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Landstinget Dalarna vill nå de lässvaga personer som inte förmår ta till 
sig informerande artiklar på normalprosa. Jag har valt två artiklar ur 
Landstinget Dalarnas informationstidning INBLICK och mottagar- 
anpassat texterna. Med hjälp av innehållsfrågor har jag testat både 
förenklad och ursprunglig text med en grupp elever inom grundläggande 
vuxenutbildning som försökspersoner. Syftet med testet är att undersöka 
sambandet mellan mottagaranpassad redigering och begriplighet.  
 
Jag mätte tiden i minuter för hur lång tid det tog att läsa och besvara 
frågor. Därefter poängsatte jag svaren på innehållsfrågorna och beräknade 
kvoten mellan poäng och lästid. Ju högre kvot desto mer effektiv är texten 
för läsaren. Resultatet visar att fem av sju av mina försökspersoner har 
lättare att uppfatta innehållet i en redigerad text än i en ursprunglig. För 
lässvaga personers skull kan texterna i INBLICK mottagaranpassas och 
publiceras parallellt med ursprungstexterna.  
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1 Inledning 
Landstingen i Sverige drivs med skattepengar och styrs av folkvalda 
politiker. Som varje annan demokratisk institution ska Landstingen 
informera sina väljare, dvs. allmänheten, om verksamheten. Som enskild 
väljare och skattebetalare vill jag veta så mycket som möjligt om 
Landstingets sätt att bedriva arbetet. 

Landstinget i Dalarna ger ut en informationstidning, INBLICK, som 
distribueras dels som masskorsband till alla hushåll i Dalarna med fyra 
nummer per år och dels genom Landstingets webbplats. Valda artiklar ur 
INBLICK publiceras på webbplatsen, där de presenteras med notiser och 
länk till den fullständiga artikeln. Handikappkonsulenten vid Landstinget 
Dalarna skulle vilja se en lättläst version av tidningen för lässvaga 
grupper. Som lässvag definieras här en person som inte når upp till 
årskurs 9-nivå i läsning. Det handlar om mottagaranpassning utöver det 
vanliga. 

Publikationen INBLICK finns som helhet i pdf-format på webbplatsen, 
vars sökvägar dock inte är användarvänliga. Informationstidningen fyller 
sin funktion så länge många i samhället saknar kunskap om webbplatser 
och inte har tillgång till Internet. 

Kan alla ta till sig informationen från Landstinget? Svenskarnas 
läsförståelseförmåga är bra, men inte tillräckligt bra för att alla ska förstå 
innehållet i en journalistisk produkt, trots att dess huvuduppgift är att 
informera allmänheten. Var fjärde svensk klarar inte grundskolans nivå. 
Av dessa är det 400 000 som bara klarar bekanta, enkla och 
välstrukturerade texter, vilket betraktas som direkt handikappande 
problem. Dessa siffror bygger på en läsundersökning, IALS: 
International Adult Literacy Study från hösten 1994. Undersökningen 
genomfördes av OECD och Statistics of Canada och omfattade sju 
länder: USA, Canada, Sverige, Tyskland, Polen, Schweiz och 
Nederländerna. Från Sverige deltog 3000 svenskar från 16 år i 
undersökningen, som inte bara gällde läsförmåga utan också skriv- och 
räkneförmåga (Grunden för fortsatt lärande, 1996, Skolverket). 

 Undersökningen från 1994 har följts upp 1998/1999. Dessutom har man 
intervjuat fler invandrare. Man konstaterar att en människas läsförmåga 
måste underhållas för att inte försämras (PISA, 2000, Skolverket). Det 
räcker inte med en god grund från skolan för hela livet, utan det krävs 
också ett arbetsliv som ställer krav på läsförmåga för att vidmakthålla 
och vidareutveckla individens läsförmåga (Myrberg, Lärarhögskolan, 
isi.phoneticom.com).  

1.1 Centrum för lättläst  
Redan 1968 startade en experimentverksamhet för att producera lättlästa 
böcker under ledning av dåvarande SÖ (Skolöverstyrelsen). 
Verksamheten har utvecklats via den statliga talbokskommittén och LL-
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stiftelsen till Centrum för lättläst. Att arbetet med att producera lättlästa 
böcker och tidningar är viktigt markeras av att riksdagen har bestämt att 
Centrum för lättläst ska finnas och att regeringen tillsätter styrelsen. 

Utgivningen av LL-böcker och tidningen 8 sidor påbörjades under slutet 
av 1960-talet respektive början av 1980-talet. Centrum för lättläst driver 
dessutom bokhandel och förlag. Det finns även kurser i konsten att 
skriva lättläst (www.lattlast.se).  

1.2 Lättläst och mottagaranpassning 
Att tänka på läsaren när man skriver och försöka sätta sig in i läsarens 
situation är förutsättningen för att kunna skriva mottagaranpassat. 
Skribenten ska underlätta för sina läsare så långt som det är möjligt. 

Vad gör en text lättläst? Webbplatsen för Centrum för Lättläst ger 
följande upplysningar: man måste ta hänsyn till innehåll, språk, utseende 
och bilder. Innehållet ska vara ett ämne som är välkänt. Vidare ska 
språket vara vanliga, vardagliga ord, korta meningar, klart och enkelt. 
Ovanliga ord ska förklaras. Liknelser och bildspråk ska undvikas. Det 
talas om tre olika nivåer av lättläst: texter på den enklaste nivån har ett 
enkelt och konkret innehåll. Språket är vardagligt och konkret. Texten 
består framförallt av korta huvudsatser. Det finns många bilder som 
förstärker innehållet. Layouten är mycket luftig. På den svåraste nivån 
hittar man lite ovanligare ord och även bildspråk (Wiman, 2001). 

Det är naturligtvis möjligt att skriva mottagaranpassat även på högre 
nivåer än den som Centrum för Lättläst beskriver. 

Centrum för lättläst ger ett bra exempel på bearbetning av text på sin 
hemsida. ”Framställning om bistånd enligt socialtjänstlagen § 6 beviljas 
i form av färdtjänst enligt ovan” skrivs om till ”Vi har bestämt att du ska 
få färdtjänst.” Man har inte nöjt sig med att redigera ursprungstexten, 
utan man har sett till innehållet och sedan skrivit nytt så att det klart 
framgår vem som har gjort vad och varför.  

2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att på experimentell väg verifiera eller 
falsifiera att en informativ text blir mer lättläst genom en redigering som 
syftar till minskad komplexitet.  

3 Material 
Jag har använt två texter ur Landstingets tidning INBLICK nr 5, 2002. 
Artikeln Fler starroperationer nästa år, finns som bilaga 1, artikeln 
Tydliga och välplacerade siffror kan rädda liv finns som bilaga 2. Båda 
artiklarna har skrivits av Erik Hjelte. I fortsättningen kallar jag dessa 
texter Text A respektive Text B. Jag har gjort förenklande bearbetningar 
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av dem, bilaga 3, och dessa benämns Text A1 respektive Text B1.  För att 
testa texterna har jag konstruerat läsförståelsefrågor, bilaga 4.  

Skillnaderna mellan de ursprungliga texterna och de förenklade 
redovisas i avsnittet Textanalys, tabell 5, sid. 14. 

Försökspersonerna har också fått fylla i ett frågeformulär, bilaga 5, om 
ålder, modersmål, utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Dessa 
uppgifter har sammanställts i tabell 1. 

Tabell 1: Försökspersonernas kön, ålder, modersmål och utbildningslängd 

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kön M M M M K M K K 
Födelseår 1965 1976 1959 1958 1949 1946 1961 1956 
Modersmål Sv Sv Ku Sv Sv Sp Sv Sv 
Utbildning 12+3 9+1 ? 9 9+2 12+6 9+1 9+2 
Förklaring av förkortningar: 

 

 

Kommentar till tabell 1: Frågetecknet i raden för utbildning för 
försöksperson 3 betecknar att han inte svarat på den frågan. Det är 
möjligt att han inte förstått frågan om utbildningens längd eller att han 
inte hade någon grundutbildning i sitt hemland.  

Frågeformuläret är hämtat från Gunnarsson (1982:300), frågorna 1-5, 7-
8, och något modifierat för att passa min grupp av försökspersoner. Jag 
har t.ex. frågat efter allmän utbildning och annan utbildning, i stället för 
att specificera att ”folkskola, grundskola, real- eller flickskola, 
folkhögskola, gymnasium eller fackskola” ingår i allmän utbildning. 
Gunnarssons fråga om universitet eller högskola har jag inte tagit med. I 
tabell 1 redovisas allmän utbildning som den första sifferuppgiften och 
annan utbildning som den andra uppgiften.  

Försökspersonerna deltar alla i grundläggande vuxenutbildning i Falun. 
Ingen av dem har nått upp till årskurs 9-nivå i svenska, när det gäller 
läsning och skrivning. Försökspersonerna har varierande 
yrkeserfarenheter. De har arbetat som kock, montör, vårdbiträde, geolog, 
verktygsmakare, tryckare, fabriksarbetare, restaurangbiträde. 

4 Metod 
Jag har tagit två artiklar ur Landstinget Dalarnas informationstidning 
INBLICK och skrivit mycket lättlästa versioner av dem. Åtta 
försökspersoner fick läsa en ursprunglig text (A eller B) om ena ämnet 
och en förenklad text (A1 eller B1) om det andra ämnet och besvara 
frågor till respektive text. Växlingen framgår av tabell 2. 

M: Man 
K: Kvinna 

Sv: Svenska 
Ku: Kurdiska 
Sp: Spanska 
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Tabell 2: Texter fördelade på försökspersoner 

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ursprunglig text A B A B A B A B 
Förenklad text B1   A1 B1 A1 B1 A1 B1 A1 
 

Det finns skillnader mellan en testsituation och en naturlig lässituation. 
Testsituationen  kan göra att läsaren kanske känner sig pressad att 
prestera effektiv läsning och att vilja svara så rätt som möjligt. För att 
mildra en sådan effekt fick mina försökspersoner instruktionen att läsa 
som om de var intresserade, dvs. varken skumläsa texten eller plugga in 
dess innehåll. Melin (2000) menar att det är ett sätt att nollställa 
läsmålet. 

Jag mätte hur lång tid i minuter det tog för var och en att läsa varje text 
och att skriftligt besvara frågorna till den. 

Samma läsförståelsefrågor har använts till den ursprungliga texten och 
den förenklade versionen. 

Därefter poängsatte jag svaren enligt en modell där 1 poäng är korrekt, 0 
poäng är fel och 0,5 poäng är allt däremellan.  Poängen  relateras sedan 
till den enskilda texten, till lästiden, till försökspersonernas utbildning. 
Genom att beräkna kvoten mellan poäng och lästid i minuter kan jag 
jämföra olika texters effektivitet, dvs. hur läsförståelsen har varierat 
mellan de två texttyperna för försökspersonerna. 

När man undersöker den omedelbara minnesbehållningen i anslutning 
till test är det fråga om återerinring. Det kan ske genom att man låter 
försökspersonerna återge textinnehåll som en mening eller genom att 
man låter dem skriva ner svar på frågor. I idealfallet har de inte tillgång 
till texten då. 

För att inte stressa mina försökspersoner fick de ha tillgång till texten vid 
besvarandet av frågorna. Om försökspersonen behöver stöd av texten för 
att finna svaren så handlar det fortfarande om att förstå textens innehåll. 
Vid svårigheter att förstå uppstår svårigheter att hitta svaret i texten, 
vilket i sin tur leder till längre tidsåtgång. 

För den här undersökningen var det viktigt att testa texterna på 
dokumenterat lässvaga personer. De var dock inte tillräckligt många för 
att tillåta en regelrätt testsituation med kontrollgrupp. Av den 
anledningen lät jag varje individ möta två olika texter, en ursprunglig 
och en bearbetad. Genom att korsrelatera personerna med texterna fick 
jag fram relativa värden för varje person och för varje text.  

Antalet försökspersoner är dock för litet för att man ska kunna göra 
några signifikansberäkningar. 
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I en ideal testsituation ska alla faktorer utom en hållas under kontroll. 
Det innebär att jag skulle ha förändrat en aspekt av minskad komplexitet 
i taget. Men genom att gå ett steg längre och skriva om texten med 
iakttagande av flera sätt att minska komplexiteten närmar jag mig 
normen för mottagaranpassning som den beskrivs av Centrum för 
lättläst. Man kan se detta test som en undersökning av om det 
redigeringspaket som LL rekommenderar leder till önskat resultat. 

5 Tidigare forskning 
 

Vad gör en text svårläst eller svårbegriplig? I det här avsnittet redogör jag för olika 
sätt att närma sig den frågan. Man kan dels fokusera olika nivåer i sättet att tillägna 
sig en text, dels analysera texter. I det förra fallet kan man tala om läsbarhet eller 
begriplighet, i det senare kan man beskriva orsaker till svårigheter. Man kan också 
testa texter: förstår människor (=försökspersoner) vad det står? Genom att låta 
försökspersoner läsa en informativ text och sedan besvara innehållsfrågor kan man 
alltså mäta textens effektivitet. 

5.1 Grundläggande forskning om begriplighet 
Gunnarsson (1982) har forskat kring begriplighet. Hon är kritisk till hur 
man vanligen använder termen begriplighet inom språkvetenskapen.  
Hennes teorier bygger på olika förståelsedjup, vilka beror på vilka 
läsmål en läsare har: 

1. Memorering av textytan 

2. Registrering av textinnehållet 

3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning 

4. Integrering i egen omvärldsuppfattning 

5. Direkt handlingsinriktad förståelse  

Oftast är det bara de första två nivåerna som avses när man talar om 
begriplighet i allmänhet inom språkvetenskapen. Det handlar då framför 
allt om textuella faktorer, som syntax och semantiska strukturer, vilka är 
lätt kvantifierbara, men även om typografi. Men enligt Gunnarsson är 
begriplighet detsamma som en djup, specifik textförståelse och det är 
inte lika lätt att kvantifiera. Där är textens perspektiv det viktigaste. 

Läsbarhet och begriplighet är alltså inte synonyma begrepp. Gunnarsson 
ser en skiljelinje mellan dem i så motto att en text är läsbar när de två 
första läsmålen är uppfyllda, men blir begriplig när läsmål 3-5 är 
uppnådda. 

Den syntaktiska strukturen underlättar för en läsare att memorera texten, 
medan den semantiska strukturen blir viktigare när läsaren ska förstå 
innehållet. ”Variationerna i läsprocessen har således studerats med 
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avseende på vilken textnivå som fokuserades. Man har t.ex. funnit att 
läsarens bearbetning bestämdes av den syntaktiska strukturen vid 
memoreringsuppgifter, medan den bestämdes av den semantiska 
strukturen vid förståelseuppgifter.”(Gunnarsson 1989a:17). 

5.2 Svårighetsskapande textegenskaper 

5.2.1 Komplexitet 
Platzack (1973) begränsar sina undersökningar till sakprosa och säger att läsbarhet i 
första hand är en intressant egenskap hos texter vars primära syfte är att förmedla 
information. Han undersöker hur syntaktiska faktorer påverkar läsbarheten. Han 
försöker nollställa variabeln förkunskap hos läsarna genom att testa texter med 
fiktivt sakinnehåll. 

 
Ord kan vara långa, mer än sex bokstäver, och därför svåra att avläsa. Främmande 
ord kräver tydlig kontext för att bli begripliga. Detsamma gäller fackord. 
Homonymer, ord med dubbla betydelser, kan orsaka tolkningsproblem, men även 
där hjälper kontexten läsaren att avgöra vad som avses.  

 
Platzack (1989) konstaterar att en oklar syntaktisk struktur försvårar läsandet. 
Eftersom läsare orienterar sig efter det finita verbet, kan även vänstertunga 
meningar vara en svårighet. Platzack går emot uppfattningen att passiva 
konstruktioner skulle vara svårlästa. ” […] i normalfallet beror lässvårigheter på 
besvärligt innehåll, obekant författarperspektiv, dålig förmåga hos skribenten att 
anpassa sig efter läsarnas förkunskaper, o dyl. Syntaxen, lika väl som bokstaven, är 
i sig varken lätt eller svår.” (Platzack 1989:109)  

 
Olika studier av meningslängdens betydelse för läsningen visar på motstridiga 
resultat (Gunnarsson 1982:30). Mycket korta meningar var mindre läsbara än något 
längre. Långa meningar blir svåra när de har krånglig meningsbyggnad. 
Gunnarsson (1982: 38) relaterar undersökningar av Platzack, publicerade 1974, där 
han visar att skiljetecken och formord ger läsaren ledtrådar om den syntaktiska 
strukturen och att sådana ledtrådar gör att det går fortare att läsa en text. 
Bisatsinskott i meningar försvårade läsningen.  

5.2.2 Informationspackning 
Faktatäthet kan uttryckas som informationspackning.  
Informationspackning brukar mätas med måttet NQ, nominalkvot. Man använder 
formeln 

 

 verb adverb pronomen 
particip ner prepositio  substantiv  NQ

++
++

=  

 
1,0 är normalvärdet, d v s värdet för morgontidningar och läroböcker för 
grundskolans högstadium. Lättlästa informativa texter bör inte vara mer 
informationspackade än så. (Melin 1995:44) 
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5.2.3 Textbindning 
Källgren (1979) graderade styrkan i olika typer av textbindningar. Hon antog att ju 
fler och ju starkare bindningar som fanns i texten desto lättare var det att läsa 
texten. Då fanns det inget empiriskt stöd för att textbindningar verkligen främjade 
läsförståelsen. Melin (1992) har undersökt textbindning i läroboksspråk och visar 
att läsförståelsen påverkas av textbindningen och att starkare bindningar sänker 
lästiden och ökar minnesbehållningen. Vissa bindningar är starkare än andra t.ex. 
identisk upprepning, och pronomensyftning är starkare än synonymer (Melin 
2000:43). 

 
Nyström (2001) visar att meningar som knyts samman på ett eller annat sätt 
(kohesion) gör texten lättare att förstå. Traditionellt brukar man nämna tre typer av 
textbindningar: referensbindning, tematik och satskonnektion. Nyström anser att 
referensbindningen är den viktigaste för att en text ska bilda en helhet.   
Det är ordens syftning som skapar referensbindningen. Allt som syftar på samma 
sak eller person bildar en ledfamilj. En alldeles speciell typ av referensbindning är 
inferens (Nyström 2001:12).  

5.2.4 Perspektiv 
Gunnarsson (1982) betonar betydelsen av textens perspektiv. För att 
förstå en text måste läsaren tänka sig in i texten och försöka skapa en 
mental bild av innehållet. Därför känns konkreta texter lättare att förstå 
än abstrakta, som kräver mer tankearbete. Och naturligtvis spelar 
läsarens tidigare erfarenheter stor roll. Genom s.k. inferens kan läsaren 
bygga en bro mellan texten och sina tidigare kunskaper (Gunnarsson 
1989b).  

Betydelsen av läsarens tidigare kunskaper är en förklaring till att det är 
svårt att genomföra förståelseundersökningar. Man kan inte kartlägga 
varje försökspersons olika förkunskaper. ”Överensstämmelsen mellan 
textens perspektiv och läsarens utgångsläge - dennes perspektiv - har 
alltså betydelse för begripligheten.” (Gunnarsson 1989b:118) 

5.2.5 Diagnos 
Diagnos av texters svårighetsgrad vilar på ett omfattande empiriskt material. 
Björnssons läsbarhetsindex, LIX, kom redan 1968. Man beräknar det 
genomsnittliga antalet ord per mening och den procentuella andelen ord med fler än 
sex bokstäver och lägger ihop värdena. På det sättet kan man kategorisera texter 
som är svårlästa eller lättlästa till formen, men innehållet kommer man inte åt. Man 
rangordnade läroböcker från olika årskurser och fick fram t ex LIX 33 för årskurs 6 
och LIX 39 för årskurs 9 (Sigurd 1991). Lätta barn- och ungdomsböcker har i snitt 
LIX 27, dags- och veckopress har LIX 39 och betecknas som medelsvåra enligt 
Melin (1995:158). 
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5.3 Effektiva texter  
Melin (2000) har gjort försök med att mäta effektiviteten hos texter. 
Inom den forskning om text och bild som bedrivits vid Institutionen för 
nordiska språk, Stockholms universitet, har han utvecklat en testteknik 
som mäter effektiviteten hos en text. Den ansträngning en läsare gör för 
att förstå innehållet i en text relateras till hur väl läsaren kan tillgodogöra 
sig innehållet. Man mäter hur lång tid läsningen tar, testar med 
innehållsfrågor och räknar fram en kvot som poäng per minut. 

Precis som Platzack (1973) arbetar med sakprosa för att undersöka 
läsbarhet anser också Melin att informativa texter är basen för att 
undersöka om texter fungerar. ”Effektivitet brukar definieras som kvoten 
mellan uppnådda resultat och insatta resurser. Faktorn ’uppnådda 
resultat’ kan bara mätas i informativa texter där man kan 
operationalisera faktorn som poäng i minnestest. De insatta resurserna är 
förstås den arbetsinsats som läsaren måste göra för att förstå innehållet. 
Denna arbetsinsats kan lätt mätas i måttet lästid (ord/minut), och det är 
väl känt att läshastigheten varierar kraftigt mellan olika svåra texter.” 
(Melin 2000:127). 

Schematiskt framställer Melin effektivitetsteorin på detta sätt:  

  måluppfyllelse ≈ minnesbehållning ≈ testpoäng 
effektivitet = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   läsarmöda ≈ lästid 

Man kan tycka att en förenklad text spar lästid och gör det lättare att 
finna svar på specifika frågor. Men verkligheten kan se annorlunda ut. 
Det är förståelsen som tar tid, inte avkodningen. ”Det går till exempel 
fortare att läsa en text med mycket överflödsinformation, så kallad 
redundans, än en text med hårt packad information. Redundansens 
betydelse – i sin tur – beror på att läsprocessen är en kontinuerlig 
sammanjämkning av vad vi redan vet och förväntar oss i texten, så 
kallad top down-information, och av sådant som vi ser svart på vitt på 
pappret, så kallad bottom up-information.” (Melin 2000:129) 

Lästiden speglar hur läsaren upplever texten, hur svår texten är för 
honom. Lästiden blir ett mått på läsarens arbetsinsats för att förstå 
innehållet. Genom att ge läsarna instruktionen att läsa texten som om de 
var intresserade av innehållet, för att undvika skumläsning eller 
pluggläsning, kan läsarnas läsmål sägas vara nollställt. Men man kan 
ändå inte nollställa deras förkunskaper och förväntningar i 
testsituationen (Melin 2000). 

5.3.1 Layout 
Hur texten ser ut är också viktigt. Centrum för Lättläst säger att texten 
ska vara luftig och lite större än vanligt. Det betyder att man kan gå upp 
några punkter och öka radavståndet och göra bredare marginaler. 
Textstyckena får inte upplevas som kompakta. Typsnittet ska vara 



 
 

11

tydligt, vilket anses vara typer med serifer på pappret och sans serifer på 
skärm och radavståndet ska vara lite större. Bilder ska anknyta till 
texten. Melin (2000) visar att dessa råd bara skummar på ytan till en 
genomtänkt grafisk form. Hur texten är utformad har betydelse för 
läsarens uppskattning av den. En positiv inställning till texten medför 
lättare läsning och bättre minnesförmåga. (Melin 2000:150)  

6 Försökets genomförande 
Läsförståelseförsöket ägde rum i november 2002 vid grundläggande 
vuxenutbildningen i Falun. Jag besökte en undervisningsgrupp några 
veckor i förväg och talade om att jag skulle komma och bad om 
elevernas medverkan som försökspersoner. Det var frivilligt att delta i 
försöket, som låg utanför den ordinarie undervisningen. 

Försökspersonerna fick komma till mig i ett avskilt rum för att läsa och 
besvara frågor. Jag mätte hur lång tid det tog för var och en att läsa och 
sedan skriftligt besvara de frågor, som hörde till texten.  

Instruktionerna var att läsa texten först och att sedan besvara frågorna. 
Det var då tillåtet att ha texten till hands. När de var färdiga med den 
första texten tog jag in text och frågeformulär innan jag delade ut den 
nya omgången. En försöksperson besvarade frågor till den lätta texten 
skriftligt, men efter den svårare texten ville han inte skriva mer, utan bad 
att få besvara frågorna muntligt, vilket han fick. Jag bedömde att hans 
svar var korrekta.  

Sedan försökspersonerna var färdiga fick de ett frågeformulär för att jag 
skulle få veta något om deras ålder och utbildningsbakgrund och om de 
eventuellt hade något annat modersmål än svenska.  

Frågorna om yrken och yrkeserfarenhet var inte relevanta för själva 
förståelseförsöket, men visade försökspersonernas vitt skilda 
bakgrunder. Däremot var det av stor betydelse om svenska var 
modersmålet eller inte. 

6.1 Texterna 
De ursprungliga texterna finns som bilagor, text A som bilaga 1 och text 
B som bilaga 2. Dessutom presenteras de här nedan för att kontrasten till 
de omarbetade texterna ska framgå. I direkt anslutning till den 
ursprungliga texten kommer den omarbetade.  

Här återges de ursprungliga texterna som citat i Times New Roman, 11 
punkter. I tidningen INBLICK var text A  lagd på två spalter och text B 
på tre. De omskrivna texterna presenteras här precis som 
försökspersonerna mötte dem, men då var varje text på ett enskilt 
papper. 
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6.1.1  Textversion A 
(Ur INBLICK nr 5/2002, s.3) 

FLER STARROPERATIONER NÄSTA ÅR 
Patienter med grå starr, katarakt, kan med glädje se fram emot 
2003. Då ska ögonkliniken i Landstinget Dalarna kunna ta emot 
betydligt fler patienter än vad som är möjligt i dag. I mitten av 
augusti inleddes arbetet med att bygga en ny ögonoperations-
avdelning vid Falu lasarett. När det arbetet är färdigt; i januari-
februari nästa år, ska operationskapaciteten kunna öka med 
25 procent, cirka 500 fler operationer årligen och de flesta 
gällande grå starr. Drygt åtta miljoner kronor kommer det att kosta 
att bygga den nya operationsavdelningen. 

Folksjukdom 
Grå starr är en folksjukdom och i takt med att allt fler blir allt 
äldre har behovet av operation ökat under hela senare delen av 
1900-talet. 1980 gjordes cirka 400 operationer av grå starr varje år 
i Landstinget Dalarna. Tekniska framsteg och höjd kompetens hos 
personalen har medfört att ögonkliniken i dag kan göra 2 300 
operationer årligen varav cirka 2 000 av grå starr. 

1 000 i kö 
Trots det står cirka 1 000 patienter och väntar på operation och 
behovet väntas öka. Det beror i hög grad på att operationerna 
utförs i lokaler som inte är anpassade efter det stora behovet. Den 
nuvarande operationsavdelningen byggdes 1974 och ligger i en av 
de äldsta byggnaderna i Falu lasarett. För att kunna möta det 
ökade behovet är det därför nödvändigt att bygga nytt i en annan 
del av lasarettet. På sikt kommer troligen också ögonkliniken att 
bygga en ny entré och reception vilket också bedöms bidra till att 
öka effektiviteten vid kliniken. 

ERIK HJELTE 

6.1.2 Textversion A1 
Fler operationer av starr nästa år 

 
Grå starr är en sjukdom, som drabbar ögonen. Det är en vanlig 
sjukdom hos äldre människor. Den är så vanlig att den är en 
folksjukdom. Många människor behöver få hjälp.  
 
Just nu väntar 1000 personer i Dalarna på operation av starr.  Nu 
bygger vi en ny avdelning vid ögonkliniken. När den är klar kan 
fler bli opererade. 
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6.1.3 Textversion B 
(Ur INBLICK nr 5/2002, s.11) 

Tydliga och välplacerade siffror kan rädda liv. 
Det är gatuadresser till fastigheter det handlar om och det är 
ambulanssjukvården i Dalarna som vädjar om hjälp från 
husägarna.  För räddningstjänsten; ambulans, polis och brandkår, 
är tydliga sifferbeteckningar på husen en faktor som kan vara 
skillnaden mellan liv och död. 

Just nu är det extra viktigt att husägarna tittar på hur deras hus är 
”skyltade”. I Dalarna och i landet i övrigt pågår ett arbete med att 
ge alla bebyggda områden en ”belägenhetsadress” som det 
formellt heter. 

För ambulanssjukvården är det här mycket bra – på sikt. På kort 
sikt kan det bli problem. 

Nummer på huset 
– Nu får vi ett antal nya gator med gatunummer. Däremot kan 

vi inte räkna med att husen får någon numrering, befarar Göran 
Eriksson, ambulanssjukvårdare i Mora. Det försvårar för oss att 
hitta rätt och då går tid till spillo; tid som kan betyda liv eller död. 

Han och hans kolleger vädjar därför till husägarna i länet att sätta 
upp gatunumreringen på sina hus, både vid de nya gatorna och 
överallt där det inte redan är gjort – eller där det är bristfälligt 
gjort. 

Så här bör husägarna göra för att hjälpa ambulansen – och därmed sig 
själva: 
• Gå ut på gatan och välj ut en bra plats på huset där siffrorna syns. 
• Om huset ligger långt från vägen kan numret sättas upp på en 

lämplig plats ute vid vägen på samma sida som huset. 

Rätt färg 
• Tänk på att siffrorna bör synas också i mörker. 
• Använd färger som ger bra kontrast. Mörka siffror mot ljus bakgrund 

– ljusa siffror mot mörk bakgrund. 
• Se till att siffrorna är så stora att de syns tydligt från vägen. 
• Hus som ligger vid stickvägar utan eget namn bör ha en skylt vid 

stickvägens början där skylten talar om vilka gatunummer som finns 
längs stickvägen. 

• När siffrorna kommit upp; kontrollera från vägen en mörk kväll att 
de syns. 

 
– Hjälp oss med detta nu så kan vi snabbare hjälpa er när det behövs, 
vädjar Göran Eriksson och ambulanssjukvården i Dalarna. 
ERIK HJELTE  
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6.1.4 Textversion B1 
Tydliga siffror räddar liv 
 
Ambulans och brandkår måste hitta rätt. Därför ska alla hus märkas 
med sitt nummer. Många liv kan räddas, om hjälpen kommer fram så 
fort som möjligt. 
 
Sätt upp stora siffror som syns från vägen! Gå ut på gatan och se 
efter! Det är lätt att se ljusa siffror mot en mörk vägg och mörka 
siffror mot en ljus vägg. 
 
 

6.2 Textanalys 
Det finns många sätt att mäta läsbarhet. Det mest kända svenska sättet 
kallas LIX= Läsbarhetsindex. LIX går bara på yttre kännetecken och blir 
en grov uppskattning av läsbarhet. I tabell 3 har texten med högsta värdet 
för LIX också det högsta procenttalet för andelen långa ord. Likaså följs 
värdena åt för den lättaste texten.   

Tabell 3: Textanalys i siffror 

Textversion Antal ord Ord/mening Ord/sats 
% långa 
ord LIX 

A 251 12,6 9,7 24,3 37 
A1 63 7,9 5,7 22,2 30 

B 339 14,7 6,8 18,6 33 

B1 63 9 5,7 14,3 23 

 

I antalet ord har jag räknat med rubrik och alla mellanrubriker, men inte 
bildtexterna, eftersom alternativtexterna saknade bilder. Det lägre antalet ord per 
sats och ord per mening visar tydligt hur de bearbetade texterna blivit enklare. Det 
är alltså inte bara en minskning av textmassan som gör texterna lättare att läsa och 
förstå. Av procenttal långa ord framgår det att A och A1 kan uppfattas som 
svårlästa jämfört med B och B1. Både A och A1 har högre siffror än B och B1. Av 
LIX-talet kan man se att A1-texten är något lättare än B-texten. 
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Tabell 4: Nominalkvoten NQ 

Text A Text A1 Text B Text B1 
1,57 0,96 1,30 1,09 

 
Tabell 4 visar att både text A och text B är mer informationpackade än 
lättläst informativ text bör vara, med utgångspunkt från normalvärdet 
1,0. De förenklade texterna sänker dock informationstätheten. Med 
normalvärde menas värdet för morgontidningar och läroböcker för 
grundskolans högstadium (Melin1995:44). 

Tabell 5: Vissa skillnader mellan ursprunglig text och omarbetad text 

Ursprunglig text Omarbetad text 
251 resp.339 ord 63 ord 
13,7 ord/mening i genomsnitt 8,5 ord/mening i genomsnitt 
24,3 % resp. 18,6 % långa ord 22,2 % resp. 14,3 % långa ord 
Passiv sats Aktivt subjekt 
Teckensnitt: Sabon-Roman,               
9,5 punkter 

Tydligare teckensnitt:                   
Times New Roman, 14 punkter 

 

Tabell 5 visar några  syntaktiska och textuella drag som jag har använt 
för att skapa en lättläst version av ursprungstexterna. Jag har tagit 
innehållet och skrivit nytt, kortat meningslängden, löst upp långa ord, 
undvikit passiva konstruktioner, använt imperativ, skapat sammanhang 
genom ledfamiljer. Typografin är vald för att förbättra läsbarheten.  

A1-textens rubrik blev mer lättläst genom att jag löste upp 
sammansättningen starroperationer och skrev operationer av starr 
istället. 

Genom att ändra från passiv sats i ursprungstexten till aktiv i den 
förenklade texten tillför jag ett aktörsperspektiv.”…inleddes arbetet med 
att bygga en ny ögonoperationsavdelning…” blir ”Nu bygger vi en ny 
avdelning vid ögonkliniken.” Imperativ i texten om märkning av hus ger 
ett användarperspektiv: ”… kan numret sättas upp på…” blir ”Sätt upp 
stora siffror…” Ett sådant direkt tilltal är vanligt för att skapa närhet och 
engagemang.   

Ett annat sätt att skapa sammanhang i en text är att arbeta med 
sambandsled. Sambandsled som anknyter till varandra bildar en 
ledfamilj (Nyström, 2001). Tabell 6 – 9 visar ledfamiljer i texterna. 
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Tabell 6: Ledfamiljer i text A 

Grå starr ögonklinik patienter 
Katarakt ögonoperationsavdelning patienter 
Gråstarr operationsavdelningen patienter 
Grå starr ögonkliniken  
Grå starr operationsavdelningen  
Grå starr ögonkliniken  
  kliniken  

 
Tabell 7: Ledfamiljer i text A1 

sjukdom äldre människor starr sjukdom 
vanlig sjukdom många människor grå starr få hjälp  
folksjukdom 1000 personer starr operation 
   ögonklinik 

      
I A-texten talas det om patienter, men inte om människor. Grå starr 
kallas katarakt långt innan den förklaras med folksjukdom. Ögonkliniken  
kallas  t o m operationsavdelningen. De fyra ledfamiljerna i A1-texten 
ska ge ett klarare sammanhang. Sjukdom-vanlig sjukdom-folksjukdom är 
en och äldre människor-många människor-1000 personer en annan. 
Även få hjälp-operation-ögonkliniken-opererade kan sägas vara en 
ledfamilj genom inferens. Ordet katarakt är uteslutet i en förenklad text. 

  Tabell 8: Ledfamiljer i text B 

 
 

 
 
 

 

 

Tabell 9: Ledfamiljer i text B1 

vägen syns räddar liv siffror 
gatan se efter ambulans nummer 
 se brandkår siffror 
  liv kan räddas  
  hjälpen kommer  

 
Ledfamiljerna i text B underlättar inte förståelsen av textens innehåll. 
Dels talas det konkret om siffror på hus, men ordet gatunumrering leder 
tankarna fel till nummer på gator, vilket det inte är fråga om. 
Husnumrering och gatuadress glider in i varandra. Den konkreta 

siffror Gatuadresser ambulanssjukvården rädda liv 
numrering gatunummer ambulanssjukvården liv och död 
siffrorna gatunumrering ambulansen liv eller död 
numret gatunummer ambulanssjukvården  
siffrorna    
siffrorna    
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ambulansen får beteckna verksamheten. Ledfamiljerna i text B1 är 
klarare och lättare att förstå. 

Sammanfattningsvis kan man säga att jag koncentrerat mig på innehållet 
i ursprungsartiklarna, valt ut det viktigaste och skrivit korta texter med 
iakttagande av de språkliga drag som främjar läsbarhet och därmed 
begriplighet. 

6.3 Frågor till texterna 
Jag har valt att ha öppna frågor, dvs. frågor utan givna svarsalternativ, 
för att jag vill komma åt läsförståelsen. Försökspersonerna har då ingen 
möjlighet att gissa sig till svar utifrån ett givet material. Vid 
flervalsfrågor mäter man långtidsminnets förmåga till igenkänning, 
medan man mäter återerinring med öppna frågor (Melin 2000). 
Nackdelen med öppna frågor är att de inte enbart mäter läsförståelse 
utan även försökspersonernas förmåga att uttrycka sig. Detta kan 
upplevas som extra besvärligt för personer som har annat språk än 
svenska som modersmål. För deras del vore flervalsfrågor att föredra. 
Ransgart (2000: 19) citerar Reichenberg, som säger: ”En sak är att förstå 
en text och en annan att i skrift kunna uttrycka sin förståelse.” 

Följande frågor gäller text A och A1: 

1 Vad är grå starr? 
2 Vad är en folksjukdom? 
3 När blir väntetiden kortare? 
 

Följande frågor gäller text B och B1: 

4 Varför ska alla hus märkas? 
5 Hur vet du att siffrorna syns bra? 
6 Vilka siffror syns bra? 
 

Ransgart (2000) arbetar med tre typer av frågor av olika svårighetsgrad. 
En textkontrollerande fråga är enkel att besvara, en inferensfråga kräver 
att läsaren drar egna slutsatser, medan en kombinationsfråga ligger 
däremellan i svårighetsgrad. Av mina frågor är nummer 1 och 4 
kombinationsfrågor, nummer 2 och 5 inferensfrågor och nummer 3 och 
6 textkontrollerande.  

7 Resultat 
Först följer en sammanställning av alla svar fråga för fråga. Sedan 
redovisar jag vilken tid det tog för varje försöksperson att läsa en text 
och att skriftligt besvara frågorna till den (tabell 10). För att kunna 
bedöma läsförståelsen har jag poängsatt alla svar (tabell 11). Sedan har 
jag för var och en av försökspersonerna sett på antal poäng per text 
(tabell 11.1), poäng per text i relation till lästiden (tabell 12). Därefter 
har jag bedömt texternas effektivitet genom att beräkna kvoten mellan 
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poäng och lästid i minuter (tabell 13) för varje försöksperson. Den 
genomsnittliga skillnaden i texternas effektivitet redovisas i tabell 13.1. 
Dessutom har jag undersökt sambandet mellan totala poängen per person 
i förhållande till redovisad utbildning (tabell 14.1). 

7.1 Sammanställning av svar per fråga 
Försökspersonernas skriftliga svar har fått behålla den meningsbyggnad 
och de stavfel som funnits i originalsvaren. 

1. Vad är grå starr?  
A Fp 1   

Fp 3  
Fp 5   
Fp 7  
  

ögon sjukdom 
Oprera fler patienter 
En sjukdom som drabbar ögonen 
En ögonsjukdom som oftast drabbar äldre 

A1 Fp 2  
Fp 4  
Fp 6  
Fp 8  

Folksjukdom 
Ögonsjukdom 
Grå star är en sjukdom 
Ögonsjukdom 

2. Vad är en folksjukdom? 
A Fp 1 grå star 
 Fp 3 Folksjukdom grå starr 
 Fp 5 Det är en vanlig sjukdom hos äldre människor  

Fp 7 En folksjukdom är en sjukdom som drabbar många 
 

A1 Fp 2 grå starr 
Fp 4 När många drabas 

 Fp 6 Det är en vanlig sjukdom hos äldre människor 
 Fp 8 En siukdom som många människor har 
 

3. När blir väntetiden kortare? 
A Fp 1 år 2003 
 Fp 3 Väntetiden blir kortare 2003 

 Fp 5              När man bygger en nya ögonklinik. Då kan det 
bli fler operationer för då blir kön kortare              

Fp 7 I Januari-februari nästa år, dvs 2003 
. 

A1 Fp 2 2003 
 Fp 4 När den nya avdelningen är klar 

Fp 6 När vi bygger en ny avdelning och flera kan bli 
opereras 

 Fp 8 När den nya avdelningen på ögonkliniken blir klar 
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4. Varför ska alla hus märkas? 
B Fp 2 För att så många ska kunna räddas  

Fp 4 så att det blir lättare att hitta 
 Fp 6 (muntligt svar) 

Fp 8 För att ambulansen skall snabbt hitta till rätt hus 
 

B1 Fp 1 Underlättar för ambulans och brandkår  
Fp 3 Därför att ambulans ska hitta rätt och brandkåren  
Fp 5 För att det skall vara lättare att hitta till rätt adress  
Fp 7 så att ambulanspersonalen lättare ska hitta rätt 

  

5. Hur vet du att siffrorna syns bra? 
B Fp 2 För det ser bättre på ljus vägg  

Fp 4 Man ser efter så att dom syns 
Fp 6 (muntligt svar) 
Fp 8 Gå ut på gatan och välj en bra placering där siffrorna 

syns bra från vägen 
 

B1 Fp 1 ljusa siffror mot mörk bakgrund och tvärs om  
Fp 3 stora siffror syns från vägen  
Fp 5 för dom ska även synas i mörkret  
Fp 7 Man sätter upp stora siffror plus att man ser till att 

färgen på väggen bryter av mot siffrornas färg 

6. Vilka siffror syns bra? 
B Fp 2 Ljus vägg  

Fp 4 stora siffror och det ska vara mörka siffror till ljus 
bakrund och tvärs om 

 Fp 6 (muntligt svar) 
Fp 8 Vita siffror till mörk bakgrund, svarta siffror till ljus 

bakgrund, stora siffror 
  
B1 Fp 1 Stora och tydliga  

Fp 3 Stora siffror syns bra  
Fp 5 på mörk dörren 

 Fp 7 (samma svar som på föregående fråga) 

7.2 Sammanställning av olika variabler 
 

 Tabell 10: Tid i minuter för läsning och besvarande av frågor 

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 
Text A 2 – 7 – 7 – 5 – 
Text A1 – 2 – 2 – 7 – 2 
Text B – 3 – 5 – 8 – 7 
Text B1 4 – 7 – 5 – 3 – 
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Tabell 10 visar hur lång tid varje försöksperson använde för att läsa 
respektive text och besvara frågor till den. Det tog längre tid för alla 
försökspersoner utom två att läsa och besvara frågor till ursprungstexten 
än motsvarande arbete med den förenklade versionen. En person 
använde lika lång tid och en person tog hälften så lång tid till 
ursprungstexten som till den förenklade versionen. 

Tabell 10.1: Genomsnittlig skillnad i lästid  

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 Medelvärde 
Lästid för A/B 2 3 7 5 7 8 5 7 5,5 
Lästid för A1/B1 4 2 7 2 5 7 3 2 4 

 

Tabell 10.1 visar att den genomsnittliga procentuella skillnaden blir     
72 %, d v s att tiden för att läsa text och besvara frågor till den 
förenklade texten tog 72 % av tiden för arbetet med den ursprungliga 
texten. 

Tabell 11: Antal poäng per fråga och person 

 Fp 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fråga 1 1 − 0 – 1 – 1 – 

2 0 – 0 – 0,5 – 1 – 
Text A 

3 1 – 1 – 1 – 1 – 
1 – 0,5 – 1 – 0,5 – 1 
2 – 0 – 1  0,5 – 1 

Text A1 

3 – 1 – 1 – 1 – 1 
4 – 0,5 – 0,5  1x – 1 
5 – 0,5 – 1  1x – 1 

Text B 

6 – 0 – 1  1x – 1 
4 1 – 1 0,5 – 1 – 
5 0,5 – 1 – 0 – 0,5 – 

Text B1 

6 1 – 1  0 – 1 – 
 

Som jag tidigare nämnt bedömde jag försökspersonernas svar enligt en 
tregradig skala, där 1 betecknar rätt, 0 står för fel och 0,5 är allt 
däremellan. Tabell 11 visar hur jag har bedömt varje svar. I kolumnen 
för försöksperson 6 har jag markerat tre poänguppgifter med x. Detta 
beror på att försöksperson 6 svarade muntligt på frågorna till text B. Jag 
lyssnade och noterade för mig själv att svaren var korrekta, men jag 
antecknade inte vad han sade och därför kan jag egentligen inte räkna 
med hans svar på de frågorna. 
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Tabell 11.1: Antal poäng per text och person 

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 
Text A 2 – 1 – 2,5 – 3 – 
Text A1 – 1,5 – 3 – 2 – 3 
Text B – 1 – 2,5 – 3x – 3 
Text B1 2,5 – 3 – 0,5 – 2,5  
Summa rätt 4,5 2,5 4 5,5 3 5x 5,5 6 

 

Tabell 11.1 är en sammanställning av försökspersonernas poäng, dvs 
antal rätt per text. Försökspersonerna 1, 2, 3 och 4 har fler rätt vid 
förenklad text, medan försökspersonerna 5 och 7 har färre rätt. 
Försökspersonen 8 har lika många rätt vid båda texttyperna.  

Tabell 11.2: Genomsnittlig skillnad i antal poäng  

Försöksperson 1 2 3 4 5 7 8 Medelvärde
Antal rätt A/B 2 1 1 2,5 2,5 3 3 2,1 
Antal rätt 
A1/B1 

2,5 1,5 3 3 0,5 2,5 3 2,3 

 
 
Kommentar: Fp 6 har utgått eftersom hans korrekta svar inte kan beläggas i skrift. 
 
Tabell 11.2 visar medelvärden för antal rätt vid ursprunglig text 
respektive förenklad text. Genomsnittligt antal rätt på förenklad text är 
109,5 % av antalet rätt på ursprunglig text. 

 

Tabell 12: Antal rätt per text uttryckt som poäng per minut 

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 
Text A 2/2 – 1/7 – 2,5/7 – 3/7 – 
Text A1 – 1,5/2 – 3/2 – 2/7 – 3/2 
Text B – 1/3 – 2,5/5 – 3x/8 – 3/7 
Text B1 2,5/4 – 3/7 – 0,5/5 – 2,5/3 – 
 

Kan lästiden vara avgörande för antalet rätt? Genom att ställa samman 
antal rätt per försöksperson och lästid för de olika texterna kan ett annat 
mönster komma fram, vilket visas i tabell 12. 

Försökspersonerna 1, 5 och 7 får fler rätt vid längre lästid. Personerna 5 
och 7 ger sig tid att läsa den ursprungliga texten noggrannare än den 
förenklade. Det resulterar i fler poäng, dvs. större förståelse. Person 1 
ger den alternativa texten mer tid och får fler rätt. Personen 8 är den som 
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läser en förenklad text fortare än en ursprunglig och ändå hinner uppfatta 
innehållet lika bra, vilket syns på antalet rätt för innehållsfrågorna. 

Tabell 13: Kvoten mellan antal poäng och lästid i minuter  

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ursprunglig text 0,91 0,33 0,14 0,5 0,36 0,38x 0,6 0,43 
Förenklad text 0,63 0,75 0,43 1,5 0,1 0,29 0,83 1,5 
 

Vilken typ av text är mest effektiv? Enligt Melin (2000) ger kvoten 
mellan testpoäng och lästid ett mått på hur svår texten är, hur svår texten 
upplevs vara för den enskilde läsaren. Om kvoten är större vid den 
förenklade texten än den ursprungliga betyder det att den förenklade 
texten är effektivare än den ursprungliga.  

Tabell 13 visar kvoten mellan antal poäng och lästid i minuter för varje 
text och försöksperson. Personerna 1 och 5 har bättre läsförståelse vid 
den ursprungliga texten. Försöksperson 5 har särskilt svårt med den 
förenklade texten jämfört med person 1. För övriga fem av de sju 
personerna var den förenklade texten effektivare än den ursprungliga. 

Tabell 13.1: Genomsnittlig skillnad i texternas effektivitet 

Försöksperson 1 2 3 4 5 7 8 Medelvärde
Text A/B 0,91 0,33 0,14 0,5 0,36 0,6 0,43 0,46 
Text A1/B1 0,63 0,75 0,43 1,5 0,1 0,83 1,5 0,82 
 
Kommentar: Fp 6 har utgått ur denna tabell. 
 
Tabell 13.1 visar medelvärdet av kvoterna i tabell 13. Den förenklade texten är i 
genomsnitt 56,1 % effektivare än den ursprungliga. 
 
Tabell 14: Totalantalet poäng, grundutbildning och annan utbildning 

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 
Antal rätt 4,5 2,5 4,5 5,5 3 5x 5,5 6 
Utbildning i år 12 + 3 9 +1 ? 9 9+2 12+6 9+1 9+2 
 

Kan utbildning kopplas till det totala antalet rätt? Tabell 14 ställer antal 
rätt mot antal utbildningsår. Kort utbildning kan ge utslag i litet antal 
rätt, men behöver inte göra det. Försökspersonerna 2, 4 och 7 har 
grundskola som grundutbildning. Personerna 2 och 7 har dessutom en 
ettårig yrkesutbildning av något slag. Av de tre nämnda har 
försöksperson 5 minst antal rätt. Å andra sidan har försökspersonerna 4 
och 7 högst antal rätt, jämte person 8, trots sin låga utbildning. 
Egentligen är antalet försökspersoner för litet för den här typen av 
frågeställning. Men man kan ändå se att många skolår inte hänger ihop 
med den vuxnes läsförmåga.  
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Tabell 14.1: Korrelation mellan totalantalet poäng och utbildningslängd  

Försöksperson 1 3 4 5 7 8 
Antal rätt 4,5 2,5 5,5 3 5,5 6 
Utbildning, år 15 10 9 11 10 11 

Korrelation: -0,0658 
Kommentar: Fp 3 och fp 6 har utgått. Det går inte att anta en viss utbildningslängd 
för fp3 och fp 6 svarade muntligt på en del frågor. Det finns inga skriftliga belägg 
för de svaren.  
 
Tabell 14.1 är en sammanställning av fakta från tabell 14 för underlag till en 
korrelationsberäkning.  Den negativa korrelationen är nära 0, d v s att det inte finns 
något påvisbart samband mellan dessa personers utbildningstid och antal rätt på 
testet. 
 

8 Diskussion 
Hade försökspersonerna lättare att förstå innehållet i den starkt 
nedbantade texten än i den ursprungliga? Fick de fler rätt när de arbetade 
med den förenklade texten? Vilken typ av text var mest effektiv? 

I Melins (2000) undersökning av texters effektivitet fick 
försökspersonerna lita till minnet när de skulle besvara frågor på texten. 
I min undersökning har försökspersonerna fått svara på innehållsfrågor 
till texterna samtidigt som de haft tillgång till texterna. De har inte 
behövt memorera innehållet. Lästiden har varit den totala tiden för att 
läsa texten och besvara frågorna. Trots dessa förändringar i testets 
genomförande vill jag hävda att kvoten testpoäng/lästid i min 
undersökning är ett mått på textens effektivitet. 

Det ingick i instruktionen att läsa texten utan brådska och med intresse 
för att förstå innehållet, men trots det hade mina försökspersoner ändå 
olika läsmål. Några såg uppgiften som en tävling i läshastighet, andra 
som en förståelsetävling. När de läste den ursprungliga texten var de 
tvungna att sovra och ta fasta på det väsentliga själva, medan den 
omarbetade texten var väl förberedd. Att bearbeta en text är att i hög 
grad avgöra vad som är väsentligt och göra sovringen åt läsaren.  

Resultatet är spretigt och inte så entydigt som man kunde ha förväntat 
sig. Det kan bero på det lilla antalet försökspersoner, som dessutom 
sinsemellan hade väldigt olika bakgrund och därmed varierande 
förutsättningar att förstå innehållet i de texter jag ville pröva.  

Om läsaren är husägare blir texten om tydliga siffror mer begriplig än 
om han bor i lägenhet, där det finns en hyresvärd som ansvarar för 
säkerhetsdetaljer. Om läsaren väntar på en ögonoperation eller känner 
någon som gör det blir texten om utbyggnad av ögonkliniken mer 
intressant och därmed lättare att förstå.  
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Jag förväntade mig att den förenklade texten skulle vara mycket lättare 
än den ursprungliga, lättare att läsa och lättare att förstå. Tidsåtgången 
skulle visa det. Men försöksperson 1 tog dubbelt så lång tid på sig att 
läsa och besvara frågor till den förenklade texten som till den 
ursprungliga. Försökspersonerna 3 och 6 hade samma eller ungefär 
samma tidsåtgång för de olika texterna. Det var alltså inte självklart att 
den förenklade texten sparade tid åt försökspersonerna. 

De försökspersoner som har svenska som modersmål kunde närma sig 
texten rent pragmatiskt. För dem var förkunskaper och förväntningar i 
den specifika språksituationen det väsentliga. För personer med annat 
modersmål kompliceras situationen av att de även måste förhålla sig till 
texten på en språklig nivå: semantiskt och syntaktiskt. Av detta kan man 
tro att det tar längre tid för en invandrare att läsa en text, vilket också 
bekräftas av mina försökspersoner. (Se tabell 1, där det framgår att 
försökspersonerna 3 och 6 har annat modersmål än svenska.) 

Jag kan inte se att utbildningstiden i sig medför att försökspersonerna 
med kortast utbildning skulle ha det svårare än de andra att uppfatta 
innehållet i en text. Det finns uppenbarligen personer med kort 
utbildning som ändå klarar läsförståelsefrågorna mycket bra, se tabell 
14. Försökspersonernas nuvarande läsförmåga hänger ihop med annat än 
grundutbildningen. 

Somliga svar visar att även de förenklade texterna kan vara för svåra. På 
fråga 2 Vad är en folksjukdom? svarar försöksperson 2 grå star. På fråga 
6 Vilka siffror syns bra? svarar försöksperson 5 på mörk dörren.  Ingen 
tar fasta på det personliga tilltalet i fråga 5 Hur vet du att siffrorna syns 
bra? och svarar med ett jag. 

Kvoten mellan antal poäng och lästid visar hur effektiv en text är i 
förhållande till en annan text för en enskild person. För fem av de sju 
försökspersoner jag till fullo räknat med (försöksperson 6 kan inte 
räknas med i resultatet på grund av bristfällig dokumentation) var den 
förenklade texten effektivare. Man skulle alltså kunna säga att den 
förenklade texten är mer effektiv än den ursprungliga. Om mitt försök 
gjordes om i större skala skulle det resultatet kunna verifieras med större 
säkerhet. 

 

Epilog 

Det som handikappkonsulenten på Landstinget önskade sig var en 
lättläst version av tidningen INBLICK. Genom denna undersökning har 
jag kunnat visa att lässvaga personer skulle vara hjälpta av en bearbetad 
kortversion av varje text. På så sätt skulle de informativa artiklarna 
kunna mottagaranpassas. 
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