make a choice 

between reading a book that is manipulated or not reading it at all, the choice seems an easy one.  

 

 

Keywords: Easy-to-read, originaltext, coherence, voice, causality, outside knowledge, connections, 

engagement.  
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Sammanfattning  

När jag deltog i kursen Svenska som andraspråk på Karlstads universitet 2011, föreläste man om röst 

och kausalitet i texter. Detta gjorde mig nyfiken på hur det ser ut med just röst och kausalitet i våra 

läroböcker i skolan. Vad skiljer en originaltext från en lättläst text? Vad föredrar eleverna? Är lättlästa 

texter alltid bättre? 

För att skriva en lättläst text, måste man ta bort lite och man måste lägga ill lite. Exakt vad som tas bort 

och vad som läggs till tänkte jag undersöka lite närmare. Dessutom önskar jag ta reda på vad eleverna 

tycker. 

 

Enligt Björn Melander (Strömqvist [red], 1995 s 15), började man intressera sig för läroböckernas 

innehåll under mitten av 1800-talet och början av 1900-talet. Läsebok för folkskolan, fick ta emot en del 

kritik, bland annat från Ellen Key som 1898 kritiserade läseboken för att vara både tunn och 

tillrättalagd. Hon ansåg också att eleverna gick miste om originaltexter. Dessa diskussioner ledde fram 

till utgåvorna av två av Sveriges mest berömda verk, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

skriven av Selma Lagerlöf och Svenskarna och deras hövdingar skriven av Heidenstam.  

Intresset för läroböckers innehåll fortsatte kontinuerligt även under 1900-talet.  

 

Under denna undersökning blev jag medveten om att jag bara har skrapat lite på ytan och att det finns 

mycket mer att finna ut inom detta ämne. Min intention med undersökningen var också att ta reda på 

vad eleverna ansåg om de olika versionerna. Vilken föredrar dom? Och varför? 

I en lättläst version går läsaren miste om mycket information, beskrivningar och annan kunskap. Detta 

tycker jag är väldigt synd, men när det kommer till frågan om en elev skall få ta del av böcker genom en 

lättläst version, eller inte alls, då är svaret ganska uppenbart! 

 

 

Nyckelord: Lättläst (LL), originaltext, sammanhang, röst, kausalitet, förkunskap, engagemang. 
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1.Inledning  
 

Enligt Karin M Wennström (1995) sade Bengt Skördeman, LL-medarbetare, under LL-dagen 6 

september 1984 att: 

 

[…]För mig är litteraturupplevelsen något mycket mer relativt och dynamiskt. Den är helt enkelt 

mötet mellan en text och en läsare. Vad menas då med god litteratur utifrån en sådan ´relativ´ 

litteratursyn? Det är litteraturen som – på olika plan – inbjuder till medskapande och som hjälper 

mig att formulera mitt liv, både dess komedier och tragedier. Det är litteratur, som ger kunskap och 

upplevelser, som roar och oroar. 

- Till denna litteraturupplevelse har alla människor rätt, ja det är t o m av vital betydelse för 

demokratin att så många människor som det bara är möjligt har del i litteraturen och därmed språket. 

Även de som av olika skäl inte kan läsa en ´vanlig´ bok har rätt till denna litteraturupplevelse 

(Wennström, 1995 s 289). 

 

Att kunna läsa. Tänk hur lätt vi tar denna fantastiska kunskap för given! Att få sjunka ner i en 

bekväm fåtölj med en kopp varmt te och öppna en bok som kan ta en med på de mest fantastiska 

resor och som får en att både skratta, gråta och darra av rädsla. Och då har jag bara nämnt ett fåtal 

av de känslor en bok kan få en att uppleva. För de flesta av oss är denna möjlighet en självklarhet.  

Läsförmågan idag ligger enligt PISA ( Program for International Student Assessment) på en relativt 

bra nivå, men det tillståndet verkar inte vara permanent utan pekar istället mot att vi läser sämre och 

sämre (Vetenskapsrådet, 2006 s 104). Vad beror detta på? Jag tror att utformningen av våra 

läromedel har en stor betydelse. Under hösten 2011 deltog jag i kursen Svenska som andraspråk på 

Karlstads Universitet. Under en föreläsning som handlade om röst och kausalitet i text, väcktes min 

nyfikenhet på hur det ser ut med just röst och kausalitet i läromedel inom svenskämnet. Enligt 

Liberg (2000, s 12), finns det olika faktorer som påverkar hur elever förstår texter, textexterna drag 

och textinterna drag. Exempel på textexterna drag (det som ligger utanför själva texten) är: 

 

1. Läsarens förkunskaper. 

2. Läsarens kulturella kunskap. 

3. Ämneskunskaper. 

4. Attityd och intresse.  
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Fyra exempel på de mest relevanta drag inom de textinterna dragen är:  

 

      1.   Hur komplexa sats- och meningskonstruktionerna är. 

2. Kohesiva drag, det vill säga hur sammanbindningsmarkörer binder ihop texten. 

3. Om läsaren dras in i texten och engageras till exempel med sk röster och förklaringar.  

4. Textinnehållet.   

 

      I dagens samhälle pumpas våra barn fulla med information i en skrämmande hastighet. Jag funderar 

på om våra barn och elever tar sig tid att läsa en bok och om de orkar att koncentrera sig så pass 

lång tid det kräver, eftersom de numera är vana att få all information de behöver serverad i en allt 

snabbare takt. Nya datorspel är endast ett fingertryck bort och tröttnar man på ett spel finns det 

ständigt nya. Hur ser då våra läroböcker ut för att hålla elevers intresse vid liv? Dras eleven med in 

i texten på ett intressant och meningsfullt sätt?  

 

      I våra skolor finns en uppsjö av olika läsartyper. Det finns de som slukar bok efter bok utan synbart  

slut, sedan finns det de som uppfylls av ångest bara genom tanken på att behöva läsa något mer än 

det som står på schemat eller instruktionerna för att klara nästa nivå på datorspelet. För att fånga 

alla läsare finns det ett stort antal böcker som är skrivna på ett lättläst sätt, främst inom 

skönlitteraturen men det tillhandahålls även läromedel i skolorna såsom till exempel läsförståelse, 

där böckerna finns i två utgåvor, en originaltext och en lättläst. Jag vill ta reda på om elever som 

läser den lättlästa versionen får med sig lika mycket kunskap och fakta som de elever som läser 

originaltexten och om de upplever den meningsfull och intressant. Jag vill även titta på hur texterna 

är upplagda vad gäller röst och kausalitet.  
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2. Syfte    
 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur eleverna uppfattar olika versioner av samma text 

samt vilket innehåll de anser mest givande och intressant. För att en elev ska bli lockad av en text 

krävs att texten tilltalar eleven. Genom att lägga till röst och kausalitet i texten kan detta uppnås. 

Hur det ser ut med just röst och kausalitet i läromedelstexten är även det något jag kommer att ta 

reda på.  

 

2.1 Frågeställning 
 

För att uppnå mitt syfte har jag använt mig av följande frågeställningar; 

Vilken mängd fakta går eventuellt förlorad i en lättläst text kontra en originaltext? Vilken text 

föredrar eleverna? Varför? Och hur är det med röst och  

kausalitet i texterna? Föredrar eleverna den lättlästa textversionen eller originalversionen av en text 

när de får lyssna till en text?  

Finns det någon skillnad mellan läromedelstext och skönlitteratur när det kommer till vad eleverna 

föredrar? 

 

 

  



 

4 

 

3. Bakgrund   
 

I Lgr 11 under avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011) står att: ”Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2011 s 8). 

Eftersom läsning är en mycket viktig, om inte den viktigaste, kunskapen man kan lära sig i skolan, 

är det essentiellt att man ser till de olika behov våra elever har.  Vidare kan man också läsa att:  

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter” (Skolverket, 2011 s 10). 

Att använda sig av lättlästa böcker är ett steg i att se till att eleverna växer i sin kunskap och att de 

får känna att de klarar av de hinder som kan finnas. För att främja kunskapstörst och för att få elever 

att vilja söka kunskap, är det viktigt att de känner att de gör framsteg och att de lyckas. ”Varje elev 

har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det 

ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011 s 10).  

 

 

3.1 Vad är lättläst?   
 

Centrum för Lättläst är ett förlag som ger ut lättlästa böcker och de producerar även nyheter på 

webben. De arbetar också för att göra samhällsinformation mer lättläst. Skolöverstyrelsen startade 

1968 att ge ut LL-böcker (lättlästa böcker) som ett experiment.1984 gavs tidningen 8 SIDOR ut. 

Denna tidning innehöll nyheter vars text var anpassad till de som av olika anledningar ansågs som 

lässvaga. För att ta hand om utgivningen startades 1987 LL-stiftelsen av regeringen. LL-stiftelsen 

startade 1991 ett eget bokförlag, LL-förlaget, som ger ut LL-böcker och har en 

postorderbokhandel.1997 blir så LL-stiftelsen Centrum för Lättläst. (www.lattlast.se) 

För att en text ska anses som lättläst krävs att en mängd kriterier är uppfyllda. Bland annat krävs att: 

 

 Texten ska utgå från läsaren, alltså skall det lästa passa den typ av läsare boken vänder sig 

till. 

 Texten skall ta tag i läsaren tidigt samt ha en röd tråd. 

 Ett tydligt sammanhang skall finnas. 

 Texten ska inte kräva att den som läser har omfattande förkunskaper. 

 Texten ska samspela med bilderna. 

 Orden i texten ska vara vardagliga och raderna korta. 
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Monica Reichenberg & Ingvar Lundberg (2008) tar upp några av de egenskaper en lättläst text har: 

      -    Den är kortare.  

 Den har en författarröst, det vill säga ett personligt tilltal. 

 Växlar långa och korta meningar. 

  I texten finns ord som sammanbinder meningarna. 

 Det finns inte många långa substantiv. 

 Den undviker främmande ord. 

 Den orsakssamband som finns, är tydligt förklarade. 

 Mer aktiv form, ej passiv. 

 Använder praktiska exempel.  

När man samtalar med någon, får man många olika verktyg att använda sig av när det gäller att 

tolka information. Ansiktsuttryck, mimik, gester, kroppshållning, tonfall är bara några av de 

ledtrådar man får. När det kommer till text, är den syntaktiska förmågan avgörande för att kunna 

förstå. Denna förmåga har barn som börjar skolan ännu inte utvecklat klart (Reichenberg & 

Lundberg, 2008 s 27). Viktigt för att förstå en text är den egna erfarenheten och den förståelse vi har 

om vår omvärld. ”Man skulle kunna betrakta en text som en serie instruktioner som anger för oss 

hur vi ska utnyttja den kunskap om världen som vi redan har och hur den kunskapen kan modifieras 

och utvecklas” (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 28). Att då dessa instruktioner är tydligt 

förklarade så att alla förstår blir här högst aktuellt.  

 

3.1.1 Vad är inte lättläst? 
 

Reichenberg & Lundberg (2008) pekar på flera orsaker som kan göra en text svårare att förstå. 

Många substantiv i en text gör att texten blir informationstät och svår. En sådan text kräver ett stort 

tankearbete för att förståelse ska kunna uppnås (s 52). Författarna menar även att eftersom 

muntligheten i en text är av vikt för att fånga läsarens intresse, gör sammansättningar texten mindre 

muntlig. Genom att dela upp orden tillför man texten muntlighet. De flesta orden ändrar inte 

betydelse för att man delar upp dem (s 52). Författarna ger på sidan 53 exempel som: 
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Prisjämförelse – jämförelse av pris. 

Personalomsättning – omsättning av personal. 

Arbetsmarknadskonflikter – konflikter på arbetsmarknaden. 

 

Muntlighet i en text innebär även att författaren tilltalar läsaren (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 

55). Detta gör att läsaren känner sig inbjuden och medskapande i texten. En text där läsaren tilltalas 

kan se följande ut:  

Har du någon gång åkt i en hiss? Då kanske du har känt den där känslan i magen när hissen 

stannar? Precis så kändes det för mig när den arga tjuren kom och sprang emot mig! 

När det kommer till satsförkortningar anser Reichenberg & Lundberg (2008) att de inte ens hör 

hemma i muntligt tal. De menar att förkortningar används för att spara utrymme när man skriver, 

vilket resulterar i att informationstätheten ökar och det på bekostnad av en mer berättande stil (s 

53). Författarna exemplifierar detta genom följande meningar: 

Varnad av Caesars öde, gick han försiktigare fram än denne (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 53).  

Genom att utöka orden i meningen kan meningen istället göras enklare att förstå genom att skriva 

om den till: 

Eftersom han var varnad av Caesars öde, gick han försiktigare fram än vad Caesar hade gjort 

(Reichenberg & Lundberg, 2008 s 53). 

 

3.2 Röst och kausalitet 
 

Att en text har röst, innebär att texten genomsyras av aktivitet, konnektivitet och muntlighet. Med 

aktivitet menas att karaktärerna i texten utför olika handlingar, de är ej passiva. Konnektivitet 

innebär att författaren använder sig av läsartilltal och suger in läsaren genom olika 

innehållsaspekter. Likaså Beck, McKeown och Worthy (1995), framhåller vinsten av en text som 

talar med läsaren. Med röst ges texten ”activity, orality and connectivity” (Beck et al, 1995 s 225). 

Om en text innehåller muntlighet har den både direkt och indirekt tal samt ett vardagligare och 

enklare stil (Lindholm, 2011).  

 

 

 



 

7 

 

Kausalitet i en text innebär att man tydligt kan se orsakskedjorna. Exempel:  

I skogen är det mörkt och kallt. Det är mörkt och kallt för att det är natt. På natten kommer många 

djur fram för att jaga. De djuren.... och så vidare. Ord i meningarna syftar tillbaka på meningen 

innan. 

De två aspekterna, röst och kausalitet, betyder inte att man förenklar texten utan man gör den istället 

mer tydlig och berättande. På så sätt kan eleverna dras in i texten och deras fantasi sätts igång 

(Lindholm, föreläsning Karlstads universitet 2011). 

 

3.3 Lix 
 

I början av 1900-talet kom det sig att elevsammansättningen i High School, USA, började att ändra 

på sig. Istället för att skolan enkom var till för elever med akademiskt utbildade föräldrar, kom nu 

även elever som inte hade lika förmånlig bakgrund att äntra skolan. Detta gjorde att man oroade sig 

för om eleverna skulle kunna tillgodogöra sig de läromedel som fanns att tillgå. Man ville ta reda på 

hur svårläst texten i läroböckerna var (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 38). Nu började man söka 

efter läsbarhetsformler. Flesch utvecklade 1948 en av de mest kända formlerna, Reading Ease. 

Denna formel mäter läsbarhet genom ordlängd (mätt i antal stavelser) och meningslängd (mätt i 

antal ord).  Idag används en vidareutvecklad form av Reading Ease i Microsofts Words 

grammatikkontroll (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 38-39). 

I Sverige är det LIX som är den mest kända läsbarhetsformeln. Björnson utvecklade denna 1968 

och den går ut på att man mäter läsbarheten genom Lo + MI. Lo står för antalet långa ord, fler än 

sex bokstäver, mätt i procent och MI är genomsnittlig meningslängd mätt i antal ord (Reichenberg 

& Lundberg, 2008 s 39). För att räkna ut LIX-värdet hos en text gör man följande: 

 

1. a. Räkna alla orden i texten, b. Räkna alla meningarna i texten, c. Räkna ut hur många ord 

som har fler än sex bokstäver. 

2. Dela antalet ord i texten med antalet meningar. Det är den genomsnittliga meningslängden. 

3. Dela antalet långa ord (fler än sex bokstäver), med antalet ord i hela texten. Det är det 

genomsnittliga andelen långa ord. Multiplicera med 100. Då får man fram procenttalet långa 

ord. 

4. Lägg ihop den genomsnittliga andelen långa ord med den genomsnittliga meningslängden. 

Avrundad till heltal har vi nu LIX-värdet. 
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Värden som hamnar under 30 innebär att texten är mycket lättläst, exempelvis barnböcker. Texter 

som hamnar mellan 30-40 innebär att den är lättläst exempelvis skönlitteratur och populärtidningar. 

En medelsvår text såsom tidningstext har ett LIX-värde mellan 40-50. Ett värde på 50-60 är ett 

normalt värde för officiella texter vilket anses vara svåra texter. Mycket svår text, byråkratsvenska 

innebär ett värde på över 60 (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 42). 

 

3.3.1 Kritik av LIX  
 

Kritik har riktats mot LIX på grund utav att man anser att enbart ordens längd och meningslängden 

inte ger någon egentlig uppfattning om textens svårighetsgrad. Att mäta texten på detta vis kan 

tyckas alltför enkelt och grovhugget (Strömqvist (red), 1995 s 33). Även Reichenberg & Lundberg 

(2008) tar upp en viss problematik med Lix, exempelvis att avstånd mellan subjekt och predikat i 

texten inte kommer till uttryck i en Lix-mätning. Reichenberg & Lundberg menar att subjektet och 

predikatet bör stå så nära varandra som möjligt. De ger exemplet. ”Läkaren, som var tämligen 

åldersstigen, skrattade” (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 40). Denna mening kan ge problem när 

det gäller att hålla ordning på vem som gör vad. Även ordens tempus spelar roll för 

svårighetsgraden enligt Lix. Ett ord skrivet i preteritum (dåtid),  joggade ska alltså vara svårare att 

förstå eftersom ordet innehåller sju bokstäver, mot ordet skrivet i presens (nutid),  joggar vilket 

består av sex bokstäver (Reichman & Lundberg, 2008 s 39).  

 

I ”Språkets myller” (2001) ger Margareta Westman hård kritik till LIX genom sin artikel 

”Läsbarhet”. Där menar hon bland annat att Björnssons system endast syftar till att mäta 

teckensystemet och där man inte tar hänsyn till varken textens framhållningssätt eller innehåll. 

Enligt LIX är i stort sett alla korta meningar enkla, vilket Westman menar kan vara uttröttande för 

läsaren. Hon säger också att det kan vara svårare för en läsare att uppfatta meningar som avviker 

från de vanliga satsbyggnadsmönster som vi använder oss utav, än längde på meningen. ”Hellre än 

att bara räkna orden borde man försöka att på något sätt väga de skilda satsledens tyngd mot 

varandra”(Westman, 2001 s 165). En kort mening kan sänka LIX, men om orden är ovanliga kan 

meningen bli svårare att förstå. Westman ifrågasätter även de problem som uppstår med till exempel 

förkortningar, tal och nummer som ska läsas ut. Hon frågar sig om 12 (tolv) då är ett enklare tal än 

14 (fjorton). Enligt läsbarhetsindex är det lika svårt eller lätt att läsa ut 673 849 som 

sexhundrasjuttiotretusenåttahundrafyrtionio. Ett annat exempel som lämnar en del frågetecken runt 

LIX är om ordet ”förgasare” i en text om bilmotorer, är svårare att förstå än om det stod ”grej”? 

Avslutningsvis i sin artikel, konstaterar Westman att: ”Obegripliga ord i enkla meningar gör texten 
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obegriplig. Riktigt snåriga meningar gör texten otillgänglig även om orden är enkla” (Westman, 

2001 s 169). 

Hon skriver även att:  

 

En någorlunda pålitlig metod måste föregås av omfattande undersökningar av ords och ordformers och 

satsstrukturers frekvenser, kort sagt av skilda språkmönster. Först på den grunden kan någon meningsfull 

statistik göras upp. Samtidigt måste nog viss hänsyn tas till framställningssättet; vilken roll spelar 

uppläggningen, variationer och upprepningar, konkresion och abstraktion för läsbarheten? (Westman, 2001 

s 169). 

 

3.3.2  Begriplighet enligt Björn Melander 
 

Björn Melander skriver i Strömqvists (1995) bok att lärobokstexter bör vara anpassade efter 

elevernas kunskaper, intellektuella utvecklingsnivå och deras språkförmåga (s 31). Melander menar 

att man kan urskilja två olika infallsvinklar av vad begriplighet innebär. Den första vinkeln innebär 

att begriplighet hos en text är något som fixt och konstant tillkommer texten; ”en text är i sig mer 

eller mindre lättillgänglig (Strömqvist [red], 1995 s 31). Med det menas att man kan mäta en texts 

svårighetsgrad och med det ”ställa upp en allmän måttstock som graderar texter i fråga om deras 

lätt- eller svårtillgänglighet” (Strömqvist [red], 1995 s 31). En text med många svåra, främmande 

ord och en komplicerad syntax kan alltså anses svår att läsa.  

 

Den andra infallsvinkeln förnekar att man kan göra generella bedömningar som ovan av en text. 

Denna vinkel menar att man bara får en ytlig bild av textens begriplighet genom att titta på 

exempelvis syntaxen. Melander menar: ”Vad man eventuellt kommer åt har i grunden ingenting att 

göra med om läsaren har begripit texten” (Strömqvist [red], 1995 s 32). För att komma åt 

begripligheten på ett mer relevant och djupare plan måste man också titta på texten på ett djupare, 

innehållsligt plan samt sätta detta i relation till de läsmål man har. Även de läsprocesser som eleven 

använder sig av vid arbetet med texten är relevant (Strömqvist [red], 1995 s 32). 

 

Melander nämner även två olika metoder för att fastställa en texts svårighetsgrad, symptommetoden 

och orsaksmetoden. Den första metoden innebär att man rangordnar ett antal texter efter deras 

lättlästhet och sedan har man letat efter ”egenskaper hos texterna som ordnar dem på samma sätt 

som den uppställda rangordningen” (Strömqvist [red], 1995 s 32). Melander fortsätter: ”Det är 

därvid i princip likgiltigt om de faktorer som man arbetar med har något orsakssamband med 
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textens lätt- eller svårtillgänglighet; det man söker är ett enkelt mått på, och inte i första rummet en 

förklaring till, textens svårighetsgrad” (Strömqvist [red], 1995 s 32-33). 

 

Orsaksmetoden innebär att man utgår från en specifik teori om hur det kommer sig att en text är 

svår eller lätt. Man försöker att förstå vad som är upphovet till att texten upplevs svår. Vanligast är 

dock att man använder sig av symptommetoden (Strömqvist [red]. 1995 s 33).  

 

Melander tar också upp så kallad begreppslighet. Detta innebär en möjlighet ”att  koppla ett mer 

eller mindre konkret innehåll, begrepp, till de ord och uttryck, det språk, vi möter” (Strömqvist 

[red], 1995 s 35). Melander skriver att det är det på detta sätt vi använder språket. Vi använder oss 

av vanliga ord, anknyter till kända förhållanden, konkretiserar och så vidare. Han skriver vidare att i 

läroböcker motgår man detta, kan hända på grund utav förutfattade meningar om hur ett korrekt 

skolspråk ska se ut, och därför använder sig av ett svårare språk. Exempelvis: ”vid kraftig blödning 

är snabb sjuktransport av nöden” versus det mer vanliga: ”om någon blöder kraftigt, måste han 

snabbt iväg till sjukhus” (Strömqvist [red], 1995 s 35). Allvarligare är att författarna av texterna inte 

har satt sig in i elevernas föreställningsvärld och därmed inte anpassat språket gällande ordförråd, 

generaliseringsnivå och vidare till elevernas begreppsvärldar. Böckerna kan härmed komma att 

erbjuda endast en ordvärld som inte eleverna kan knyta till språket.  De kan lära sig utantill, men 

den djupa förståelsen uteblir (Strömqvist [red], 1995 s 35). 

 

Melander (Strömqvist [red], 1995 s 37) sammanfattar genom att skriva att lärobokstexterna inte ger 

den önskade effekten. Texterna leder till ett ytligt läsande där man memoriserar lösryckta fakta och 

inte ser samband eller helheter (s 37). Lärobokstexter måste anses vara en av de skriftspråksgenrer 

som är mest centrala, eleverna skall inte bara få kunskap genom att läsa dem, de utgör också ett 

viktigt mönster för att skriva sakprosa. Därav har texten och språkbruket en stor betydelse för 

elevernas framtida reception och produktion av texter (Strömqvist [red], 1995 s 41).  

 

3.4 Tidigare forskning 
 

Den lärobok som kom att bli den viktigaste och mest inflytelserika under slutet av 1800-talet var 

Läsebok för folkhögskolan (1868). Den användes flitigt och inte endast inom folkhögskolan, utan 

även inom läroverken (Strömqvist [red], 1995 s 16). Ellen Key kritiserade i slutet av 1800-talet den 

svenska läroboken för att innehålla ”uttunnande och menlöst tillrättalagda texter skrivna på eländig 
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läsebokssvenska” (Strömqvist [red], 1995 s 14). Denna kritik var berättigad då man fann texterna i 

läroböckerna tillrättalagda för eleverna. Detta medförde att eleverna inte fick ta del av fullödiga 

texter. Texten i läseboken ansågs vara för svår att förstå och därför arbetade man om den till att 

innehålla kortare meningar, färre långa ord och mindre fundament. Detta gjorde läseboken betydligt 

mer lättfattlig (Reichenberg, 2000 s 29). Efterfrågan på böcker skrivna i originalform uppkom, 

vilket resulterade bland annat i tillkomsten av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige (1907) och Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar (1909), (Strömqvist [red], 

1995 s 15). Genom dessa kända verk fick eleverna nu ta del av originaltexter. Folkskolan gjordes 

obligatorisk 1842 och därpå följde flera förändringar. Bland annat upprättades undervisningsplaner, 

man utsåg folkskoleinspektörer och det inrättades folkskoleseminarier för utbildning av lärare. Vad 

gäller själva läroverken anses frigörelsen från kyrkan vara den främsta händelsen, vilket föranleddes 

av en strävan att tillfredsställa de borgerliga vars behov av realämnen inte skulle behöva stå tillbaka 

för de för latinskolans traditionella klassiska språken (Strömqvist [red], 1995 s 15). Genom den 

förändring som skolan genomgick, kom behovet av förbättrade skolböcker. Statsmakten hade en 

stor del i detta och olika utredningar gjordes. Efter att folkskolan gjorts obligatorisk kom behovet av 

läroböcker att öka. Vid denna tid ansågs läseboken vara den viktigaste, bland annat på grund av dess 

många funktioner.  Eleverna tränade innanläsning, boken tjänade som en stilistisk förebild vad 

gäller elevernas egna skrivande dessutom gav den inblickar i den svenska litteraturen (Strömqvist 

[red], 1995 s 16). I början av 1900-talet uppmärksammades läseboken på grund av de ändringar 

man gjorde i nyutgåvan. Man gjorde pedagogiska ändringar i dikter och prosastycken vilket Geijer 

och Östergren menade, i en artikel i Språk och Stil nr 10 (1910), förvisso i utvalda delar var 

berättigat, men det var viktigt att de ändringar som gjordes var så små som möjligt (Strömqvist 

[red], 1995 s 18). Man fortsatte att intressera sig för läroböckernas innehåll och stil under hela 

1900-talet. Debatten om hur man ska göra läroböcker tillgängliga för alla är fortfarande aktuellt.  

 

3.5 Senare forskning 
 

I boken Den hemliga koden – Aktuell forskning om läsning, utgiven av Vetenskapsrådet 

(Borgström, 2006), kan man läsa bland annat om docent Lars Melins forskning vid Stockholms 

Universitet, huruvida texter är svåra eller enkla att förstå. Melin menar att texters begriplighet har 

med korttidsminnet att göra. Komplexa meningar i en text anstränger korttidsminnet. Bisatsflätning, 

långa fraser och sammansatta ord är exempel på komplexa texter. Dock menar han att komplexitet 

och informationstäthet är olika saker som överlappar varandra ( s 62). Genom ett test med två 
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texter, en originalversion och en som var trettio procent mer sammanpressad, har Melin kommit 

fram till att normalläsare tar ungefär lika lång tid på sig för att läsa båda texterna. Man anpassar 

alltså sin läshastighet till komplexitetsgraden (s 63). Forskningen visade även att läsarna föredrog 

den glesa texten, men hade större förtroende för den komprimerade. De ansåg att den verkade mer 

riktig och sann. Förståelsen blev däremot sämre vid den komprimerade texten (s 63). Melin skriver 

också att ”Även om avsikten med en informationstät text är att det ska gå fortare att läsa är risken 

stor att läsaren förstår mindre” (Borgström, 2006 s 63). Hur informationsrik en lärobok är har, enligt 

Borgström (2006), Monica Reichenberg gjort en studie om. Hon fann att texterna var mycket 

koncentrerade med långa och sammansatta ord. Det förekom många substantiv och svagare 

textbindning. Detta fick till följd att flera elever hade svårigheter att förstå innehållet (s 65). 

Reichenberg menar också att det saknades författarröst och att många överhoppade tankeled fanns i 

böckerna. För att klara av att läsa dessa böcker behövs av läsarna en kunskap att fylla i de luckor 

som författaren har utelämnat samt att kunna läsa mellan raderna. Detta kan bli en svår utmaning 

för svaga läsare (s 65). Per Fröjd, forskare på läsförmåga, har genom sin doktorsavhandling visat på 

att trenden i skolorna tyvärr verkar vara att läsförmågan sjunker, inte bara hos de elever som anses 

vara svaga läsare, utan även hos de lässtarka (Borgström, 2006 s 105).  

 

Vad som händer när man läser, gjorde Beck, McKeown och Worthy (1995), en undersökning om. 

De menar att när man läser en text, lägger man till den egna erfarenheten och kunskap man redan 

har av omvärlden. När läsningen av texten fortgår uppdaterar man kontinuerligt innehållet med sin 

erfarenhet. Om man däremot misslyckas med att tillföra texten egen förkunskap eller om texten är 

utformat på ett sätt som försvårar elevens möjlighet att dra konnektorer mellan text och den egna 

erfarenheten, då uteblir också den djupa förståelsen (Beck et al, 1995 s 220).  

 

I undersökningen använde författarna fyra olika versioner av en lärobokstext. Dessa texter fick 

sedan eleverna läsa för att därefter återberätta det de kom ihåg av texten. De fick även svara på 

frågor. En vecka efter ombads eleverna än en gång att återberätta det de hade läst. De fyra 

textversionerna differentierades genom att man manipulerade texten med olika verktyg, som röst 

och kausalitet. De olika versionerna var (min egen översättning): 

 

 Läroboksspråk (Textbook). 

 Läroboksspråk med röst (Voiced textbook) 

 Lättläst text (Coherent, svenska: koherans betyder sammanhang) 

 Lättläst text med röst (Voiced coherent) 
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Intentionen med denna undersökning var att finna ut vilken effekt det ger om man lägger till röst till 

mer eller mindre lättlästa texter och hur väl eleverna kommer ihåg en text både direkt efter de har 

läst, samt en vecka efter läsningen (Beck et al, 1995 s 225). Man ville även undersöka vad som 

engagerar eleverna i en text och vad som behövs i en text för att nå en djupare förståelse. 

 

 

[…] reading proceeds as a reader forms a representation of what is read by connecting text 

information with outside knowledge and continually updating the representation as more text is 

encountered. 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 (Beck et al, 1995 s 220). 

 

Beck et al, 1995, menar att det som utmärker en engagerad läsare är hur han eller hon använder sina 

erfarenheter och kunskaper för att forma texten till förståelse och meningsfullhet, medan en 

oengagerad läsare mest scannar av texten för att bli klar (s 220). För att få en text intressant krävs 

att själva ämnet i texten är fångande, att något oväntat sker samt de personliga kopplingar som 

eleven har till texten. Att tänka på är dock att om man lägger till för mycket spännande detaljer i 

texten kan det vara just det eleverna kommer ihåg, ej det som var viktigt i texten (Beck et al, 1995 s 

224). Författarna menar inte med denna undersökning, att man ska lägga till en massa intressanta 

detaljer i texter, utan att man ska lägga till fångande fakta till det som är viktigt i texten (s 224). 

Flera författare har enligt Beck, McKeown och Worthy (1995), kritiserat läroböcker för att vara 

tråkiga och opersonliga. Muntlighet och röst i texten fattas och relationen mellan text och läsare 

tycks obefintlig.  

 

Beck, McKeown och Worthy lät, som tidigare nämnts, eleverna direkt efter att ha läst texten, 

återberätta den. Efter en vecka fick de återigen berätta vad de kom ihåg av det de hade läst en vecka 

tidigare. De menar dock att:  

 

What students remember immediately after reading provides some measure of what is 

comprehended, yet it may not be a measure of what is learned. For what is comprehended is not 

necessarily remembered over time, and what is not remembered over time is not available for later 

use. If information is not available for later use, then it is reasonable to suggest that it has not been 

learned (Beck et al, 1995 s 225).  
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Resultatet av deras undersökning blev bland annat att elever som har lättare för att läsa, inte hade 

någon större förtjänst av att det lades till röst till den lättlästa texten. Däremot visade det sig att 

elever som har vissa svårigheter med att läsa, gjorde stora framsteg vad gäller förståelsen av texten 

när man lade till röst i en lättläst text (Beck et al, 1995 s 229). 

 

McNamara, E. Kintsch, Songer och W. Kintsch (1996) har även de gjort en undersökning vad gäller 

textförståelse, bakgrundskunskap och lättlästa texter. De kom fram till att elever som hade mindre 

förkunskap om textens innehåll tjänade på att texten var mer lättläst, medan de elever som hade en 

högre kunskap av innehållet tjänade mer på en mindre lättläst text (s 1). Man menar att texten måste 

erbjuda eleven utmaningar att delta, och på så sätt ta del av texten på ett mer aktivt sätt. Genom att 

läsa en text på ett aktivt sätt, erhålls en djupare kunskap och mening inom ämnet (s 2). Om man 

fyller i texten med det som författaren antar att läsaren själv ska fylla i genom egna erfarenheter och 

kunskap, blir texten självklart enklare att förstå, men det effektiva lärandet kan gå om intet: 

”However, another effect that this text manipulation may have is to reduce the amount of active 

processing during reading. That is, easing the reader´s burden of figuring out the meaning of the 

text could result in less effective learning” (McNamara et al, 1996 s 2). Författarna menar att text 

som är lätt att läsa, är lika lätt att komma ihåg, men en text som kräver att läsaren är delaktig och 

aktiv i sitt läsande ger ett lärande (McNamara et al, 1996 s 3). De skriver även att en och samma 

text inte kan vara optimal för precis alla läsare: ”Low-knowledge readers will profit from a fully 

coherent text, whereas high-knowledge readers will learn better with a text that stimulates more 

active processing” (McNamara et al, 1996 s 5).  

Sammanfattningsvis anser författarna att det krävs läroböcker som anpassas efter elevernas 

individuella kunskapsnivå. Läsningen skall vara utmanande så att eleven utvecklas, men ej så svår 

att förståelsen tappas (McNamara et al,1996 s 36). Detta känns igen i Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen, där elever med hjälp klättrar vidare uppåt på sin kunskapsstege när det 

gäller att lära sig det som står närmast att lära sig (Strandberg, 2006 s 51). 

 

Även Reichenbergs (2000) undersökning visade på att ”lärobokstexter som har försetts med de 

språkliga variablerna röst och kausalitet gör att elevernas läsförståelse ökar samtidigt som de blir 

bättre på att inferera. Sett i detta perspektiv förefaller det angeläget att öka läsbarheten i 

läroböckerna” (Reichenberg, 2000 s 173). Genom att lägga in röst och kausalitet i texter förenklar 

man inte texten, utan man förtydligar komplexa sammanhang. Författaren menar dock att det är en 

balansgång mellan hur mycket röst och kausalitet man ska lägg in i en text. Blir det för mycket kan 

det resultera i att eleverna tröttnar (s 173). 
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4. Metod  

4.1 Urval 
 

Eleverna jag arbetar med är nio stycken, varav tre är flickor. De går i en årskurs fem i en byskola 

med cirka 130 elever. Bland barnen finns tre stycken som är i vissa läsproblem och som därför 

kommer i  

kontakt med LL-böcker mer frekvent än de övriga. Undersökningen sker i deras klassrum en 

tisdagsförmiddag med läraren delvis närvarande. En speciallärare hjälper en av eleverna med 

läsningen i ett intilliggande rum. Eleven deltar sedan i klassrummet under högläsningen.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning där jag använder mig av en mer verbal analysmetod 

av två versioner av en läromedelstext samt två versioner av en skönlitterär text (se bilaga 2-5). Jag 

besökte eleverna veckan innan själva undersökningen skulle ske och frågade om de ville delta. 

Eleverna informerades också om att undersökningen var helt anonym. Jag skickade sedan ut ett 

missiv (se bilaga 1), där deras föräldrar informerades om detta.  

 

4.2.1 Textmaterial och arbetsgång del 1 
 

Man kan säga att min undersökning delades in i två delar, en del som berör läromedel och en andra 

del som berör skönlitteraturen. Genom en enklare presentation förde jag in eleverna på den 

undersökning som de skulle delta i. Den läromedelstext jag använde mig av var Nya Pojken och 

Tigern skriven av Lars Westman (2005). Boken är skriven som en Sverige-saga och används inom 

svenskämnet för läsning och läsförståelse. Westmans Sverige-saga används i de flesta skolor i min 

kommun.   

Eleverna tilldelades först varsin LL-text (lättläst) som de skulle läsa tyst för sig själva, samt ett 

papper med följande frågor som de skulle svara skriftligt på: 

 

1. Hur upplevde du texten? Var den lätt att förstå? Svår att förstå? 

2. Kan du berätta vad texten handlade om? 

3. Skulle du vilja läsa fortsättningen av texten? 

4. Vad lärde du dig genom att läsa texten? 
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 Proceduren upprepades sedan fast då med originaltexten. Efteråt diskuterade vi hur de upplevde de 

båda texterna. Patel & Davidson (2003) menar att man bör undvika att den/de som intervjuas inte 

ska känna sig hämmade. Genom att känna till språkbruk, kroppsspråk och gester som är relevanta 

för den/de som blir intervjuade kan detta motverkas (s 78). Jag valde denna grupp av elever av just 

den anledningen då vi sedan tidigare är bekanta med varandra. Patel & Davidson (2003) tar även 

upp vikten av att inte låta sina egna erfarenheter och tyckande färga undersökningen, utan de menar 

att man ska sätta en parentes runt sin förförståelse (s 79).   

 

Efter att ha samlat in elevernas svar och haft en diskussion där de fick reflektera över texterna, gick 

jag således över till min del två.  

 

4.2.2 Textmaterial och arbetsgång del 2 
 

För att komma in på skönlitteraturen talade jag med eleverna om att det även finns lättlästa 

versioner av skönlitteratur och inte endast läromedelstexter. Till min undersökning gällande 

skönlitteraturen valde jag den klassiska berättelsen om Robinson Crusoe skriven av Daniel Defoe. 

Den versionen som jag använde som originaltext utgavs 1977 och LL-versionen gavs ut som 

återberättad av Maj Bylock 1995. Jag läste LL-versionen först och sedan originalversionen.  

Eleverna fick denna gång svara skriftligt på två frågor rörande högläsningen: 

 

1. Vilken av versionerna föredrar du att lyssna på? 

2. Varför?  

 

Efter att jag samlat in svaren diskuterade vi hur de hade upplevt böckerna och de som ville fick 

gärna dela med sig av sina tankar.  

 

4.2.3 Röst och kausalitet i text 
 

Vad gäller röst och kausalitet i läromedel valde jag att titta på den läromedelstext ur Nya pojken och 

Tigern av Lars Westman (2005), som jag använde till min undersökning rörande originaltext kontra 

LL-text.  

 

Enligt  Anna Lindholm (Föreläsning Karlstads universitet, 2011), kan man genom att tillföra röst 
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och kausalitet i en text, underlätta förståelsen hos läsaren. När man talar om röst i en text menar 

man att texten utmärks av aktivitet, muntlighet och konnektivitet. I en text som innehåller aktivitet 

finns där konkreta aktörer som utför olika handlingar. Texten beskriver ej passiva tillstånd. Med 

muntlighet menas att texten har både direkt och indirekt tal och dessutom en vardagligare, mer 

informell stil. När läsaren engageras genom olika innehållsaspekter och har läsartilltal, finns 

konnektivitet i texten. Med kausalitet menas orsakssamband (Lindholm, Föreläsning Karlstads 

universitet, 2011). Om en text påvisar tydliga orsakskedjor säger man att den har kausalitet. Genom 

dessa två aspekter, röst och kausalitet, kan man förtydliga komplexa sammanhang och genom att 

texten har mer berättande drag kan fantasin hos läsaren sättas igång.  

 

4.3 Validitet och reabilitet   
 

Undersökningen gjordes som en kvalitativ undersökning, det vill säga en undersökning där jag som 

undersökare bland annat ges tolkningsfrihet vad gäller den information jag genom diskussioner och 

enkäter samlar in. Enligt Patel & Davidson (2003) genomsyras samtliga delar av 

forskningsprocessen vid en kvalitativ undersökning av en strävan efter en god validitet (s 103). 

”Detta kan yttra sig i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen” (Patel & Davidson, 2003 s 103). Eleverna som ingick i min undersökning är  

på intet sätt okända för mig, då jag känner till deras skolhistorik samt sociala miljö. En viss 

kännedom av, i mitt fall, elevernas livsvärld är viktigt för validiteten vad gäller främst 

datainsamlingen (Patel & Davidson, 2003 s 103). I en kvalitativ undersökning kan man erhålla flera 

olika svar av de tillfrågade. Detta tillför undersökningen en större reabilitet då den unika situationen 

gör att man får en variation i svaren och detta är då viktigare än att alltid få samma svar (Patel & 

Davidson, 2003 s 103). Viktigt att tänka på vad gäller validiteten i en kvalitativ undersökning är att 

den som utför undersökningen redovisar samtliga delar av själva undersökningen så att läsaren kan 

ta del av och bilda sig en egen uppfattning runt de val forskaren har gjort (Patel & Davidson, 2003 s 

106).  

 

4.4 Metodkritik 
 

I en kvalitativ undersökning kan forskaren, för att göra resultatet tydligare, hoppa över viss 

information som till exempel gester, mimik, pauser. Detta gör att validiteten i undersökningen 

minskar (Patel & Davidson, 2003 s 104-105). Patel & Davidson (2003) menar även att forskaren 

vid ostrukturerade samtal eller intervjuer, kan bygga in sin egen mening i den studerade företeelsen 
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(s 105). Därför menar författarna att en väl utförd kvalitativ analys ”kännetecknas av att ha en god 

inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet” (Patel & Davidson, 2003 s 105). 

Det är alltså relevant att jag som forskare inte lägger mina egna åsikter i undersökningsgruppens 

svar eller att jag låter gruppen styras till förmån för min egen inre vilja och önskan. För att min 

undersökning ska bli av den omfattning jag vill, är det essentiellt att gruppen är diskussionsvillig 

och känner tillit till mig. Viss kritik mot mitt val av grupp kan vara berättigad då denna grupp inte 

har någon större erfarenhet av varken boksamtal, att föra diskussioner eller att reflektera över texter.  

 

Min undersökning angående röst och kausalitet i läromedelstext kunde ha utökats genom att ta in 

fler läromedel och olika texter.  
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5. Resultat  
 

Utifrån de svar och diskussioner som framkommer i undersökningen drar jag slutsatsen att även om 

eleverna ansåg LL-texten enklare att läsa, föredrog de ändå originaltexten. Eftersom deltagarna var 

anonyma, redogör jag ej för källan i citaten.  

På den första frågan som rörde hur de upplevde text 1, det vill säga LL-texten, pekade svaren åt 

samma håll;  

”Den var lätt att förstå”  

”Den var ganska änkel” 

”Den var ganska lätt och det var rolit att läsa täxsten”.  

 

De elever som kan anses som lässvaga ansåg att originaltexten, text 2, var svårare att läsa, men en 

av eleverna menade att:  

”Det var mer text den berättade mer”. 

Övriga kommentarer om originaltexten var;  

”Lite rolig”  

”Den var lätt och nu vet jag vad svindel betyder”  

”Lättare en den andra  täxsten”  

”Den var lätt att förstå och den var bättre än ettan”.  

 

Under diskussionen framkom att anledningen till att de föredrog originaltexten var att den innehöll 

mer fakta och var mer detaljerad än LL-texten.  

På frågan om vad de hade lärt sig genom att läsa texten blev svaren något annorlunda i  

originaltexten än i LL-texten. I LL-texten skrev eleverna svar såsom;  

-”Att mannen bodde der nere i gruvan i många år”  

-”Jag lärde mig att det finns järn i bärg” 

-”Jag lärde mig att det finns vita älgar”. 

 

I originaltexten blev det svar såsom;  

-”Att man inte ska avbryta andra när dom pratar”  

-”Jag lärde mig det samma som förut men också att den här texten var änklare att förstå och att man             

förstog mer” 

 -”Mer än i den förra texten”  

-”Att man inte ska bo i en järn malms gruva” 
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- ”att en gamal man kan Leva länge i en grotta” 

 -”Att svindel får man när man står på höghöjd. Och man lärde sig mer i de här”.  

 

Vad gäller den skönlitterära texten, Robinson Crouse av Daniel Defoe (1977) och den återberättade 

versionen av Maj Bylock (1995), blev skillnaden mellan de båda versionerna påtagligt märkbar. 

Eftersom jag här läste högt för eleverna krävdes ingen grad av läskunskap. Alla elever hade samma 

utgångsläge. Efter högläsningen försågs de med ett frågeformulär bestående av endast två frågor, 

vilken version de föredrog och varför. Vi diskuterade sedan de båda texterna och de reflekterade 

över hur olika de båda versionerna var. Alla elever ansåg originaltexten var bäst och det på grund 

utav det mer detaljerade innehållet:   

 

- ”Den var mer spännande och man för stogg mer” 

- ”Den var mer spänande och rolig”  

- ”Den förklara mer och den var mer spännande” 

- ”Den var roliare. Spenande. Den var betre.”  

- ”Den handlade mer än lättläst för den kunde vara spändande” 

- ”Den var mer spänande och längre”,  

- ”Den var mer spenande för det var mer akison”.  

 

Jag frågade vilken av böckerna de skulle välja att låna och de ville alla låna originalboken. En elev 

förklarade att han innan mitt besök skulle han ha tagit den mindre boken (LL-versionen), men nu 

skulle han välja den större (originalboken). En annan elev menade att:  

-”Jag först nog skulle låna LL-versionen för att kunna förstå mer, sen skulle jag låna 

originalversionen för att den var bättre och jag skulle få reda på mer”.  

 

Vad gäller röst och kausalitet i läromedelstexten, ser man i originaltexten att det finns både aktivitet 

och muntlighet. Exempel på vardagligt språk kan man se i bilaga nr 2, som beskriver hur svindel 

kan kännas, det står: ”Det blir liksom ett sug där nedifrån, tycker somliga.” (Westman, 2005 s 111). 

Ordet liksom är här egentligen helt onödigt och texten kunde ha stått utan det. Att det finns 

kausalitet kan man se på till exempel meningarna: 

 

”Pojken fick svindel när han tittade ner” (Westman, 2005 s 111) och 

”Svindel kan man få när man står vid ett stup där det inte finns något staket” (Westman, 2005 s 111) 

 



 

21 

 

Här ser man tydligt att mening nummer två syftar tillbaka till den första meningen genom att starta 

meningen med ordet svindel. I texten finns fortsättningsvis flera tydliga orsakssamband. Texten är 

skriven i en muntlig stil och det finns få främmande ord. Texten är enkel och meningarna relativt 

korta. Orden innehåller sällan fler än sex bokstäver. Texten är skriven i historisk presens. Text som 

är skriven i detta tempus uppfattas enklare och lättare att ta till sig för lässvaga elever, då orden 

tenderar att bli kortare samt att eleven kan känna sig mer aktiv i texten. Dock saknar jag viss 

konnektivitet då texten brister i personligt tilltal. 

 

Vad gäller LL-texten (bilaga 3), är det det betydligt större typsnittet som man först lägger märke till. 

Meningarna är kortare och vissa delar är helt borttagna. Främst är det det beskrivande i texten som 

har tagits bort. I det första stycket av originalversionen (bilaga 2) står att; “Pojken fick svindel när 

han tittade ner. Svindel kan man få när man står vid ett stup där det inte finns något staket. Det blir 

liksom ett sug där nerifrån, tycker somliga. För andra är det tvärtom – de gillar att stå vid avgrunder. 

Det är som med havet: somliga tycker att havet är otäckt, andra vill dra ut mot horisonten. Pojken 

gillade inte avgrunder. Det var en sjö med spegelblankt vatten långt där nere. Inga vindar nådde dit 

ner. Inga vågor rörde sig på vattnet.” (Westman, 2005 s 111). 

 

I LL-versionen står (se bilaga 3): 

 “Pojken fick svindel, när han tittade ner.” (Westman, 2005 s 111). 

 

I originalversionen beskrivs hur pojken kastar ner stenen i gruvan:  

“Stenen studsade en lång stund mot bergväggarna och ljudet ekade nere i gruvan. Ekot växte, det lät 

som när åskan går” (Westman, 2005 s 111). 

 

I LL-versionen står: 

“... tog en stor sten och kastade den ner i gruvhålet.” (Westman, 2005 s 111). 

 

Fortsättningsvis har man också tagit bort: 

“Det hängde några ruttna stegar utmed bergväggen. Här hade människor klättrat förr i tiden.”  

”Spikar, kastruller, kättingar. Ja alla järnvägsspår som gick genom Sverige var av järn, det hörde 

man på namnet.” (Westman, 2005 s 112). 

 

När pojken fick syn på den gamle mannen har man också tagit bort meningen:  

“Älgen blev lite orolig och började skrapa med foten i marken” (Westman, 2005 s 112). 
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Längre ner i texten beskrivs pojken och mannens kommunikation och där mannen blir arg och 

skriker att pojken inte ska avbryta honom. Efter det kommer följande stycke:  

”- Förlåt, sa pojken igen. Vilken elak gubbe, tänkte han. 

- Jag förlåter ingenting, skrek gubben. Varför stängde man gruvan? Det förlåter jag aldrig.” 

(Westman, 2005 s 113). 

Detta stycke återfinns ej i LL-versionen.  

 

Mannen berättar hur han upplever sin situation genom följande: 

”-Det är bara jag och fladdermössen som kan leva där nere. Varken sol eller måne lyser där. Det är 

alldeles tyst. Det enda som hörs är vattnet som droppar från bergväggen.” (Westman, 2005 s 113). 

I LL-versionen är den sista meningen borttagen.  

 

Den lättlästa versionen innehåller röst, till viss del, och kausalitet. Berättelsen innehåller aktiva  

karaktärer och texten är både vardaglig och informell. Jag anser att texten ej innehåller direkt tilltal 

vilket kan hjälpa till att få läsaren mer engagerad i texten. Texten har även kausalitet då meningarna 

ofta hänvisar till meningen innan. Frasriktigt radfall finns inte i denna LL-text, trots att det anses 

vara av vikt i en lättläst text (Wennström, 1995). 

 

Lix-värdet på LL-texten blev 20 (20,16), vilket anses är en mycket lättläst text. Detta räknades ut 

genom: 

 

a. Antalet ord = 370 

b. Antal meningar = 42 

c. Antal ord med fler än sex bokstäver = 42 

 

370 (antal ord)/42 (meningar) = 8,8095 (genomsnittlig meningslängd) 

42 (antal ord med fler än sex bokstäver)/370 (antal ord) = 0,1135 (genomsnittlig andel långa ord) 

0,1135 (genomsnittlig andel långa ord) x 100 = 11,35 (procenttalet långa ord) 

11,35 (procenttalet långa ord) + 8,8095 (genomsnittlig meningslängd) = 20,16 
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Lix-värdet på originaltexten blev 20 (19,76).  

 

a. Antal ord = 554 

b. Antal meningar = 66 

c. Antal ord med fler än sex bokstäver = 63 

 

554 (antal ord)/66 (meningar) = 8,3939 (genomsnittlig meningslängd) 

63 (antal långa ord med fler än sex bokstäver)/554 (antal ord) = 0,1137 (genomsnittlig andel långa 

ord) 

0,1137 (genomsnittlig andel långa ord) x 100 = 11,37 (procenttalet långa ord) 

11,37 (procenttalet långa ord) + 8,3939 (genomsnittlig meningslängd) = 19,76 
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6. Diskussion 
 

Det första som slår mig med denna undersökning är att Lix-värdet i originaltexten faktiskt är lägre, 

19,76 versus 20,16. Om texterna har ett lika lågt Lix-värde, vad är då idén med två olika versioner? 

Originaltexten innehåller fler ord, fler meningar och fler långa ord, men om svårighetsgraden ändå 

är lika i de båda texterna, anser jag att man kunde spara in en version för att helt enkelt bara korta 

av originaltexten. I originalversionen får eleverna dessutom en mer detaljrik skildring, som min 

undersökning visade att de uppskattade. Flera av eleverna ansåg också att de fick veta mer. Är inte 

det meningen med skolan? Att eleverna ska få lära sig saker? I en LL-version skalar men av texten 

så att endast skelettet är kvar. Hur roligt är det att läsa? Enligt Lix-värdet har båda texterna samma 

grad av begriplighet, även om originaltexten ger eleven så mycket mer.  

 

Drar jag fel slutsats om jag konstaterar att genom att läsa LL-versionen, får den lässvage ta del av 

en text som är större till typsnittet och kortare, vilket är positivt för den som är i lässvårighet? Men 

hen får även färre detaljer och färre beskrivande skildringar fast lika svårighetsgrad som en 

originaltext. Dock ej att förglömma, enligt Reichenberg & Lundberg (2008) sa aldrig Björnson att 

alla korta ord är lätta eller att alla långa ord är svåra. Lix kan man använda för att kontrollera en 

färdig text, så att den inte innehåller alltför krångliga och långa ord eller alltför svåra och långa 

meningar (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 40).   

 

Av svaren att döma tycks eleverna ha uppfattat något mer i originaltexten än i LL-texten. I LL-

texten rörde svaren mest att man brutit järnmalm och att det bodde en man i gruvan. I den andra 

texten tycks svaren eleverna gav innehålla mer djup. Att man inte ska avbryta någon som pratar och 

att man kan bo länge i en grotta och att det inte är speciellt bra att bo i en gruva. När man tittar på 

de båda texterna kan man se att stycken som rör den gamle mannens sinnestillstånd, helt har tagits 

bort i LL-versionen. Detta gav jag även exempel på i min resultatdel. I originaltexten (bilaga 2) står:  

 

”- Förlåt, sa pojken igen. Vilken elak gubbe, tänkte han. 

- Jag förlåter ingenting, skrek gubben. Varför stängde man gruvan? Det förlåter jag aldrig.” 

(Westman, 2005 s 113). 

 

Detta är ett av de stycken som inte finns med i LL-texten. På vilket sätt anses denna del vara för 

svårt för en LL-text? Inget av orden är varken ovanligt, långt eller krångligt. Däremot tycks det 

tillföra texten en större känsla för mannens sinnesstämning och upplevelse. Här får läsaren en 
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kunskap om varför mannen är arg och bitter. Man stängde alltså gruvan och detta var traumatiskt för 

mannen. I LL-texten går läsaren denna del helt om intet. Detta anser jag är ett drag som löper texten 

igenom. De stycken som har avlägsnats från originaltexten är alla beskrivande och ger läsaren en 

större förståelse för både karaktärernas sinnestillstånd och situation. Monica Reichenberg & Ingvar 

Lundberg (2008) skriver dock att ”Alla långa beskrivningar som inte är nödvändiga för berättelsen 

bör uteslutas” (Reichenberg & Lundberg, 2008 s 63). Menar de då att kortare beskrivningar går bra? 

Reichenberg & Lundberg skriver även att texter som innehåller mycket information, ställer höga 

krav på elevens förkunskaper. Läsaren behöver förförståelse för att fylla i luckorna (s 45).  I LL-

versionen av ”Nya Pojken och Tigern” (2005), anses alltså exempelvis meningen ”Det enda som 

hörs är vattnet som droppar från bergväggen”, ligga för långt ifrån elevers förförståelse eller 

kunskap?  

 

En lättläst text kännetecknas även av antalet substantiv. En text med ett stort antal substantiv anses 

vara informationstät. “Många och långa abstrakta substantiv i en text medför att den blir svår” 

(Reichenberg & Lundberg, 2008 s 52). När jag tittar på det första stycket i originaltexten kan jag 

hitta nio stycken substantiv mot åtta stycken i LL-versionen. Genom att helt ta bort meningen “Här 

bröt man järnmalm för längesedan”, tjänade man alltså in ett substantiv på bekostnad av fakta att 

man bröt järnmalm här. Enligt min undersökning framkom det att eleverna uppskattade mer 

information i texten vilket gav det lästa mer innehåll och fakta. Detta gäller även de elever som 

anses tillhöra facket läsare av lättläst. Nu var min undersökning inte speciellt omfattande, utan man 

kanske ska säga att min undersökning gav en hint om att elever faktiskt uppskattar en fylligare text.  

 

Om man nu vill nå elevers intresse för läsning så förstår jag inte riktigt varför man anser att 

exempelvis beskrivningar bör uteslutas ur en LL-text. I min mening kan det vara just de 

beskrivande delarna av en text som fångar läsarens intresse. Detta blev särskilt tydligt då jag läste 

högt ur Daniel Defoes Robinson Crusoe (1977). Eleverna ansåg originalversionen betydligt mer 

intressant då den var fylld av starka beskrivningar båda av omgivningen och karaktärerna. Ej att 

förglömma är dock att här behövde inte eleverna läsa själva, utan meningen med denna 

undersökning var att ta reda på om eleverna uppskattade informationen en originaltext erbjuder, 

gentemot en LL-text. Som Lisa Henriksson uttrycker sig angående LL-böcker i 

Lärartidningen/Svensk skoltidning 1982 nr 35; ”Det är mycket vardaglig tristess i läsa-lättböckerna. 

Den pedagogiska ambitionen är inte att ta fel på. Det mesta jag läst är fullt brukbart, välskrivet, 

ärligt, allvarligt och präktigt. Glädje och skratt är det tunnsått med. Underskatta inte pedagogikens 

förmåga att förstöra en konstart!” (Lisa Henriksson, Lärartidningen/Svensk skoltidning 1982 nr 35).  
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En skönlitterär text är ett konstverk av en författare som lagt ner sin själ för att fånga läsarens alla 

sinnen. Är det fortfarande ett konstverk då man dissekerar och klär av boken in på bara kroppen så 

att endast ett naket skal finns kvar? I en lättläst upplaga går man som läsare miste om hela den 

egentliga upplevelsen av att läsa. Vart tar pulsen och passionen vägen i en lättläst bok? En LL-bok  

läser man rakt upp och ned, utan tillstymmelse av någon känsla. Vågar jag till och med sträcka mig 

så långt att jag påstår att man lämnas oberörd efter att ha läst en lättläst version av ett litterärt verk? 

Stefan Mählqvist ger sin uppfattning om LL-böcker med följande ord: ”För det mesta rör det sig om 

brödtexter utan tillsats av jäst som får språket att leva och karaktärerna att andas och utan egentliga 

kryddor som ger smak åt problemen. Vad äter man då? Pinnbröd i scoutstugan.” (Mählqvist, 1987). 
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7. Reflektion  
 

Mina tankar som jag har nu när arbetet får anses klart, rör mestadels den stress jag utsatts för under 

tiden. Jag oroades från början av tidsaspekten och inte blev min oro mindre när jag nio dagar innan 

deadline råkade radera hela mitt arbete. Dessutom sparade jag över alla de sidor jag skrivit så att det 

inte gick att återställa dokumentet. Men man kan säga att var det något jag lärde mig genom mitt 

examensarbete var det att spara. I alla olika former. Jag har också tänkt mycket på vilket fantastiskt 

intressant ämne jag valde att skriva om. När jag har läst olika forskningsrapporter inser jag 

självklart att min undersökning knappt skrapade på ytan, men det väckte ändå ett intresse hos mig 

och vem vet, en dag kanske jag återupptar min undersökning och gör den både bredare och djupare!  

Det jag hade velat göra annorlunda var att undersökningen hade omfattat fler elever. Dessutom hade 

jag också velat ha en grupp bestående av elever som anses vara lässvaga i min undersökning. En 

elev som är en stark läsare med stor förkunskap vad gäller omvärlden, kan ge ett helt annat svar än 

vad en elev som är i läsproblem ger. Den lässvage kan ha fullt upp med att avkoda texten, medan 

den lässtarke redan flätar in sina egna erfarenheter och på det sättet bygger texten på ett aktivt sätt. 

Jag hade också följt upp med ett återberättande, både direkt efter läsningen och en vecka senare likt 

Beck, McKeown och Worthy (1995) gjorde i sin undersökning. Det hade även varit intressant att ha 

undersökt flera böcker och jämfört elevernas tankar runt dem. 

 

Något jag tog i beaktande under min undersökning var att jag inte skulle försöka att påverka 

eleverna till att ge mig svar som jag ville ha. Min entusiasm över läsning och speciellt skönlitteratur 

i originalversioner, kan ha lyst igenom och därför kan jag känna tvivel till några av de svar eleverna 

gav mig. De är något jag måste arbeta på om jag önskar att genomföra undersökningar i framtiden.  

Resultatet av mitt ”skrapande på ytan”, blev någorlunda som jag hade tänkt mig. Eller önskat 

kanske. Eleverna ville ha mer detaljrikedom i läsningen, de ville få reda på mer fakta, de ville ta del 

av beskrivande skildringar. Och det är ju detta som är det njutningsfulla i att läsa. En lättläst bok 

som är avklädd in på bara skinnet ger ingen lustfylld läsning! Vad jag då undrar över är vilka 

möjligheter det finns att fortfarande kunna behålla passionen i läsningen, och ändå tillmötesgå de 

läsare som har behov av en mer lättläst text? Min undersökning visade på att även den lässvage 

önskar att ta del av denna passion. Nyfikenheten försvinner inte bara för att man har behov av en 

lättläst text. När det gäller läroböcker tycker jag mig ha förstått att en liknande lösning inte kan vara 

alltför svårt att få fram. Genom att lägga till röst och kausalitet i lärobokstexter kan man uppnå en 

bättre förståelse och ge eleven en roligare, aktiv läsning. Jag har förhoppningar om att de läromedel 

som ges ut använder sig av de verktyg som finns, för att kunna skapa nya, intresserade läsare! 
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8. Avslutning  
 

Avslutningsvis vill jag säga att läsning är och förblir den viktigaste kunskap man kan lära sig. 

Läsning ger möjlighet både till kunskap och fantastiska upplevelser. Därför anser jag att mer tid och 

resurser ska läggas på att lära barn att läsa och då menar jag inte bara att läsa, utan att lära barn att 

bli aktiva läsare. Mina förhoppningar på mig själv som blivande pedagog är att jag lyckas skapa en 

lustfylld läsning för eleverna, där boksamtal och diskussioner får ta plats och tid. När jag uttrycker 

min önskan om att skapa en lustfylld läsning inkluderas även de elever som behöver mer stöd i sin 

lästräning. Jag har förhoppningar om att man i framtiden inser läsningens värde och tillsätter de 

resurser som behövs för att tillgodose allas behov.  
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Bilaga 1.   

Examensarbete. 
 

 

 

Mitt namn är Madeleine Andersson och jag är lärarstuderande åk 1-6 på Karlstad Universitet. Just 

nu håller jag på med mitt examensarbete där jag vill jämföra läromedel i svenska, en originaltext 

respektive den lättlästa versionen. I min undersökning vill jag ta reda på om eleverna anser att de får 

lika mycket information i båda texterna och vilken de föredrar innehållsmässigt. Jag kommer även 

att läsa högt ur en skönlitterär bok för att på så vis få svar på om eleverna föredrar en mer kompakt 

text då de enbart behöver att lyssna. Jag skulle vara mycket tacksam om eleverna i årskurs fem 

kunde delta i en enklare enkät. Jag har tidigare haft min verksamhetsförlagda utbildning hos 

eleverna i femman, dock när de gick i årskurs två och tre. Att de känner till mig tror jag är av positiv 

betydelse för min undersökning.  

 

Eleverna kommer att få svara på några enklare frågor rörande texterna och detta sker helt anonymt. 

I mitt arbete kommer heller inte skolans namn att figurera.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa mig, 0739-898034 eller min handledare på Karlstad 

Universitet, Roland Andersson, 054-7001107. 

 

Om ni inte vill att era barn deltar var snälla att fylla i talongen nedanför och lämna den till 

klassläraren senast den 10 december 2012. 

 

Med vänliga hälsningar Madeleine. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Jag vill inte att mitt barn ska delta i undersökningen.     

 

Elevens namn: ____________________________________ 

 

Förälders namn: ______________________________________ 
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