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Abstrakt  
 
Elin Johansson och Anna Rosander (2019). Skillnader mellan en lättläst och bearbetad 

originalutgåva: En komparativ jämförande studie baserad på Maj Bylocks lättlästa utgåva och 

Howard Pyles omarbetade utgåva av Robin Hood. Självständigt arbete, svenska, inriktning 4-6, 

grundnivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

  

Uppsatsen analyserar och jämför Maj Bylocks lättlästa utgåva (1997) av Robin Hood med 

Howard Pyles utgåva av Robin Hood (2016), bearbetad och översatt av Martin Svensson. Syftet 

med analysen är att analysera vilka språkliga genomföranden som skiljer de båda utgåvorna åt. Vi 

närläser båda utgåvor och genomför därefter jämförelser enligt Reichenbergs (2015), Ahléns 

(2003) och Sundins (2007) kriterier för lättläst. Analysens resultat är att de båda utgåvorna skiljer 

sig en del åt och de lättlästa kriterierna framkommer olika mycket i de språkliga 

genomförandena. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den lättlästa utgåvan är lättare än 4-6 

utgåvan. Däremot håller den lättlästa utgåvan en betydligt högre nivå utifrån analysen än vad vi 

vågar påstå är rimligt, enligt kriterier för lättlästa texter. 
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1. Inledning  

Lättlästa texter var från början ett demokratiskt verktyg för att ge alla i samhället möjligheten att 

ta del av det rika kulturlivet (SOU 2013:58). Det var även ett sätt att ge alla människor rättigheten 

att leva i ett samhälle där åtkomst av böcker, material och information på lättare svenska förekom 

(Östlund 2002). När det kommer till lättläst litteratur på marknaden finner man starka kopplingar 

till skola och utbildning och redan under 1960-talet hittar man lättlästa verk för speciella 

målgrupper, som man ansåg inte kunde tillgodogöra sig de traditionella utgåvorna (Nordenstam 

och Olin-Scheller 2018, s 2). Den första svenska utgåvan av en lättläst bok kom ut 1968 och 

därefter fortsatte resan mot att allt fler lättlästa böcker trycktes (Östlund 2002). 

 

På den svenska bokmarknaden är det idag flera förlag som specialiserar sig på lättläst. Hegas som 

även är det äldsta förlaget, med start 1983 är idag en viktig aktör på bokmarknaden. En annan 

viktig aktör som även är ledande inom utgivning av lättlästa böcker är LL-förlaget. Tillsammans 

ger de ut flera lättlästa böcker varje år, då efterfrågan om lättlästa böcker ökat kraftigt under 

2000-talet. Däremot har inriktningen mot elevgrupper med lässvårigheter även utökats till 

grupper som finner läsningen som obekant eller för dem som helt enkelt inte har samma intresse 

som en lässugen läsare (Nordenstam och Olin-Scheller 2018, s. 37). 

 

Den svenska utvecklingen och förändringen i samhället bidrar även till ett ökat tryck, eftersom 

allt flera invånare i Sverige inte har svenska som sitt modersmål. Hundrafemtio olika språk talas 

idag i Sverige och vi har allt flera minoritetsspråk än tidigare. Detta resulterar i att allt fler 

lättlästa texter behövs, då alla inte besitter samma läsförmåga (Sundin 2007, s. 14). För att göra 

detta möjligt behöver man bearbeta innehållet och formen till ett språk som är lättare än 

standardsvenska (Östlund 2002). Vi vill därför undersöka vilka skillnader som finns i en bok som 

är utgiven som en 4–6 utgåva och om samma innehåll och form går att finna i en mer lättläst 

utgåva. Vi anser även att frågan är väldigt intressant för vårt kommande yrke. Vi ser själva inget 

problem med en mer lättläst bok, dock är detta beroende på hur mycket en elev går miste om av 

att läsa lättläst. Vi har under flera VFU-stunder mötts av problematiken av att elever fastnar eller 

känner sig osäkra i biblioteket vid valet av bok. Många elever vågar inte ta en mer lättläst bok, då 

de ofta är större mellanrum och bokstäver (Sundin 2007, s. 147). Boken kan kännas lite för lätt 

och möjligen som en bok som är mer anpassad för yngre åldrar. Detta kan innebära att eleven 

väljer en bok som har en för svår läsnivå än deras egna, vilket resulterat i att många elever möter 
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sin överman i de svåra texterna och lyckas därav inte finna en väg in i texten och berättelsen. Det 

kan i sin tur bidra till dålig självbild, uppgivenhet och passivitet. En dålig cirkel är igång och 

eleverna kan i värsta scenario undvika läsande, vilket leder till sämre ordförråd men även sämre 

kunskap i övriga ämnen (Reichenberg 2015, s. 2). Här är det extra viktigt att man som pedagog 

tar sitt ansvar, av den orsaken att läroplanen i svenska ämnet menar att undervisningen ska 

stimulera och främja läsande (Skolverket 2011). Ett arbete som pedagogen misslyckas med om 

eleven väljer eller undviker att inte läsa litteratur. Genom denna undersökning kan vi även nå en 

ökad kunskap om lättlästa texter och få med oss flera viktiga kunskaper till vår kommande 

arbetsplats och elevgrupp, som vi i sin tur kan använda som hjälp vid elevernas val av läseböcker.  

1.1 Syfte/ frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att jämföra en lättläst bok med dess originalutgåva vad gäller 

språkliga genomföranden.  

 

● Vilken skillnad går att urskilja när man studerar svåra ord? 

● Vilken skillnad går att urskilja när man studerar meningslängd? 

● Vilken skillnad går att urskilja när man studerar höger och vänstertunga meningar? 

● Vilka skillnader går att urskilja vid en LIX jämförelse mellan båda utgåvor? 

 

1.2 Disposition 

Denna analys kommer följa grundstrukturen som finns i en komparativ analys, där vi  

börjar med en problemformulering för att sedan presentera syftet som sedan förtydligas i fyra 

olika frågeställningar. Sedan presenteras vår analys del och avslutningsvis en slutsats (Denk 

2002, s.  32).  

2. Bakgrund - Vad är läsning? 

Läsning går ut på att förstå sammanhängande texter (Lundberg och Reichenberg 2009, s. 27). En 

människa kan läsa genom att använda sig av två olika processer, avkodning och förståelse. De 

hör båda ihop och är beroende av varandra vid läsning. Vid avkodningen kopplar man samman 

språkljuden med symbolen och det är ofta som elever börjar ljuda sig fram till en ordform. 

Förståelsen är att vi förstår och ger orden mening (Burman 2017). När avkodning och förståelse 
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fungerar väl ihop har man nått en god läsfärdighet (Lundberg u.å.).  Dock räcker det inte här att 

enbart förstå ord för ord utan kunskaper om språkets struktur är även av stor vikt vid läsning och 

läsförståelse. Vi måste förstå hur meningar och ord är uppbyggda, det underförstådda i texten och 

slutligen sätta in texten i ett sammanhang (Sundin 2007, s. 54).  

 

Inom läsforskningsfältet definieras läsning av skriven text, att man som läsare når förståelse samt 

kan använda och reflektera kring texten man läst, för att kunna uppnå ens mål och utveckla en 

kunskap och potential att delta i samhället (Magnusson 2014, s. 50).  

2.1 Vad är lättläst? 

En lättläst text är en text där författaren inte kan sätta krav på läsarens förförståelse, utan läsaren 

behöver förstå texten ordagrant. En mindre god läsare behöver förstå vad som är det viktiga i 

texten och för att uppnå detta behöver texten vara lagom lång och konkret (Sundin 2007, s. 88). 

Den mindre goda läsaren kan inte leta fram och avgöra vad som är viktigast i texten. Författaren 

måste istället klargöra detta och stryka överflödiga bitar. Genom att göra detta kan författaren 

underlätta för läsaren, då läsaren inte längre behöver leta och göra egna slutsatser för vad som 

kan anses vara viktigt (Sundin 2007, s. 96). Betydelsefullt att tänka på är textens typsnitt och 

layout, svåra ord samt att texten har en kort radlängd med varierande sammansättningar 

(Reichenberg 2015, s. 2f).  

 

Det finns väldigt många definitioner om vad lättläst innebär. Centrum för lättläst, CFLL som 

arbetar med lättlästa texter tar upp vissa kriterier de anser ska förekomma i en lättläst text. De 

menar att det bör finnas en tidsordning eller logisk tanke som sammanhåller texten. I språket ska 

det förekomma vardagliga uttryck och ord. Meningarna ska vara lätta och innehålla få bisatser. 

Om svårförstådda ord finns med är det viktigt att det finns en förklaring till orden som underlättar 

för läsaren. Viktigt är att tänka på innehållet, att man tar hänsyn till läsarens huvudsakliga 

kunskaper och förutsättningar (SOU 2013:58). Grundläggande i en lättläst bok är att texten är stor 

och tydlig, har korta och enkla ord på cirka 6–7 bokstäver, undviker komplicerade meningar, har 

dubbelt radavstånd och korta kapitel. Det ska vara ett mindre antal personer med i boken, en 

handling i följd med mycket dialog, och innehållet ska vara fängslande för åldersgruppen (Ahlén 

2003, s. 192f).  



  
 
 
 

8 
 

Bokförlaget Hegas delar in lättläst i två olika kategorier, läslighet och läsbarhet. Hegas menar att 

läslighet handlar om hur hög läslighet en text har, vilket handlar om textens utformning och 

innehåll. Detta görs genom att studera typsnitt, layout och teckensnitt i boken. Läsbarheten skiljer 

sig lite från läslighet eftersom man istället studerar ordantal. Texten får inte innehålla allt för 

svåra ord och inte heller för många svåra ord. Man pratar även om användandet av metaforer, att 

man förklarar ord som kan upplevas som svåra (Hegas u.å.).  

 

Carl-Hugo Björnsson delar inte samma definition av läsbarhet. Han menar istället att 

”Läsbarheten är summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka göra den mer eller 

mindre svårtillgänglig för läsaren”. Läsbarhet handlar om både de yttre egenskaperna såväl som 

de innehållsliga egenskaperna. De yttre egenskaperna är exempelvis bokstavsstorlek, radavstånd, 

typsnitt, uppdelning i stycken och sidantal, medan de innehållsliga egenskaperna handlar mer om 

framställningssättet. Hur det fångas upp beror särskilt på läsaren, hens kunskap, intressen, 

tankeförmåga samt mognad (Björnsson 1968, s. 13f). 

2.2 Vem behöver lättläst?  

Vem som behöver lättläst är svårt att säga, vi alla kan behöva det någon gång. Barn och 

ungdomar har olika lätt för att lära sig läsa och lär sig läsa i olika takt. Vissa har dock ett större 

behov till en lättläst text (Reichenberg 2015, s. 1). Elever som är i större behov av lättlästa texter 

är bland annat de som precis håller på att lära sig läsa, har en hörselnedsättning, en 

utvecklingsstörning, koncentrationssvårighet, dyslexi, en språkstörning eller elever med annat 

modersmål (Lundberg och Reichenberg 2009, s. 15). Det finns även olika typer av läsare med 

lässvårigheter som behöver lättläst. De långsamma läsarna, de läser väldigt långsamt. Det finns 

även de sena läsarna som inte fått en språklig förståelse innan skolstarten, svagt ordförråd eller 

någon språkförsening. Det finns också de lässvaga eleverna, som kan ha svårt med det talade 

språket, och till sist har vi de läsrelaterade läsarna som har svårighet med språket och 

avkodningsproblem, och som inte påträffats förrän i de äldre åldrarna (Ahlén 2003, s. 191).  

 

Oavsett hur bra läsare man än är, kommer man ändå alltid att stöta på texter som är väldigt svåra 

och komplicerade. Det är viktigt med texter som är lämpade till den nivå eleverna ligger på. Det 

behövs texter med ord som eleverna kan tolka och en bra meningsbyggnad som är anpassad efter 

elevernas villkor (Lundberg och Reichenberg 2009, s. 16). 
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3. Metod  

I denna del kommer vi presentera den metod som vi använt oss av för att besvara 

forskningsfrågan. Vår metod är en komparativ analys och vi kommer därav följa en komparativ 

grundstruktur, där vi startar problemet med om man bör läsa en bearbetad 4–6 utgåva eller 

bearbetad lättläst utgåva. Utifrån vårt problem formulerar vi ett syfte med passande 

frågeställningar. Vid valet av vårt material letade vi upp två utgåvor av Robin Hood, en 4–6 

utgåva och en lättläst utgåva utifrån analysens syfte. Därefter söker vi i tidigare forskning för att 

nå en bakgrund om lättläst och lättlästa kriterier i böcker. Detta följs upp av en analysdel där vi 

analyserar de två olika utgåvorna av Robin Hood utifrån analysens språkliga genomföranden för 

att synliggöra skillnaderna mellan dem. Avslutningsvis kommer vi att nå en slutsats om vilka 

skillnader som finns mellan utgåvorna (Denk 2002, s. 32).    

3.1 Urval och sökning 

Vid valet av roman hade vi ett antal kriterier som vi ville följa. Vi ville ha en välkänd bok, gärna 

en klassiker. Det var viktigt att båda böckerna var på svenska och att innehåll och upplägg var 

liknande. Vi började att leta på Örebros universitetsbibliotek utan något vidare resultat. Efter 

detta begav vi oss till stadsbiblioteket i Örebro, där vi började leta under deras lättlästa hylla. Den 

första boken vi fann var Ivanhoe av Scott Walter, återberättad av Maj Bylock utgiven år 1920. Vi 

fann inte någon originalutgåva på barn och ungdomsavdelningen av Ivanhoe, därför letade vi 

vidare. Därefter fann vi en lättläst bok om Robin Hood, som vi även hittade som originalutgåva 

på ungdomsavdelningen. Efter en genomgång av de båda böckerna insåg vi att originalutgåvan 

hade en alltför hög språklig nivå för 9–12 år och vi valde därför att fortsätta vårt letande. Efter att 

vi bett om hjälp hittade vi en Robin Hood på barn och ungdomsavdelningen som hade en bra 

språklig nivå. Den uppfyllde våra kriterier och blev vårt slutgiltiga val.   

3.2 Lättläst utgåva 

Den lättlästa utgåvan är en återberättad utgåva av Maj Bylock år 1997 ifrån Howard Pyles 

originalversion av Robin Hood från år 1883, där hon beskriver de orättvisa förhållanden i 

England under medeltiden. I samhället är det adelsmännen och prästerna som tar pengar av 

borgare och bönder och i staden Nottingham är det den grymme sheriffen som styr och ställer. 

Kan man inte betala sin skatt är det fängelset som väntar. Men det finns en man vid namn Robin 
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Hood som tillsammans med sina vänner i Sherwoodskogen jobbar för rättvisan. Med listiga och 

skickliga knep tar de tillbaka pengar från de rika och ger till de fattiga (Bylock 1997).  

3.3 4-6 utgåva 

4–6 utgåvan är bearbetad av Howard Pyles originalversion av Robin Hood från år 1883, klassiska 

äventyrsberättelse Robin Hood i en bearbetning av Martin Svensson år 2016. Medeltidens 

England var under denna tid ett orättvist samhälle och prins John är den som styr riket med 

järnhand. Den som härskar i Sherwoodskogen är däremot en annan man, bågskytten Robin Hood. 

Han hjälper de fattiga genom att ta pengarna från de rika. Han är älskad av folket och gör allt i sin 

makt för att skapa rättvisa åt folket. För att lyckas med detta utmanar han sin fiende sheriffen av 

Nottingham. Robin Hood och hans vänner Lille John och Broder Tuck får uppleva vilda upptåg, 

dramatiska bataljer och hejdundrande kalas på sina äventyr (Svensson 2016).  

4. Tidigare forskning  

I denna del kommer vi att gå igenom tidigare forskning gällande våra fyra språkliga 

genomföranden. Vad finns tidigare skrivit om lättläst gällande svåra ord, meningslängd, höger 

och vänster tung mening och avslutningsvis LIX.  

4.1.1 Svåra ord 

Hos den enskilda läsaren brukar man dela upp ordförrådet i aktivt och passivt ordförråd. Det 

aktiva förrådet innehåller ord som språkbrukaren använder när de skriver eller talar. I det passiva 

förrådet står innehållet för de ord som språkbrukaren uppfattar och begriper när de läser eller hör. 

Ordkunskapen är något som individen tillägnar och utvecklar livet ut (Teleman u.å.). Efter nionde 

klass kan man uppskattningsvis säga att en elev lärt sig ungefär 50 000 ord (Sundin 2007, s. 71). 

Olle Josephson menar att trots att eleverna har många ord i sitt ordförråd och flera förkunskaper 

kommer det alltid dyka upp ord som eleverna inte kan, men eleverna kan ändå förstå hela textens 

sammanhang med hjälp av tidigare förkunskaper. Genom ungefärliga uppfattningar behöver 

eleven inte mer innehåll i texten för att ta sig vidare i läsningen (Josephson 2006, s. 85). Frank 

Smith menar på att detta leder till att eleven besparas från att ljuda alla fonem, för att nå 

förståelse och ta sig vidare i sin läsning (Smith 2000, s. 73). Trots detta bör en text inte omfatta 

alltför många kluriga, okända eller svåra ord (Hegas u.å.). Om för många svåra ord förekommer, 
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blir det mer komplicerat för läsaren att bedöma vilka ord som är styrande för innehållet. De 

längre orden är svårare för läsaren att förstå än de korta orden. Ord som har mer än 6 bokstäver 

räknas som långa ord (Björnsson 1968, s. 35). Lars Melin och Sven Lange delar inte riktigt 

samma uppfattning gällande ordlängdens betydelse. De menar istället att 7 enheter är lagom för 

att inte belasta korttidsminnet allt för mycket (Melin och Lange 2006, s. 84).  

 

När en texts läsbarhet granskas bör man tänka på de svåra orden som finns med i texten, det är 

dessa ord som är det betydelsefulla i texten (Reichenberg 2015, s. 3). Det är viktigt att orden väljs 

ut noggrant, och att eleverna förstår de valda orden (Sundin 2007, s. 96). Fackord är ord som kan 

upplevas som svåra, då man ofta inte känner igen ovanliga facktermer (Lagerholm 2008, s. 217f). 

Det kan därför vara en god ide att välja och använda andra ord än de orden som upplevs som 

svåra. Ibland kan det ändå vara bra att behålla ett svårare ord i en text, men man bör förklara 

ordet ordentligt. Eleverna behöver få en klar definition av ordet i texten, som inte resulterar i 

alltför många och långa förklaringar (Sundin 2007, s. 96f). För att nå en lättare text kan man 

istället förenkla ett ord genom att byta ut det mot ett mer lättläst ord (Lundberg och Reichenberg 

2009, s. 72). Det går även att använda sig av ord som eleverna känner igen sedan tidigare, 

eftersom förkunskaper gör orden mer lättförstådda, exempelvis sång istället för komposition eller 

fråga istället för frågeställning (Sundin 2007, s. 63).  

4.1.2 Sammansättningar  

Några av de mest komplicerade orden i svenskan är sammansättningar (Hegas u.å.). 

Sammansättningar är ett sätt att skapa nya ord i svenskan, genom att sätt ihop ett ord med ett 

annat kan ett nytt fullständigt ord bildas som är längre än sitt grundord (Reichenberg 2014, s. 35). 

Om man tittar på ordet jordgubbe så finns grundorden jord och gubbe som tillsammans får en ny 

betydelse. Sammansättningar kan delas upp i två olika kategorier, genomskinliga vilket betyder 

ord som är lätt begripliga och ogenomskinliga som inte är helt självklara (Malmgren 1994, s. 24). 

Genomskinliga sammansättningar är ett sätt att göra texten mer lättläst genom att orden fördelas 

och förstås på grund av de enskilda orden, till exempel solvarm (Hegas u.å.). Ord som är 

ogenomskinliga innebär att den som lär sig svenska inte kan tillförlita sig på sina förkunskaper 

om jord och gubbe för att förstå det sammansatta ordet jordgubbe (Malmgren 1994, s. 24). Det är 

därför viktigt att disponera den enskilda meningen såväl som hela texten, allt för långa meningar 

tenderar i allt fler komplicerade sammansättningar som i sin tur påverkar textens läsbarhet 



  
 
 
 

12 
 

(Platzack 1973, s. 111). Lars Melin delar samma åsikt, han menar att sammansättningar 

innehåller potentiella feltolkningsmöjligheter samt att obekanta och svåra sammansättningar kan 

ställa till det för läsaren (Melin 2009, s. 53).  

4.1.3 Meningslängd  

Typografin är viktig vid konstruerandet av en text. Det är främst de långa meningarna i en text 

som gör texten svårare att förstå för läsarna (Sundin 2007, s. 60). Är meningen för lång har ögat 

för lång väg tillbaka och läsaren tappar ofta bort sig. Det är även troligt att ögat går vidare till 

nästa rad och missar raden ovan (Hellmark 2000, s. 55). Inte heller en för kort radlängd vinner 

sitt syfte, då innehållet delas upp i allt för många bitar och risken att sammanhanget försvinner 

uppkommer (Hellspong och Ledin 2013, s. 76). För många radbyten leder till att raderna inte 

hinner ge tillräcklig information eller sammanhang innan läsaren ska inta en ny rad (Hellmark 

2000, s. 55). Enbart korta meningar genom hela texten kan även resultera i en stereotypisk och 

tråkig text (Björnsson 1968, s. 39). Det är istället bättre att ha en växlande radlängd och att 

formulera viktiga påståenden med få och konkreta ord (Hellspong och Ledin 2013, s. 77). Enligt 

Christer Hellmark ska meningslängden vara lagom lång och han rekommenderar ett innehåll 

mellan 55–65 tecken per mening (Hellmark 2000, s. 54). Monica Sundin menar däremot att 

radlängden i en mening aldrig bör bestå av mer än 55–60 tecken per rad (Sundin 2007, s. 138). 

Viktigt att komma ihåg är att måttet på tecken och rad är alla siffror, bokstäver, mellanslag och 

skiljetecken (Hellmark 2000, s. 54). Synskadades riksförbund fokuserar istället på radlängden i 

antal centimeter och inte antal tecken. De menar att en behaglig radlängd för läsaren bör ligga 

mellan 6–13 cm. Detta för att underlätta för läsaren i och med att man snabbt hittar till nästa rad 

(SRF u.å.).  

 

Läsligheten påverkas i hög grad av radlängden. En noga avvägning behöver göras vid 

bestämmandet av raden, meningen får varken vara för lång eller kort för lätt läsligheten 

(Hellmark 2000, s. 54). I den svårare texten är ofta textens långa och korta meningar generellt 

längre motsvarande den lättare textens meningar (Björnsson 1968, s. 39). För att uppnå en lättläst 

text ska meningarna vara korta, synliggöra det som är viktigt samt ha en enkel uppbyggnad. Ord 

som hänger samman med varandra ska stå ihop av samma orsak som informationsbitarna i texten 

som hänger samman med varandra ska stå ihop (Sundin 2007, s. 128). Sundin nämner även att en 

mer lättläst text kan skapas genom att föra samman meningar med varandra. Detta går att göra 
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genom att sammanbinda meningarna, och låta slutet på en mening skapa början på nästa mening. 

“Det viktigaste arbetet de kommande fyra åren är att skydda människor mot diskriminering. 

Diskriminering är när en människa blir dåligt behandlad för att han eller hon till exempel har ett 

funktionshinder eller mörk hud” Eller genom att låta meningarna inledas på liknande sätt. 

“Riksdagen ska besluta om nya lagar. Riksdagen ska se till att regeringen sköter sitt arbete” 

(Sundin 2007, s. 123f).   

4.1.4 Höger och vänstertunga meningar  

En nominalfras kan byggas ut åt både vänster och höger, vilket får en stor betydelse för 

meningens läsbarhet (Melin och Lange 2000, s. 67). Första positionen i en mening kallas för 

fundament. Fundamentet innehåller allt det som kommer före meningens finita verb. Meningar 

som har flest ord i fundamentet (den första platsen i meningen) är vad man kallar för 

vänstertunga meningar och meningar med flest ord efter det finita verbet är vad man kallar för 

högertunga meningar (Hellspong och Ledin 2013, s. 77). Högertunga meningar är oftast lättare 

för läsaren, all viktig information kommer i början av meningen. Vid vänstertunga meningar 

finns det risk att läsaren tappar bort sig, då mycket bakgrundsinformation kommer innan 

händelserna (Klartext 2011). Högertunga meningar ger ett intryck av talspråk och ett 

talspråksnära skrivspråk (Cassirer 2003, s. 65). Vänstertunga meningar innebär istället att 

meningen avviker från det normala och vänder sig mot en mer formell prosa (Melin och Lange 

2000, s. 71).  

 

Exempel på en vänstertung mening: “En hatt med rosa blommor och fjädrar ligger på 

hatthyllan.” 

Exempel på en högertung mening: “Karin leker med Anna när hon känner för det.”  

4.1.5 LIX 

När man mäter en texts svårighet kallas det att man mäter textens läsbarhet. För att fastställa 

textens svårighetsnivå kan man ta hjälp av läsbarhetsbedömningar för att uttrycka gradens 

läsbarhet i texten (Witting 1979, s. 9). Det kändaste läsbarhetsprogrammet i Sverige kallas för 

LIX- Läsbarhetsindex (Lundberg och Reichenberg 2009, s. 39). LIX skapades av Carl-Hugo 

Björnsson för att få syn på skillnader gällande meningslängd och ordlängd i texters olika 

meningar (Sigurd u.å.). LIX-värdet ger enbart en fingervisning på textens svårighet. Det ger 
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enbart en indikation på textens nivå och bör inte ses som exakt vetenskap (LIX u.å.). Inom detta 

program brukar man tala om ML och LO, ML står för meningslängd och mäter längden på 

meningar i antal ord. LO står för långa ord, ord som rent procentuellt har fler än 6 bokstäver. Har 

en text många långa ord och flera långa meningar kommer texten få ett högt LIX värde, vilket 

innebär att texten är mer svårläst än en text med lågt LIX värde (Lundberg och Reichenberg 

2009, s. 3).  

 

Hur beräknas LIX?  

1.      räkna alla orden i texten (a) alla meningarna (b) 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 helhet avrundade summan är LIX.  

(Björnsson 1968, s. 66) 

 

Resultatet kan sedan tolkas enligt följande: 

- <30   Mycket lättläst, barnböcker 

- 30–40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

- 40–50 Medelsvår, normal tidningstext 

- 50–60 Svår, normalt värde för officiella texter 

- > 60 Mycket svår, byråkratsvenska  

(LIX u.å.) 

5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att presentera analysen av lättlästa utgåvan och 4–6 utgåvan utifrån 

de kriterier som nämnts i avsnitt 1.1. Analysen kommer sedan avslutas med en LIX jämförelse 

mellan de båda utgåvorna.  

 

Vi kommer att utgå ifrån kapitel 1-Hur gick det till när Robin Hood blev laglös och träffade sin 

närmaste man. Kapitel 3-Bågskyttetävlingen i staden Nottingham, och kapitel 13- Robin Hood 

hjälper två älskade att gifta sig, ur Howard Pyles 4-6 utgåva som är översatt och bearbetad till en 

barn och ungdoms bok av Martin Svensson år 2016. Dessa stycken kommer jämföras med 

motsvarande kapitel ur den lättlästa utgåvan för barn och ungdom av Maj Bylock år 1997. Dessa 
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motsvarande kapitel hittas under rubrikerna kapitel 3-Lille John en väldig kämpe, kapitel 5- Den 

gyllene pilen, och kapitel 11- Ett annorlunda bröllop. 

5.1 Textens språk  

Vi kommer i denna del analysera textens språk och uppbyggnad utifrån svåra ord, meningslängd 

samt höger och vänstertunga meningar. Avslutningsvis kommer en LIX jämförelse att göras 

mellan de båda utgåvorna.  

5.1.1 Svåra ord 

Det är genomgående många svåra ord genom hela boken, när det gäller de båda upplagorna. Det 

handlar om svåra substantiv, fackord och sammansättningar som kan utmana läsaren och läsarens 

läsnivå. Dessa stycken är uttagna och analyserade utifrån vilka ord som vi tror kan vara 

utmanande för läsaren. Styckena är från olika kapitel i böckerna men innehållet är detsamma.  

 

4–6 utgåva 

“Och jag ska besöka kungen och låta honom veta hur ett gäng laglösa spottar på hans lagar. 

Kort därpå började färden till London förberedas. Tjänare sprang hit och dit, fullt upptagna med 

packning och andra bestyr, och i stadens smedjor arbetades det intensivt med att reparera vapen 

till den trupp som skulle eskortera sheriffen. Arbetet pågick i två dagar, och på den tredje dagen 

gav man sig av” (Svensson 2016, s. 30).   

 

Lättläst utgåva 

“Jag ger mig av till kungen och berättar hur de fredlösa bryter mot hans lagar, tänkte sheriffen. 

Sedan tog han med sig ett ståtligt följe till London, där kungen bodde. Vapnen blänkte och 

fjäderplymerna vajade, när sheriffen och hans män kom ridande på sina grant utstyrda hästar” 

(Bylock 1997, s. 22).  

 

Anledningen till att dessa ord kan upplevas som är svåra är att flera av orden kan vara ord som 

eleverna saknar förkunskaper om. Elever idag har inte samma ordförråd som personer som levde 

under den tid som Robin Hood skrevs. Det är därav svårt att ha kunskaper om ord som man aldrig 

har hört talas om. Det kan därför vara en god ide att byta ut några av orden till lättare ord eller 

använda sig av förklaringar i texten, något som vi inte hittat i någon av utgåvorna. Exempelvis 
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laglösa hade kunnat uttryckas som ett gäng som lever utanför lagarna. Gällande vissa av orden 

anser vi att andra ordval hade kunnat göras för att underlätta för läsaren. Ordval som hade kunnat 

förenkla texten är ord såsom hemlösa istället för fredlösa, brottsling istället för laglös, men även 

genom att byta ståtligt mot vackert eller eskortera mot att följa någon. Genom att använda några 

av dessa exempel hade chansen funnits att läsaren känner igen orden och möjligen besitter 

förkunskaper som inte fanns vid de befintliga orden. Årskurs 4–6 utgåvan är en längre text men 

innehåller färre svåra ord än den lättlästa utgåvan. Den lättlästa utgåvan har istället en kortare text 

men fler antal svåra ord i sitt innehåll.  

 

4–6 utgåva 

“När sheriffen och hans dam anlände var läktarna fyllda till sista plats. Sheriffen red på en 

vacker vit häst och var klädd i en mantel och mössa av purpurfärgad sammet, och hans dam var 

klädd i blå sammet. Folket hurrade när de red fram till podiet och intog sina platser, omgivna av 

soldater med brynjor och spjut. Sheriffen sa åt sin härold att blåsa i silverhornet, och när de tre 

hornstötarna hördes steg bågskyttarna fram till sina platser” (Svensson 2016, s. 34).  

 

Lättläst utgåva 

“Sheriffen kom ridande, klädd i purpurröd sammetsmantel och havsgrön jacka. Hans dam hade 

en dräkt av klarblå sammet, smyckad med svandun. Sheriffens härold blåste i ett silverhorn och 

skyttarna gick fram till sina platser” (Bylock 1997, s. 25f).  

 

Ord som sticker ut i texterna är främst adjektiv, ord som beskriver något och substantiv, konkreta 

saker och ting. Adjektiven i texten är mer av ett åldrat språk och skiljer sig en del från ett idag 

vanligt språkbruk. Exempel på dessa ord utifrån den lättlästa utgåvan är purpurröd, havsgrön och 

smyckad, och utifrån 4–6 utgåvan ordet purpurfärgad. Flera av substantiven är ord som vi 

upplever som utmanande. Dessa substantiv är främst vad vi skulle kalla för fackord och därför 

inte ord som läsaren möjligen kommit i kontakt med tidigare. Dessa ord är specifika för vissa 

grupper och verksamhetsområden och om läsaren inte tillhör den gruppen är det svårt att veta vad 

ordet betyder. Exempel på dessa ord är ifrån den lättlästa utgåvan sammetsmantel, svandun, 

härold och silverhorn. Utifrån 4–6 utgåvan finner vi följande, sammet, podiet, brynjor, härold, 

silverhornet och hornstötarna. 
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Det förekommer en del sammansättningar i texten till exempel havsgrön, silverhorn, hornstötarna 

och purpurfärgade. Dessa ord ger exempel på de båda kategorierna av sammansättningarna, 

ogenomskinlig och genomskinlig varav havsgrön och silverhorn är genomskinliga och 

hornstötarna och purpurfärgade ogenomskinliga. Efter en överblick i flera kapitel är det tydligt 

att båda utgåvor har flera sammansättningar. Det framkommer dock att antal sammansättningar i 

4–6 års utgåva är betydligt fler. Efter analys av 3 kapitel blev resultatet att 4–6 utgåvan innehöll 

14 sammansättningar medan den lättlästa enbart innehöll 9 sammansättningar. 

 

För att se en mer övergriplig bild över ord som är svåra i hela boken har vi här valt att göra en 

procentuell beräkning med antal svåra ord per kapitel. Detta är ord som vi upplever som svåra 

och vi har i denna beräkning inte utgått från antal bokstäver utan antal ord.  

 

Resultat:  

Utgåva Antal svåra ord Ord totalt % svåra ord 

Lättläst utgåva 

Den gyllene pilen. 

14 719 1,9 % 

4 - 6 utgåva 

Bågskyttetävling i 
staden Nottingham. 

28 2384 1,1 % 

Lättläst utgåva 

Lille John, en väldig 
kämpe. 

12 504 2,3 % 

 4 - 6 utgåva 

Hur gick det till när 
Robin Hood blev 
laglös och träffade sin 
närmsta man. 

20 2667 0,7 % 
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Lättläst utgåva 

Ett annorlunda 
bröllop. 

10 796 1,2 % 

4-6 utgåva 

Robin Hood hjälper 
två älskade att gifta 
sig 

17 2092 0,8 % 

Totalt  

4-6 utgåva 

65 7143 0,9 % 

Totalt 

lättläst utgåva 

36 2019 1,7% 

Tabell 1. Svåra ord 

 

Tabellen visar en sammanställning gällande antal svåra ord per kapitel. För att nå ytterligare 

tydlighet har vi även valt att jämföra antal svåra ord per sida. Den lättlästa utgåvan får ett resultat 

på 1,7 svåra ord per sida, medan 4–6 utgåvans resultat landar på 2,4 svåra ord per sida.  

 

Avslutningsvis har vi analyserat ordlängd utifrån vad vi anser är svåra ord från alla de tre olika 

kapitlen. För att nå en slutsats gällande längden på orden har vi räknat antal bokstäver i orden 

enligt Björnssons rekommendation på 6 bokstäver, för att se ordlängden i de olika meningarna 

(Björnsson 1968, s. 35). 4–6 utgåvan har efter analys av alla svåra ord, 26 långa ord medan den 

lättlästa utgåvan har 13 långa ord. Vi kan här se en skillnad på 50 % gällande de långa orden.  
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5.1.2 Meningslängd 

I detta avsnitt kommer vi att ge en överblick på de olika böckernas meningslängd. Vi kommer att 

presentera antal tecken per meningen men även hur lång radlängden är i centimeter.  

 

Lättläst utgåva  

-Den här gynnaren är den starkaste jag någonsin har träffat, mumlade främlingen och tog i allt 

vad han orkade (Bylock 1997, s. 12). 100 tecken - 22,5 cm 

 

De var snabba som rådjur, och de rörde sig smidigt som vinthundar genom skogen (Bylock, 

1997, s. 17) 78 tecken - 16,5 cm 

 

Då får vi se vem som är bäst (Bylock 1997, s. 14). 29 tecken - 5,5 cm 

 

Färggranna vimplar fladdrade i solen, och silverbjällror pinglade i hästarnas betsel (Bylock 

1997, s. 25). 84 tecken - 17,5 cm   

 

Han hade skjutit sina pilar mitt i prick (Bylock 1997, s. 28). 40 tecken - 8 cm 

 

Medelvärde antal tecken = 66,2 tecken  

Medelvärde centimeter = 14 cm 

 

För att få en bra överblick på skillnaderna mellan de båda utgåvorna kommer här en 

sammanställning av 5 meningar utifrån 4–6 utgåvan.  

 
4–6 utgåva  

Han tog ett par simtag, reste sig och vadade in till stranden, där främlingen stod och räckte 

honom handen (Svensson 2016, s. 11).  141 tecken - 17,5 cm 

 

Runt omkring plattformen stod män och tvekade (Svensson 2016, s. 63). 46 tecken - 8,5 cm 

 

En av soldaterna ryckte loss pilen och gav den till sheriffen, som såg att ett stycke pergament var 

rullat runt skaftet (Svensson 2016, s. 38f). 117 tecken - 19 cm 
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Under tiden hade Lille John traskat ut ur Sherwoodskogen och kommit fram till ett litet hus som 

det kom underliga ljud ifrån (Svensson 2016, s. 165). 125 tecken - 21 cm 

 

Alla reste sig och kungen tecknade åt Robin att han skulle komma fram till honom (Svensson 

2016, s. 183). 81 tecken - 13,5 cm 

 

Medelvärde tecken = 102 tecken  

Medelvärde centimeter = 15,9 cm 

 

Lättläst utgåva  

“I Sherwoodskogen i England levde för många hundra år sedan en man, som kallades Robin 

Hood. Ingen hade någonsin kunnat skjuta iväg en pil så skickligt som han. Och inga män hade 

känt sig så fria som männen i hans rövarband. Ändå måste de gömma sig i skogen. Alla hade 

brutit mot lagen, och vem som helst fick döda dem utan att själv bli straffad. De var fredlösa” 

(Bylock 1997, s. 7).  

 

Genomsnittlig meningslängd: Ord/mening = 11,33  

 

4–6 utgåva 

“På den tiden när kung Henrik II regerade i England levde en berömd man vid namn Robin 

Hood i Sherwoodskogen, strax utanför staden Nottingham. Han var den skickligaste bågskytt som 

någonsin skådats och inga har varit mer fria än det hundratalet män som följde honom. Precis 

som Robin Hood vad männen laglösa” (Svensson 2016, s. 5).  

 

Genomsnittlig meningslängd: Ord/mening = 17,33 

5.1.3 Höger och vänstertunga meningar 

I denna del kommer vi att analysera höger och vänstertunga meningar. För att nå detta resultat har 

vi jämfört 20 meningar per kapitel ur varje upplaga.  
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Bokutgåva Kapitel Högertung 
mening 

Vänstertung 
mening 

% 
vänstertyngd 

Lättlästa   Den gyllene pilen 15 av 20 5 av 20 25 % 

4–6 utgåva Bågskyttetävlingen 
i staden 
Nottingham. 

12 av 20 8 av 20 47 % 

Lättläst Lille John, en 
värdekämpe 

15 av 20 5 av 20 25 % 

4–6 utgåva Hur gick det till när 
Robin Hood blev 
laglös och träffade 
sin närmaste man 

8 av 20 12 av 20 60 % 

Lättläst Ett annorlunda 
bröllop 

14 av 20 6 av 20 30 % 

4–6 utgåva Robin Hood hjälper 
två älskade att gifta 
sig 

11 av 20 9 av 20 45 % 

Tabell 2. Höger- och vänstertunga mening 

5.1.4 LIX jämförelse   

I denna del kommer vi att göra en LIX jämförelse mellan olika stycken från båda böckerna. För 

att nå ett likvärdigt resultat har jämförelsen genomförts med relativt lika innehåll. Styckena är 

från olika kapitel i böckerna men innehållet är detsamma.  

 

4–6 utgåva 

“När sheriffen fick veta att knivsliparen i stället för att gripa Robin hade gått med i hans gäng, 

blev han ursinnig, särskilt som han förstod att fick skrattade åt honom och hans misslyckande” 

(Svensson 2016, s. 30). 
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Textens läsbarhetsindex är 57, vilket innebär att den går under kategorin - svårt, normalt värde 

för officiella texter. 

Antal meningar: 1, Antal ord: 33, Ord med fler än 6 tecken: 8 

Lättläst utgåva 

“När sheriffen i Nottingham fick höra att Robin Hood ännu inte var gripen, blev han ond. Och 

ännu värre blev det när han fick veta att folk skrattade åt honom. Han hade blivit lurad av enkel 

kopparslagare” (Bylock 1997, s. 22). 

Textens läsbarhetsindex är 23, vilket innebär att den går under kategorin - mycket lättläst, 

barnböcker. 

Antal meningar: 3, Antal ord: 37, Ord med fler än 6 tecken: 4 

4–6 utgåva 

“Han tog på sig en färgglad jacka av en modell som annars bara kringvandrande sångare och 

spelmän använde, långa röda strumpbyxor och en hög läderhatt med två stora påfågelsplymer. 

Över axeln hängde han en harpa och runt halsen ett band med tygrosetter i alla möjliga färger” 

(Svensson 2016, s. 111).  

Textens läsbarhetsindex är 45, vilket innebär att den går under kategorin medelsvår, normal 

tidningstext. 

Antal meningar: 2, Antal ord: 46, Antal ord med fler än 6 tecken: 10 

Lättläst utgåva 

“Han bar en brynja av hoplänkade järnringar under jackan. Brynjan var så tät och hård att 

ingen pil kunde tränga igenom den. På huvudet hade han både en hjälm och en vit lädermössa 

med en stor tuppfjäder i” (Bylock 1997, s. 56). 

Textens läsbarhetsindex är 28, vilket innebär att den går under kategorin mycket lättläst, 

barnböcker.  

Antal meningar: 3, Antal ord: 38, Antal ord med fler än 6 tecken: 6 
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6. Resultat 

Vårt resultat är att den lättlästa utgåvan är lättare än 4–6 utgåvan. Däremot håller den lättlästa 

utgåvan en betydligt högre nivå utifrån analysen än vad vi vågar påstå är rimligt, enligt kriterier 

för lättlästa texter.  

6.1 Svåra ord  

I analysens avsnitt 5.1.1 framgick det tydligt att skillnaderna mellan de olika upplagorna var 

relativt stora och skiljde sig mycket ifrån varandra. Den lättlästa utgåvan hade betydligt fler svåra 

ord än 4–6 utgåvan. Det kan leda till att texten kompliceras för läsaren och det blir svårt att 

avgöra vilka ord som är styrande för innehållet (Björnsson 1968, s. 35).  

 

Det framgick även osäkerhet kring andelen svåra ord i de båda upplagorna, den lättlästa hade 

störst innehav av svåra ord i kapitlen men istället en lägre siffra än 4–6 utgåvan gällande antal 

svåra ord per sida. Betydelsen av detta är svår att avgöra, då enbart tre kapitel jämfördes och inte 

hela boken. Däremot bör det ses som oroväckande att den lättlästa utgåvan inte ligger lägst i båda 

resultaten, eftersom en lättläst utgåva bör ha ett lågt antal svåra ord (Reichenberg 2015, s. 2f). 

Det som dock kan dra ner 4–6 utgåvans procentuella resultat är att den utgåvan är betydligt 

längre än den lättlästa utgåvan. Antal svåra ord ställs istället mot en längre text och fler antal ord 

och tecken totalt. Bortser man från detta har fortfarande den lättlästa utgåvan fler antal svåra ord, 

vilket i sin tur bidrar med en högre läsnivå, i och med att lättlästa texter inte bör ha allt för många 

svåra och komplicerade ord (Hegas u.å.). En annan anledning till en högre andel svåra ord kan 

även bero på dåliga ordval, vilket blir väldigt betydelsefullt. Monica Reichenberg menar att det är 

de svåra orden i en text som är betydelsefulla samt att dessa ord bör väljs ut noga (Reichenberg 

2007, s. 96). Som analysen även visade var det flera ord som hade kunnat användas istället för de 

svåra orden, svåra ord kan bytas ut mot andra ord för att nå en mer lättläst text (Lundberg och 

Reichenberg 2009, s. 72).  

 

En annan faktor som spelar stor roll är att flera av substantiven som förekommer i texterna, är 

vad Per Lagerholm kallar fackord. En betydelse som kan vara avgörande för läsnivån, eftersom 

fackorden kan vara svåra att förstå om eleverna inte känner igen dem sedan tidigare (Lagerholm 

2008, s. 72). Detta är ett speciellt hänsynstagande som borde ha gjorts med tanke på att den 

lättlästa utgåvan hade ungefär lika många fackord som 4–6 utgåvan. Det var dock inte bara 
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svårighetsgraden på orden som analyserades utan även ordlängden, alltså antal bokstäver per ord. 

Här rekommenderade Björnsson en ordlängd på 6 bokstäver för att hålla ordet på en bra och 

lagom nivå. Trots detta var bägge utgåvorna försedda med flera ord med en ordlängd på över 6 

bokstäver. Björnsson menar vidare att detta även resulterar i att det blir svårare för läsaren, då 

långa ord är svårare än korta (Björnsson 1968, s. 35).  

 

Båda utgåvorna hade en hög andel sammansättningar även om 4–6 utgåvan hade 50 % mer 

sammansättningar än den lättlästa utgåvan. Sammansättningarna som trädde fram var inte alltid 

självklara i sin betydelse utan höll ibland en väldigt hög nivå på både förkunskap och läsförmåga. 

Detta kan även bero på att flera sammansättningar är några av svenskans mest komplicerade ord 

(Hegas u.å.). Det som utmärkte sig från mängden var den lättlästa utgåvans ordval gällande 

sammansättningar. Den lättlästa utgåvan hade vad Sven-Göran Malmgren benämner som 

genomskinliga sammansättningar (Malmgren 1994, s. 24). Dessa sammansättningar var enkla att 

förstå i sitt sammanhang, då de enskilda orden kunde förstås var för sig i ordet. Trots att en del av 

orden ibland nådde en högre nivå kunde fortfarande ordets mening utläsas, på grund av att de 

enskilda orden var genomskinliga (Hegas u.å.). Detta är ett aktivt val som kan ha gjorts av 

Bylock för att nå en mer lättläst text.  

6.2 Meningslängd 

I analysens avsnitt 5.1.2 analyserades meningslängden utifrån 5 olika meningar ifrån de båda 

utgåvorna, gällande tecken och centimeter. Resultatet visade att den lättlästa utgåvan hade en 

kortare radlängd än 4–6 utgåvan. Den lättlästa utgåvan hade en genomsnittlig radlängd på 66,2 

tecken per mening, medan 4–6 utgåvan hade hela 102 tecken per mening. Den lättlästa utgåvan 

hade en betydligt kortare radlängd men överstiger det som Hellmark rekommenderar som lagom 

lång med ett antal tecken på 55–65 tecken per mening. 4–6 utgåvan överstiger den 

rekommenderade radlängden och det kan därför enligt Hellmark innebära att läsaren lättare 

tappar bort sig (Hellmark 2000, s. 54f). Den lättlästa utgåvan hade färre antal tecken än 4–6 

utgåvan men hade fortfarande ett för högt antal tecken enligt Sundins rekommendation på 55–60 

tecken, vilket även innebär att den lättlästa utgåvan inte kategoriseras som lättläst enligt Sundin 

(Sundin 2007, s. 138). Ingen av de båda utgåvorna når en lagom lång radlängd, däremot var den 

lättlästa utgåvan inte heller för kort. Bylock har lyckats undvika en text som är allt för kort och 
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därmed undvika det som Björnsson menar för korta och stereotypiska texter (Björnsson 1968, s. 

39). 

 

En för kort text kan även den bidra med svårigheter och innebära alltför korta delar och för 

många avstyckningar av texten (Hellspong och Ledin 2013, s. 54). Det som dock talar emot 4–6 

utgåvans resultat är att kommatecken räknas vid beräkningen av antal tecken (Hellmark 2000, s. 

54). Eftersom 4–6 utgåvan har längre meningar används även fler kommatecken i meningarnas 

uppbyggnad. Det är en faktor som innebär att antal tecken ökar. Detta skulle kunna innebära att 

4–6 utgåvan har färre tecken än vad som framgick i analysen.  

 

För ytterligare resultat analyserades även radlängd enligt Synskadades riksförbund 

rekommendationer, gällande radlängd i centimeter. Här angavs en rekommendation på 6–13 

centimeter per rad. Även i detta fall hade den lättlästa utgåvan en kortare radlängd på 14 

centimeter per rad, jämfört med 4–6 utgåva på 15,9 centimeter per rad. Dock var inte skillnaden 

lika stor som skillnaden i antal tecken utan enbart 1,9 centimeter skiljer de båda utgåvorna åt. 

Trots detta är den lättlästa utgåvan över Synskadades riksförbund rekommenderade radlängd, 

vilket innebär att läsaren kan få det svårt att hitta till nästa rad (SRF 2017). En omständighet som 

Bylock borde ha varit medveten om vid sitt författande är att hennes långa radlängd kommer att 

påverka textens läslighet (Hellmark 2000, s. 54).  

6.3 Höger och vänstertunga meningar 

I analysens del 5.1.3 visade det sig att skillnaderna mellan höger och vänstertung mening i de 

olika utgåvorna var relativt stora. Analysen visade att 4–6 års utgåva innehöll fler vänstertunga 

meningar än den lättlästa, ett val av författaren som påverkar textens läsbarhet då meningens 

läsbarhet förändras beroende på om meningen byggs ut åt höger eller vänster (Melin och Lange 

2000, s. 67). Den lättlästa utgåvan med fler högertunga meningar än vänstertunga meningar 

underlättar för läsaren (Klartext 2011).  

6.4 LIX värden 

I analysens avsnitt 5.1.4 redogör vi för skillnaden mellan de båda utgåvornas LIX värde. 

Resultatet skiljer sig åt en del, den lättlästa utgåvan får ett LIX värde på 23, vilket räknas som 

mycket lättläst/ barnböcker, medan 4–6 utgåvan landar på LIX värdet 57, vilket räknas som svårt/ 
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normalt värde för officiella texter. Det som dock talar emot resultatet är meningsuppbyggnaden. I 

båda styckena som presenterades under avsnitt 5.2.4 hade lättlästa utgåvan färre meningar i 

samma stycke som 4–6 utgåvans. De har samma innehåll men skiljer sig både i meningsbyggnad 

och långa ord. Ord med fler än 6 bokstäver är vad Björnsson menar långa och därmed även 

svårare för läsaren (Björnsson 1968, s. 35). Ser vi istället till Melin och Langes 

rekommendationer är fler än 7 bokstäver ord som räknas som svåra (Melin och Lange 2000, s. 

84). Detta innebär att vi får två olika värden gällande hur många svåra och långa ord som texterna 

har. Det slutliga värdet betyder att styckena får olika svårighetsgrader beroende på vilken 

rekommendation man utgår från, detta resulterar i olika antal långa ord. Bortser man från enbart 

långa ord finns en relativt stor skillnad mellan de olika styckena som presenteras i avsnitt 5.2.4. 

LIX-värdet är betydligt högre i 4–6 utgåvan vilket även innebär att högre meningslängd i den 

utgåvan jämfört med lättläst, men även en mer svårläst text (Reichenberg och Lundberg 2009, s. 

3).  

7. Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi först att föra en diskussion gällande undersökningens analys och 

resultat. Därefter kommer vi att diskutera didaktiska konsekvenser. Precis som analysdelen 

kommer vi i diskussionen diskutera utifrån våra fyra forskningsfrågor svåra ord, meningslängd, 

höger och vänstertung mening och avslutningsvis kommer vi att diskutera LIX resultaten och föra 

en kritisk metoddiskussion.  

7.1 Språkliga genomföranden  

Vad som framgick i resultatet var att den lättlästa utgåvan var svårare än förväntat, anledningen 

till detta kan grunda sig i flera olika faktorer. De båda utgåvorna är en återberättelse av Howard 

Pyles originalversion av Robin Hood från 1883, dels är Robin Hood med tanke på årtalet en 

väldigt gammal berättelse från en helt annan tidsepok än nu. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att den lättlästa utgåvan har en hög andel av svåra ord. Det kan ha varit svårt för 

Bylock att ta bort flera ord eftersom man med en berättelse som Robin Hood får med en del 

fackord som hör till berättelsen såsom brynja och härold, av den orsaken att Robin Hood är en 

historisk berättelse. Även årtalet på boken kan spela en stor roll, den lättlästa utgåvan är betydligt 

äldre än 4–6 utgåvan. Det skiljer hela 19 år mellan böckerna och i och med att den lättlästa boken 

är tryckt innan 2000 - talet kan man ändå anta att språket förändrats en hel del. Även kriterierna 
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för lättläst kan ha förändrats mellan dessa utgåvor, vilket resulterat i att Bylock inte gjort vissa 

språkliga genomföranden som bör finnas med vid en lättläst utgåva, jämfört med om hon skulle 

ha skrivit den idag utifrån dagens lättlästa kriterier. Sedan får man inte heller glömma att de kan 

ha varit svårt för Bylock att förenkla texten allt för mycket, eftersom den ändå bör återspegla 

originalberättelsen.  

 

Intrycket är avslutningsvis att många av de val som har gjorts gällande språkliga genomföranden 

i den lättlästa utgåvan hade kunnat undvikas vid författandet av boken. Däremot visar analysen 

att Bylock möjligen kan ha varit medveten om vilken nivå hon ville lägga texten på, eftersom hon 

ändå genomfört vissa val gällande språkliga genomföranden, såsom genomskinliga 

sammansättningar. Ser man istället till meningsbyggnaden är det svårt att konstatera om lättlästa 

utgåvan har färre vänstertunga meningar av en slump eller om detta även är ett val vid 

författandet av Bylock för att sänka svårighetsgraden. Dock hade även 4–6 utgåvan likvärdig 

meningsuppbyggnad, vilket drar ner chanserna för att Bylock gjort några speciella åtaganden i 

sitt författarskap. Detta innebär att det blir svårt att dra några slutsatser kring höger och 

vänstertunga meningar, men även i kombination med att ingen forskning ger något referensvärde 

på hur många vänstertunga respektive högertunga meningar det bör vara, för att definiera en bok 

som en lättläst utgåva.    

 

Gällande antal tecken och meningar visade resultatet att 4-6 utgåvan var i majoritet vad gäller 

dessa språkliga genomföranden. Detta kan bero på att den texten innehar fler detaljbeskrivningar 

genom hela boken. Berättelsen vill ge läsaren en målande bild av de olika miljöerna, vilket 

resulterar i många adjektiv som i sin tur påverkar LIX resultatet. Den lättlästa utgåvan får ett lågt 

värde och kategoriseras som lättläst bok i LIX jämförelsen, jämfört med 4–6 utgåvan som får ett 

betydligt högre resultat. Däremot är intrycket att svåra ord drar upp svårighetsgraden i den 

lättlästa utgåvan trots det låga värdet i LIX. Det blir väldigt intressant att boken hade definierats 

som en mycket lättläst bok om vi enbart studerat LIX resultatet och uteslutit övriga språkliga 

genomföranden. Beroende på vad man undersöker kommer resultatet att skilja sig åt. Vad ska 

man undersöka för att få ett så rättvist resultat som möjligt, eftersom man kan analysera flera 

språkliga genomföranden än de som valdes till just denna analys.  
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Trots skillnaden mellan utgåvorna var inte skillnaderna så pass stora som förväntat mellan 4–6 

utgåvan och den lättlästa utgåvan. Detta tros kunna ha sin grund i att båda utgåvorna är utgivna 

för 9–12 år. Utifrån åldersgrupp kan man därför anta en viss språklig uppbyggnad utifrån den 

passande åldersgruppen, språket bör inte ha en för hög nivå för att elever i denna ålder ska klara 

av läsningen. En annan anledning som kan påverka att skillnaderna inte var lika stora mellan 

utgåvorna är att båda utgåvor är översatta och haft sin utgångspunkt från originalberättelsen om 

Robin Hood, vilket gör att innehållet fått liknande struktur och uppbyggnad. Möjligen kan Robin 

Hood från 1883 vara relativt enkel i sin språkliga uppbyggnad vilket resulterar i att en 

översättning av berättelsen naturligt landar i ett enkelt och lättskrivet språk. Däremot kan man 

ändå fundera på varför den lättlästa utgåvan som är bearbetad till ett lättläst material trots detta 

håller en likvärdig nivå som en utgåva som är bearbetad för årskurs 4–6.   

7.2 Didaktiska konsekvenser  

Didaktiska perspektiv som behöver tas med i beaktning av en lättläst utgåva är främst tydliga vid 

skrivförmågan och utvecklandet av detta. Den lättlästa boken har inte lika många adjektiv som 

hjälper till att bygga ut och nyansera texten. Detta innebär att en elev inte får med sig viktiga bitar 

i hur en text kan byggas upp för att få ett större djup. Ett detaljerat och beskrivande språk är något 

som eleven kan gå miste om, då den inte har samma språkliga genomföranden som 4–6 utgåvan. 

Däremot blir det intressant om man istället ser till läsning och läsförmåga hos elever. Har vi en 

lässvag elev som enbart vill öva läsningen går man i det här fallet inte miste om något om själva 

berättelsen i den lättlästa utgåvan. Utgåvan blir något kortare men eleverna hade fortfarande fått 

med sig samma innehåll efter läsningen. Detta innebär att en klassrumssituation med övningen 

bokprat hade varit genomförbart trots att eleverna använt sig av olika utgåvor. Det gäller dock 

som lärare att vara uppmärksam vid sin planering och planera utifrån passande bitar som man vet 

överensstämmer i båda utgåvor för att involvera alla i undervisningen och övningstillfälle. Detta 

bidrar till inkludering av den orsaken att ingen elev ska behöva känna att den inte hänger med i 

läsningen eller inte kan delta i vid övningstillfällen oavsett sin läsnivå.  
 

Det finns även tydliga didaktiska kunskaper att ta del av gällande tyst läsning. Genom kunskap 

om skillnader mellan de olika utgåvorna kan man som lärare vara mer aktiv vid elevernas val av 

läseböcker. Utifrån individ och förmåga kan man som lärare vara med och styra eleverna utifrån 

deras förmågor och kunskaper. Behöver eleven fokusera på sin läsning och förbättra sina 
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läskunskaper utan att boken har en allt för hög språklig så kan en lättläst bok vara ett bra val för 

den eleven. Har istället eleven en hög läsförmåga och vill ha en lämplig nivå för sin åldersgrupp 

så kan 4–6 utgåva passa denna elev bättre. Genom detta kan man undvika att elever väljer allt för 

svåra böcker och sänker självkänslan, och istället ge eleverna möjligheten till en bok som passar 

deras läsnivå utan att behöva gå miste om saker i berättelsen. 

7.3 Kritisk metoddiskussion 

I och med att analysen inte visade relativt stora skillnader mellan utgåvorna går det att ställa sig 

kritisk till resultatet. Hade analysens resultat sett annorlunda ut om Robin Hood från början varit 

en svensk utgåva och därefter bearbetats till en lättläst utgåva? Möjligen hade skillnaderna mellan 

dem blivit större då översättningen kan spela en stor roll vid ordval. Det kan ha varit svårt för 

Bylock att justera vissa ord i och med att hon följt originalutgåvan och översatt rakt av. Hade hon 

från början haft en svensk text att bearbeta om till en lättläst utgåva hade de möjligen blivit 

tydligt att vissa ord hade behövts byta ut mot enklare och mer lättförståeliga ord för den valda 

åldersgruppen. 

 

Det går även att ställa sig kritisk gällande bokvalet och bokens längd. I denna analys var 4–6 

utgåva betydligt längre än den lättlästa utgåvan. Om en mer likvärdig bok hade valts som 4–6 

utgåva gällande bokens längd hade det kunnat ge en mer rättvis bild på flera av de språkliga 

genomförandena, men det är även ett kriterium som är svårt att uppfylla då lättlästa utgåvor 

överlag bör vara lagom långa. Om man bortser från detta är bokvalen aktuella ur ett didaktiskt 

perspektiv, eftersom en originalutgåva inte hade gett det resultat som efterfrågats. Hade en 

originalutgåva analyserats istället för en bearbetad 4–6 utgåva hade det kunnat resultera i ett 

svårare innehåll eftersom Robin Hoods originalutgåva är en vuxenbok, vilket även ger en mer 

vuxen karaktär på språket om den enbart varit översatt från originalberättelsen. Risken finns att 

den hade varit betydligt längre och haft en del ordval som bidragit till ett svårare språk och att 

skillnaderna mellan utgåvorna hade blivit för stora. Det hade inte gett en trovärdig analys och inte 

heller en rättvis bild av skillnaderna mellan utgåvorna. Den lättlästa utgåvan hade sett betydligt 

enklare ut i jämförelse med originalutgåvan. Med ett sådant bokval hade man inte heller uppnått 

analysens syfte, eftersom det var skillnader mellan en 4–6 utgåva och en lättläst utgåva som 

skulle visa på vikten av bokval. Analysen skulle ge kunskap om eleven i frågan missar något av 
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att välja en lättläst bok jämfört med om den bearbetade 4–6 utgåvan hade valts. Genom detta 

bokval når vi de didaktiska kunskaper av bokval som var ett av syftena med analysen  
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