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Sammanfattning

Idag är det mycket vanligt att man använder internet för att söka reda på

och ta till sig information, detta är ofta en mycket snabb och enkel metod.

För personer med språkliga problem är det dock inte alltid lika enkelt, dagens

sökmotorer tar inte hänsyn till hur lättläst en text är (Google har börjat

experimentera lite med detta på engelska). En metod för att hjälpa personer

med sådana behov är att sortera sökträ�ar efter hur läsbara de är enligt

olika läsbarhetsmått som beräknas automatiskt av en dator. Risken är då

att en sådan omfördelning av resultaten premierar trä�ar som innehåller

mindre information eller är irrelevanta givet sökningen. Syftet med studien

är att undersöka samband mellan läsbarhet innehåll och relevans för att

i förlängningen kunna utforma algoritmer som kan användas för att hitta

texter med lagom läsbarhet och informationstäthet åt personer med eller

utan lässvårigheter. 21 texter hämtades från sökmotorn Google via sju olika

sökningar. Försökspersoner har därefter fått läsa texterna och svara på frågor

kring hur de upplevde dem. Alla automatiska läsbarhets och idédensitetsmått

ser ut att ge viss indikation på hur en text upplevs av försökspersonerna och

därigenom påverka vilka texter som föredras, även antalet ord i en text ser

ut att vara en viktig indikator här.
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1 Introduktion

Vid informationssökning på internet med en vanlig sökmotor presenteras trä�arna

efter vilken hjälp den enskilda trä�en är för användaren. Vilka variabler som tas

hänsyn till varierar mellan olika motorer, men huvudsakligen används söktermen

tillsammans med någon form av web-graph-algoritm såsom Google PageRank för

att beräkna ett generellt svar på sökningen [Robertson, 1993]. För personer med

lässvårigheter kan detta vara ett problem då sökningen inte tar hänsyn till att

olika trä�ar eller texter kan vara olika svåra att läsa och ta till sig.

1.1 Syfte

Denna uppsats undersöker variabler som kan tänkas användas vid informations-

sökning för att ta större hänsyn till hur lätt en text är att ta till sig, dvs. trä�ens

läsbarhet och eller idédensitet. Detta i syfte att göra det lättare för personer med

olika typer av lässvårigheter att hitta texter som lämpar sig för dem och deras

behov.

1.2 Läsbarhet

Dale & Chall (1949) beskriver läsbarhet som följer (översatt):

Läsbarhet är summan av alla element i en given text som påverkar med vilken

framgång en grupp läsare kan förstå en text, �nna den intressant samt läsa

den i optimal hastighet.

Huruvida en text upplevs som lätt att läsa eller inte beror dels på textens ka-

raktär och egenheter men även på personen som ska läsa den. Om man är ovan
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att läsa eller har läshandikapp såsom dyslexi behöver man längre tid och bättre

koncentration för att läsa en text; deras läsförmåga är lägre. En lägre läsförmåga

innebär dessutom att en texts tillkortakommanden förstärks, ibland till den grad

att personen slutar läsa [Språkrådet, 2004].

Vad som påverkar huruvida en person kan läsa och förstå en given text utan

att tappa �yt kan delas in i två områden, läsarfaktorer och textfaktorer. Läsarfak-

torer är de som läsaren har med sig i sina erfarenheter och förmågor. Textfaktorer

är textens inneboende egenskaper, t.ex. om en speciell jargong används eller om

meningarna i regel är korta respektive långa. Hur läsaren uppfattar en text beror

på dennes förmåga att snabbt och enkelt kunna tolka ordens betydelse korrekt. Lä-

sarens medhavda kunskap inom området som texten behandlar bidrar till detta.

Läsarens kunskap och erfarenhet inom det speci�ka språket i form av ord och syn-

tax som ofta används och dennes intresse eller motivation för att läsa den speci�ka

texten spelar också in [Oakland & Lane, 2004, Newbold et al. 2010]. De enklaste

sätten att beräkna en texts läsbarhet baseras på så kallade läsbarhetsmått. Dessa

läsbarhetsmått använder sig av olika framträdande drag i texten, exempelvis ord-

längd eller meningslängd. Vilka ord som används påverkar också hur lättläst en

text upplevs vara då vanligt förekommande ord förstås och tolkas både lättare och

snabbare än ord som inte är lika frekventa i språket [Newbold et al. 2010]. Antalet

logiska propositioner per mening har också visat sig påverka texters läsbarhet då

läsarens kognitiva belastning blir större [Kintsch & Keenan, 1973]. Antalet propo-

sitioner per mening kallas idédensitet.

Man skulle alltså kunna bedöma en texts inneboende läsbarhet genom att titta

på aspekter i texten, eller bedöma läsbarheten av en text för en viss målgrupp

genom att undersöka hur denna grupp upplever en text. Den förstnämnda metoden
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är enkel att automatisera. Desto svårare är att koppla de värden man räknar

ut automatiskt med sådana läsbarhetsmått till en verklig upplevd läsbarhet hos

läsare.

1.3 Automatiska läsbarhetsmått

Automatiska läsbarhetsmått används för att mäta och kvanti�era de aspekter i en

text som påverkar läsupplevelsen. De kan användas av författare som ett hjälpme-

del för att skriva lättillgängliga texter eller användas av en läsare som vill hitta

enklare texter. Det �nns många olika mått som behandlar olika karaktärsdrag i

texten, vilka som används varierar beroende på vad man vill ha fram men även

mellan olika språk då förutsättningarna skiljer sig språken emellan. Gemensamt

för de �esta läsbarhetsmått är att de returnerar ett numeriskt värde som kan an-

vändas för att jämföra olika texter med varandra, lägre värde betyder att texten

är mer lättläst. Ett problem med läsbarhetsmått är dock att olika mått returne-

rar värden inom helt olika skalor vilket gör dem svåra att jämföra med varandra.

Jag kommer att titta närmare på fyra mått för svenska. Nämligen läsbarhetsindex

(LIX), ordvariationsindex (OVIX), nominalkvot (NR) och lexikal densitet (LD).

Ett ofta använt mått är LIX, ett syntaktiskt mått som mäter antalet långa ord

och långa meningar i en text i förhållande till antalet ord totalt. LIX utgår alltså

ifrån att långa ord och långa meningar är svårare att läsa än korta sådana. LIX

beräknas enligt formeln: LIX = O
M

+ L∗100
O

där O är antalet ord, M är antalet

meningar och L är antalet ord med �er än 6 bokstäver.

OVIX är ett mått som mäter ordvariation dvs. antalet unika ord i förhållande

till antalet ord i en text. Med OVIX utgår man ifrån att ord som sällan förekom-
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mer i en text är svårare att läsa och förstå än ord som förekommer ofta. OVIX

kan också i vissa fall användas som ett idédensitetsmått där ett lågt värde kan

antyda att texten är väldigt tunn och ett högt värde antyder att den är idétät

[Af Geijerstam, 2006].

OVIX beräknas enligt formeln nedan där O är antalet ord i texten och U är

antalet unika ord.

OV IX =
loge(O)

loge(2− loge(U)/ loge(O))

NR är ett idédensitetsmått som alltså ämnar mäta hur många propositioner eller

idéer som förmedlas per textenhet. NR gör detta genom att beräkna antalet sub-

stantiv, prepositioner och particip i förhållande till pronomen, verb och adverb. Se

formel nedan:

NR =
substantiv + prepositioner + particip

pronomen+ verb+ adverb

LD är ett annat idédensitetsmått som man kan säga utgår ifrån att de infor-

mationsbärande orden i en text är de semantiska; substantiv, adjektiv, verb och

adverb. Man delar dessa på antalet ord i texten för att få fram textens lexikala

densitet. Se formel nedan där O är antalet ord i texten:

LD =
substantiv + adjektiv + verb+ adverb

O

Harrison & Bakker (1998) har undersökt läsbarhetsmått i engelska tillsammans

med LD och kommer i sin studie fram till att den upplevda läsbarheten stäm-

mer bättre överens med LD än med övriga läsbarhetsmått vad gäller engelska.

Med hjälp av idédensitetsmått kan man även skilja mellan olika textgenrer såsom
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tekniska texter eller skönlitterära texter, detta då tekniska texter ofta har högre

innehållstäthet, det går även att skilja på talat och skrivet språk där skrivet oftast

har högre täthet [Covington, 2008].

Utöver de mått jag tagit upp �nns även familjäritetsmått vilka mäter antalet

förekomster av ett ord i en stor samling texter, en så kallad korpus, i förhållande

till det totala antalet ord i korpusen. Därigenom får man ett mått på hur sannolikt

det är att läsaren har stött på ordet tidigare, hur familjärt ordet är för läsaren.

Detta sätt att mäta familjäritet kallas korpusfrekvens.

1.3.1 Kritik

Tanakasha-Ishii & Terada (2011) undersöker korrelationen mellan familjäritet och

korpusfrekvens, de påvisar att familjära ord inte alltid måste vara frekventa, kor-

relationen mellan familjäritet och frekvens blev starkare desto �er ord korpusen

innehöll. De kunde dessutom se att korrelationen mellan familjäritet och korpus-

frekvens blev starkast när korpusen främst innehöll talat språk. Detta talar emot

familjäritetsmått som en e�ektiv metod för att mäta en texts läsbarhet.

En text blir inte mer läsbar bara för att ett läsbarhetsmått antyder det. En text

vars målgrupp är väl insatt i ett område tas emot bättre om standardterminologi

används snarare än förenklingar [Huckin, 1983]. Läsbarhetsmått kan också ha en

kritisk lägsta-punkt under vilken en text blir mer svårläst för en läsare. Man kan

ofta med fördel skriva samman meningar som har med varandra att göra för att gö-

ra en text mer lättläst [Harrison & Bakker, 1998, Selzer, 1983]. Detta visar alltså

att ett höjt LIX-värde kan ge mer lättlästa texter under vissa omständigheter. Vad

som kanske främst saknas när det kommer till automatiska läsbarhetsmått är för-

mågan att koppla ett uträknat värde till något som hjälper läsaren. Huckin (1983)
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menar att automatiska läsbarhetsmått används för mycket av vissa författare, till

den grad att de bryr sig mer om denna abstrakta si�ra än vad de själva tror passar

deras målgrupp. Han menar ytterligare att vi med dessa läsbarhetsmått förbiser

den kognitionspsykologiska och läsarcentrerade bilden av läsbarhet.

Min förhoppning är att man med hjälp av dessa automatiska läsbarhetsmått ska

kunna utforma en algoritm som kan hjälpa personer med eller utan lässvårigheter

att hitta texter som passar vad de letar efter.

1.4 Frågeställning

Kan automatiska läsbarhets- och idédensitetsmått användas för att avgöra vilken

text läsare föredrar vid informationssökning?

2 Metod

I studien undersöks vilka texter läsare föredrar för att svara på en sökfråga, detta

undersöks både med hjälp av användarens egna skattningar av olika karaktärsdrag

i texten samt automatiskt beräknade mått. Alla variabler rör relevans relaterat

till sökningen, idédensitet, läsbarhet eller ren textlängd. Texter hämtas ut genom

sökningar på Google, försökspersoner får därefter läsa texterna och svara på frå-

gor om dessa. I analysen jämförs sedan människornas uppskattning med välkända

läsbarhetsmått genom regressionsanalys. Detta svarar på vilka variabler som kan

tänkas vara viktiga.
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2.1 Texturval

Texter hämtas ut från tre olika sökningar med söktjänsten Google, söktermerna

är tänkta att generera texter med olika läsbarhet och är hämtade och översatta

av mig från en studie av Newbold et al. (2010) där de jämförde texters läsbarhet

utifrån olika sökningar via Google. Sökningarna såg ut som följer med sökningen

jag använde i min studie till vänster och sökningen som Newbold et al. (2010)

använde till höger.

• börskrasch (stock market crash)

• råd psykisk sjukdom (mental health care advice)

• fakta ales stenar (stonehenge facts)

Trä�ar utan sammanhängande text samt text som överskred 1500 ord togs bort,

detta för att minimera påverkan från textlängd. Totalt hämtades sju texter per

sökning och rangordnades efter i vilken ordning de presenterats på Google. Navi-

gationslänkar, reklam och bilder togs bort från texterna manuellt.

2.2 Läsbarhetsmått

För alla texter beräknades läsbarhet och idédensitet med LIX, OVIX, NR och LD.

Före beräkning av NR och LD skedde ordklasstaggning med hjälp av verktyget

Granska Tagger [Carlberger & Kann, 1999].

2.3 Försökspersoners textskattning

Alla försökspersoner �ck läsa 7 + 7 texter från två av de tre tillgängliga sök-

ningarna. Innan testets början �ck försökspersonerna svara på en bakgrundsenkät
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med frågor om deras läsförmåga etc., enkäten kan ses i appendix A. Alla 30 för-

sökspersoner var födda i Sverige med svenska som modersmål, ingen hade något

språkhandikapp och alla trodde att de skulle klara testet bra eller mycket bra.

Efter bakgrundsenkäten presenterades försökspersonerna med söktermen som an-

vänts för att hitta texterna som skulle komma, de �ck då svara på hur intressanta

de trodde texterna från denna sökning skulle vara, enkäten för detta kan ses i

appendix B. Därefter presenterades en text i taget från den givna sökningen, i

en ordning så att ingen försöksperson �ck samma följd av texter. Efter varje läst

text �ck försökspersonen svara på en kort enkät om hur de upplevde texten, denna

enkät kan ses i appendix C. De frågor som ställdes om texten rör textens rele-

vans relaterat till sökningen, huruvida texten var lätt att läsa, gick snabbt att läsa

och huruvida den upplevdes som innehållsrik. När de sju texterna från en sökning

lästs igenom �ck försökspersonerna i uppgift att ordna texterna efter vilken text

de helst skulle läsa för att svara på sökfrågan. Denna uppgift presenterades liksom

de andra på papper och kan ses i appendix D.

De textvariabler som behandlades efter varje text; relevans, lättlästhet, snabb-

lästhet och innehållsrikedom (appendix C) är de som senare används för att pre-

dicera försökspersonernas föredragna ordning (appendix D) tillsammans med de

automatiskt beräknade variablerna, de olika läsbarhetsmåtten samt antal_ord.

2.4 Analys

För att kunna analysera samband mellan olika variabler delades texterna in i olika

grupper. En gruppering skapades beroende på textlängd bestående av grupper-

na 150-500 ord, 500-1000 ord samt 1000 eller �er ord. Detta för att undersöka
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textlängdens inverkan på resultatet. En gruppering gjordes efter vilken sökning

texten kommit ifrån, en utifrån vilken rangordning texten haft på Google där den

första icke-exkluderade räknas som 1, i denna gruppering jämförs vilken ordning

försökspersoner velat läsa texterna jämfört med Googles rankning. En gruppe-

ring gjordes också innehållande alla texter. Med hänsyn till de människoskattade

textvariablerna relevans, innehållsrikedom, lättlästhet och snabblästhet samt de

automatiskt skattade beräknade LIX, OVIX, NR och LD tillsammans med anta-

let ord genomfördes regressionsanalys för de olika grupperna i syfte att predicera

den människoskattade ordningen. Utöver detta jämförs också korrelationer mellan

variablerna.
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3 Resultat & resultatdiskussion

Här presenteras och diskuteras resultaten från studien.

3.1 Alla texter

För att få en överblick över alla nedhämtade texter och den data som samlats kring

dem kan vi i tabell 1 se medelvärde och standardavvikelse för de olika textvariab-

lerna. I tabell 2 kan vi se vilka predikatorer som starkast påverkar ordning utifrån

Tabell 1: Beskrivande statistik för alla texter.
LIX OVIX NR LD antal_ord relevans lättläst snabbläst innehållsrikt

Medelvärde 42,000 71,095 1,377 0,520 575,714 4,731 5,302 5,302 4,576
Std-avvikelse 6,804 10,663 0,598 0,032 375,816 1,676 1,479 1,428 1,632

N 21 21 21 21 21 420* 420* 420* 420*
Min 31,00 46,00 ,66 ,44 128 1 1 1 1
Max 51,00 86,00 3,05 ,59 1299 7 7 7 7

* 30 försökspersoner läste 14 texter var = 420 olika skattningar.

en linjär regressionsmodell beräknad med stepwise. Denna predicerar försöksper-

sonernas skattade ordning men kan endast förklara 51,1% av variansen. Den låga

förklaringsgraden kan eventuellt bero på att de olika sökningarna skilde sig så myc-

ket ifrån varandra att försökspersonerna skattade ordning utefter olika kriterier för

varje sökning. Det kan också bero på att de mått och variabler som samlats inte är

tillräckliga för att förklara vilka texter försökspersonerna föredrog. Vi kan i tabell

2 se att försökspersonernas uppfattning av relevans, innehållsrikedom och snabb-

lästhet ser ut att ha en stor påverkan över i vilken ordning de vill läsa texterna.

Vi kan också se att innehållsmåtten NR och LD är de enda automatiska läsbar-

hetsmått med signi�kans. Antalet ord i texten visar sig i modellen vara en bättre

predikator än något av de automatiska läsbarhetsmåtten. Detta kan tänkas peka
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Tabell 2: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler.
B-Koe�cient, Std.-avvikelse. Beta-koe�cient t Sig.

Konstant 12,630 1,240 10,183 ,000
relevans -,423 ,058 -,354 -7,356 ,000
antal_ord -,002 ,000 -,284 -6,082 ,000
innehållsrikt -,313 ,063 -,255 -4,980 ,000
snabbläst -,272 ,057 -,194 -4,799 ,000

NR -,317 ,119 -,0,95 -2,664 ,008
LD -4,708 2,156 -,076 -2,184 ,030

på ett dåligt urval av texter där textkvalitén varierar kraftigt med antalet ord, eller

på att läsbarhetsmåtten lämpar sig dåligt för text-typerna alternativt lämpar sig

dåligt för urvalsgruppen svenska studenter utan lässvårigheter. Det ser ut som om

försökspersonerna föredrar texter som de upplever som innehållsrika, detta stäm-

mer även överens med läsbarhetsmåtten i regressionsmodellen. Om vi konsulterar

korrelationerna i tabell 3 kan vi också se att försökspersonerna upplever innehålls-

rika texter som relevanta och att innehållsrikt ofta verkar innebära många ord.

Utöver det kan vi också se att variablerna snabbläst och lättläst eventuellt mäter

samma sak då de har en väldigt stark korrelation till varandra.

Tabell 3: Korrelationer och signi�kans för alla texter.
LIX OVIX NR LD ordn. relevans lättläst snabbläst innehållsrikt antal_ord

LIX ,022 ,672*** ,030 -,049 ,020 -,132** -,204*** ,104* ,068
OVIX ,022 ,007 -,594*** -,026 ,080 ,013 -,003 ,033 ,057
NR ,672*** ,007 -,083 -,052 -,027 ,037 -,001 ,063 -,150**
LD ,030 -,594*** -,083 -,056 ,019 -,006 -,005 ,032 -,092
ordning -,049 -,026 -,052 -,056 -,635*** -,153** -,041 -,620*** -,419***
relevans ,020 ,080 -,027 ,019 -,635*** ,176*** ,033 ,687*** ,355***
lättläst -,132** ,013 ,037 -,006 -,153*** ,176*** ,798*** ,009 -,322***
snabbläst -,204*** -,003 -,001 -,005 -,041 ,033 ,798*** -,115* -,476***
innehållsrikt ,104* ,033 ,063 ,032 -,620*** ,687*** ,009 -,115* ,481***
antal_ord ,068 ,057 -,150* -,092 -,419*** ,355*** -,322*** ,481*** ,262***

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001
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3.2 Grupperat efter sökning

Det är intressant att titta på och jämföra de olika sökningarna med varandra

då detta kan svara på huruvida resultatet skiljer sig åt mellan olika sökningar

och därigenom kan svara på om det går att hitta en generell lösning på hur man

bäst ordnar texter eller om man måste ta hänsyn till vilken typ av sökning som

genomförs.

Texterna som genererats av de olika sökningarna varierar i karaktär. Sökningen

börskrasch består till stor del av bloggar som behandlar samtida börshändelser,

men det �nns även några kortare texter om Wall Street-kraschen 1929. Sökningen

fakta ales stenar består av texter som beskriver den medeltida fornlämningen

Ales stenar, att ordet fakta �nns med i sökningen ser ut att göra texterna mer

formella. Sökningen råd psykisk sjukdom ger texter som riktar sig till personer med

psykisk sjukdom eller anhöriga till personer med psykisk sjukdom. De är därför lite

enklare skrivna än de andra texterna. Texterna i de olika sökningarna ser alltså

vid en första anblick ut att följa samma mönster som i Covingtons experiment

[Covington, 2008].

För att få en överblick över skillnaden mellan sökningarna kan vi titta på tabell

4, tabell 5 och tabell 6 som visar deskriptiv statistik för de respektive sökningarna.

De två sökningar som var tänkta att vara komplexa (börskrasch & fakta ales stenar)

uppvisar högre LIX-, innehållsrikedom samt OVIX-värde än sökningen råd psykisk

sjukdom. Något oväntat har sökningen börskrasch lägst NR, vilket skulle kunna

förklaras av att �era texter ur den sökningen kommer från bloggar som kan antas

ha mer talspråklig framtoning. Sökningen börskrasch bedöms av försökspersonerna

som den mest svårlästa, innehållsrika och relevanta. Sökningen råd psykisk sjukdom
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anses å andra sidan vara den mest lättlästa, minst innehållsrika och minst relevanta

av de tre sökningarna.

Tabell 4: Beskrivande statistik för sökningen börskrasch.

LIX OVIX NR LD antal_ord relevans lättläst snabbläst innehållsrikt

Medelvärde 42,143 75,571 1,131 0,513 684 4,707 4,779 4,843 4,550
Std-avvikelse 6,623 6,434 0,419 0,007 335 1,486 1,614 1,565 1,385

Min 31,00 64,00 ,66 ,50 280 1 1 1 2
Max 50,00 86,00 2,00 ,52 1106 7 7 7 7
N 7 7 7 7 7 140 140 140 140

Tabell 5: Beskrivande statistik för sökningen fakta ales stenar.

LIX OVIX NR LD antal_ord relevans lättläst snabbläst innehållsrikt

Medelvärde 43,286 77,571 1,636 0,499 561 5,050 5,550 4,486 4,814
Std-avvikelse 5,489 3,750 0,405 0,031 368 1,602 1,436 1,437 1,741

Min 33,00 73,00 1,11 ,44 181 1 1 1 1
Max 51,00 82,00 2,32 ,53 1210 7 7 7 7
N 7 7 7 7 7 140 140 140 140

Tabell 6: Beskrivande statistik för sökningen råd psykisk sjukdom.

LIX OVIX NR LD antal_ord relevans lättläst snabbläst innehållsrikt

Medelvärde 40,571 60,143 1,363 0,550 482 4,436 5,579 5,579 4,364
Std-avvikelse 7,863 10,198 0,780 0,026 396 1,871 1,230 1,145 1,727

Min 31,00 46,00 ,67 ,52 128 1 1 2 1
Max 50,00 80,00 3,05 ,59 1299 7 7 7 7
N 7 7 7 7 7 140 140 140 140
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I tabell 7 som visar regressionsmodellen för sökningen börskrasch kan vi se re-

levans, OVIX och NR som predikatorer för ordning. antal_ord �nns inte med i

denna modell vilket kanske kan förklaras med att texterna är relativt jämnlånga.

Modellen för sökningen börskrasch kan endast förklara 34,2% av variansen. Den

låga förklaringsgraden är problematisk och kan eventuellt delvis förklaras med att

antalet texter och försök är för få för att ge tillräcklig data eller att variationen

är så pass stor att inga starka mönster kan påvisas. Det kan dock tolkas som att

OVIX och NR i brist på skillnad i textlängd till viss del kan förklara den före-

dragna ordningen. Relevans är den starkaste predikatorn även för sökningen råd

Tabell 7: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler i sök-
ningen börskrasch.

B-Koe�cient, Std.-error. Beta-koe�cient t Sig.
Konstant 13,557 1,713 7,915 ,000
relevans -,439 ,099 -,325 -4,447 ,000
OVIX -,086 ,025 -,275 -3,372 ,001
NR -,892 ,389 -,186 -2,295 ,023

psykisk sjukdom vilket vi kan se i tabell 8. Här kan vi även se att antal_ord och

innehållsrikedom �nns med. Sökningen är också den med störst skillnad i textlängd

mellan de olika texterna. I tabell 9 som visar regressionsmodellen för sökningen

Tabell 8: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler i sök-
ningen råd psykisk sjukdom.

B-Koe�cient, Std.-avvikelse. Beta-koe�cient t Sig.
Konstant 7,744 ,287 26,960 ,000
relevans -,434 ,078 -,405 -5,597 ,000
antal_ord -,002 ,000 -,358 -5,636 ,000
innehållsrikt -,216 ,092 -,186 -2,359 ,020

fakta ales stenar kan vi se samma predikatorer som för råd psykisk sjukdom dvs,

innehållsrikt, antal_ord samt relevans, fast i en ny ordning och med snabblästhet
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som sista variabel. Regressionsmodellerna för de olika sökningarna fakta ales ste-

Tabell 9: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler i sök-
ningen fakta ales stenar.

B-Koe�cient, Std.-avvikelse. Beta-koe�cient t Sig.
Konstant 10,670 ,688 15,500 ,000

innehållsrikt -,469 ,098 -,405 -4,794 ,000
antal_ord -,002 ,000 -,309 -4,130 ,000
relevans -,378 ,105 -,301 -3,594 ,000
snabbläst -,285 ,093 -,204 -3,082 ,002

nar och råd psykisk sjukdom kan förklara ca 65% av variansen för vardera sökning.

Den skillnaden vi kan se i förklaringsgrad mellan sökningarna fakta ales stenar och

råd psykisk sjukdom på ena sidan med 65% av variansen förklarad och sökningen

börskrasch med 34% kan eventuellt förklaras av att sökningen innehåller texter med

något lägre skillnad i textlängd eller av någon annan del i textens karaktär eller

hur den upplevdes av försökspersonerna. I tabell 10 kan vi se en regressionsmo-

dell för sökningarna med starkast förklaringsgrad (råd psykisk sjukdom och fakta

ales stenar). I denna modell kan vi se att OVIX tagits med som predikator och

Tabell 10: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler i
sökningarna fakta ales stenar och råd psykisk sjukdom.

B-Koe�cient, Std.-avvikelse. Beta-koe�cient t Sig.
Konstant 8,068 ,607 13,295 ,000

innehållsrikt -348, ,067 -,303 -5,173 ,000
relevans -,388 ,064 -,341 -6,054 ,000
antal_ord -,002 ,000 -,301 -6,215 ,000
snabbläst -,168 ,062 -,109 -2,718 ,007
OVIX ,16 ,006 ,094 2,582 ,010

att ett högt OVIX-värde antyder att försökspersonerna inte vill läsa texten. Den

sammanslagna modell har en förklaringsgrad av 63,4% vilket är väldigt nära de

individuella sökningarnas förklaringsgrad på 65% och märkbart högre än modellen
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med alla sökningar inkluderade (51,1%).

3.3 Grupperat efter antalet ord

I detta kapitel är texterna grupperade i tre grupper, texter med 128-500 ord, 500-

1000 ord och 1000 eller �er ord. I tabellerna 11, 12 och 13 kan vi se beskrivande

statistik för de olika grupperna. Av 21 texter innehöll 12 stycken 128-500 ord, 5

stycken i 500-1000 ord och 4 texter innehöll 1000 ord eller �er. Vi kan se att för-

sökspersonerna ser ut att föredra de längre texterna som de ser som innehållsrika.

Tabell 11: Beskrivande statistik för texter innehållande 128-500 ord
LIX OVIX NR LD antal_ord ordning relevans lättläst snabbläst innehållsrikt

Medelvärde 41,4 72,2 1,41 0,523 285,5 4,542 4,458 5,767 5,917 4,088
Std-avvikelse 7,40 10,0 0,53 0,04 109,69 1,87 1,676 1,166 1,055 1.1643

N 12 12 12 12 12 240 240 240 240 240
Min 31,00 46,00 ,66 ,44 128 1 1 2 2 1
Max 51,00 82,00 2,32 ,59 488 7 7 7 7 7

Tabell 12: Beskrivande statistik för texter innehållande 500-1000 ord
LIX OVIX NR LD antal_ord ordning relevans lättläst snabbläst innehållsrikt

Medelvärde 43,0 65,4 1,35 0,52 804,4 3,99 4,51 4,46 4,4 4,73
Std-avvikelse 6,42 9,69 0,86 0,011 167,762 1,962 1,661 1,749 1,518 1.34

N 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100
Min 31,00 51,00 ,76 ,51 533 1 1 1 1 2
Max 48,00 77,00 3,05 ,54 992 7 7 7 7 7

Tabell 13: Beskrivande statistik för texter innehållande 1000+ ord
LIX OVIX NR LD antal_ord ordning relevans lättläst snabbläst innehållsrikt

Medelvärde 42,5 75,0 1,31 0,515 1156,75 2,375 5,825 4,963 4,588 5,85
Std-avvikelse 5,06 11,05 0,31 0,021 108,615 1,529 1,199 1,409 1,366 1.148

N 4 4 4 4 4 80 80 80 80 80
Min 35,00 57,00 ,78 ,49 1012 1 1 1 1 2
Max 49,00 86,00 1,58 ,54 1299 6 7 7 7 7
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I tabell 14 kan vi se vilka predikatorer som tagits med för texterna innehållande

128-500 ord. Intressant är att LD har tagits med som en predikator då det antyder

att den skulle kunna användas för att föreslå texter inom detta textlängdsintervall.

Regressionsmodellen för gruppen 128-500 ord kan förklara 47,9% av variansen.

Tabell 14: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler i
texter innehållande 120-500 ord.

B-Koe�cient, Std.-error. Beta-koe�cient t Sig.
Konstant 11,063 1,175 9,416 ,000
relevans -,310 ,078 -,278 -3,958 ,000
antal_ord -,005 ,001 -,277 -4,508 ,001
innehållsrikt -,265 ,080 -,233 -3,290 ,001

LD -5,182 2,204 -,112 -2,351 ,020

I tabell 15 kan vi se predikatorerna för ordning bland texter innehållande 500

till 1000 ord, här ser vi att LIX-värdet har tagits med. Dessutom verkar antal_ord

i denna grupp ha motsatt e�ekt i förhållande till andra grupper. Detta kan an-

tyda att texterna i denna grupp som innehöll många ord har upplevts att vara

krångligare skrivna och innehålla mindre information. I tabell 12 på sidan 19 kan

vi också se att texterna i denna grupp sett utifrån medelvärde har höga LIX-

värden och låga OVIX-värden vilket kanske är en kombination om upplevs som

dålig av försökspersonerna. Texterna verkar alltså innehålla långa meningar med

långa ord, med mycket ordrepetition (låg ordvariation). Regressionsmodellen för

gruppen 500-1000 ord kan förklara 54,6% av variansen.
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Tabell 15: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler i
texter innehållande 500-1000 ord.

B-Koe�cient, Std.-avvikelse. Beta-koe�cient t Sig.
Konstant 1,189 1,547 ,769 ,444
relevans -,470 ,101 -,398 -4,655 ,000
antal_ord ,004 ,001 ,304 4,501 ,000

LIX ,081 ,025 ,266 3,317 ,001
innehållsrikt -,307 ,118 -,210 -2,602 ,011

I tabell 16 kan vi se regressionsmodellen för texter innehållande �er än 1000

ord. Här kan vi se att ingen av de automatiska läsbarhetsmåtten tagits med istället

�nns endast lättlästhet och relevans med som predikatorer. Att lättlästhet �nns

med som predikator kan kanske förklaras med att det rör sig om långa texter

och vi kan anta att det blir viktigare för läsaren att den är välskriven ju längre

texten är. Regressionsmodellen för gruppen 1000 eller �er ord kan förklara 37,9%

av variansen.

Tabell 16: Regressionsmodell som predicerar föredragen ordning givet textvariabler i
texter innehållande 1000 eller �er ord.

B-Koe�cient, Std.-avvikelse. Beta-koe�cient t Sig.
Konstant 6,991 ,742 9,420 ,000
lättläst -,559 ,100 -,515 -5,597 ,000
relevans -,316 ,117 -,248 -2,697 ,009
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4 Diskussion

Med utgångspunkt i frågeställningen Hur korrelerar olika läsbarhets- och idédensi-

tetsmått med varandra samt relevans och hur kan man använda detta för att hitta

lättlästa texter. kan vi i tabell 3 på sidan 14 se två signi�kanta korrelationer mellan

läsbarhets- och idédensitetsmått. En positiv korrelation mellan läsbarhetsmåttet

LIX och idédensitetsmåttet NR samt en negativ korrelation mellan läsbarhetsmåt-

tet OVIX och idédensitetsmåttet LD. Inget av de automatiska måtten korrelerar

signi�kant med försökspersonernas skattade relevans.

Alla läsbarhetsmått �nns med i någon regressionsmodell vilket antyder att de

alla har någon form av koppling till vilka texter försökspersonerna vill läsa. Det är

mycket möjligt att olika mått passar bättre för olika typer av texter och att man

vid en sökning därför måste ta hänsyn till vilken typ av text man söker efter.

Antalet ord i en text ser ut att vara en mycket bra indikator på hur relevant och

innehållsrik den upplevs av försökspersonerna i studien. Att långa texter verkar

upplevas som relevanta av försökspersonerna kan bero på att det rör sig om just

studenter som är vana att ta in mycket information och gör det med enkelhet. Vi

kan anta att detta förhållande inte blir lika stark hos personer med lässvårigheter

då långa texter kan upplevas alldeles för tunglästa. Antalet ord verkar också va-

ra starkt korrelerat till hur försökspersonerna skattade textens innehållsrikedom

vilket skulle kunna göra variabeln över�ödig, kanske hade innehållsdensitet varit

ett bättre ord. Det är också just densitet som de automatiska idédensitetsmåtten

mäter.
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4.1 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet

Studien bortser ifrån många delar som normalt förekommer vid en sökning efter

information på internet. Sökträ�arna presenteras i studien var för sig som full-

ständiga texter där allt annat på sidan såsom länkar och bilder har tvättats bort.

Detta ger lägre ekologisk validitet vilket innebär att främst försökspersonernas re-

levansskattning kan se annorlunda ut i denna studie mot hur den skulle se ut vid

en verklig sökning. Det ökar dock reliabiliteten för de skattade textvariablerna då

det neutraliserar den störande påverkan som bilder och annat borttvättat skulle

kunna ha på försökspersonernas textskattning.

Försökspersonerna har inte utformat sökfrågan själva och har sannolikt ingen

intention att söka på just det som presenteras, detta gör att deras uppgift att

bedöma textens relevans kopplat till sökfrågan blir något abstrakt. De måste alltså

själva gissa sig fram till varför någon sökt på den givna sökfrågan och försöka

bedöma svarens relevans utifrån detta, något som sänker validiteten för denna

fråga.

Enkäterna är skapade för denna studie och det är inte säkert att alla frågor

mäter precis det som önskas. Snabbläst och lättläst korrelerar t.ex. väldigt kraftigt

med varandra samt med antalet ord i texten vilken kan antyda att nyanser i texten

går förlorad till förmån för en bedömning av textlängd.

Resultatet är sannolikt inte generaliserbart till andra urvalsgrupper än studen-

ter. Det är också svårt att uttalas sig om huruvida en riktig informationssökning

skulle generera samma resultat. De samband vi kan se mellan de automatiska läs-

barhetsmåtten kommer dock sannolikt att vara relativt lika om man söker på andra

texter, men det krävs �er texter och sökningar för att uttalas sig säkert om detta.
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5 Slutsats

I studien ser antalet ord i texten ut att vara det bästa sättet för att predicera

föredragen textordning där försökspersonerna ser ut att föredra långa texter. För-

hållandet omvänds dock på vissa texter, detta verkar röra texter som har högt

LIX-värde och eller lågt OVIX-värde. Upplevd innehållsrikedom verkar vara den

skattade variabel som försökspersonerna främst utgick ifrån tillsammans med rele-

vans när de valde textordning. LIX är det enda automatiska måttet som korrelerar

signi�kant med innehållsrikedom, LIX i sin tur korrelerar med idédensitetsmåttet

NR. Läsbarhetsmåttet OVIX korrelerar med idédensitetsmåtten LD. Alla mått

har tagits med i någon regressionsmodell, det antyder att alla säger någon om hur

en text upplevs av försökspersonerna.

Det ser ut att vara möjligt att förbättra sökning efter texter med hjälp av de

automatiska läsbarhets- och idédensitetsmått som testats, kanske i kombination

av det enklare måttet textlängd (antal ord). Det är sannolikt också relevant att ta

hänsyn till vad syftet med informationssökningen är.

5.1 Framtida forskning

Studier med �er texter och �er sökningar skulle ge bättre förståelse och möjlighet

att se nyanser i olika texttyper och längder vilket skulle kunna göra en eventuell

modell för omordnande av texter vid sökning bättre. Studier med andra urvals-

grupper skulle bidra med mer kunskap om skillnader mellan olika urval, exempel-

vis personer med olika typer av läs- eller språksvårigheter.En vidareutveckling och

kvalitetssäkring av metod och enkäter skulle stärka både detta resultat och andra

som kan tänkas bygga vidare på det. Det kan vara intressant att gå närma sig
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förfarandet vid en äkta sökning genom att t.ex. låta hemsidor presenteras som de

är tänkta, dvs utan att tvätta dem eller genom att presentera en länklista med

excerpt (som på Google) och låta försökspersonerna välja i vilken ordning de vill

läsa texterna både före de läst texterna, utifrån länklistan, och efter, utifrån vad

de ansåg om texten de läste. Det kan även vara intressant att undersöka andra

automatiska mått samt försöka isolera olika variablers e�ekt på huruvida texten

föredras, t.ex. textlängd som i denna studie ser ut att vara en väldigt e�ektiv

indikator på detta.
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A Appendix bakgrundsenkät

FP: Sökning 1: Sökning 2:
___________________________________________________________________________

Fyll i nedan!

Man ____   Kvinna ____

Ålder ___________

Utbildning/yrke ______________________________________

Termin ______

Jag läser mycket akademiska texter, skönlitteratur, bloggar, nyheter etc.
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag förstår svenska mycket bra
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag tycker att det är roligt att läsa
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag brukar förstå vad jag läser
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag läser långsamt
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag har lätt för att läsa
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag tycker det är ansträngande att läsa
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

28



B Appendix enkät intresse för sökterm

FP: TextID:
___________________________________________________________________________
___________________________

Jag tror att sökningen kan ge resultat jag finner intressanta
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7
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C Appendix enkät för textvariabler

Jag upplever att texten innehåller relevant information relaterat till sökningen

Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag tycker att texten är lätt att läsa
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7
   
Jag upplever att texten går snabbt att läsa           
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7

Jag upplever texten som innehållsrik
Håller inte alls med                                                  Håller helt med
1 2 3 4 5 6 7
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D Appendix enkät för ordnande av texter

Ange i vilken ordning du skulle vilja läsa texterna för att svara på sökfrågan
(Skriv ett nummer 1-7 på varje text)

Övriga kommentarer:

Tack för din medverkan!
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