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Sammandrag 

Uppsatsen undersökte skillnader mellan klassikern Utvandrarna av Wilhelm Moberg  

(2013/1949) och dess adaption Utvandrarna adapterad av Cecilia Danielsson 

(2015/1949). Danielssons mål var att adaptera Utvandrarna till en lättläst roman till den 

stora läsegrupp svenskar på ca 2 miljoner som har svårt att läsa (Sundin 2007 s.26).  

     Kvantitativa metoder användes för att studera meningslängd, fundament, ordval samt 

textbindning i de två verken. Sedan jämfördes verkens olika resultat med varandra och 

analyserades. I denna studie undersöktes också hur dessa variabler påverkade verkens 

läsbarhet utifrån ett andraspråks perspektiv.   

I studien framkom det att med längre meningslängder och fundament, fler 

högfrekventa ord utan förklaringar och mindre textbindning har verket Utvandrarna av 

Vilhelm Moberg (2015/1949) en lägre läsbarhet än dess adaption Utvandrarna (Moberg 

2015/1949) adapterad av Cecilia Danielsson.  

 

  

 

 

 

Nyckelord 

Svenska som andraspråk, andraspråkstalare, läsbarhet, lättläst, fundament, 

meningslängd, ordval, textbindning, adaption,  

 

 

 



 

 ii 

 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................... 3 

2 Syfte och frågeställning .......................................................................................... 3 

3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning ..................... 3 
3.1 Meningslängd ........................................................................................................... 4 
3.2 Fundament................................................................................................................ 5 
3.3 Ordval ...................................................................................................................... 5 
3.4 Textbindning ............................................................................................................ 7 
3.5 Andraspråksinlärning ................................................................................................. 8 

4 Metod och material ............................................................................................. 10 
4.1 Undersökningsmaterial samt urval och avgränsningar............................................... 10 
4.2 Insamlingsmetod ..................................................................................................... 11 
4.3 Genomförande......................................................................................................... 11 

4.3.1 Meningslängd ............................................................................................................ 11 
4.3.2 Fundament ................................................................................................................. 11 
4.3.3 . Ordval ...................................................................................................................... 11 
4.3.4 Textbindning .............................................................................................................. 12 

5 Resultat ............................................................................................................... 12 
5.1 Meningslängd ......................................................................................................... 12 
5.2 Fundament.............................................................................................................. 13 
5.3 Ordval .................................................................................................................... 14 
5.4 Textbindning .......................................................................................................... 16 
5.5 Sammanfattning ...................................................................................................... 18 

6 Diskussion ........................................................................................................... 18 
6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................... 18 
6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................... 19 

6.2.1 Meningslängd ............................................................................................................ 19 
6.2.2 Fundament ................................................................................................................. 19 
6.2.3 Ordval ........................................................................................................................ 20 
6.2.4 Textbindning .............................................................................................................. 22 

6.3 Slutsatser ................................................................................................................. 23 

Referenser ............................................................................................................. 24 
6.4 Primära källor ........................................................................................................ 24 
6.5 Sekundära källor .................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 
 

1 Inledning 
Många av dagens skolor använder lättlästa böcker i svenska som 

andraspråksundervisningen med antagandet att böckerna är anpassade till sin målgrupp 

och relativt lätta att läsa. Stämmer detta? Lättlästa böckers målgrupp är stor och varierad 

vilket gör att olika läsbarhetsvariabler har olika stor påverkan beroende på individ. Ett 

utdrag ur Utvandrarna (Moberg 2013/1949) kan ses som enkel text för en person 

uppvuxen i Sverige, men en person från Syrien kanske inte alls förstår den även om 

texten i sig har hög läsbarhet. Läsaren behöver ha förkunskaper om vilken typ av 

samhälle och tidsålder romanen utspelar sig i liksom känna till utvandringen till Amrika 

för att berättelsen ska bli begriplig. Jämför exempelvis meningarna ”Jordeboken 

omtalar, att Nilsarnas Mjödahult på 1700-talet var ett helt mantal” (Moberg 2013/1949) 

med ”Från början var Mjödahult en stor gård” (Moberg 2015/1949).  Meningarna skiljer 

sig åt både i omfång, ordval liksom i vilka förkunskaper som krävs för att förstå dem.  

LLRomanen Utvandrarna av Vilhelm Moberg och dess adaption analyserades i syfte att 

undersöka deras läsbarhet. Förhoppningen är att detta kan bidra till att öka kunskapen 

och i framtiden leda till förbättrad användning av lättläst litteratur i klassrummen för 

svenska som andraspråkstalare. 

 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka hur Utvandrarna (Moberg 2013/1949) skiljer sig 

från dess adaption av Cecilia Danielsson (Moberg 2013/1952) och om ändringarna 

underlättar läsningen för andraspråkstalare.  

 

•  Hur skiljer sig Cecilia Danielssons (Moberg 2015/1949) adaption av 

Utvandrarna av Vilhelm Moberg (2013/1949) i frågan om meningslängd, 

fundament, ordval samt textbindning?  

 

• Hur påverkas läsbarheten för andraspråkstalare av förändringarna i verken? 

  

3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning 
Lättlästa texter finns till för en stor grupp läsare. I Sverige kan upp till två miljoner 

anses ha läsproblem och därför vara i behov av lättlästa texter (Sundin 2007 s.26). 
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Gruppens svårigheter är vitt skilda och har olika bakgrundsfaktorer såsom dyslexi, 

grundare kunskaper i svenska, funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter, 

hörselnedsättning, utbildning (Lundberg & Reichenberg 2008 s.15-26) men även 

orsaker som ålder (Sundin 2007 s.28-31). Då variationen är stor inom gruppen behöver 

texterna olika anpassningar beroende på mottagaren. Rent estetiska anpassningar som 

större text och radavstånd underlättar för personer med synfel men inte för svenska som 

andraspråkstalare (Sundin 2007 s.137-141). Då det är svenska som andraspråk som är i 

fokus för denna studie kommer främst de faktorer som påverkar andraspråkstalares 

förståelse av texter undersökas närmare. 

 

3.1.1 Meningslängd 

Specialpedagogiska myndigheten har skapat ett nivåsystem som graderar texter utifrån 

deras läsbarhet. Systemet har tio nivåer där texter på nivå ett har högst läsbarhet och 

de på nivå tio lägst läsbarhet även om alla texter inom denna skala fortfarande anses 

vara lättlästa. På nivå ett finns enbart ett till två ord per sida vilket medföljs av en 

beskrivande bild. Exempelvis kan en text på nivå ett bestå av orden "En boll" och en 

bild på en boll. På nivå två blir texterna lite mer avancerade då de kanske innehåller en 

mening istället för enbart en fras men en beskrivande bild är fortfarande kvar. På detta 

sätt minskar läsbarheten på varje nivå genom att hjälpande bilder försvinner och 

meningarna blir längre och mer komplexa (Lundberg & Reichenberg 2009 s.77-81).  

Den specialpedagogiska myndighetens graderingssystem av texter tar stor hänsyn 

till sambandet mellan meningslängd och svårighetsgrad när läsbarheten bedöms. I 

nivåbeskrivningarna beskrivs meningsuppbyggnaden och dess längd noga (Lundberg 

& Reichenberg 2009 s.81). Detta vilar på teorin att kortare meningar har en positiv 

inverkan på texters läsbarhet (Lundberg & Reichenberg 2009 s.81; Björnsson 1968 

s.206; Sundin 2007 s.128). Denna gradering av texter finner grund i 

språkutvecklingen. Inlärning av ett språk, både för förstaspråkstalare och 

andraspråkstalare, tenderar att börja med att inläraren först lär sig förstå ord och 

kortare uttryck. Med tid och träning lär sig sedan inläraren längre satser och kan skapa 

längre begripliga språkliga strukturer (Håkansson 2013 s.153-156). 

Forskning visar också att kortare meningar inte kategoriskt kan anses vara positiva 

för läsbarheten eftersom de kan påverka en texts läsbarhet både positivt och negativt. 

Sundin (2007 s.128-130) menar att meningarna inte får bli för informationstäta eller 

röriga. Skribenten bör gallra bort onödig information för att underlätta för läsaren. 
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Meningen ska helst inte vara längre än omkring tio ord, men samtidigt får den inte bli 

alltför kort så texten blir "hackig". Att textens rytm är viktig för läsbarheten och 

språket poängteras även av andra studier (Platzack 1974 s.112; Björnsson 1968 s.150). 

En text med enbart korta meningar ökar inte läsbarheten utan en text behöver skiftande 

meningslängd för rytmen och ökad läsbarhet (Björnsson 1968 s.209-210; Platzack 

1974 s.111-112; Sundin 2007 s.128-130). 

Det är också av vikt att fundera på hur meningar förkortas. Satsförkortningar, som 

är vanliga i texter, bidrar till läsbarhet  (Lundberg & Reichenberg 2009 s.53-54). 

 

3.1.2  Fundament 

Den svenska syntaxen är strikt i den bemärkelsen att en menings läsförståelse 

påverkas mycket av ordföljden. Enbart genom att förändra ordföljden kan en mening 

ändras från en påståendesats till en frågesats. Samtidigt kan meningar varieras genom 

förändringar av fundamentet. Fundamentet kan vara korta enstaviga subjekt som "jag" 

men de kan också utökas och innehålla hela bisatser.   

Texter med längre fundament, vänstertunga meningar, påverkar läsbarheten 

negativt i motsats till korta fundament. I texter med lägre läsbarhet tenderar 

fundamentslängden att vara längre och innehåller mer information (Lagerholm 2008 s. 

131-132). Studier visar att andraspråksinlärare först lär sig rak ordföljd med korta 

fundament, vilket åtföljs av korta fundament i omvänd ordföljd. Därefter utökas 

fundamenten. Även om andraspråkstalare förstår meningar och ord de själva inte kan 

använda, (Enström 2013 s.175), kan slutsatsen dras att vänstertunga meningar med 

långa fundament har lägre läsbarhet än högertunga meningar med korta fundament. 

 

3.1.3 Ordval 

Ordval är en viktig komponent att ta i beaktande i en texts läsbarhet utifrån ett  

andraspråksperspektiv. Läsundersökningar visar att elever i den svenska skolan med 

svenska som andraspråk läser sämre än de med svenska som modersmål på grund av  

ett mindre ordförråd (Fredriksson & Taube 2001; Skolverket 2004; Reichenberg 

2000).  
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3.3.1. Förkunskaper 

Två människors olika kunskaper kan skilja sig mycket från varandra trots att de är födda 

på samma dag, uppväxta i samma stad och gått i samma skola. Två personer som är 

födda i olika tider, uppväxta i olika världsdelar, i olika kulturer och i olika skolsystem 

förväntas ha än större skillnader i sina förkunskaper. Att läsare har olika förkunskaper är 

i sig inte ett problem för läsbarheten, men när de förväntas förstå samma text kan 

problem infinna sig. Texten försvåras av att ord först får sin egentliga betydelse i ett 

sammanhang, en mening, ett stycke, en text vilket ställer höga krav på läsaren och 

skapar problem för andraspråkstalare (Björnsson 1968 s.203). Följaktligen är det lättare 

att lära sig ord i en kontext än utanför den (Liu & Nation 1985; Enström 2013 s.187). 

Det sker mest effektivt när den kognitiva kapaciteten stimuleras, dvs. när de kognitiva 

processerna aktiveras vilka arbetar med kritiskt tänkande (Cummins 2001 s.12-13). I 

läsning är tanken att förkunskaper och aktiveringen av dessa ska hjälpa läsaren 

samtidigt som de stimulerar användningen av högre kognitiva processer (Cummins 

2001 s.10). 

         I ett svenska som andraspråkssammanhang kan läsarens förförståelse av ämnet 

eller välbekanta ord aktivera kunskaper och de kognitiva processerna för att möta 

obekanta ord. Samtidigt förenklar inte kontexten alltid förståelsen av ord om inte 

inlärarna har lärt sig olika lästekniker. Om kontexten ska kunna stödja 

andraspråkstalaren krävs det att majoriteten av övriga ord är kända sedan tidigare. 

Andraspråkstalaren behöver kunna ungefär 95% av samtliga ord för att förstå 

betydelsen av nya ord (Bensoussan & Laufer 1984 s.26-27).  

 

3.3.2. Hög- och lågfrekventa ord                                                            

 I texter om ordförråd används ofta uttrycken högfrekventa ord samt lågfrekventa ord 

för att analysera textens ordförråd. En viktig faktor som påverkar läsbarheten då 

högfrekventa ord som jag eller och är lättare att memorera och därmed förstå än 

lågfrekventa ord som ögonmått (Lindberg 2007 s.18). Den senast gjorda frekvenslistan 

är Alléns (1972 s.XV) frekvenslista över de 9 748 vanligaste orden i det svenska 

skriftspråket. Listan är gammal och ordförrådet har förändrats sedan 70-talet, men det är 

främst bland de lågfrekventa orden som störst förändring har skett. De nya orden är 

framförallt ord som har tillkommit med ny teknologi (Viertoma 2013 s.28). Trots detta 

kan listan ses som utdaterad, men faktum kvarstår att det sedan 1972 inte har gjorts 

någon större undersökning av svenska ords frekvens i skrift. 
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3.3.3. Ämnesspecifika ord 

Ämnesspecifika ord, ibland också kallade fackord, är ord vilka enbart eller främst 

används inom ett specifikt ämnesfält (Svenska Akademin 2009). Facktermer är menade 

att användas i en kontext där endast ämnesinsatta generellt förstår begreppen och därför 

minskar texters läsbarhet om ämnesspecifika ord används vilket medför att  

andraspråkstalares begränsade ordförråd leder ofta  utmanans (Fredriksson & Taube 

2001; Skolverket 2004; Reichenberg 2000).  

jjjjjFör att öka läsbarheten för andraspråkstalare bör därför vardagliga ord användas i 

större utsträckning än ämnesspecifika ord. Samtidigt önskar flertalet andraspråkstalare 

att ovanligare ord används i texter eftersom det ger dem en chans att lära sig nya ord 

(Reichenberg 2015 s.7). Genom att främst använda vardagliga ord men inarbeta 

ämnesspecifika ord med förklaringar ökar således textens läsbarhet (Sundin 2007 s.95).  

 

3.3.4. Låneord        

För andraspråkstalare kan användandet av låneord påverka läsbarheten. Till synes svåra 

ord kan genom att vara internationella påverka läsbarheten positivt. Redaktören för den 

lättlästa tidningen 8-sidor, Malin Bergendal, argumenterar för detta. Dock påpekar hon 

också att vissa ord kanske är vanliga i den romanska familjen men inte i andra 

språkträd. Hon ger exemplet "cirka" som tidningen hellre använder än "ungefär" 

eftersom "cirka" är ett internationellt ord som kan förstås av fler andraspråkstalare, men 

främst de med ett språk från den romanska familjen som bakgrund (Sundin 2007 s.186; 

Enström 2013 s.184).  En talare av svenska som andraspråk med dari som förstaspråk 

skulle troligen inte finna texten mer läsbar om fler låneord finns med, då de flesta 

kommer från den romanska familjen och därför fortfarande är främmande (Sundin 2007 

s.186). 

 

3.1.4 Textbindning 

Textbindning påverkar texters läsbarhet i olika hög grad (Mellin 1991 s.9). Om en text 

har ”snårig disposition, främmande begreppsvärld och hög abstraktion” (Mellin 1991 

s.9) har textbindningen liten påverkan på läsbarheten, men om texten har en 

fungerande disposition och är konkret kan textbindning ha en större påverkan på 

läsbarheten. Textbindning kan förbättra andraspråkstalares textförståelse och öka 

läsbarheten genom att förtydliga samband i texten. I en text med lite textbindning 

beskrivs samband ofta implicit vilket minskar läsbarheten för andraspråkstalare. Att 
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använda explicit textbindning ökar läsbarheten då textens berättarstruktur blir enklare 

för läsaren att följa. En mycket viktig del vilket underlättar för andraspråkstalare från 

andra kulturer där textstrukturer kan se  annorlunda ut. 

Textbindning är ett hjälpmedel för läsaren att förstå texten genom att sammanhang 

förtydligas. Sammanhangen inbegriper generellt allt i en text som är menade att binda 

ihop historien från att skapa tid till att visa vem av karaktärerna som utför en viss 

handling. Nyström (2001 s.10) sammanfattar textbindning som "de textinterna 

sammanhangsmekanismerna" och det finns ett flertal olika tekniker för textbindning. 

Satskonnektiv ger en explicit form av textbindning vilket visar textuella samband för 

läsaren. Dessa ökar läsbarheten genom att tydliggöra och minska tvånget att läsa 

mellan raderna. Konnektiven kan delas in i fyra grupper vilka presenteras i 

punbktlistan nedan:  

 

1. Additiv konnektiv när två satser ska knytas samman. Den mest frekventa 

konjunktionen och knyter samman två huvudsatser. Även subjunktioner 

används frekvent (Nyström 2001 s.100). 

2. Temporala konnektiver som när, efter och sedan för att förtydliga tidsförlopp. 

Dessa ofta i berättande texter (Nyström 2001 s.100). 

3. Komparativa konnektiver används för att komparera två satser, genom 

exempelvis däremot. 

4. Kausala konnektiver som därför och alltså förtydligar orsakssamband. 

 

3.1.5 Andraspråksinlärning 

Sedan 1980-talet har svenska som andraspråk ansetts vara ett eget ämne enligt svenska 

läroplaner, skild från ämnet svenska. Detta innebär att även skolan, därigenom den 

svenska staten, medger att andraspråksinlärningen av svenska skiljer sig från 

förstaspråksinlärningen. En viktig iaktagelse då ett andraspråksinlärningen ”sker först 

då ett första språk redan etablerats, men i motsats till inlärningen av ett främmande 

språk sker andraspråksinlärningen i det land där språket talas”  (Economou 2003 s.38). 

Enligt Cummins modell skiljer sig första- och andraspråket åt bland annat på hur talarna 

kan använda och ta in ny information på de båda språken. Beroende på den språkliga 

förmågan kan talaren med grunda språkliga kunskaper kommunicera om 

situationsberoende och låg kognitiv svåra ämnen till skillnad från de med större 
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språkliga kunskaper som kan tala om situationsoberoede och hög kognitiva svåra 

ämnen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Kognitiv svårighetsgrad och situation (från Cummins 2000 s.68) 

 

Skillnaden mellan första- och andraspråkstalare är att förstaspråkstalare tenderar att ha 

en djupare språklig förståelse vilket medför att de snabbare kan ha samtal om 

situationsoberoende och hög kognitivt svåra ämnen. Andraspråkstalare har, vilket har 

redovisats ovan ett mer begränsat förråd vilket försvårar förmågan att förstå abstraktare 

tankar och information på andraspråket. Därför krävs det att andraspråkstalare inlärning 

av ny abstrakt, information sker ”i det övre vänstra fältet så att den kognititva nivån kan 

öka i efterhand samtidigt som förståelsen garanteras genom ett konkret och 

kontextualiserat innehåll och interaktivt arbetssätt” (Economou 2003 s.41). Det betyder 

att ett konkretare, enklare språk krävs för att skapa förståelse för andraspråkstalare 

samtdigt som innehållet behöver vara kognitivt krävande. För att utveckla detta krävs 

stöttning vilket hjälper språkutvecklingen men också innehållsförståelsen. Idén kommer 

från Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen, också kallad den proximala 

utvecklingszonen, och ”avser det stöd som behövs […] för att med hjälp av någon 

annan röra sig över sin aktuella nivå” (Axelsson & Magnusson 2012 s.311). Genom 

olika typer av stöttning som samtal eller kan andraspråkstalaren utvecklas och förstå 

texter som skulle varit omöjliga om hen arbetat själv.  

Hög kognitiv 

svårighet 

Situations- 
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svårighetsgrad 
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4. Metod och material 

4.3. Undersökningsmaterial samt urval och avgränsningar  

Materialet är Utvandrarna av Vilhelm Moberg (2013/1949) och dess lättlästa version 

Utvandrarna/Lättläst adapterad av Cecilia Danielsson (Moberg 2015/1949).  Ett snävt 

urval görs utav dessa böcker. Endast de inledande och avslutande sidorna väljs ut. 

Kapitlen väljs följaktligen inte slumpvist ut då de första och de avslutande kapitlen är 

av särskild vikt, eftersom introduktioner ofta har en tendens att vara informationstunga 

då både tid, plats, karaktärer, handling och miljö ska presenteras för läsaren. Eftersom 

Utvandrarna (Moberg 2013/1949) är placerad under en äldre epok menad att skildra 

centrala skeenden i den svenska historien är det av stor vikt att denna miljö presenteras 

på ett förståeligt sätt. Slutet i Utvandrarna (Moberg 2013/1949) är också intressant då 

det avslutar historien samtidigt som läsaren ska lockas att läsa bokseriens andra del 

Invandrarna (Moberg 2013/1952).  

     Kapitelindelningarna i de båda verken stämmer inte överens med varandra. 

Originalet inleds med ett kapitel vilket är uppdelat i två kapitel i adaptionen. 

Danielsson har inte tagit bort händelser ur Mobergs original utan minskat 

beskrivningar, dialoger och detaljer samt ökat antalet kapitel. nnOriginalet 

Utvandrarna (Moberg 2013/1949) är 575 sidor långt inklusive ett förord av Björn 

Ulvaeus på fyra sidor och en inledande faktadel på nio sidor. I de 575 sidorna ingår 

också en sida med fotnoter samt en innehållsförteckning på två sidor. Den fiktiva 

berättelsen Utvandrarna (Moberg 2013/1949) upptar 559 sidor av bokens 575 sidor. 

Adaptionen Utvandrarna (Moberg 2015/1949) är sammanlagt på 240 sidor inklusive 

en förteckning av romanens innehåll på en sida, en halvsida inledande beskrivning av 

den aktuella epoken och i slutet en sida med förklaringar till romanens dialektala ord 

liksom en förteckning över berättelsens personer och platser på två sidor.  De utvalda 

sidorna i Utvandrarna (Moberg 2013/1952) är följaktligen berättelsens tre inledande 

sidor (25-29) samt de avslutande sju sidorna (566-573). I adaptionen är motsvarande 

sidor det inledande kapitlet, (9-12), och det avslutande kapitlet, (227-232). 

Händelserna är detsamma i båda romanerna liksom de omnämnda karaktärerna 

Handlingarna följer samma kronologiska ordning i båda verken, men adaptionen rör 

sig fortare i historien med färre beskrivningar och färre dialoger. Verken kretsar kring 

en familj från Korpamoen, Småland, under mitten av 1800-talet vilka bestämmer sig 

för att utvandra till Amerika. Berättelsen inleds med en historisk tillbakablick över 
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släktens tid på gården Mödahult. Moberg berättar sedan kronologiskt om karaktärerna 

Karl Oskar, Kristina, Robert med flera från deras tid i Småland tills de stiger iland på 

Manhattan några år senare. 

4.4. Insamlingsmetod 

Studien är baserad på en induktiv metod. Det betyder att analystekniker väljs utifrån 

materialets uppbyggnad och innehåll. Kvantitativa metoder används för att undersöka 

de två verkens meningslängd, fundament, ordval och textbindning. 

. 

4.5. Genomförande 

4.5.1. Meningslängd 

Den genomsnittliga meningslängden räknar dataprogrammet lix.se ut. Efter  att utvald 

text klistras in i lix.se räknar programmet ut antal ord och meningar och dividerar dessa 

siffrorna med varandra. Programmet visar antalet ord, meningar och genomsnittliga 

meningslängd i en tabell. Analysen undersöker hur stor variationen är och hur texterna 

använder meningslängd. 

4.5.2. Fundament 

Fundamenten undersökes kvantitativt genom att texternas samtliga meningar undersöks 

manuellt och fundamenten markeras. Antalet ord per fundament tas fram manuellt, 

adderas och divideras med antalet meningar. Den framkomna summan visar texternas 

genomsnittliga fundamentslängd. 

4.5.3. Ordval  

En stor del av ordvalsanalysen kommer att genomföras kvantitativt. Programmet lix.se 

används för att sammanställa orden i en frekvenslista. Texten klistras in i programmet  

som sedn räknar ut och sammanställer resultatet i en tabell. Tabellen undersöks 

manuellt och kategoriseras som hög- alternativt lågfrekventa ord med 

underkategorierna ålderdomliga ord, dialektala ord och ämnesspecifika ord. För att 

avgöra om ett ord är hög- alternativt lågfrekvent jämförs tabellen manuellt med de 

tusen vanligaste svenska orden. Om ett ord från tabellen återfinns i frekvenslistan 

katalogiseras det som ett högfrekvent ord. Ifall ordet inte återfinns kategoriseras det 

som lågfrekvent.  

De lågfrekventa orden indelas i underkategorierna ålderdomliga ord, dialektala ord, 

ämnesspecifika ord samt övriga. För att klargöra vilka ord som tillhör dessa 

underkategorier används olika tekniker. Den främsta källan är Svenska Akademins 
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klassificering. Svenska Akademin har i sin nättjänst svenska.se slagit ihop sina 

ordböcker Svenska Akademins ordlista (SAOL), Svenska Akademins ordbok (SAOB) 

samt Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).  

Hemsidan uppger, förutom ords grammatiska och lexikala innehåll, även en del av 

ordens olika användning. Där finns även information som redovisar när ord har 

använts senast och om ord har tagits bort ur de modernare utgåvorna. De ord vilka 

intuitivt tros vara utdaterade undersöks på i svenska.se. Om ordet tagits bort ur de 

modernare utgåvorna, anges vara utdaterad av Svenska Akademon eller anses vara 

ovanlig i moderna texter definieras ordet som "ålderdomligt" i denna uppsats. Förutom 

dessa nättjänster används Dahlgrens (1914-1916) Glossarium över föråldrade eller 

ovanliga ord och talesätt i svenska språket - Från ock med 1500-talets andra årtionde 

som hjälpmedel att bedöma om ett ord anses vara ålderdomligt eller inte.  

För att avgöra om ett ord är  dialektalt används Institutet för språk och folkminnens 

databas "Syd- och västsvenska dialektord" (2014). Databasen har en söktjänst där 

användaren kan söka på både ord i normaliserad form liksom dialektal form och 

därefter tar databasen fram en lista med ordets normaliserade form, dialektala form, 

ordklass, betydelse och socken. De ord vilka tros vara dialektala, eftersöks i databasen 

"Syd- och västsvenska dialektord" och de som återfinns  definieras de i studien som 

dialektala ord.  

 

4.5.4. Textbindning 

Satskonnektivsanalysen som används är baserad på Nyströms (2001 s.108) 

analysmodell som inleds med att hitta textens satskonnektiver. Dessa placeras sedan i en 

de fyra grupperna: additiv, temporal, komparativ eller kausal (Nyströms 2001 s.108). 

Den kvalitativa studien undersöker och kontrasterar de två verkens användning av 

textbindning emot varandra. Större fokus kommer läggas på olikheter av texternas 

satskonnektiver och hur dessa har påverkar textens läsbarhet. 

 

5. Resultat 

5.3. Meningslängd 

Tabell 1 visar meningarna i de inledande och avslutande sidorna i Utvandrarna 

(Moberg 2013/1949) och dess adaptionen Utvandrarna (Moberg 2015/1949). Den 

första raden i tabellen anger Original vilket syftar på Utvandrarna (Moberg 2013/1949) 

och Adaption syftar på Utvandrarna (Moberg 2015/1949).   
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       De inledande värdena, 185 och 122, visar det sammanlagda antalet meningar på de 

utvalda sidorna. Värderna under, 14,9 och 9,8, visar förekomsten av ord i en 

genomsnittlig mening, avseende antal ord, innehåller i respektive verk  och de sista 

värdena, 12 och 8 ½, anger antalet sidor som används för att ta fram värdena.  

Tabell 1. Antal meningar och sidor samt genomsnittlig meningslängd. 

 Original Adaption  

Meningar 185 122 

Genomsnitt ord/mening 14,9 8,7 

Sidor 12 8 1/2 

 

Tabell 1 visar att originaltexten består av 185 meningar fördelat på 12 sidor medan 

adaptionen har 122 meningar fördelat på 8 1/2 sidor. I genomsnitt består varje mening 

av 14,9 ord i originalet och 8,7 ord i adaptionen. Adaptionens genomsnittliga mening är 

nästan en halvering av originalets meningslängd med en minskning av 6,2 ord.  

Meningslängden är i båda verken varierad, men den största variationen återfinns i 

originalet. Originalets längsta mening är på 54 ord medan de kortaste endast är på 2 ord. 

Det är en stort kontrast mellan originalets längsta mening på 51 ord: 

 

Detta folk som står sammanträngda på däck är likt en skara boskap, som 

stått klavbunden en lång vinter i fähusets trånga bås och som sträcker på 

halsarna och vänder sig emot dörren, när det börjar lukta vår och nytt gräs 

och beteshage: snart skall de släppas ut, fångenskapen är till ända.  

   (Moberg 2013/1949 s.) 

 

Adaptionens längsta mening på 20 ord ”Kanske hade han vant sig av med att gå på fast 

mark, och nu måste han lära sig på nytt” men de kortare meningarna är också färre. Det 

finns en mening, utropet "Amerika!", som är på ett ord annars innehåller de kortaste 

meningarna minst 3 ord.   

 

5.4. Fundament 

Tabell 2 visar fundamenten i de inedande och avslutande sidorna i Utvandrarna 

(Moberg 2013/1949) och dess adaptionen Utvandrarna (Moberg 2015/1949). Den 
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första raden i tabellen anger Original vilket syftar på Utvandrarna (Moberg 2013/1949) 

och Adaption syftar på Utvandrarna (Moberg 2015/1949).    

        Fundamentens genomsnittliga längds rad visar antalet ord som en genomsnittlig, 

till antalet ord räknat, fundament består av. Beteckningen ord/fundament betyder att 

värdet framför är antalet ord ett genomsnittligt fundament innehåller. Undre raden 

redovisar fundamentlängdernas median vilket betyder att värderna efter visar antalet ord 

i de två verkens medianfundament.  

Tabell 2. Meningarnas fundaments genomsnittliga längd och median. 

                Original                                 Adaption  

Fundamentens 

genomsnittlliga längd 

Fundamentlängdens 

median 

        2,8 

ord/fundament 

 1,9 ord/fundament 

2 ord  1 ord 

 

 

Tabell 2 använder samma begrepp gällande verken som tabell 1 men undersöker 

texternas fundaments genomsnittliga längd och median. Tabell 2 visar att fundamenten 

genomgående är längre i originalet än i adaptionen. Fundamentlängdernas genomsnitt 

hos originalet är 2,8 ord/fundament medan adaptionen har 1,9 ord/fundament. Ett 

genomsnittligt fundament från originalet är ”Och samma dag” (Moberg 2013/1949 

s.28) medan ett genomsnittligt fundament från adaptioen är ”Hans far” (Moberg 

2015/1949 s.11). Båda verken har fundamentslängder på 1 ord, som ”Han” eller 

”Korpamoen.” Men originalet har större variation av fundamentslängden där de 

längsta har 28 ord medan adaptionen å sin sida har som mest 8 ord i sina längsta 

fundament. Öängdskillnaden blir tydlig i jämförelsen med dessa två fundament: ”Den 

långvariga överfarten med alla stormar, alla plågor, sjukdomar och besvär, all 

instängdhet på skeppet under dryga dagar – den” (Moberg 2013/1949 s.1569) och ”De 

som inte kunde gå av egen kraft” (Moberg 2015/1949 s.229). Medianen visar att 

fundamenten tenderar att vara längre i originalet än i adaptionen. 

 

5.5. Ordval  

Tabell 3 redogör för ord i de inedande och avslutande sidorna i Utvandrarna (Moberg 

2013/1949) och dess adaptionen Utvandrarna (Moberg 2015/1949). Den första raden i 
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tabellen anger Original vilket syftar på Utvandrarna (Moberg 2013/1949) och Adaption 

syftar på Utvandrarna (Moberg 2015/1949).    

     I denna tabell är värderna uppdelade i två kategorier: antalet ord i de olika grupperna 

och deras procentuella andel. Tabellen visar enbart ordens frekvens, inte deras 

ordgruppers förekomst. Den första raden redogör för det sammanlagda antalet ord vilka 

förekommer på sidorna. Resterande rader visar enbart den aktuella gruppens antal och 

och procentuella andel utav sidornas sammanlagda antal.  

Tabell 3. Antalet ord samt antalet lågfrekventa, högfrekventa, och polysema ord.  

 

 Original  Adaption  

 Antal % Antal % 

Antal ord 3077  1122  

Lågfrekventa ord 353 11,6 % 67 5 % 

Högfrekventa ord 2724 88,5 % 1055 95 % 

Polysema ord 702 22,8 % 254 22,6 % 

 

Tabell 3 visar att originalets två texter tillsammans har 3077 ord medan adaptionen 

består av drygt en tredjedel så många ord, 1122 ord. De lågfrekventa orden är 

signifikant fler i originalet då 11,6% av orden är lågfrekventa kontra adaptionen vilken 

endast har 5% lågfrekventa ord. Skillnaden mellan originalet och adaptionens 

procentuella andel lågfrekventa ord är 6,6%. Tabellen visar också att andelen 

polysema ord ligger på en femtedel av alla orden, 22,8% i originalet och 22,6% i 

adaptionen.   

 

Tabell 4 visar lågfrekventa orden i de inedande och avslutande sidorna i Utvandrarna 

(Moberg 2013/1949) och dess adaptionen Utvandrarna (Moberg 2015/1949). Den 

första raden i tabellen anger Original vilket syftar på Utvandrarna (Moberg 

2013/1949) och Adaption syftar på Utvandrarna (Moberg 2015/1949).    

       Raden vilken redogör för andelen lågfrekveta ord utgör den grupp ord vilka 

analyserna nedan utgår ifrån. Med detta menas att raderna vilka skildrar värdena för de 

ämnesspecifika, ålderdomliga, dialektala och övriga ord endast redogör för 
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förekomsterna i gruppen lågfrekventa ord. Det vill säga originalets 353 lågfrekventa 

ord och adaptionens 67 lågfrekventa ord.  

Tabell 4. Antalet lågfrekventa, ämnesspecifika, ålderdomliga, dialektala samt övriga ord.  

 Original  Adaption  

 Antal % Antal % 

Lågfrekventa ord 353 100 % 67 100 % 

Ämnesspecifika 

ord 

53 15 % 9 13 % 

Ålderdomliga ord 55 15,5 % 6 9 % 

Dialektala ord 7 1,9 % 0 0 % 

Övriga 115 67,4 % 52 78 % 

 

 

Tabell 4 visar hur stor del av de lågfrekventa orden som är fackord, ålderdomliga ord, 

dialektala ord samt övriga. De lågfrekventa orden är 353 stycken och 67 stycken för 

originalet respektive adaption. Ämnesspecifika orden upptar 15% (53 st) av originalets 

lågfrekventa ord medan adaptionen upptar 13% (9st). Den procentuella skillnaden blir 

däremellan inte stor, enbart 2 procentenheter.  

Skillnaden mellan antalet ålderdomliga ord är större. Skillnaden mellan originalets 

15,5% (55 ord) och adaptionens 9% (6st) är 6,5 procentenheter. Enbart i originalet 

förekommer det dialektala ord i de utvalda kapitlen. Originalets ålderdomliga ord är 

endast 1,9% (7st) av vilka samtliga endast förekommer i dialoger. De övriga 

lågfrekventa orden utgör 67,4% (115st) i originalet medan det utgör 78%, (52st) i 

adaptionen. Den procentuella skillnaden verken emellan, 10,6%, är större än i någon av 

de andra grupperna.  

 

5.6. Textbindning 

Tabell 5 visar konnektiven i de inledande och avslutande sidorna i Utvandrarna 

(Moberg 2013/1949) och dess adaptionen Utvandrarna (Moberg 2015/1949). Den 

första raden i tabellen anger Original vilket syftar på Utvandrarna (Moberg 2013/1949) 

och Adaption syftar på Utvandrarna (Moberg 2015/1949). 

     Tabellen visar enbart antalet satskonnektiv som finns i de två texterna och hur stor 

procentuell andel dessa är av sidornas samtliga ord.     



 

 17 

Tabell 5. Antalet satskonnektiv.  

 Original  Adaption  

 Antal % Antal % 

Satskonnektiv 331 10,7 % 125 11,1 % 

Originalets satskonnektiv är 331 stycken, fler än adaptionens 125 stycken.  Eftersom 

originalet har betydligt fler ord är denna siffra inte intressant då de inte går att jämföra. 

Endast räknat i procent blir siffrorna intressanta att jämföra. Skillnaderna mellan 

originalet och adaptionen är inte stora procentuellt sätt. Originalets satskonnektiv utgör 

10,7% medan adaptionens utgör 11,1%. Skillnaden, 0.4%, är relativt liten. 

 

Tabell 6 visar satskonnektiven i de inedande och avslutande sidorna Utvandrarna 

(Moberg 2013/1949) och dess adaptionen Utvandrarna (Moberg 2015/1949). Den 

första raden i tabellen anger Original vilket syftar på Utvandrarna (Moberg 2013/1949) 

och Adaption syftar på Utvandrarna (Moberg 2015/1949).    

          Rubrikerna i den lodräta kolumnen till höger visar de fyra grupper satskonnektiv 

som undersöks. De två kolumner med procentuella värden redovisar enbart de additivas, 

tenporalas, komparativas och kausalas procentuella andel av sidornas samtliga 

satskonnektiv.  

Tabell 6. Antalet additiva, temporala, komperativa och kausala satskonnektiv.  

 

 Original  Adaption  

 Antal % Antal % 

Additiv 

satskonnektiv 

145 44,8 % 51 40.8% 

Temporala 

satskonnektiv 

31 10,3 % 25 20 % 

Komparativa 

satskonnektiv 

55 17,6 % 23 18,4 % 

Kausala 

satskonnektiv 

86 29 % 26 20.8% 

 

 

Tabell 6 visar att båda verkens satskonnektiv främst består av additiv. Additativa 

satskonnektiv i originalet utgör 44,8% av samtliga additiv medan adaptionens har 

40,8% additiva satskonnektiv. De temporala satskonnektiven i originalet är 10,3%. En 
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stor skillnad gentemot adaptionens 20%. Verken skiljer sig åt då adaptionen har 9,7% 

procentenheter fler temporala satskonnektiv. De komparativa satskonnektiven har 

mindre storleksskillnad då originalets nivå ligger på 17,6% medan adaptionen ligger 

på 18,4%. Här är skillnaden mindre än 1% procentenhet.  De kausala satskonnektiven 

är 29% i originalet. En stor skillnad på 9,2 procentenheter då adaptionens kausala 

satskonnektiv 20,8% .  

 

5.7. Sammanfattning 

Resultaten ovan visar tydliga skillnader mellan originalet och adapationen. Originalets 

meningar är längre och har mer längdvariation än adaptionen vilket också återspeglas i 

texternas fundament. Originalets fundament är även den generellt längre och har mer 

längdvariation än adaptionen.  

     Angående ordval finns det likheter då båda romaner har liknande resultat i polysema 

ord, men originalet har en högre andel lågfrekventa, ålderdomliga och dialektala ord. 

Adaptionen har i jämförelse istället en högre andel övriga lågfrekventa ord men också 

satskonnektiv. Gällande undergrupperna additiv, temporala, komparativa och kausala 

satskonnektiv är det itne stora skillnader. De största skillnaderna finns mellan den lägre 

andelen temporala skillnader i origianelet men dess högre andel kausala konnektiv.   

 

6. Diskussion  

6.3.  Metoddiskussion 

Studien av grad av läsbarhet i de två upplagorna Utvandrarna (Moberg 2013/1949 & 

2015/1949) utgår från fyra variabler vilka har lyfts fram ur tidigare forskning kring 

läsbarhet och svenska som andraspråk. En kvantitativ metod användes för att skapa en 

helhetsbild av texterna. För att stärka validiteten avgör de fyra variablerna inte enskilt 

läsbarheten utan det är deras sammanlagda resultat vilka bestämmer verkens läsbarhet 

för andraspråkstalare. Detta då ett flertal studier har slagit fast att endast  "variabler i 

kombination" kan avgöra en texts läsbarhet (Wengelin 2015/1949 s.13-14; Nyström 

2001 s.18; Björnsson 1968; Platzack 1974; Lundberg och Reichenberg 2009 m.fl.). 

Den vetenskpliga bakgrund mot vilken studien vilar är främst andraspråksforskning. 

Forskningsfälten kring andraspråkstalare har först på senare tid fått större 

uppmärksamhet vilket kan förklara varför forskningen är relativt begränsad. Den 

forskning som finns tillgänglig fokuserar främst på andraspråkstalares inlärning och 
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vilka variabler som påverkar andraspråksinlärning. Forskning om texters läsbarhet med 

målgruppen andraspråkstalare är bristfällig. Den forskning som finns i detta fält 

fokuserar främst på vilka ordgrupper är svåra alternativt lätta att lära och förstå. 

Forskning för hur texters uppbyggnad, meningsbyggnad och bindning kan underlättas 

för andraspråkstalare är mycket liten. I brist på annan forskning har forskningsresultat 

som visar på andraspråkstalares inlärning och prestationer använts i denna studie för att 

undersöka olika läsbarhetsvariablers påverkan. Det är ofta inte oproblematiskt då det är 

svårt att överföra resultat från en typ till en annan typ av undersökning, men då både 

forskningsresultaten och studien är evidensbaserade är det möjligt. 

 

6.4. Resultatdiskussion 

6.4.1. Meningslängd 

Tidigare forskning visar att utifrån texternas resultat torde originalet ha en lägre 

läsbarhet eftersom dessa meningar är längre än adaptionens. Således borde adaptionens 

kortare meningar (6,2 ord i genomsnitt) öka läsbarheten. Meningarna är korta med 

tydlig indelning av teman och information emellan sig vilket underlättar för 

andraspråkstalare. Men även om meningslängden påverkar läsbarheten är varierad 

meningslängd viktigare för att öka läsbarheten (Björnsson 1968).  

Originalet har större meningslängdsvariation än adaptionen. Ytterst långa meningar 

tenderar att bli svårförståeliga vilket förklarar den kortare meningslängden, men inte att 

det finns fler riktigt korta meningar i originalet. Avsaknaden av ytterst korta meningar 

ökar läsbarheten för adaptionen eftersom så korta meningar har svårt att skapa 

textbindning samtidigt som ny information presenteras i relation till den gamla. Kortare 

meningar skapar också abrupta pauser vilket inte är förmånligt för textens harmoni och 

då inte heller på läsbarheten. Textharmonin i adaptionen tenderar att bli obalanserad då 

meningslängdsvariationen är mindre. Även om texten således blir tråkigare att läsa är 

adaptionens läsbarhet högre än originalets på grund av adaptionens kortare, men 

förståeliga meningar.   

 

6.4.2. Fundament 

Utifrån resultaten ovan har Danielsson tydligt gjort förändringar av 

meningsstrukturerna i adaptionen. Störst påverkan har förändringarna på 

fundamentens samt meningarnas längd i jämförelse med originalutgåvan. 
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Fundamentens längd i originalet är så pass kort, om än varierande, att de endast i 

undantagsfall konstrueras vänstertunga. I adaptionen är fundamenten ännu kortare.   

Fundamentens längd är till både genomsnitt och median längre i originalet än i 

adaptionen. De har också en högre grad av variation i fundamentslängden i originalet. 

De längsta fundamenten i originalet är 21 och 28 ord långa medan adaptionens längsta 

fundamente är 8 ord långa. Jämför här det längsta fundamentet från origianlet med det 

längsta från adaptionen: ”Och när de hade plockat fram sina medförda ägodelarm sina 

skrin, knyten, korgar, pynglor och allt som låg där i en enda röra omkring dem på 

däck” (Moberg 2013/1949 s.572) samt ”Den långa resan med alla stormar och plågor” 

(Moberg 2015/1949 s.229).   

 Förekomsten av vänstertunga meningar är således högre i originalet än i 

adaptionen vilket betyder att originalets meningar har en lägre läsbarhet än i 

fundamenten. Samtidigt blir dess text mer harmonisk och varierad då meningarna 

förändrar och skapar rytm i texten. I adaptionen används nästan enbart korta 

fundament vilket gör texten högertung. Det är bra för andraspråkstalares läsbarhet, 

men det gör också texten repetitiv och tråkig. 

  

6.4.3. Ordval 

Båda verken har relativt få lågfrekventa ord, men originalet har fler än adaptionen.    

Adaptionens andel lågfrekventa ord, 5%, ligger precis på den nivå vilken anses 

behövas för att andraspråkstalaren kan förstå ordets innebörd utav kontexten 

(Bensoussan & Laufer 1984 s.26-27). Det är tydliga skillnader i texterna där 

författarna har valt olika ord. I originalet beskrivs inseglingen till New Yorks hamn på 

två sidor med lågfrekventa ord som "skara", "fähuset" medan adjektiven som beskriver 

karaktärernas sinnesstämningar är lågfrekventa: "förslöade", "förslappade", "håglösa", 

"klenmodiga", "liknöjdhet". Adaptionen använder de högfrekventa adjektiven "ledsna" 

och "allvarliga" vilka beskriver karaktärernas känslor och avslutar med  det 

lågfrekventa ordet "livslusten".   

Skillnaden mellan andelen ämnesspecifika ord är relativt liten mellan originalet och 

adaptionen,  enbart 2 procentenheter. Det skulle kunna betyda att ämnesspecifika 

orden inte påverkar läsbarhetsskillnaden mellan romanerna, men på grund av hur 

kontexten används i texterna menar jag att läsbarheten minskar i originalet.  

Majoriteten av originalets ämnesspecifika ord är lämnade till läsaren att själv förstå 

med få undantag. Adaptionen använder kontexten genomgående för att öka 
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läsbarheten. Facktermer förklaras ofta i bisatser som i exemplet som "plogar, snidade 

till höräfsor och yxskaft, och andra bonderedskap." Tekniken att utnyttja kontexten för 

att förklara ord används återkommer och används genomgående i adaptionen också 

med de ålderdomliga orden. Men  ålderdomliga uttryck eller ovanliga ämnesspecifika 

ord förklaras också i originalet. Exempelvis förklaras den speciella "våg" som Nils 

använder i beskrivningen "en lång stång med en hästsko fastspikad i storändan" vilket 

underlättar för läsare som inte är insatta i 1800-talets jordbruksredskap. Tekniken ökar 

läsbarheten, men det kräver att läsaren kan och är van vid att använda olika lästekniker 

för att förstå de obekanta orden. Således är det främst vana läsare av svenska som 

andraspråk som kan dra nytta av denna teknik (Bensoussan och Laufer 1984 s.26-27).  

Mellan texterna finns en större skillnad gällande de ålderdomliga orden:  6,5 

procentenheter. Minskningen av antalet ålderdomliga ord till förmån för övriga i 

adaptionen kan underlätta läsning för andraspråkstalaren. Andraspråkstalaren  kan 

under läsningen lättare slå upp ämnesspecifika ord i uppslagsverk än ålderdomliga 

vilket gör texten tillgängligare för andraspråkstalare. Visserligen finns äldre 

längdenheter, som "fot", förklarade längst bak i boken men däremot inte andra ord 

som "hypotek", "jordeboken" och "skiften".  

Problematiken att hitta definitioner av nya ord finns även för de dialektala orden. 

Det är svårt att hitta lexikon för dialektala ord vilket minskar andraspråkstalarens 

möjlighet att förstå dem i texten. Det är också ytterst ovanligt att skriva dialektalt och 

den tekniken kräver ofta att orden läses högt för att förstås även av insatta.  

Berättelsen är inte abstrakt utan relativt konkret vilket påverkat läsbarheten för 

andraspråkstalare. Inget av kapitlen diskuterar abstraktioner utan förhåller sig ständigt 

till konkreta beskrivningar av karaktärernas känslor och göromål. Detta påverkar orden 

på så sätt att andelen svårare abstrakta icke-ämnesspecifika ord minskar vilket ökar 

läsbarheten av både originalet och adaptionen men det förekommer mera abstrakt 

bildspråk i originalet. Moberg (2013/1949) beskriver Nilsanäsan som "en präktig frukt 

från rovlandet" vilket Danielsson har omarbetat meningen till "den liknade en stor 

potatis." Sålunda preciserar Danielsson bilden av näsan samtidigt som de lågfrekventa 

orden "präktig" och "rovlandet" har eliminerats. 

På grund av den högre andelen lågfrekventa ord, mindre utnyttjande av kontexten 

för att underlätta förståelsen, högre andelen svåruppslagna ord samt fler abstrakta 

uttryck är originalets läsbarhet för gruppen andraspråkstalare mindre än i adaptionen.  
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6.4.4.  Textbindning 

Båda verken har många textbindningar och starkt sammanbundna texter vilket ökar 

båda texternas läsbarhet.  Det förekommer exempel i adaptionen då Danielsson har 

valt att göra textbindningen mer explicit genom användningen av satskonnektiv. 

Istället för att använda originalets "Karl Oskar tyckte att häcken blev för låg med så 

korta pinnar: Han sågade dem istället sex fot" står det "Men Karl Oskar tyckte att 

häcken blev för låg. Därför gjorde han pinnarna lite längre." Initialt skapar det 

satskonnektivet "men" en tolkning av Karl Oskars motstånd somförstärker intrycket av 

konflikt mellan honom och Nils. Den andra meningen inleds med ett kausalt konnektiv 

vilket förstärker länken mellan Karl Oskars tanke och hans handlande. Således 

förstärker satskonnektiven textbindningen och förtydligar händelsernas förlopp. Detta 

är mycket positivt för läsbarheten och underlättar för andraspråkstalare. 

Användningen av de fyra olika satskonnektiven skiljer sig åt mellan verken. 

Additiva och komparativa satskonnektiv används i nästan lika hög grad medan det är 

stor skillnad i användningen av temporala och kausala satskonnektiv. De temporala 

satskonnektiven är procentuellt dubbelt så många i adaptionen jämfört med originalet. 

Temporala satskonnektiv används ofta i texter med en kronologisk textstruktur 

(Nyström 2001 s.116) och således är det inte förvånande att de återkommer i verken. 

Den högre andelen temporala satskonnektiv i adaptionen visar att tids- och 

platsaspekterna är mycket viktiga. De används för att bygga upp texten och föra 

historien framåt. En närmare granskning visar också att de använder liknande 

temporala satskonnektiv vid samma händelser i de två berättelserna och följaktligen är 

det inte de temporala satskonnektiven som skiljer texterna åt utan de kausala. Genom 

att öka andelen kausala satskonnektiv minskar andelen temporala satskonnektiv i 

originalet.  

Den högre andelen kausala satskonnektiv i originalet beror på dess detaljrikedom 

och omfång. I adaptionens förkortade och förkrympta omfång berättas endast det 

nödvändigaste vilket medför att de kausala satskonnektiven inte behövs i lika stor grad 

för att uttrycka förhållanden mellan ord. Originalets meningar är också de längre där 

sammanbindning av satser är vanligare. Som sammanbindningarna används ofta 

kausala satskonnektiv som "men" eller "för att" vilket inte behövs om satserna är 

fördelade i olika meningar vilket ofta sker i adaptionen. 
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Sammanfattningsvis är läsbarheten hög i båda texterna gällande textbindningmen 

originalet visar på en lägre läsbarhet eftersom den högre andelen kausala satskonnektiv 

bland annat beror på sammanbindning av satser som försvårar läsningen.  

 

6.5. Slutsatser 

Mobergs (2013/1949) Utvandrarna skiljer sig i hög grad från Danielssons (Moberg 

2015/1949) adaption i fråga om meningslängd, fundament, ordval samt textbindning. 

Meningslängden är generellt längre i originalet och har en större längdvariation än 

adaptionens. Fundamenten är även de längre i originalet, både dess genomsnittliga 

lågfrekventa ord men också färre förklaringar av dessa ord i texten. Båda texterna är 

starkt sammanbundna men textbindningen är mer explicit i adaptionen. Verken 

använder satskonnektiven på olika sätt för att uppnå effekter. Verkens olikheter 

påverkar läsbarheten för andraspråkstalare eftersom den genomsnittliga 

meningslängden, fundamentslängd, ordval samt textbindning är olika. Då både den 

genomsnittliga mening- och fundamentslängden är längre, andelen lågfrekventa ord 

lägre och satskonnektiven mer explicita har Utvandrarna (Moberg 2013/1949) en 

lägre läsbarhet för gruppen andraspråkstalare än dess adaption.  

ddddDen lättläsat adaptionen har en högre läsbarhet för gruppen svenska som 

andraspråkstalare, men det betyder inte att romanen fungerar för alla. Den har 

fortfarande en relativt låg läsbarhet inom gruppen lättlästa texter. Utvandarrna 

(Moberg 2015/1949) är mycket svår för gruppen nyanlända, men skulle kunna 

användas inom de högre nivåerna på SFI beroende på dne stöttning som ges till 

eleverna. Om eleverna får möjlighet att diskutera lästa kapitel med varandra på 

strukturerade sätt där eleverna med stöttning kan förhandla om ords innebörd, 

diskutera teman och händelser men också få möjligheten att lära sig om utvandringen 

kan elever i kurs C och D läsa och förså Utvandarrna (Moberg 2015/1949). På 

Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) skulle mindre stöttning behövas för att förstå 

språket och läsa på raderna, men då skulle större fokus kunna läggas på att läsa boken 

mellan och bortom raderna. Originalet Utvandarrna (Moberg 2013/1949) skulle, med 

stöttning, fortfarande vara ett oerhört svårt projekt. Trots mycket stöttning skulle den 

vara svår att läsa. En andraspråkstalare som har klarat Gruv och som också har fortsatt 

arbeta med språket i ytterligare några år kanske skulle klara av att läsa den med 

stöttning i en pedagogisk studie- eller bokcirkel.  
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        Som tidigare nämnts har inte en enskild variabel stor påverkan på läsbarheten men 

genom variablernas samverkan och gemensamma kraft förändras läsbarheten i 

originalet gentemot adaptionen. Originalet har lägre läsbarhet för andraspråkstalare 

genom att meningarna samt fundamenten är längre, användningen av lågfrekventa ord 

högre samt oftare utan förklaringar och textbindningarna utnyttjas mer i adaptionen för 

att stärka läsbarheten för svenska som andraspråkstalare. 
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