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Sammanfattning

Läsbarhet handlar om hur begriplig en text är och är ett område som har
studerats under väldigt många år. I denna studie utvärderas möjligheten
att bygga ut den existerande läsbarhetsalgoritmen LIX med syftet att kon-
struera en algoritm som gör en mer exakt bedömning. I studien utvecklas en
algoritm baserat på LIX och tidigare forskning inom läsbarhet, även samban-
det mellan läsbarhetsnivå och ordklassfördelning undersöks. Under studien
visade det sig att det finns ett samband mellan en texts läsbarhetsnivå och
andelen verb och substantiv. Algoritmen byggdes ut med två parametrar;
andelen vanliga ord samt skillnaden mellan andelen verb och substantiv. Re-
sultatet visade att den nya algoritmen ger ett åtminstone lika bra resultat
som LIX-algoritmen. Det var dock inte möjligt att dra några slutsatser om
dess exakthet i jämförelse med LIX-algoritmen då resultatet av testerna som
involverade mänsklig bedömning var undermåligt. Vidare diskuteras då hur
man kan få pålitliga resultat från läsbarhetstester som baseras på mänsklig
bedömning.



Abstract

Readability is about how comprehensible a text is and it is a field which has
been studied for many years. In this study the possibility of expanding the
readability algorithm LIX, with the purpose of constructing an algorithm
which is more exact, is evaluated. In the study an algorithm is developed
based on LIX and earlier research within readability. The relation between
readability level and the parts of speech distribution is also evaluated. Dur-
ing the study it was shown that there is a relation between the readability
of a text and the proportion of verb and noun. The algorithm was expanded
with two parameters; the number of common words and the difference be-
tween the proportion of verbs and nouns. The result showed that the new
algorithm gave a result that was at least equally good to that of LIX. It
was not possible to draw any conclusion to the new algorithm’s accuracy
in comparison to LIX due to the substandard quality of the test involving
human evaluation. Further it is discussed how more reliable results can be
obtained from readability tests based on human evaluation.
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1 Fördelning av arbete

Arbetsfördelningen för denna rapport gjordes så att arbetsbördan för förfat-
tarna skulle bli så jämn som möjligt. Sandra Grosz ansvarade för utveck-
lingen av mjukvaran, dock skedde framtagande av tillvägagångssätt i nära
samarbete. Annica Alstermark ansvarade för utformandet av enkätundersök-
ningen.

Vad gäller rapportskrivandet delades avsnitten upp för att effektivisera skri-
vandet, vissa avsnitt skrev dock författarna tillsammans. Annica Alstermark
skrev mestadels rapportens inledning och metod, Sandra Grosz skrev rap-
portens resultat. De andra avsnitten har skrivits tillsammans, uppdelat så
att varje författare ansvarade för en viss del av avsnittet.

2 Inledning

Människor har länge kommunicerat med varandra via text, i dagens samhälle
är det en stor del av den dagliga kommunikationen. Det är därför viktigt att
vi förstår den text vi läser. Läsbarhet baseras på textens uppbyggnad och
handlar om hur begriplig den är för dess målgrupp. Det är ett viktigt ämne
just eftersom människor idag förväntas kommunicera samt tillgodogöra sig
viktig information genom att läsa text. Det är även ett intressant ämne då
man kan tycka att det är en subjektiv bedömning, det finns dock gemen-
samma drag hos texter som klassificeras på ett visst sätt. Det går alltså att
objektivt bedöma läsbarheten hos en text med hjälp av olika mätverktyg.
Detta gör det möjligt att anpassa komplexiteten hos en text för att så många
som möjligt inom en viss målgrupp ska förstå den. Läsbarhetsindex (LIX)
är ett av dessa mätverktyg som används för att mäta texters läsbarhet, me-
toden utvecklades av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson på 1960-talet
och är idag en vanlig metod för att mäta svenska texters läsbarhet [1].

LIX-algoritmen baseras på textens genomsnittliga meningslängd samt ande-
len långa ord, där ett långt ord består av fler än sex bokstäver. Detta är
dock en väldigt enkel algoritm och det finns fler faktorer som påverkar hur
läsbarhet hos en text uppfattas. Till exempel så tenderar människor att upp-
fatta en text som mer läsbar om den innehåller många ord som är vanligt
förekommande i språket [2]. Det finns också forskning som har visat att tex-
ter med en hög andel ordupprepning är lättare att förstå än texter med en
mindre andel ordupprepning [3].

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheten att bygga ut LIX-
algoritmen i ett försök att göra en mer exakt bedömning av en texts läsbar-
het. Algoritmen kommer att implementeras bland annat med en frekvensord-
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lista, innehållande vanliga ord i språket. Även sambandet mellan ordklass-
fördelningen i en text och dess läsbarhet kommer att undersökas.

2.1 Problemformulering

Är det möjligt att bygga ut LIX-algoritmen genom att ta hänsyn till lingvis-
tiska faktorer såsom ordklassfördelning och andelen vanligt förekommande
ord och på så sätt få en mer exakt bedömning av en texts läsbarhet?

3 Bakgrund

Det finns ingen entydig definition av termen läsbarhet, olika forskare inom
området har definierat läsbarhet på olika sätt. En definition är den som
går att finna i orddatabasen WordNet1: “The quality of written language
that makes it easy to read and understand”. En översättning till svenska blir
“Egenskapen hos ett skrivet språk som gör det lätt att läsa och förstå”. Enligt
Fry [4] finns det två stora faktorer som de flesta framtagna läsbarhetsform-
lerna baseras på:

• Syntaktisk svårighet (hur grammatiskt komplex texten är)

• Semantisk svårighet (semantisk står för ordet eller frasens betydelse)

Definitionen av läsbarhet är omstridd då den beblandas med definitionen för
läslighet och lättlästhet. Läslighet handlar om en texts typografiska utform-
ning och lättlästhet är den subjektiva upplevelsen av en text. Till exempel
uppfattas en text som mer lättläst om man är intresserad av det som står
i den. Det gör att läsbarhet ses som subjektivt om lättlästhet och läslighet
är en del av definitionen men som objektiv om det inte är med [5]. Den
mänskliga faktorn kommer inte att studeras i denna uppsats, då syftet är
att göra en objektiv bedömning av en text som så väl som möjligt avspeglar
den bedömning en människa skulle göra.

Analysen av den syntaktiska svårigheten hos en text görs vanligtvis genom
att mäta meningslängd och meningsstruktur. Den semantiska svårigheten
analyseras bland annat genom att mäta ordlängd. Detta kan göras på olika
sätt, man kan till exempel titta på antal bokstäver i orden eller antal stavel-
ser. Ett annat sätt att analysera den semantiska svårigheten är att undersöka
hur ofta ett ord förekommer i texten. Studier har visat att orddifferensen i
en text påverkar dess läsbarhet, där många återkommande ord gör texten
mer läsbar och stor orddifferens gör den mindre läsbar [6]. En annan faktor
är om orden i en text är vanligt förekommande i språket. Består en text av

1Lexikal databas på engelska (http://wordnet.princeton.edu/)
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många ord som är vanligt förekommande i språket anses den vara mer läsbar
än en text som består av många ord som är ovanliga [2].

3.1 Läsbarhetsformler

Läsbarhetsformlerna som tas upp i denna sektion anses vara relevanta för
att besvara frågeställningen i rapporten.

3.1.1 LIX

LIX är baserat på medelvärdet av antal ord per mening och andelen långa
ord uttryckt i procent [1]. Formeln för att beräkna läsbarhet med LIX är
följande:

LIX =
O

M
+

L ∗ 100
O

(1)

I formel 1 står O för antal ord i texten, M för antal meningar och L för antal
ord med fler än sex bokstäver. Resultatet kan översättas till en klassificering
av textens svårighetsnivå [1]. De svårighetsnivåer som LIX klassificerar texter
enligt går att finna i tabell 1.

LIX poäng Beskrivning
< 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)

Tabell 1: Poängresultat för. [1]

3.1.2 Edward Frys läsbarhetsgraf

Läsbarhetsgrafen utvecklades av Edward Fry och publicerades 1968. Grafen
är bland annat avsedd att användas för att avgöra vilken årskurs/ålder en
bok eller text är lämpad för. Kurvan i läsbarhetsgrafen skapades genom att
man markerade ut böcker som kategoriserats inom en viss svårighet, till ex-
empel tredje eller sjätte klass. Kurvan jämnades sedan ut utifrån ansamlingar
av punkter. Den ungefärliga årskurs/ålders-nivån som en text är lämpad för
markeras av vinkelräta linjer [7]. Frys läsbarhetsgraf kan ses i figur 1 .
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Figur 1: Frys graf. [7]

Läsbarhetsgrafens främsta egenskap är att den är enkel att använda. För
att använda grafen väljs tre textstycken ut, varje stycke innehåller hundra
ord. Styckena väljs ut från början, mitten och slutet av texten. I grafen
markeras sedan det genomsnittliga antalet meningar per hundra ord samt
det genomsnittliga antalet stavelser per hundra ord som en punkt. Hur svår
texten är går sedan att avgöra utifrån vilket område punkten ligger i.[7]

3.1.3 Winnetkaformeln

Winnetkaformeln är en formel utvecklad av Mabel Vogel och Charleton
Washburne 1928. Formelns syfte är att hjälpa lärare att göra en objektiv
bedömning av huruvida en bok passar en viss årskurs. För att bestämma
vilka variabler som skulle ingå i formeln valde man ut 152 böcker från The
Winnetka Graded Book List. Denna lista togs fram två år tidigare genom att
låta 36 750 barn rapportera vilka böcker de hade läst året innan, samt deras
åsikt om böckerna. Själva listan bestod av 700 böcker som minst 25 barn
hade en åsikt om, den sorterades sedan utifrån vilken nivå barnens läskun-
skaper motsvarade. I den studie man genomförde undersökte man flera olika
element i böckerna, till exempel vokabulärtyngd, meningsstruktur och pa-
ragrafuppbyggnad. Man strävade efter att ta fram de element som hade en
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så hög korrelation med barnens läskunskapsnivå som möjligt och samtidigt
en liten korrelation sinsemellan. Den bästa multipla korrelationen som man
fann kombinerade fyra element: [8]

1. Antal olika ord som förekommer i ett urval av 1000 ord (X2).

2. Antal prepositioner (dubbletter inkluderat) som förekommer i ett urval
av 1000 ord (X3).

3. Antal ord (dubbletter inkluderat) i ett urval av 1000 ord som inte
förekommer i Thorndikes ordlista2 (X4).

4. Antal enkla meningar i ett urval av 75 meningar (X5). En enkel mening
definieras här som en mening som endast innehåller ett subjekt och ett
predikat.

Dessa fyra element utgör basen för den formel man sedan tog fram:

X1 = 0.085 ∗X2 + 0.101 ∗X3 + 0.604 ∗X4 + 0.411 ∗X5 + 17.43 (2)

För att avgöra vilken nivå en bok är lämpad för beräknar man dessa fyra
element och sätter sedan in dessa i formel 2. Resultatet, X1, är en poäng
som sedan kan jämföras med figur 2 .

Figur 2: Poängresultat för Winnetkaformeln. [8]

2Thorndike’s ordlista är en första lista framtagen av Edward Thorndike 1921 som
innehåller ord som är vanligt förekommande i det engelska språket. Listan är även indelad
och sorterad utifrån hur vanliga orden är.
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3.1.4 Fleschs formel

Fleschs formel utvecklades av Rudolf Flesch under 1943 och en reviderad ver-
sion av formeln publicerade 1948. Den första versionen av formeln baserades
på tre språkliga element: genomsnittlig ordlängd, antal prefixer och antal
referenser till människor. Den reviderade versionen av formeln baserades på
genomsnittlig meningslängd, genomsnittlig ordlängd, genomsnittlig procen-
tuell användning av personliga ord och genomsnittlig procentuell använd-
ning av personliga meningar. Sedan formeln publicerades har den använts
i en mängd olika områden, till exempel nyhetsrapporter, reklamaffischer,
barnböcker och statliga publikationer [9]. Flesch senare formel om läsbarhet
utformades enligt följande:

1. Gör tre till fem urval om det är en artikel och 25 till 30 om det är en
bok, till exempel ta var tredje paragraf.

2. Räkna antal ord i urvalet och ta med varje ord upp till hundra ord och
som ord räknas bokstäver eller siffror som separeras av mellanslag.

3. Räkna antal stavelser i 100 ords urvalet

4. Räkna ut den antal ord per mening

5. Räkna ut läsbarhetsindexet genom att sätta in antal stavelser per 100
ord (ordlängd, wl) och genomsnittliga meningslängden (sl) i formel 3:

RE = 206.835− 0.847 ∗ wl − 1.015 ∗ sl (3)

3.1.5 Dale-Challs läsbarhetsformel

Dale-Challs läsbarhetsformel togs fram av Edgar Dale och Jeanne S. Chall
och den publicerades 1948. De inspirerades av Fleschs arbete och formeln är
en vidareutveckling av den formel som Flesch tog fram. Formeln har länge an-
setts vara en av de mest pålitliga formlerna för att avgöra en texts läsbarhet.
Formeln baseras på beräkningar av två faktorer; genomsnittlig meningslängd
samt andelen ovanliga ord. När Dale och Chall tog fram formeln användes
Dales lista av 3000 ord för att avgöra om ett ord är vanligt eller ovanligt, ett
ovanligt ord är inte med i listan [2]. De olika stegen för att använda formeln
är som följer:

1. Urval: För att få ett bra urval ska ett textstycke om ca 100 ord väljas ut
från var tionde sida i en bok. För artiklar ska ca fyra 100-ordsstycken
väljas ut per 2000 ord.

2. Räkna antal ord

3. Räkna antal meningar

6



DD143X 29 april 2014

4. Räkna antal ovanliga ord (dubbletter inkluderat), det vill säga ord som
inte finns med i Dales lista. Det finns specifika regler för hur orden ska
räknas. Till exempel ska egennamn räknas som vanliga trots att de inte
finns med i listan. Ett annat exempel är att plural av ett oregelbundet
substantiv ska räknas som ovanligt även om substantivet i singular
finns med i listan.

5. Beräkna andelen ovanliga ord (X1) samt den genomsnittliga menings-
längden (X2) och sätt in värdena i formel 4:

XS = 0.1579 ∗X1 + 0, 0496 ∗X2 + 3.6365 (4)

Den framräknade poängen, XS , jämförs sedan med figur 3 för att avgöra
vilken nivå texten lämpar sig för.

Figur 3: Poängresultat för Dale-Challs läsbarhetsformel. [2]

4 Metod

Inledningsvis gjordes undersökningar av tidigare forskning inom området
läsbarhet. Fokus lades på den forskning som baserades på andra lingvistis-
ka faktorer än LIX-algoritmen och som även ansågs vara relevant för denna
studie. Därefter samlades litteraturkällor in, utdrag från dessa utgjorde grun-
den för testningsmaterialet som testet av ordklassfördelning, LIX-algoritmen,
den nya algoritmen samt enkätundersökningen utfördes på. När utdrag ur
litteraturkällorna hade valts undersöktes ordklassfördelningen med hjälp av
ordgranskningsprogrammet Granska [10]. Resultatet från det testet samman-
ställdes och därefter utfördes ytterligare ett test av ordklassfördelningen på
en större mängd testningsmaterial.

Med tidigare forskning samt resultatet från testet av ordklassfördelningen
som bakgrund byggdes sedan LIX-algoritmen ut. När den nya algoritmen var

7
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utformad testades både den och LIX-algoritmen på en del av testningsma-
terialet. Samma del av testningsmaterialet användes i enkätundersökningen.
Resultatet från algoritm-testerna samt enkätundersökningen sammanställdes
sedan och analyserades.

4.1 Insamling av litteraturkällor och testningsmaterial

För att få en bra spridning på läsbarheten hos testningsmaterialet valdes
litteraturkällorna utifrån svårighetskategoriseringen på Bokus3, det är enligt
den kategorisering som testningsmaterialet är indelat i denna studie.

Testningsmaterialet delades in i fem kategorier:

• Böcker för barn, 6-9 år

• Böcker för barn, 9-12 år

• Böcker för tonåringar/unga vuxna

• Skönlitteratur för vuxna

• Akademiska texter

Fem litteraturkällor från varje svårighetskategori samlades in. Samtliga käl-
lor som samlades in var skrivna av olika författare i syftet att få en större
spridning på skrivspråket. Från varje litteraturkälla gjordes därefter ett ur-
val av testningsmaterial på ungefär 300 ord, endast hela meningar togs med.
Urvalet gjordes genom att välja ut ungefär 100 ord från ett stycke i början,
mitten och slutet från litteraturkällan.

Testningsmaterialet delades därefter in i två olika set; A och B. Set A be-
stod av fyra källor från varje kategori och användes för att finjustera den nya
algoritmen. Set B bestod av en källa från varje kategori och användes i det
slutgiltiga testet för den nya algoritmen, LIX-algoritmen samt i enkätunder-
sökning.

4.2 Undersökning av ordklassfördelning

För att undersöka sambandet mellan ordklassfördelningen i en text och dess
läsbarhet användes grammatikgranskningsprogrammet Granska. Program-
met utvecklades under perioden 1998-2001 av en grupp forskare på Kung-
liga Tekniska Högskolan i Stockholm. Granska är ett program avsett för
språkgranskning och det analyserar språket utifrån olika språkregler. Det
kan användas för att hitta både felstavningar och grammatiska fel och otyd-
ligheter.[10] Granska kan även analysera den inmatade textens ordklasser

3http://bokus.com
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och ger då ett resultat med ordklasstaggar4 efter varje ord. Till exempel så
ger meningen “Denna rapport handlar om läsbarhet” följande resultat:

Denna <dt.utr.sin.def> rapport <nn.utr.sin.ind.nom> handlar
<vb.prs.akt> om <pp> läsbarhet <nn.utr.sin.ind.nom>

Innehållet i ordklasstaggarna är koder för ordklasser och satsdelar. I denna
rapport låg fokus på ordets generella ordklass, därför undersöktes endast de
två första tecknen i ordklasstaggen. Samtligt testningsmaterial från set B
matades in i Granska och genomsnittet av de förekommande ordklasserna
beräknades för att kunna göra en jämförelse. Det första testet genomfördes
på det ursprungliga testningsmaterialet i både set A och set B. Det andra
testet genomfördes på ett utökat testningsmaterial som bestod av 1000 ord
från varje litteraturkälla som ingick i set A och set B.

4.3 Framtagande av en ny algoritm

Utbyggandet av algoritmen inspirerades av existerande läsbarhetsalgoritmer.
Den byggdes ut genom att lägga till två parametrar utöver genomsnittlig
meningslängd samt andelen långa ord; en för relationen mellan andelen verb
och andelen substantiv, samt en för andelen vanliga ord. Ett ord ansågs va-
ra vanligt om det förekom i en frekvensordlista framtagen för denna studie.
Frekvensordlistan skapades genom att sortera en korpus på 3,2 miljoner ord
efter hur många gånger ett ord förekommer i den och därefter välja ut de 500
vanligaste orden. För att avgöra viktningen för de olika parametrarna tes-
tades algoritmen mot testningsmaterialet i set A med olika viktningar. Den
slutgiltiga viktningen bestämdes genom att olika parametrar ansågs påverka
läsbarhetsnivån mer och alltså fick en större viktning. Viktningen bestämdes
även så att ingen parameter skulle göra så att de andra parametrarna inte
längre påverkade algoritmens index.

Från algoritmens slutgiltiga vikting togs resultatet av algoritmen för test-
ningsmaterialet i set A fram och användes sedan för att skapa en tolkning
av olika omfång av läsbarhetsindex.

4.4 Enkätundersökning

Enkäten skapades genom Google Drive och bestod av ett dokument med
testningsmaterial samt ett formulär, den distribuerades sedan via sociala
medier. Deltagarna i undersökningen fick först läsa dokumentet som inne-
höll testningsmaterialet i set B. I formuläret fick de sedan instruktioner om
att rangordnade texterna som de hade läst efter hur läsbara de tyckte att

4Förklaring till ordklasstaggarna går att finna i Bilaga C
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de var relativt varandra. I instruktionerna stod att samma rang inte skulle
tilldelas mer än en text. I de fall då en text ändå tilldelats mer än en rang
så räknades hela svaret från den deltagaren bort från resultatet. Efter att
enkätundersökningen avslutats sammanställdes och analyserades resultatet
för att sedan jämföras med resultatet från algoritm-testerna.

5 Resultat

I denna sektion presenteras utformningen av algoritmen samt resultatet av
alla undersökningar som gjordes i samband med rapporten.

5.1 Resultat från testet av ordklassfördelning

För de fem svårighetskategorierna beräknades den genomsnittliga förekoms-
ten av ordklasser i två omgångar. I första omgången användes utdrag på cirka
300 ord från texterna i de olika kategorierna. Resultatet av genomsnittsför-
delningen per kategori i första omgången går att utläsa i figur 4.

6-9 år 9-12 år Unga vuxna Vuxna Akademiska texter
vb: 24.53% vb: 21.84% vb: 21.95% nn: 18.85% nn: 24.51%
nn: 14.59% nn: 17.03% nn: 14.86% vb: 18.41% vb: 17.95%
pn: 13.43% pn: 11.72% pn: 13.89% pp: 11.56% pp: 12.38%
ab: 10.53% ab: 10.23% pp: 10.60% ab: 11.11% jj: 9.54%
pp: 8.37% pp: 8.43% ab: 9.61% pn: 10.12% ab: 6.92%
kn: 5.22% kn: 7.18% jj: 5.03% jj: 7.34% dt: 6.04%
pm: 5.13% jj: 7.18% kn: 4.90% dt: 5.20% kn: 5.10%
jj: 5.01% dt: 4.25% pm: 3.77% kn: 4.32% pn: 4.90%
dt: 3.56% pm: 3.70% dt: 3.27% pm: 3.80% ie: 2.24%
pl: 2.34% sn: 1.70% pl: 2.69% pl: 2.56% sn: 2.20%
sn: 2.07% pl: 1.54% sn: 2.62% hp: 1.55% hp: 1.97%
hp: 1.52% hp: 1.33% hp: 1.69% ie: 1.42% pm: 1.45%
ps: 0.95% ha: 1.26% ps: 1.22% sn: 1.15% ha: 1.18%
ie: 0.90% ps: 0.76% rg: 1.16% ps: 0.94% rg: 1.02%
ha: 0.88% ie: 0.64% ie: 1.16% ha: 0.81% ps: 0.98%
in: 0.48% rg: 0.44% ha: 0.95% rg: 0.34% pc: 0.65%
pc: 0.27% in: 0.38% in: 0.39% pc: 0.20% pl: 0.59%
rg: 0.14% pc: 0.33% ro: 0.20% ro: 0.14% ro: 0.32%
ro: 0.07% ro: 0.07% pc: 0.07% in: 0.13% hd: 0.07%

hd: 0.07%

Figur 4: Ordklassfördelning för 300 ord i de olika svårighetskategorierna.
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I den andra omgången användes utdrag på cirka 1000 ord från texterna i de
fem olika kategorierna. Den genomsnittliga fördelningen av ordklasser inom
varje kategori går att finna i figur 5.

6-9 år 9-12 år Unga vuxna Vuxna Akademiska texter
vb: 23.03% vb: 22.37% vb: 22.15% vb: 18.80% nn: 25.39%
nn: 15.18% nn: 15.83% nn: 15.01% nn: 18.79% vb: 17.03%
pn: 13.19% pn: 12.85% pn: 14.43% pp: 10.95% pp: 13.87%
ab: 10.50% ab: 9.61% pp: 10.14% ab: 9.81% jj: 8.21%
pp: 8.79% pp: 9.03% ab: 8.96% pn: 9.65% ab: 6.36%
kn: 5.61% kn: 6.29% jj: 5.79% jj: 7.30% dt: 5.54%
pm: 5.36% jj: 6.11% kn: 5.68% dt: 5.21% kn: 4.93%
jj: 5.01% dt: 4.11% dt: 3.99% kn: 4.98% pn: 4.22%
dt: 3.67% pm: 3.83% pm: 3.08% pm: 4.36% pm: 2.98%
pl: 1.98% sn: 2.27% sn: 2.67% pl: 2.05% ie: 2.33%
sn: 1.59% pl: 2.18% pl: 2.37% sn: 1.73% hp: 1.94%
hp: 1.55% hp: 1.39% ha: 1.15% hp: 1.40% sn: 1.90%
ps: 1.42% ha: 1.39% ie: 1.11% ie: 1.27% rg: 1.62%
in: 0.95% ie: 0.81% hp: 1.11% ps: 1.23% ha: 1.12%
ha: 0.80% ps: 0.67% ps: 1.03% ha: 0.97% pc: 0.80%
ie: 0.70% rg: 0.49% rg: 0.66% rg: 0.76% ps: 0.76%
rg: 0.33% in: 0.45% in: 0.37% pc: 0.29% pl: 0.61%
pc: 0.23% pc: 0.18% pc: 0.20% in: 0.24% hd: 0.20%
ro: 0.06% ro: 0.12% ro: 0.10% ro: 0.20% ro: 0.17%
hd: 0.04% hd: 0.02% hd: 0.02% hs: 0.02%

Figur 5: Ordklassfördelning för 1000 ord i de olika svårighetskategorierna.

5.2 Algoritmens utformning

För att bedöma en texts läsbarhet i den utformade algoritmen används ett
utdrag av texten. Utdraget ska innehåll minst 300 ord där 100 ord kommer
från början av texten, 100 ord från mitten och 100 ord från slutet. För att
sedan beräkna textens läsbarhetsindex texten ska följande steg utföras:

1. Mata in utdraget i Granska och få ut alla ordklasstaggar.

2. Beräkna andelen verb (vb) och substantiv (nn) i procent bland alla
ordklasstaggar.

3. Beräkna antal ord (L) med fler än sex bokstäver.

4. Beräkna det totala antalet ord (O) i utdraget.

5. Beräkna antal meningar (M) i utdraget.

6. Använd en frekvensordlista5 över de 500 vanligaste orden och beräkna
antal ord (F) i utdraget som förekommer i frekvensordlistan.

Mata sedan in alla värdena från ovanstående steg i följande formel för att
beräkna textens läsbarhetsindex:

5Frekvensordlistan innehåller de vanligaste orden i en korpus
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Index = 20 + 0.10 ∗ L ∗ 100
O

+
O

M
− 0.03 ∗ (nn− vb)− 0.30 ∗ F ∗ 100

O
(5)

När indexet är beräknat används tabell 2 för att tolka textens nivå av läs-
barhet. Tabellen skapades genom att använda algoritmen på kalibreringsma-
terialet och detta gav tolkningen för de olika läsbarhetsindexen.

Index Nivå
< 20 6-9 år
20− 23 9-12 år
23− 26 Tonår/Unga vuxna
26− 29 Vuxna
> 29 Akademiska texter

Tabell 2: Indexresultat för algoritmen

5.3 Resultat av testning

Testningen utfördes på testingsmaterialet i set B. Testningsmaterialet an-
vändes för att testa den nya algoritmen och LIX-algoritmen, det användes
även i enkätundersökningen. Litteraturkällorna som ingick i set B var följan-
de:

• Text A (6-9 år): Ugglor i Bagarmossen skriven av Petrus Dahlin

• Text B (9-12 år): Glasbarnen skriven av Kristina Ohlsson

• Text C (Tonår/Unga vuxna): Hoppas skriven av Åsa Anderberg Strollo

• Text D (Vuxna): En man som heter Ove skriven av Fredrik Backman

• Text E (Akademiska texter): Lärande medarbetare skriven Pernilla
Feltsen

Resultatet av de tre olika testerna presenteras nedan.

5.3.1 Algoritmens resultat

De olika läsbarhetsindex samt värdena av variablerna i algoritmen presente-
ras i tabell 3 för de fem olika texterna.

12
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Text A Text B Text C Text D Text E
Substantiv -
Verb

−10.81% −7.40% −1.65% −7.33% −1.99%

Vanliga ord 44.84% 50.32% 42.52% 52.05% 52.22%

Långa ord 11.74% 15.91% 20.07% 18.49% 25.26%

Meningslängd
(ord)

7.21 12.32 21.00 14.60 24.42

Index 15 19 30 21 31

Tolkning 6-9 år 6-9 år Akademiska
texter

9-12 år Akademiska
texter

Tabell 3: Indexresultat för algoritmen

5.3.2 Resultat av LIX

Resultatet av läsbarhetsindexet som de fem olika texterna fick samt tolk-
ningen av indexet enligt LIX presenteras i tabell 4.

Text A Text B Text C Text D Text E
Poäng 18 26 35 29 47

Tolkning Mycket lättläst Mycket lättläst Lättläst Mycket lättläst Medelsvår

Tabell 4: Poängresultat för LIX

5.3.3 Enkätundersökningens resultat

33 personer deltog i enkätundersökningen och rangordnade texterna i stigan-
de svårighetsgrad. Texterna rangordnades från 1, mest läsbar, till 5, minst
läsbar. Resultatet av hur alla deltagarna rangordnade går att utläsa i ta-
bell 5.

Text A Text B Text C Text D Text E
1 (mest läsbar) 7 st 10 st 1 st 10 st 7 st
2 3 st 11 st 6 st 10 st 6 st
3 11 st 9 st 5 st 4 st 3 st
4 6 st 3 st 6 st 7 st 9 st
5 (minst läsbar) 6 st 0 st 15 st 2 st 8 st

Tabell 5: Resultat ev enkätundersökningen
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6 Diskussion

6.1 Resultatet från enkätundersökningen

Resultatet från enkätundersökningen var splittrat till den grad att det inte
gick att dra några slutsatser från det. Varje text fick flera olika rangordningar
och trots att det var möjligt att urskilja ett visst mönster i resultatet så
var det inte tillräckligt. Det finns flera olika faktorer att ta i beaktning i
diskussionen kring varför resultatet gav ett sådant utfall.

En stor faktor som vi redan var medvetna om när testningsmaterialet val-
des ut var att mängden text, 300 ord, antagligen inte är tillräckligt för att
man ska kunna bilda sig en uppfattning om textens läsbarhet. Att få del-
tagare till en mer omfattande och tidskrävande undersökning skulle dock
kräva mer motivering i form av någon ersättning för deltagandet, något som
vi saknade resurser till under denna studie. Eftersom vi inte hade någon
möjlighet att erbjuda ersättning för deltagandet fick vi göra en avvägning
mellan att få så många som möjligt att delta och att ha ett mer omfattande
testningsmaterial, där valde vi det första alternativet. Sannolikheten för ett
bra och tillförlitligt resultat lär öka betydligt om studien utförs med ett mer
omfattande testningsmaterial.

En annan faktor som kan ha påverkat bedömningen av texternas läsbarhet är
att testningsmaterialet var utdrag från olika delar ur litteraturkällorna, vilket
gjorde att sammanhanget i testningsmaterialet försvann. Detta kan ha spelat
en extra stor roll i detta fall eftersom endast 100 ord av 300 kom från samma
stycke. Utformningen på testningsmaterialet kan också ha påverkat resultatet
i undersökningen. Strukturen för samtliga texter var exakt samma, inga extra
radbrytningar lades till även om det fanns i den ursprungliga texten. Detta
kan ha lett till att texter med mycket dialog, där det är vanligt med extra
radbrytning för dialogerna, uppfattades som mindre läsbara än vad de hade
gjort om de hade behållit sin ursprungliga struktur. Detta var ett medvetet
val från vår sida då vi endast ville bedöma läsbarheten, inte läsligheten hos
texten som helhet. I efterhand tror vi dock ändå att man får ett bättre och
mer tillförlitligt resultat från en undersökning av läsbarhet genom att låta
deltagarna läsa utdrag ur de faktiska litteraturkällorna för att de inte ska
distraheras av textens onaturliga struktur.

Undersökningen var även oövervakad vilket kan ha påverkat resultatet om
deltagarna blev distraherade under genomförandet, eller om de hade frågor
gällande undersökningen som de inte kunde få svar på. En annan möjlig-
het för att få ett mer tillförlitligt resultat är då att övervaka undersökning-
en.
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6.2 Resultat från test av ordklassfördelning

Initialt gjordes ett test på 300 ord för att undersöka om det fanns någon
tendens till ett mönster i ordklassfördelningen, vi ville också att ordklassför-
delningen skulle undersökas på samma mängd testningsmaterial som resten
av testerna skulle utföras på. Eftersom vi fann ett litet mönster vad gällde
andelen verb och substantiv i vårt första test valde vi att göra ytterligare ett
test på en större mängd testningsmaterial för att se om det gick att få fram
ett tydligare mönster mellan ordklassfördelningen eller om det lilla mönster
som gick att utgöra bara var en slump. Vid det andra testet valdes 1000 ord
ut då vi ansåg att en tredubblering av testningsmaterialet borde räcka för
att kunna bekräfta eller avfärda det mönster som vi hade funnit. De and-
ra ordklasserna hittade vi inget tydligt mönster som vi ansåg att vi kunde
basera vår algoritm på, därför låg fokus endast på verb- och substantivför-
delningen.

För kategorin vuxenböcker låg fördelningen av verb och substantiv väldigt
nära varandra i både det mindre och mer omfattande testet. Vår teori är
att det beror på att vuxenböckerna ligger precis i övergången mellan att
kategoriseras som mer läsbara och mindre läsbara. När det gäller de övriga
kategorierna gick det att se en ökning i skillnaden mellan verb- och substan-
tivfördelningen från det mindre till det mer omfattande testet.

Barn- och ungdomsböckerna hade en ökning i skillnaden mellan verb och
substantiv i testet med 1000 ord förutom någon enstaka bok som hade samma
värden som i det tidigare testet med 300 ord. Det visar att vår teori om
att barn- och ungdomsböcker har fler verb än substantiv stämmer i båda
testen och vi antar att det kommer fortsätta stämma om testet görs på
fler ord. Likaså med den sista kategorin, akademiska texter, fast här visade
båda testerna att det är vanligare med substantiv än verb och vi antar att
sambandet kommer att fortsätta med test på fler ord.

Vid de två olika testerna av ordklassfördelningen användes testningsmaterial
från både set A, fyra källor från varje kategori, samt set B, en källa från
varje kategori. Testningsmaterialet användes endast för att kontrollera om
ordklassfördelningen var en parameter som kunde användas i algoritmen.
Användandet av set B i undersökningen av ordklassfördelningen samt vid
testning av algoritmen ansågs alltså inte påverka utfallet av algoritmen och
kunde därför användas vid de båda testerna.

6.3 Algoritmens uppbyggnad och utfall

Algoritmen baserades på LIX och använde LIX faktorer genomsnittlig me-
ningslängd samt andel ord längre än sex bokstäver. Vid användningen av
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faktorn andel ord längre än sex bokstäver så behövde det inte nödvändigvis
innebära att de är svåra ord utan kan vara ett vanligt ord som till exempel
fotbollsspelare. Denna faktor behöver alltså inte göra en text svårläst och
borde alltså inte påverka algoritmens index särskilt mycket. Faktorn andel
längre ord än sex bokstäver viktades därför om till att endast använda 10 %
av värdet för att det inte skulle påverka utfallet speciellt mycket. Den and-
ra faktorn, genomsnittlig meningslängd, viktades inte då längre meningar
påverkar läsbarheten. Längre meningar är svårare för en läsare att minnas
under läsningen än en kortare och därför ger en längre genomsnittlig me-
ningslängd ett svårare läsbarhetsindex.

Algoritmen byggdes på med ytterligare två faktorer och en konstant. Kon-
stanten användes för att algoritmens utfall inte skulle anta negativa värden.
De två faktorerna som lades till var skillnaden mellan andel verb och sub-
stantiv samt andel vanliga ord. Ordklassfördelningen visade endast ett tyd-
ligt mönster mellan verb och substantiv där verb var vanligare i lättare texter
och substantiv i svårare. Därför användes endast substantiv och verb som
en faktor i algoritmen. Denna faktor ska vara positiv om det är en svår text
och negativ om det är en enkel text och alltså se ut på följande vis:

Substantiv − V erb

Detta ger ett positivt värde då det finns fler substantiv än verb, alltså en
svårare text, och ett negativt värde då det finns fler verb än substantiv,
alltså en enklare text. Då mönstret av ordklassfördelningar ändå var så pass
liten valde vi att vikta faktorn och endast använda 3 % av skillnaden mellan
substantiv och verb.

Den sista faktorn i algoritmen är andel vanliga ord och denna upptäckte
vi var en vanlig faktor i andra läsbarhetsalgoritmer. Andel vanliga ord fås
då fram genom att indexera en korpus och ta fram en frekvensordlista med
vanliga ord i korpusen. Frekvensordlistan bestod av de 500 vanligaste orden
i korpusen och den andel ord i texten som fanns i frekvensordlistan räknades
som ett vanligt ord. Faktorn andel vanliga ord viktades till 30 % då vi anser
att ett vanligt ord, även fast det är långt eller kort, påverkar läsbarheten mer
än andel långa ord. Om det finns många vanliga ord blir texten lättare att
läsa än om det finns väldigt få.

Vid användandet av faktorn andel vanliga ord användes en korpus innehål-
lande 3.2 miljoner ord. Valet av korpus kan ha påverkat utfallet av algorit-
men och om vi hade använt en annan korpus hade vi kanske fått en annan
viktning av andel vanliga ord. Om korpus hade innehållit färre ord hade vi
kanske fått fler ovanliga ord. Även innehållet i korpusen har påverkat utfallet
och om vi till exempel hade haft en korpus med endast akademiska texter
hade frekvensordlistan antagligen innehållit fler ovanliga ord gentemot barn-
och ungdomsböcker. Valet av antalet ord i frekvensordlistan påverkar också
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utfallet av algoritmen. Om frekvensordlistan hade innehållit fler än 500 ord
hade antagligen fler ovanliga ord hamnat bland de vanliga orden. Hade vi
använt färre hade vi kanske haft vanliga ord som hamnat bland de ovanliga.
Det går alltså att se att valet av korpus samt längd av frekvensordlista kan
ha påverkat resultatet av algoritmen.

6.4 Jämförelse av resultaten

Resultatet från tabell 3 samt 4 visar att både algoritmen och LIX rangord-
nar testningsmaterialet i samma ordning. Det finns däremot en poängskillnad
hos testningsmaterialet som skiljer sig mellan algoritmen samt LIX. Denna
poängskillnad gör att de två olika läsbarhetsalgoritmerna tolkar läsbarhets-
indexen på olika sätt. Det går att utläsa tydligt för texterna C, D och E,
hos LIX har text D samma tolkning som A och B medan text C och E har
en tolkning inom två olika kategorier. Om text C och E körs på algoritmen
hamnar de inom samma tolkningskategori och text D hamnar i en tolknings-
kategori över text A och B. Detta visar på att de två läsbarhetsalgoritmerna
rangordnar i samma ordning men gör olika tolkningar och alltså måste al-
goritmerna vara minst lika bra. Det går dock inte att utläsa från resultatet
eller i en jämförelse med enkätundersökningen vilken av algoritmerna som
ger en bättre tolkning av läsbarhet.

7 Slutsats

Denna studie har visat att det går att bygga ut LIX-algoritmen till en al-
goritm som ger ett minst lika bra resultat som ursprungsalgoritmen. Denna
slutsats drogs i och med det faktum att den utbyggda och den ursprungliga
algoritmen rangordnade texterna på samma sätt. Utöver det så kategorisera-
de algoritmerna texterna inom likvärdiga svårighetskategorier. Inga slutsat-
ser har kunnat dras om huruvida den utbyggda algoritmen ger ett mer exakt
resultat. För att kunna dra slutsatser kring det måste betydligt mer utförliga
och omfattande undersökningar genomföras. Med undersökningar menas här
undersökningar av den mänskliga bedömningen av läsbarhet.

Studien har även visat att det finns ett samband mellan fördelningen av
verb och substantiv. Mer läsbar litteratur, till exempel barnböcker, tenderar
att ha en högre andel verb än substantiv och mindre läsbar litteratur, till
exempel akademiska texter en högre andel substantiv än verb.
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Bilagor

A Testningsmaterial

• 6-9 år

– Rånarna i ödetorpet skriven av Pia Hagmar

– Biblioteksmysteriet skriven av Martin Widmark

– Ugglor i Bagarmossen skriven av Petrus Dahlin

– Trolldom i Gamla Stan skriven av Mårten Melin

– Sune i Grekland skriven av Sören Olsson

• 9-12 år

– Glasbarnen skriven av Kristina Ohlson

– Jagger Jagger skriven av Frida Nilsson

– Tredje Tecknet skriven av Ingela Angerborn

– Nordiska Väsen skriven av Johan Egerkrans

– Harry Potter och De Vises Sten skriven av J.K Rowling

• Tonår/Unga vuxna

– Hoppas skriven av Åsa Anderberg Strollo

– Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag skriven av
Sara Ohlsson

– Tjejen som inte sa ett ord skriven av Kjell E. Genberg

– En ö i havet skriven av Annika Thor

– Himlen börjar här skriven av Jandy Nelson

• Vuxna

– Torka aldrig tårar utan handskar: 1. Kärleken skriven av Jonas
Gardell

– Odjuret skriven av Roslund och Hellström

– En man som heter Ove skriven av Fredrik Backman

– Dandy skriven av Jan Guillou

– Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann skriven
av Jonas Jonasson
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• Akademiska texter

– Adaptiv varvtalsstyrning vid användning av en lastbils kraftuttag
skriven av Adam Claesson

– Flexibilitet från försörjningskedjan skriven av Erik Linde

– Lärande medarbetare skriven av Pernilla Feltsen

– RoadMap för digital information om byggd miljö skriven av An-
ders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi och
Bo Tyrefors

– Vägen till COBOL skriven av Monica Vilhelmsdotter
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B Enkätundersökningen: Instruktioner och utdrag ur texter

Läsbarhetstest

Detta är ett läsbarhetstest av fem olika texter som tar ca 10 minu-
ter att genomföra. Vänligen läs igenom texterna nedan och rang-
ordna dem sedan utifrån hur läsbara du tycker att de är relativt
varandra. Längst ner i detta dokument finns en länk till frågefor-
muläret, i formuläret rangordnar du texterna, där 1 är den mest
läsbara och 5 den minst läsbara.
Observera att texterna är utdrag ur längre texter eller böcker, de
tre olika styckena från varje text hänger därför inte ihop. Fokusera
därför inte på att förstå vad texten vill få fram utan hur lätt du
tycker att det är att läsa den.
Tack för ert deltagande, det är verkligen uppskattat!

Text 1 Stockholm, fyra dagar före julafton och killen i orange t-shirt vid
paketinslagningsdisken tittar upp med en stressad blick. Jonna sträcker på
sig och försöker se cool och vuxen ut. – Jag kan börja nu om ni vill. Hon
står på Stadium och det är världens längsta köer framför kassorna, det syns
ju tydligt att det behövs mer personal här. Men killen skakar på huvudet: –
Det är inte jag som - Resten drunknar i larmet från kunder och reklamradio,
killens läppar fortsätter röra sig och han pekar mot alla som Jonna trängt
sig före, som står och väntar på sin tur att få julklapparna inslagna.

Tre, fyra, sex, sju metallvajrar spända mellan väggarna. Vad sjukt dum hon
har varit! Tjugonio, trettiotvå, trettiofem kakelplattor på ena hållet, elva,
tolv på andra. Hon såg fram emot att få måla om på jullovet, hon intalade
sig att inredningen har betydelse, hon ville fixa gardiner också och få bättre
ordning på sitt rum, men nu fattar hon vad som är det verkliga värdet, vad
som är rummets enda egentliga syfte: Det är en zon där man är fredad. Hon
sitter ihopkrupen inne i torkrummet en våning ner på bostadshotellet och
hon skakar i hela kroppen av hemlängtan och gråt.

Hon gäspar och vrider huvudet lite nedåt, tittar på gatan istället, för att
försöka hålla sig vaken. Men det är ingen särskilt trafikerad gata, det finns
inte mycket där att titta på. Några parkerade bilar som antagligen kom-
mer behöva grävas fram imorgon, en trafikstolpe som lutar konstigt och en
fastkedjad cykel utan sadel. De människor som går förbi fönstret hukar och
skyndar målmedvetet på sina steg. Hon gäspar igen och ska precis ge efter
för sömnen när hon ser något som får henne att öppna båda ögonen, sätta
sig upp i fåtöljen, luta sig mot fönstret och stirra ut i mörkret.
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Text 2 Ute kvittrar en envis fågel. Annars händer ingenting. Då kommer
Lillemor in genom dörren. Lillemor jobbar på biblioteket. Henne har jag känt
sedan jag var bebis. Pappa har känt henne ännu längre. De gick i skolan
tillsammans. Hon är illröd i håret och i ansiktet. Som en stoppsignal. Det är
varmt ute så jag frågar: – Törstig? Vill du ha nåt kallt att dricka? Lillemor
tittar sig upprört omkring. – Nej tack, jag har ett större problem än så.
Vi sätter oss i det pyttelilla rummet bak i kiosken. Jag ger henne en flaska
vatten ändå. Det ser hon ut att behöva.

– Dåligt. Det verkar som om alla är och badar, svarar Dilsa. – Vi satte ju
inte ut skylten. Det är därför. – Hur har det gått för dig? frågar hon. –
Det börjar dra ihop sig, svarar jag och tar fram min lapp. – Vasa har alibi.
Det finns vittnen till att han var på Bibis café på lunchen när det hände.
Två mammalediga som heter Lisen och Anna. Dessutom såg Bibi honom
själv. Han kallas Vasa för att han älskar att läsa om regalskeppet Vasa. Det
känns inte viktigt. Däremot såg jag Max gå in på posten och posta ett paket.
Paketet hade samma form som en bok.

På bordet framför oss ligger boken. På boken ligger den lilla guldfärgade
nyckeln. Det ringer på ytterdörren. Vi går ner för att öppna åt Lillemor.
Men när dörren går upp står en gammal man framför oss. Först känner jag
inte igen honom. Men så ser jag att det är vår granne Evald. Han är nästan
aldrig ute. Så det är inte så konstigt att jag inte kände igen honom. – Jag
vet vad som har hänt med er soptunna, säger han. Är det fler på den här
gatan som är deckare? tänker jag.

Text 3 Under samtalet var jag noga med att hålla ögonkontakt och nicka
med huvudet för att visa med mitt kroppsspråk att jag lyssnade och var
intresserad av vad de sa. Jag använde mig även av omskrivningar för att få
min samtalspart att uppfatta att jag hört och försökt förstå deras berättelse.
De kunde därför direkt rätta mig om det så behövdes. Ibland kunde jag även
upprepa de ord eller begrepp som mina samtalsparter använde för att, på
så sätt uppmuntra dem att förtydliga meningar som jag ville att de skulle
utveckla.

Jag utgår från att grunden i överföring kräver minst två parter där den oer-
farne tar del av den erfarnes kunskaper. Jag vill tydliggöra att jag inte ser
det som att den erfarne, vilken delar med sig av sin kunskap, lämnar över
kunskap och på så sätt blir av med kunskap i någon bemärkelse. Jag ser
det snarare som att den erfarne delger den mindre erfarne sina erfarenhe-
ter och uppfattningar. Den oerfarne tar heller inte emot ett exakt innehåll
som den ”erfarne” delger, utan gör en egen tolkning baserad på sina egna
erfarenheter.

Eftersom medarbetarna lär sig då de utför praktiska handlingar när de stöter
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på utmaningar och problem och att de lär sig i gemenskapen med andra med-
arbetare, anser jag att det vore lämpligt att skapa tillrättalagda situationer
i vilka medarbetarna får möta utmaningar. I dessa möten är det viktigt att
deltagarna får en gemensam uppfattning om vad utmaningen består i och
vad som är deras uppgift, alltså ett klart syfte och mål. De är i ett möte
med andra människor där de använder kommunikation till att förmedla sina
kunskaper. I dessa situationer tror jag därför att yrkeskunskaperna kommer
att överföras medarbetare emellan men att det också kommer att skapas
nya kunskaper då medarbetarna skapar en gemensam begreppsbildning och
utvecklar ett språk.

Text 4 Ingen visste vart familjen som bott i huset tidigare tagit vägen. En
dag förra sommaren hade de bara packat ihop sina saker och flyttat. Sedan
dess hade huset stått tomt. – De ringde mig i juni, sa mannen som visade
Billie och hennes mamma runt. Sa att pappan i familjen fått nytt jobb och
att de måste flytta på en gång. Och så frågade de om jag kunde hjälpa dem
med husförsäljningen. Han skakade på huvudet och gick före dem uppför
trappan till ytterdörren. Billie kände tvekan växa. Var det här de skulle bo
nu? Mamma vände sig om och log mot henne.

Aladdin läste i Billies anteckningsbok där hon skrivit upp familjens namn.
– Vad ska vi göra nu? sa Billie. Hur ska vi få veta varför de flyttade? Ska vi
cykla runt i byn och fråga om någon kände familjen Stjärnguld när de bodde
här? De satt på Aladdins rum. Det var fortfarande många människor som
trängdes i hamnen för att titta på båtarna och käka glass, men Billie tyckte
att man märkte att sommaren började ta slut. Hon längtade tills skolan
skulle börja igen, då skulle hon vara i Kristianstad varje dag. Aladdin gick
och hämtade en dator och gjorde några sökningar.

Aladdin satt på trappan och väntade när de körde in på tomten. Han vinkade
och log från öra till öra när han sprang fram till bilen. – Mat från mamma
och pappa, sa han till Billies mamma och tryckte en plastpåse i hennes
hand. – Men tack snälla, skrattade mamma. Aladdin och Billie hjälptes åt
med lådorna som skulle upp på Billies rum. Mamma och Josef bar de andra.
Huset hade blivit som förvandlat efter att de slängt ut alla gamla möbler
och målat om väggar och tak. Mycket ljusare och mysigare. På utsidan var
huset fortfarande fläckigt men färgen hade slutat trilla av. En målare hade
varit där och tittat.

Text 5 Ove ser sig omkring i butiken. Skakar kartongen i handen lite igen.
–Är de nåt bra då? Expediten slår ner blicken i disken på ett sätt som avslöjar
att han aktivt bekämpar impulsen att börja klösa sig själv i ansiktet. Sedan
skiner han upp i ett plötsligt energiskt leende. –Vet du vad? Låt mig se om
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min kollega är klar med sin kund, så kan han komma bort och visa dig! Ove
tittar på sitt armbandsur. Skakar på huvudet. –Somliga av oss har andra
saker att göra än att stå här hela dagen och vänta, vet du! Expediten nickar
snabbt. Sedan försvinner han bakom disken.

–Hoppa i de här nu då så vi kan gå ut. Jag är sen! Katten reser sig omständligt
och spatserar med långa självmedvetna steg mot ytterdörren. Som om den
gick på en röd matta. Den tittar skeptiskt på strumporna till en början, men
stretar trots allt inte emot mer än nödvändigt när Ove bryskt kränger på en
på varje tass. När det är färdigt reser sig Ove och synar den uppifrån och
ner. Skakar på huvudet. –Strumpor på katter, det kan inte vara naturligt.
Katten själv däremot, som nu också nyfiket står och synar sin nya outfit, ser
plötsligt ojämförligt nöjd ut med sig själv.

Och när han inte gör det börjar hon skratta. Först mer som en hostning,
sedan som om hon försöker hålla tillbaka en nysning, men snart är det ett
enda långt ihållande frustande fnitter. Hon håller sig i sängkanten, viftar
handflatan framför sig som om hon ska kunna fläkta sig till att sluta, men
det hjälper inte. Och sedan är det bara ett enda högt, ihållande asgarv som
kastar sig ut i rummet och får sköterskor ute i korridoren att sticka in huvu-
dena och förundrat fråga vad som ”händer här inne egentligen?”.

http://tinyurl.com/qfum6qv
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C Enkätundersökningen: Formuläret
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D Förklaring av ordklasstaggar

Kod Ordklass Exempel Exempelmening
AB Adverb fort Pojken springer fort
DT Determinerare ett Pojken äter ett äpple
HA Frågande/relativt

adverb
när När kommer bussen?

HD Frågande/relativ
determinerare

vilket Resultatet, vilket går
att utläsa

HP Frågande/relativt
pronomen

som Där springer pojken,
som åt ett äpple

HS Frågande/relativt
possessivt pronomen

vars Flickan, vars cykel är
blå

IE Infinitivmärke att Att springa
IN Interjektion aj Aj!
JJ Adjektiv glad Flickan är glad
KN Konjunktion och Den här och den där
NN Substantiv boll Hon har en boll
PC Particip springande En springande pojke
PL Partikel på Pojken sitter på en stol
PM Egennamn Mats Mats fiskar i ån
PN Pronomen hon Hon står vid ett hus
PP Preposition av Kniven är gjord av stål
PS Possessiva pronomen mitt Mitt hus ligger vid

havet
RG Grundtal fem Jag fick upp fem fiskar
RO Ordningstal tredje Det var den tredje

bilen på gatan
SN Subjunktion att Det är bra att du

tänker komma
VB Verb fort Lisa springer fort
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