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Att fatta svårigheten djupt, det är det svåra. 
Ytligt fattad förblir den nämligen en svårighet. Den måste 

rivas ut med rötterna; och detta betyder att man måste börja 
tänka på dessa ting på ett nytt sätt. Förändringen är t.ex. lika av
görande som förändringen från det alkemiska till det kemiska 
tänkesättet. - Det är det nya tänkesättet som är så svårt att förstå. 

Är det nya tänkesättet fastslaget så försvinner de gamla pro
blemen; ja, det blir svårt att igen fatta dem. De sitter nämligen i 
uttryckssättet, och i.klär man sig ett nytt uttryckssätt, klär man av 
sig de gamla problemen med den gamla dräkten. 

Ludwig Wittgenstein 
Särskilda anmärkningar 





Förord 

Den här boken bygger på ett föredrag som jag höll under Bam
boksdagarna i Gävle den 11-12 maj 1989. Titeln, Index eller 
intresse?, är flertydig. För det första syftar den på diskussionen 

forskare emellan om vilka perspektiv på och definitioner av 
fenomenet läsbarhet som är de mest rimliga och fruktbara. För 
det andra refererar titeln till det avgörande somt ex lärare och 
bibliotekarier står inför när de skall motivera barn och ungdomar 
till läsning och förse dem med lämplig lektyr. Och för det tredje 

avses de överväganden en adaptör har att göra när han griper sig 
an uppgiften att anpassa en text till en viss mottagargrupp. 

Förutom att behandla dessa tre ämnen syftar boken till att för 
en svensk publik presentera internationell forskning om läsbar
het och adaptation. Flera av de väsentliga forskningsinsatser 
som kommer att redovisas saknas i de översikter som med 

jämna mellanrum publiceras på det svenska språket. Förelig

gande arbete kan därför tjäna som ett komplement till tidigare 
genomgångar av litteraturen på området. Härav följer dessutom 

att jag inte haft ambitionen att vara heltäckande. Den fullständi

gare bilden får läsaren genom att ta del också av andra forsk
ningsöversikter och originalstudier. 

Ett annat ärende med boken har varit att presentera ett alter
nativt grundläggande perspektiv och en begreppsapparat som 
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kan vara användbar när man som forskare eller praktiker talar 
om eller arbetar med problemet böckers läsbarhet 

Jag har eftersträvat ett framställningssätt som skall vara 
begripligt för lekmän. Det är dock min förhoppning att även 
specialister på området kommer att ha något utbyte av skriften. 
För att förhöja nyttjarvärdet hos boken har jag även bifogat en 
litteraturförteckning, där de arbeten som åberopats i notappa
raten finns förtecknade. 

Flera personer och institutioner har underlättat mitt arbete 
med boken. Jag vill tacka: 

• Christina Brage, Inger Karlsson och övrig personal vid 
Tema-biblioteket och Humanistiska biblioteket vid universitetet i 
Linköping för att de välvilligt och framgångsrikt bistått mig i ar

betet med att inventera forskningen på området, 

• Elisabet Kihlberg som kompetent kommunicerat med bok
handlare och bokförlag världen över och införskaffat den grund

läggande litteratur som krävts för arbetet, 

• Åsa Svensson, övrig personal och barnen på dagiset "211: 
an" som låtit mig få inblickar i hur barnlitteratur brukas i den 
svenska vardagen, 

• Gunnlög Märak som lämnat värdefulla synpunkter på ma
nuset och bidragit med entusiasm inför och stora kunskaper om 
barnlitteratur och bamlitteraturforskning, 

• Per-Anders Forstorp som läst manuset och delat med sig av 
sina djupa insikter i bl a den etnografiska läsforskningen, 
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• Forskningsrådsnämnden som med anslag möjliggjort utgi
vandet av serien Forskning och svenskundervisning. 

Linköping, juni 1989 

Cai Svensson 
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KAPITEL 1 
******************************************* 

Prolog 

Bakgrund 

Följande tre små scener ur den svenska verkligheten får exem

pliliera några huvudteman i den kommande framställningen: 

Scen 1: Vi befinner oss på förortsdagiset "171: an". (Nu för 
tiden har man nummerbeteckningar på förskolorna i stället för 
namn som "Solglimten", "Gläntan" eller "Pysslingen". Verk

samheten blir väl mer lättadministrerad då kan tänka.) Det är 

sagoläsningsstund efter maten. En mamma smyger in med sitt 

barn, Matilda, 2 år, och de båda sätter sig i soffhörnan med de 

andra och lyssnar. Fröken som läser sitter på soffbordet vänd 
mot de tio barnen i soffan. Boken hon läser ur, Hattstugan av 
Elsa Beskow, håller hon i knäet rättvänd mot barnen och upp 
och ner för sig själv. Hon läser texten, inväntar rimorden från 
barnen och kommenterar bilderna. För ett ögonblick får man ett 
intryck av att en samling barn fixerar en TV-skärm; men bara för 

ett ögonblick. Snart har scenen förändrats. Barnen ställer frå

gor, kommenterar och gör tillägg utifrån egna erfarenheter. Allt 
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tas upp välvilligt av fröken som väver in bidragen i berättelsen 
och även anknyter inslag i texten till händelser som barnen upp
levt. Efter en stund vill Richard, 3 år, läsa. Han tar boken och 
försöker imitera frökens läsning. De övriga barnen lyssnar till 
en början tålmodigt men sedan allt otåligare. Mest otålig synes 
den kvardröjande mamman vara. Slutligen tar fröken över igen 
och avslutar sagostunden. Mamman förefaller irriterad och väd
rar sitt missnöje över att fröken vanställt en barnboksklassiker 
genom att inte läsa vad som stod i texten. Ja, hon hade till och 
med ändrat vissa ord som barnen skulle rimma på! Fröken ser 
olycklig ut och försöker förklara att texten är för svår för barnen 
och därför måste ändras på vissa punkter. Så gör man alltid när 
man läser, säger hon. Mamman går, och fröken blir utsatt för ett 
indianöverfall. 

Scen 2: Patrik i årskurs sju sitter på en bänk i ett hörn av 
skolgården. Han är djupt försjunken i en tjock bok. Den rast

vaktande svenskläraren närmar sig och häpnar över synen. Den 
läsande eleven har gjort sig känd som en notorisk icke-läsare 
och har ägnats mycken uppmärksamhet av speciallärare och 
andra. Boken visar sig vara en manual till en persondator av 
samma typ som skolan använder i sin undervisning. Patrik har i 
likhet med många av sina skolkamrater just fått en egen dator 
hemma. Han talar entusiastiskt till svenskläraren och dis
kuterar initierat de teknikaliteter som avhandlas i instruktions
boken. Uppe på lärarrummet igen kontaktar svenskläraren mat
te- och NO-lärarna och ber att få låna ett exemplar av manualen. 
Man skall ju bevars läsa samma lektyr som sina elever för att om 
möjligt hitta fram till deras våglängd! Väl hemkommen och 

nersjunken i läsfåtöljen finner han att manualen är nära nog 
oläslig med sina många fackuttryck och komplicerade menings
byggnad. Han begriper ingenting! 

16 



Scen 3: Dagens nummer av morgontidningen ligger uppslaget 
på frukostbordet. En artikelförfattare har där redovisat sina erfa

renheter av ytterligare en av dataålderns innovationer, ett pro

gram för utvärdering av läsbarheten hos skrivna texter. Han har 
prövat programmet på en text av Strindberg och fått rådet att 
använda vanligare ord och kortare meningar! 

Av dessa tre scener kan vi som lärare, bibliotekarier och 

forskare ha åtskilligt att lära. Som förskoleinteriören får exemp
lifiera är sagoläsning inte någon envägskommunikation för 

"överförandet" av den innebörd som "finns i texten". I stället 
bär den prägeln av en "samarbetsförhandling" där fröken och 
barnen gemensamt efter ett intensivt utbyte når fram till en delad 

innebörd. Under regelbundna interaktioner av denna valör lär 

sig barnen åtskilligt som är oundgängligt för den senare läs
inlärningen och förmågan och viljan att läsa skönlitteratur. Så 
tillägnar de sig t ex tillvägagångssätt för att hantera texter, t ex 

skönlitterära sådana, som saknar omedelbar förankring i verk
lighetens här och nu, s k dekontextualiserade texter. De lär sig 
då bl a att mer uppmärksamma själva skrifträckan och att aktu
alisera bakgrundskunskaper och särskilda konventioner för litte
raturtolkning. De har i dagisfröken en mönstergill modell av en 
läsare som på ett förebildligt sätt utför de olika momenten i 

läsaktiviteten. De åtnjuter desslikes en vägledning i det litterära 
mediet som innebär att de görs uppmärksamma på väsentligheter 

av såväl strukturell som innehållslig art. Och de får texten på ett 
naturligt sätt adapterad för sig efter de intressen och behov som 
dagisfröken mer eller mindre oreflekterat urskiljer och ger akt på 
i den autentiska livsströmmens kommunikationssituationer. Bar
nen erövrar grundförutsättningarna för litterärt meningsska
pande inte som ett led i ett pedagogiskt program i snäv mening 
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utan som ett inslag i naturlig mänsklig samfärdsel. 
Den klokhet som kan inhöstas ur verklighetsfragmentet om 

icke-läsaren Patrik företer ett visst syskontycke med det nyss 

yttrade. Ett barn eller en ungdom som medges erfara att läs

ning är en aktivitet som är mänskligt meningsfull, som har med 
verklighetsäkta intressen och mål att skaffa, som adderar något 

till ens liv, har förutsättningar att utveckla ett livslångt intresse 
för läsning av många olika slag. Entusiasm för och sakkunskap 

om ett ämne sätter läsare i stånd att bemästra skriftalster som 

enligt reguljärt läsbarhetstänkande borde ligga utom räckhåll för 
dem. 

Den avslutande scenen får åskådliggöra ett par tendenser som 

nutilldags är legio i flerfaldiga sammanhang. överförenklat och 
renodlat tänkande formaliseras till dataprogram för ett eller annat 
ändamål och görs bekvämt tillgängliga för en och var. Steget 

från bruk till missbruk är inte heller här långt. Program för läs
barhetsberäkningar av texter är i första hand avsedda för kurser 
(och dylikt) i produktion av begripligt icke-litterärt skriftspråk; 

eller så borde i alla händelser vara fallet. Att reducera bedöm
ningen av litterära verk till en fråga om ovanligheten hos ord 

eller längden på meningar är naturligtvis både löjeväckande och 
kränkande mot verkens konstnärliga integritet. Inga texter vare 
sig litterära eller andra bör produceras under ett mekaniskt till

lämpande av sådana simplicistiska antaganden, och "svårighe

ter" i autentiska litterära texter bör inte utmönstras utan hanteras 
på det sätt som scen nummer 1 från förskolan demonstrerar. 

Det infonnationsteknologiskt influerade läsbarhetstänkandet 
är helt uppenbart baserat på överföringsmetaforen. Denna segli
vade och lockande tankemodell innebär att kommunikation mel

lan människor förvrängs till ett enkelt översändande av ett bud
skapspaket. "Informationen" eller "budskapet" överförs från 

sändaren till mottagaren, och ett grundläggande antagande är då 
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att det är samma permanenta innebörd som "transporterats". Om 
budskapet inte når mottagaren i den form som det avsändes av 
sändaren, härleder sig detta ur något som kallas "störning". 
Tryckfel, för små bokstäver etc benämns "formstörning", 
medan svåra ord och långa meningar omtalas som "stilstör

ning".1 

Det förrädiska med denna syn på kommunikation är att den 

underskattar eller negligerar den mänskliga samfärdselns karak
tär av samarbete och handling. Den utslagsgivande betydelsen 

av situationella faktorer och bakgrundskunskaper erkännes inte 
heller till fullo. Vad som kallas "budskapet" finns inte objektivt 
åtkomligt i "kommunikationssignalerna", dvs krumelurerna på 
papperet eller ljudvågorna i luften, utan de konstrueras med 

hjälp av signalerna och kanske främst situationen och bak
grundskunskapema. Sagoläsningssituationen på dagis kan fak

tiskt uppfattas som prototypisk i detta hänseende. 
Därtill är överföringstänkandet grundat i ett reduktionistiskt 

variabel- och komponentresonemang. Detta följer av det ovan 

sagda. Tar man inte i beaktande t ex ett litterärt verks samtliga 
aspekter utan endast ett par av de mest lättformaliserade, och 
bortser man från det sammanhang i vilken texten mottages samt 
de egenskaper som utmärker läsaren har man gjort sig skyldig 
till en otillåtlig förenkling. Man har förfallit till reduktionism. 
Och det är kanske alldeles särskilt olyckligt när vi har att göra 
med konstnärliga produkter och litteraturpedagogik. 

Ärende och disposition 

Som bokens titel i någon mån antyder skall framställningen inte 
i främsta rummet ägnas åt en diskussion av läsbarhetsindex och 
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läsbarhetsberäkningar i gängse mening och som sådana utan 
mera åt att överväga alternativa åskådningssätt som vuxit sig 

starka under de senaste decennierna och den förnyade kritik mot 

läsbarhetsformlerna som därmed kommit att framföras. Dessa 
färska infallsvinklar har sina grundvalar inte allenast i barnlitte
raturforskning och läsforskning utan även i sociologi, etnografi, 

utvecklingspsykologi och empirisk litteraturvetenskap i allmän
het. Man skulle kunna våga påståendet att barnboksforskningen 

i denna bemärkelse långsamt är i färd med att utvecklas i tvärve

tenskaplig riktning. Och därmed har det blivit möjligt och legi
timt att "ta barnens perspektiv" under anläggandet av en helhets

syn. 
Denna art av forskning utmärks av ett pregnantare aktgivande 

på faktorer som: 

• den helhet, vilka de sociokulturella inflytelserna över barns 
utveckling utgör, 

• barns tidigare bekantskap med och känslomässiga engage
mang i material och sakinnehåll (=materialets mått av mänsk
lig meningsfullhet), 

• barns tidigare bekantskap med typ av uppgift i undervisnings

eller forskningssituation etc.2 

Vad man alltså tar sig före i denna tradition är att betrakta barns 
läsande från synpunkten av att den oundkomligen är inflätad i en 

större helhet som utgör deras sociokulturellt och sociohistoriskt 
grundade verklighet. Därtill tar man följaktligen också, inte en

dast vad som understundom brukar karaktäriseras som, "barnens 
perspektiv" utan därtill ett mer holistiskt perspektiv under aktgi

vande på kontextuella element. 
Mitt ärende med denna lilla skrift är, mer specifikt uttryckt: 
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• att presentera, problematisera och diskutera läsbarhetsform
ler som ett redskap för reduktionistisk komponentanalys, 

• att i någon mån systematisera och bringa formell reda i den 
kritik som framförts mot läsbarhetsformlema och de bakom
liggande antagandena, 

• att därvid utförligt och konkret relatera ett antal empiriska 

studier av formlernas brister och begränsningar, 
• att teckna konturerna till en alternativ syn på läsbarhets prob

lematiken samt 
• att dra ut konskvensema av denna forskningsgenomgång för 

uppfostran, undervisning och forskning. 

Framställningen är sålunda organiserad att jag nu närmast 
övergår till att något lite beröra ett antal reguljära studier om 
texters och barnböckers läsbarhet. I det sammanhanget kom
mer jag att redovisa några invändningar av såväl gängse som 
mer osedvanlig sort. Därefter ger jag mig i kast med att pre

sentera ett antal empiriska studier av läsbarhetsformlemas brister 
och begränsningar. I det avsnittet söker jag driva tesen att en 
boks läsbarhet i eminent grad är betingad av ovan bemälda in

flytelser, och att flera av dessa är åtkomliga för skärskådande 
enkom medelst empiriska läsarundersökningar. Ett antal exem
pel ges då på forskningsinsatser av denna valör. Ja, det kommer 

rent av att visa sig att läsförståelse och läsintresse kan påverkas 

negativt om texter produceras eller adapteras med utgångspunkt 
i traditionella läsbarhetsberäkningar! För att sätta de presente

rade resultaten i ytterligare relief följer ett avsnitt om barns läsin

tresse enligt senaste rönen. I kapitlet därpå eftersinnas konsek
venserna av vårt resonemang för uppfostran, undervisning och 
forskning. Slutligen summeras hela framställningen kortfattat. 
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KAPITEL 2 
******************************************* 

Barnböcker och läsbarhet 

Läs barhetsf ormler 

För att utröna huruvida ett stycke text är läsbart för en viss 

grupp av läsare finns flera tillvägagångssätt tillstädes: 

• Man kan gissa eller uppskatta med hjälp av erfarenhet och 

återkoppling från läsare. 
• Man kan utnyttja ett test eller en läsarundersökning. 

• Man kan använda läsbarhetsfonnler. 

Den första möjligheten är osäker, medan den · andra är tids

ödande och besvärlig. Enligt läsbarhetsforskarna är den tredje 
möjligheten något av en kompromiss mellan de båda andra. 
Snabbt och relativt säkert kan man med hjälp av läsbarhets

formler predicera den framgång en bestämd läsargrupp kom

mer att ha med en bestämd text. 

I en artikel från senare år1 som ger en översikt över de vik

tigaste läsbarhetsformlema och deras historiska bakgrund lyfts 
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följande definition av "läsbarhet" fram som den "klassiska": 

I vidaste bemärkelse är läsbarhet summan av alla de element (in
klusive sambandet dem emellan) i ett givet stycke tryckt mate
rial som påverkar den framgång som en grupp läsare har med 
den. Framgången är den utsträckning i vilken de förstår den, lä
ser den med optimal hastighet och finner den intressant (min 

övers.).2 

Härav anses följa att läsbarhetens huvudfunktioner är: 

• läsligheten hos det tryckta materialet, inklusive typografi och 
layout; 

• lättlästheten som beror på intressevärdet eller det estetiska 
värdet hos det skrivna, 

•förståelsen som beror på stilistiska faktorer. 

Det är förvisso ingen överdrift påstå att det är den tredje av 
dessa funktioner som kommit att dominera läsbarhetsberäk

ningarna. Dock är intressant notera att intressevärdet och det 
estetiska värdet av ett par framstående forskare på området klart 
omnämns som relevanta i sammanhanget. Detta till trots har 

dessa faktorer på det hela taget negligerats till förmån för mer 

"objektiva" variabler. Vi ser tillika att läsligheten betraktas som 
en aspekt av det överordnade begreppet läsbarhet. I den tidigaste 
forskningen på fältet har man långt ifrån alltid hållit dessa båda 

begrepp isär, något som numera anses alldeles oundgängligt. 
Läsbarhetsforrnler är en förhållandevis ung företeelse, som 

tilldanades så sent som på 1920-talet. Om vi bortser ett antal 

insatser som hade delvis andra syften än att direkt bidra till 

läsbarhetsforskningen, t ex alfabetiseringsverksamhet,3 är det 
väsentligen två pionjärer om bör nämnas: amerikanerna 
Sherman och Kitson. Den förre, som aldrig själv arbetade fram 
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någon regelrätt formel, presenterade redan under 1890-talet tan
kar som senare kom att utnyttjas i arbetet med att utforma 
läsbarhetsformler: 

• korta meningar påverkar förståelsen av skrivet språk, 

• urvalsmetoder (sampling) bör utnyttjas i stället för bedöm
ning av hela verk, 

• utvecklingen mot ökad läsbarhet hos det moderna skrift

språket har att göra med påverkan från talspråket ("skriv som 
du talar"), 

• läsaren måste erkännas som väsentlig i sammanhanget.4 

Inte heller Kitson utarbetade någon läsbarhetsformel. Han 
beräknade dock läsbarheten hos ett antal tidningar med ledning 

av ordlängd (mätt i antalet stavelser) och meningslängd.5 Just 
dessa båda faktorer konstituerar f.ö. den hittills mest fram
gångsrika läsbarhetsformeln, Fleschs lättlästhetsformel (se 
nedan). Dessutom underströk även Kitson läsarens betydelse, 
när har hävdade att psykologiska skillnader (smak och intres
se) är faktorer som påverkar läsbarhetsproblematiken. 

De första regelrätta läsbarhetsformlerna utarbetades med av
seende på barnlitteratur. Fram till 1950-talet presenterades åt

minstone 25 sådana formler. 6 De mest kända och framgångs
rika formlerna har annars gällt utvärdering av skrifter för vuxna. 
Av 27 olika formler med denna inriktning som har publicerats 
mellan 1934 och 1973 är det kanske Dales & Challs, 7 Fleschs 8 

och Frys, 9 som är de mest välkända och utnyttjade, inte minst i 
barnbokssammanhang (trots att de egentligen är avsedda för 
vuxenmaterial). 

Läsbarhetsformlerna har utvecklats i två olika färdvägar: mot 

ökad komplexitet och mot ökad enkelhet. 10 I den förra rikt
ningen finner vi formler avsedda för forskare och publicister, 
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vilka anses ha gott om tid och därför kan utföra mer omständliga 
beräkningar. I den senare återfinns formler som är tillkomna för 
praktiker, tex bibliotekarier och lärare, vars behov anses kunna 
tillgodoses med mindre tidsödande procedurer. 

Innan vi övergår till att dryfta begränsningarna hos läsbar
hetskalkylerna kan det ha ett värde att se lite närmare på några av 
de mest kända formlerna. Först beskriver vi den principiella 

gången i konstruktionen av en formel. 
För att en formel skall kunna predicera svårighetsgraden hos 

ett skriftalster måste det finnas element i texten som är relaterade 
till den framgång läsaren har med den. Av de många möjliga 
elementen ifråga har det enligt forskarna varit möjligt att bryta 

ned endast de stilistiska till användbara mätfaktorer. Av dessa är 
det i sin tur bara vissa som förekommer tillräckligt ofta i de 
texter som skall analyseras för att de skall vara möjliga att 
utnyttja. De som väl kan användas måste sedan visas ha ett 
verkligt samband med läsbarheten. För att åvägabringa detta 
krävs ett kriterium eller en bas för att relatera antalet förekomster 
av elementen i fråga till grad av läsframgång. Ett sådant kri
terium kan vara en uppsättning lästeststycken med förståelse
frågor till vart och ett av styckena. Dessa textbitar svårighetsgra
deras därefter på grundval av antalet frågor som förslagsvis 
1 000 läsare har kunnat besvara korrekt. Efter detta genomförs i 
sin tur en analys av textstyckena för att utröna om vissa stilele
ment förekommer oftare eller mera sällan allteftersom styckena 
blir svårare. Graden av sådant samband för vart och ett av ele
menten uttrycks med en korrelationskoefficient. Slutligen kom
bineras så de element som bäst förutsäger svårigheten till en 

formel, en regressionsekvation, som viktar de utnyttjade ele

menten i proportion till deras bidrag till totalvärdet.11 

Nyss nämnde Flesch har gjort sig bemärkt för två läsbar
hetsformler, där den andra är en förbättring av den första, vilken 
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befanns vara behäftad med vissa brister. Vi nöjer oss här med 
att kortfattat behandla den reviderade varianten från 1948, som 
består av två separata delar. Den ena gäller en texts lättlästhet 
(LL) och den andra en texts mått av "mänskligt intresse" (Ml). 
Lättlästhetsformeln har följande utseende: 

LL = 207 - 0.846 OL- 1.015 ML 

där LL = lättlästheten, OL =ordlängd (antal stavelser per 100 
ord), ML = meningslängd och 207 är en konstant som om
vandlar de erhållna måtten till en skala mellan 0 (mycket svår) 
och 100 (mycket lätt). Ett resultat på 100 innebär ett språk som 
utgörs nära nog uteslutande av enstaviga ord i meningar om i 
genomsnitt nio ord eller däromkring. Ett så enkelt språk före
kommer endast i mycket elementära barnböcker. En siffra på 
mellan 0 och 20, för att ta den andra extremen, signalerar ett 
mycket svårt eller tekniskt språk som är begripligt bara för 
drivna läsare eller för läsare som är insatta i ämnet. Däremellan 
har vi t ex serier för barn och populär icke-fiktion med ett värde 
på 90 resp 60. 

Enligt bl a Flesch själv är denna formel väsentligen ett test på 
abstraktionsnivån. Resonemanget lyder då att ordlängden indi
rekt är ett mått på ordens komplexitet, vilket i sin tur utgör ett 
mått på abstraktionen. Likaledes är måttet på meningslängden 
indirekt ett mått på på meningskomplexiteten, vilket indirekt 
också är ett mått på abstraktionen. 

Formelns andra del, den som alltså rör textens "mänskliga 
intresse", har denna lydelse: 

Ml= 3.635 PO + 0.314 PM 

där Ml = graden av mänskligt intresse, PO = genomsnittlig 
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procentandel personord (ord som betecknar en person eller en 
sak som redan omnämnts i texten, tex personliga och posses
siva pronomen) och PM= genomsnittlig procentandel person

meningar (meningar som väsentligen utgörs av samtal). For
meln försöker mäta graden av mänskligt intresse i ett visst 

sampel om 100 ord. Det underliggande antagandet hos Flesch är 

att frågor, direkt anföring, referens till människor etc, alltså 
inslag som motsvarar det naturliga talspråkets karaktär, under
lättar läsförståelsen. Fleschs reviderade läsbarhetsformel är en 

av de mest anlitade, och den ligger även till grund för ett antal 
andra av de mest kända och utnyttjade, tex Dales & Challs, som 

vi nu övergår till att behandla. 

Fleschs reviderade formel konstitueras som vi erfarit av de 
två faktorerna ordlängd och meningslängd. Dale & Chall be
gagnade sig förutom av genomsnittlig meningslängd (i ord 

räknat) variabeln procentandel ord på en lista om 3 000 vanliga 
ord. Liksom hos Fleschs formel hänför sig måttet på läsbarhe

ten till McCall-Crabbs testlektioner i läsning.12 Dales &Challs 
läsbarhetsformel har följande utseende: 

X3 = 0.1579X2 + 0.496XI + 3.6365 

där X3 = läsnivå hos elever som korrekt kunde besvara hälften 

av testfrågorna till ett stycke, X2 = procentandel ord från listan 

med 3 000 ord och XI =genomsnittlig meningslängd i ord räk

nat. 

Ser vi så slutligen till Farrs, Jenkins och Patersons läsbar
hetsformel, 13 får vi ytterligare en som modifierat Fleschs form
ler. Här har upphovsmännen ersatt faktorn "antal stavelser per 
100 ord" med faktorn "antalet enstaviga ord." Beräkningarna 
underlättades avsevärt, samtidigt som formeln i flera undersök
ningar visade sig lika tillförlitlig som Fleschs. Farrs, Jenkins 
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och Patersons formel ser ut så här: 

LL = l.6n - S - 31.5 

där LL = lättläshet, n = antal enstaviga ord och S = genom
snittlig meningslängd. 

Som antyds av presenterade exempel är läsbarhetsformlerna i 
allmänhet formade över en och samma läst. De bygger vanligt
vis på grundantagandet att meningslängd och ordlängd är lämp
liga redskap att förutspå läsbarheten hos en text med. Dock 
tycks upphovsmännen till de olika läsbarhetsformlerna vara 
medvetna om att vissa "subjektiva faktorer" som smak och 
intresse inte får underskattas. Härvidlag är de mer insiktsfulla 
och balanserade än flertalet praktiker som kommit att tillämpa 
deras formler. Läsbarhetsformler har nämligen en rad begräns
ningar som det gäller att vara observant på. Det är dessa vi nu 
ger oss i kast med att avhandla. 

Läs barhetsf ormlemas brister 
och begränsningar 

Läsbarhetsforskarna själva har merendels varit medvetna om 
begränsningarna i sina beräkningars värde. Vad de då, som vi 
erfarit, i främsta rummet velat komplettera läsbarhetsformlerna 
med är uppgifter om läsarnas intressen och estetiska preferen
ser. Det har vi redan sett exempel på ovan. Likaledes har vi 
kunnat konstatera att enstaka forskare även sökt formalisera 
sådana faktorer. 

Läsbarhetsforskarna lyfter fram följande fyra begränsningar 
hos läsbarhetsformlerna: 
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1. Formlerna mäter endast en aspekt av det skrivna, stilen. 

2. Formlerna mäter endast en aspekt av stilen, svårigheten. 
3. Formlerna mäter inte ens stilen helt perfekt. Resultaten kan av 

en eller annan anledning slå fel med en eller ett par årskurs/ 

årskurser. 
4. Formlerna är inga mått på god stil. Ett mekaniskt använ

dande av formler kan rent av resultera i motsatsen till det 

önskade resultatet. 

Om de människor som så flitigt kommit att tillämpa läsbarhets

formlerna besinnat dessa fyra punkter skulle åtskilliga problem 

kunnat undvikas. 
Mycken av kritiken mot läsbarhetsformlerna och deras an

vändning härrör annars naturligt nog från annat håll, främst från 
vetenskapsmän med andra grundläggande utgångspunkter och 
från praktiker av olika slag. Vad är det då dessa kritiker har 

siktat in sig på? 

För att besvara den frågan kan det vara av värde att helt kort 
(och lite förenklat) peka på två olika fundamentala perspektiv 

som löpt parallellt under tankens och forskningens historia: det 
analytiskt-reduktionisktiska och det syntetiskt-holistiska ( antire

duktionistiska). Enligt det förra åskådningssättet är det möjligt 

och legitimt att medelst s k komponentanalys studera enskild

heter i människans beteende och i sociala fenomen isolerat och 
oberoende av den större helhet som de har del i. Helheten anses 

då inte vara mer än summan av de enskilda delarna. Tankar om 

helheten som en organism eller som ett resultat av s.k. emer

g ens intar inget framträdande rum inom detta synsätt. (Med 

"emergens" avses här att något kvalitativt nytt uppstår, när delar 

bildar större enheter.) 

Enligt det senare betraktelsesättet, alltså det syntetiskt-ho-
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listiska, är däremot sådana föreställningar helt avgörande. 
Människan t ex anses inte vara reducerbar till ett antal bete
endevariabler, vars slutsumma (åtminstone om variablerna är 
talrika nog), förmår "förklara människan." Istället uppfattas hon 
som en helhet oundkomligen och organiskt integrerad i ett 

historiskt och socialt sammanhang. Analysen av enskildheter 

nödgas därför, om den alls är möjlig, ske under oavlåtligt 
aktgivande på dessas förhållande till helheten. 

Som vi nu skall se har mycken av kritiken mot läsbarhets

formlema och dessas användning framförts av företrädare för 
det syntetiskt-holistiska perspektivet. Lite grovt taget kan in

vändningarna dessutom sägas vara tillhandahållna ur aspekter av 
tre skilda slag: de lingvistiska, de estetiskt-litterära och de peda

gogiska. 

Kritik mot läsbarhetsformler i allmänhet 

Lingvistiska aspekter. De lingvister som gjort invändningar 

mot läsbarhetsformlerna och antagandena bakom dessa medger 
merendels att deras synpunkter har till sitt underlag de senaste 
årtiondenas utveckling inom språkvetenskapen och att därför 
upphovsmännen till de olika läsbarhetskalkylerna inte gärna kan 
ha beaktat synpunkterna i fråga. Icke desto mindre är kritiken 
obarmhärtig. Nyckelbegrepp i sammanhanget är då diskurs, 

kontext och bakgrundskunskap. 

Läsbarhetsformlerna analyserar texter utifrån antagandet att 
deras innebörd finns på menings- och ordnivå. Någon känsla 

för skriftalstren som sammanhängande helheter, s k diskurser, 

tycks forskarna bakom dessa statistiska uträkningar inte be
sitta. Ej heller verkar de särdeles benägna att vidkännas den 
sociala och kulturella kontext som diskursen är sammanvävd 
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med. Därför har man underskattat eller helt negligerat följande 
komponenter i sammanhanget: 

• tydligheten i sambandet mellan satser, 
• diskursens sk pragmatiska aspekter, 

• tema ("topic") och fokus ("focus"), 

• de underförstådda slutsatser som krävs av läsaren samt 
• påståendenas kunskapsteoretiska status ( sanningshalt och 

grad av visshet). 

Vikten av dessa och andra inslag i en skriven diskurs kommer 

att exemplifieras och ges en grundligare behandling i ett av de 
följande avsnitten. 

Till kontextuella element som bör vägas in hör omständig
heter i såväl skriv- som lässituation. Särskilt författarens och lä
sarens syften är betydelsedigra. 

Bakgrundskunskapema (eller "förförståelsen" som det också 
kan benämnas) slutligen, spelar in på flera olika nivåer i läs

ningen. Kunskaper i det ämne som avhandlas i en text gagnar 

självfallet läsarens förtåelse av den. Likaså bekantskap med 
skriftspråket (särskilt om läsaren är barn) och typ av text (genre) 

främjar begripligheten hos en text. Inte minst viktigt i det 
sammanhanget är kännedomen om olika pragmatiska signaler, 

som indikerar på vilka premisser en skriven diskurs skall läsas. 

Den speciella typografiska utformningen av en dikt anger för 

läsaren att den skall hanteras på ett annat sätt än tex en prosatext 
av ett eller annat slag. Andra sådana pragmatiska signaler kan 

vara semantisk täthet (som utmärker skönlitterära texter) och 
stor till skillnad från liten bokstav initialt i ett ord, när detta inte 

är motiverat av att ny mening begynner, tex "Kättj~n" versus 

"kättjan" (som utmärker vissa lyriska texter). 
De lingvister som levererat de synpunkter vi just tillhanda-
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hållit frånkänner inte läsbarhetsformlernas grundkonstituenter 

effekter på komplexiteten hos en text. Men de understryker att 
det naturligtvis inte är frågan om något kausalsamband utan 
snarare om att de utvalda faktorerna speglar läsbarheten. Be
händigt kvantifierbara ingredienser som ord- och menings

längd anses då kritiska för begripligheten hos en text blott 
relativt åtskilliga andra faktorer, synnerligast sådana av ovan 

återgivna art.14 

Estetiskt-litterära aspekter. Om möjligt än pregnantare blir 

det holistiska och antireduktionistiska perspektivet om vi beaktar 
inlägg från litteraturvetare, litteraturkritiker och författare. Inte 

oväntat ser dessa i läsbarhetsformlerna ett hot mot verkets 
litterära och författarens konstnärliga integritet. Ett litterärt verk 
kan inte adapteras i enlighet med vad som anses passande för 
barn utan att allvarligt skadas och förlora sin karaktär av 

helgjuten konstnärlig skapelse. Redan 1935 skrev Claire 
Hutchet Bishop med anledning av Thorndikes adaptationer av 

klassiker: 

I musiken, i ett konstverk finns något som kallas stil, näm
ligen just den skapelse som gör det omöjligt för två konstnärer 
att behandla samma ämne på samma säll och som är verkets 
raison d'etre . Vad kan vara mer brutalt eller ointelligent än att 
modifiera ett mästerverk så att dess essens eller själ går förlorad? 
De så kallade svårigheterna är absolut ett med verket och den 
allra ringaste förändring av en mening, ett ord, en jämförelse 
kan inte annat än förstöra stilens skönhet (min övers.).15 

Inte heller kan författarens kreativitet beläggas med restrik

tioner som rör t ex menings- och ordlängd utan att hans status 
som fritt skapande konstnär lider förfång. Uppsåtet med läro

bokskommitteer, pedagogiska granskningsgrupper etc må vara 
aldrig så vällovligt, en ord.konstnär är ansvarig endast inför sig 
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själv och sin vision.16 

Författaren C. S. Lewis har tangerat problematiken i en vitt

bekant essä, 17 där han beskrivit två bra och ett dåligt sätt som en 

barnboksförfattare kan gripa sig an sin uppgift på. Det under
måliga sättet är, kort och koncist uttryckt, att söka "ge publiken 

vad den vill ha." Det ena av de båda bra sätten kan förefalla 
befryndat med det dåliga, men ~å är inte fallet, enligt Lewis. 
V ad han har i sikte är den skaparpraxis som kännetecknar pro
minenta (barnboks)skribenter som Lewis Carroll, Kenneth 
Grahame och J. R. R. Tolkien. Dessa har låtit det slutligen pub
licerade verket växa fram ur en muntlig berättelse för ett alldeles 
bestämt barn. Visserligen är det då i någon mening fråga om att 
anpassa sig till barnets behov och "ge det vad det vill ha," men 
det är inte tal om att adaptera utifrån abstrakta föreställningar om 
"barn", t ex som en främmande art. I ett sådant utbyte ansikte 
mot ansikte är det, enligt Lewis, näppeligen heller möjligt att 
bestå barnet med något som man kallt beräknat skall tillfreds
ställa det men som man själv föraktar eller är likgiltig inför. Det 
skulle barnet obönhörligen genomskåda. I stället ser Lewis 
författandet som, är man frestad att uttrycka saken, enförhand
lingssitua.tion: 

I varje personlig relation modifierar de båda deltagarna varandra. 
Du skulle bli en aning annorlunda därför att du talade med ett 
barn, och barnet skulle bli en aning annorlunda därför att det 
blev tilltalat av en vuxen. En gemenskap, en sammansatt per
sonlighet, har skapats och ur den växer berättelsen fram (min 
övers.).18 

Det andra bra sättet, som f. ö. är Lewis eget, går ut på att "skri

va en barnberättelse, därför att en barnberättelse är den bästa 

konstformen för det man har att säga ... "19 Får vi tro honom gäl

ler för alla stora barnboksförfattare att 
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allt i berättelsen bör emanera ur en författares hela intellektuella 
läggning.Vi måste skriva för barn utifrån de element i vår fan
tasi som vi delar med barnen: vi skiljer oss då från barnen inte 
genom något mindre, eller mindre seriöst, intresse för de saker 
vi behandlar, utan genom det faktum att vi har andra intressen 
som barnen aldrig skulle dela med oss. Innehållet i vår berät
telse bör utgöra en del av vårt intellekts vanemässiga utrust
ning (min övers.). 20 

Förflyttar vi så fokus från skrivsituationen till själva texten 

kan vi uppmärksamma en annan mer eller mindre självfallen 
anmärkning mot läsbarhetsforskningens grundantaganden, 
nämligen att en litterär text är mer än ord och meningar. Då 

åsyftas inte uteslutande vad vi redan sett lingvisterna anföra i 

ämnet utan tillika att barnlitteraturen, och måhända särskilt ung
domslitteraturen, de senaste decennierna tenderat att bli alltmer 
"seriös" och "litterär". Barn- och ungdomsboksförfattarna har i 

en starkt ökande omfattning kommit att i sitt skrivande utnyttja 
hela arsenalen av litterärt-konstnärliga uttrycksmedel. Och där
med har helt andra "svårigheter" för läsarna dykt upp än de som 

finns beaktade i läsbarhetsformlerna.21 

Att läsa ett litterärt verk, det må vara en berättelse för barn 
eller en roman för vuxna, är inte endast en fråga om att "av
koda" ord och på en bokstavlig nivå förstå direkt uttryckta ideer, 

detaljer, jämförelser och kontraster. Därutöver tillkommer för
mågan att handskas med inslag som: 

• olika kompositionella konstfärdigheter som bi- och parallell
handlingar, omkastad kronologi mm, 

• inre monolog, som kan vara vansklig att skilja från den övri
ga framställningen, 

• jag-berättelse, där ingen allvetande författare finns tillstädes 
att förklara och ställa till rätta, 

• ironi. metafor, symbol, som förutsätter speciella tolknings-
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strategier och avsevärda mängder bakgrundskunskaper hos 

läsaren. 22 

Därmed har vi också äntrat läsarsidan. En invändning mot 

läsbarhetsfomtlerna är då följaktligen att de tenderar att reduce

ra läsprocessen till ett "avkodande" av ord och meningar. Som 

ett par barnboksforskare håller före är läsningen en total upple

velse som inbegriper uppskattning av en boks alla aspekter: 

fysiska drag, stilsort, illustrationer och litterärt innehåll. Adap

terat material förhindrar, anser de, en sådan holistisk och auten

tisk läserfarenhet.23 

Dessutom kan det dras i tvivelsmål att läsning av litteratur är 

ett uniformt avkodande av objektiva inslag i en text. I enlighet 

med senare årtiondens utveckling inom den litteraturvetenskap

liga läsforskningen synes det rimligare att uppfatta litteraturläs

ningsprocessen som ett personligt, individuellt och subjektivt 

ny- och medskapande. 24 Det gäller särskilt för det litterära ver
kets högre semantiska nivåer, enkannerligen den symboliska, 
vars uttolkande en teoretiker omtalar som "en existentiell vand
ring."25 

Pedagogiska aspekter. En av huvudinvändningarna från 

pedagoger och andra beteendevetare mot läsbarhetsformlema 

företer frändskap med den nya syn på litteraturläsning som 

utvecklats under senare år. Denna typ av kritik har annars vuxit 

sig starkare oberoende av nyvinningarna på lingvistikens och lit

teraturforskningens fält. Ja, den har som vi erfarit rent av ini

tierats av läsbarhetsformlernas upphovsmän. De forskare som vi 
omnämnde inledningsvis har i flera fall själva påtalat det ound

gängliga i att utöver de "objektiva" faktorerna, t ex ord.frekvens 

och meningslängd, väga in "subjektiva" element som intresse 

och smak. En pedagog avser då med intresse inte endast en 
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individuell inriktning som är motiverad av djupare, psyko
logiska behov utan därtill en allmän känslomässig beredskap att 

gripa sig an en uppgift eller syssla. Den förra innebörden har 
uttryckts såhär av en bamlitteraturforskare: 

Den inre upplevelsen av en berättelse, kanske rent av mer än de 
flesta yttre aktiviteter, hjälper ett barn att erövra vad vi alla 
eftersträvar som människor - en känsla av personlig identitet, en 
känsla av kontroll över vår egen existens och en känsla av 
samband med andra i världen. Kännedom om och förståelse av 
litterära personer är ett av de första sätt på vilka ett barn kan ge 
innebörd åt vad det innebär att vara människa. Vi kommer alla 
till klarare insikt om vem och vad vi är när vi i fantasin för
söker sträcka oss efter det som vi skulle kunna bli. När barnet 
dröjer vid och förundras över de liv som levs i berättelser, 
kommer hon au lära känna både sig själv och världen och upp
fatta denna värld som något som hon, i egenskap av person i 
verkliga livet, skulle kunna utöva viss kontroll över. Händel
serna i en berättelse är ett redskap för utforskandet av världen, 
vilket hjälper henne att bekräfta, belysa och utvidga hennes 
egna livserfarenheter, på sätt som ger henne makt över dem. En 
berättelse ger offentlig form åt privata innebörder och hjälper 
således dem som tar emot dess budskap att orientera sig mot 
andra människor i världen och veta att de delar några av samma 
bekymmer och känslor (min övers.). 26 

Den senare innebörden i "intresse" har fr a formulerats i termer 
av något som engagerar i kraft av att det är mänskligt menings

fullt, dvs att föremålet för uppmärksamheten "har samband med 

grundläggande mänskliga syften och känslor och strävanden." 

Motsatsen till detta brukar kallas relations/ritt tänkande. 27 Man 
skulle alltså här kunna våga påståendet att barn förmår tillgodo
göra sig litterära texter av högre komplexitet än vad som enligt 
läsbarhetskalkyler borde vara möjligt, om nämligen innehållet är 
mänskligt meningsfullt och anknyter till förhållanden som barnet 
känner igen från sin egen verklighet. Kanske ligger denna inne
börd av "intresse" närmare begreppet "motivation" (Se nedan s 
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77). 
En annan "subjektiv" och motivationen aspekt av problemet 

texters läsbarhet som skulle kunna hänföras till de pedagogiska 
är betydelsen av tidigare positiva erfarenheter av läsning. Att 
man som ung läsare är utrustad med en "positiv självbild" gör 
att man även besitter det "kognitiva mod" som behövs för att 

man framgångsrikt skall kunna ge sig i kast med en text. 28 

Kritik mot läsbarhetsformlernas tillämpning 

Lingvistiska och litterärt-estetiska aspekter. Den 
kanske tyngst vägande kritiken av läsbarhetsformlernas till
lämpning riktar sig mot det förhållandet att de kommit att 
utnyttjas, eller snarare missbrukas, som hjälpmedel vid nypro
duktion av texter och adaptation av redan existerande texter. En 
dylik användning av objektiva beräkningar av typ läsbarhets
formler är emellertid att negligera grundantagandena bakom 
dem, nämligen att de predicerar läsbarheten, att de förutsätter att 
texten redan existerar, att författaren valt ett ämne och därefter 
bestämt hur han skall uttrycka ideerna i ord. Och misstag och fel 
vid författandet av texten skulle kunna påverka förståelsen på 

sätt som inte alls berör det resultat som läsbarhetsformeln ger.29 

Vad denna felaktiga användning av läsbarhetsformlerna kan få 
för konsekvenser skall vi demonstrera i nästa kapitel, då det bl a 
kommer att visa sig att en texts begriplig het faktiskt kan försäm
ras, om den modifieras med utgångspunkt i läsbarhetsformler
nas antaganden om ord- och meningslängdens betydelse! 

Att på detta sätt "pedagogisera" autentiska texter och rent av 
autentiska upplevelser och erfarenheter hos en författare, inne
bär ofrånkomligen en reducering och trivialisering av littera
turen och det konstnärliga skapandet. Att denna förvända till-
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lämpning av läsbarhetsformlema dessutom kan vara till men för 
läsundervisningen torde envar utan vidare förmå föreställa sig. 

Pedagogiska aspekter. Den läsforskare som kanske mest 
kraftfullt reagerat mot utnyttjandet av triviala och meningslösa 

texter i läsundervisningen är Bruno Bettelheim. Han tycker sig 
av sina undersökningar kunna konstatera att barns motvilja mot 
läsning i väsentlig mån är betingad av att skolans läsmaterial inte 
ger dem meningsfulla läsupplevelser, dvs upplevelser av läsning 
inte som ett självändamål, som avkodning av ord, utan som 
något som bidrar till deras liv. Bl a är Bettelheim avgjort kritisk 

mot den utveckling som lett till att läsmaterialet i skolorna 
successivt fått ett allt torftigare ordförråd: 

Resultatet av sådana begränsningar blir en bok full av ändlöst 
upprepade ord som utger sig för att vara berättelser. Många 
lärare har sagt oss att de inte tycker om sådana böcker, men för
modar att eftersom en nybörjarbok har salts samman av exper
ter, har godkänts av experter, så måste den vara läm~lig för barn 
även om den är anstötlig för en vuxen (min övers.). 0 

Att dessa sakförståndiga i sin verksamhet vägletts av anta
ganden om t ex ord- och meningslängdens betydelse för en texts 
begriplighet är knappast någon alltför djärv gissning. De kan 
också förutsättas ha en pedagogisk grundsyn av ett slag som 

tidigare åberopade Claire Huchet Bishop så eftertryckligt upp

reser sig emot när hon bedömer Thomdikes adaptation av klas
siker: 

Att "undanröja hinder" tycks idag vara pedagogers huvudsakliga 
bekymmer. De klarar inte av att göra distinktionen mellan arti
ficiellt skapade hinder för uppbyggnad av intellektet och naturli
ga hinder som är oundvikliga, nödvändiga och inspirerande om 
man skall kunna leva överhuvudtaget. /---/ Att man på så sätt 
vägrar att vara bunden av den litterära traditionen och utmönstrar 
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svårigheter från verket åstadkommer inget annat än det torraste 
och mest begränsade slag av utbildning. Det är patetiskt och 
tvärt emot livet att konfronteras endast med det som man kan 
förstå, och barn som läser titelbladet till Thomdikes utgåva -
bearbetad för att passa unga läsares intresse och förmåga -
kommer mycket sannolikt att lägga undan boken. För om det 
finns något som ett barn tycker illa om, eller vem som helst i 
vilken ålder som helst för den delen, så är det att få något över
räckt till sig och annonserat som specialpreparerat för att mot
svara ens förståelse. Verkliga hinder som är en del av en rik er
farenhet inom ramarna för ens egna förmågor är en källa till 
glädje (min övers.).31 

Redan 1935 var uppenbarligen tankar som Bettelheims aktu

ella. Bishops ståndpunkt har onekligen släkttycke med Bettel
heims, som ju bl a innebär att adapterat läsmaterial av eleverna 
kan uppfattas inte bara som oengagerande och meningslöst utan 

också som kränkande. Och här finns tillika en kardinalorsak till 

att barn understundom vänder sig bort från läsaktiviteter. An
vändningen av det adapterade materialet kan således få en effekt 

rakt motsatt den avsedda! 
Praktiska pedagoger, liksom många bibliotekarier, har där

till reagerat mot att läsbarhetsformlerna är besvärliga och tids
ödande att tillämpa vid utvärdering av texters läsbarhet. Många 

tycker sig dessutom kunna konstatera att eftertanke och infor
merat, sunt förnuft fungerar lika bra som statistiska beräk

ningar. Deras ståndpunkt är den antireduktionistiska i det att de 

förespråkar en helhetsbedömning under hänsynstagande bl a 
till praktiska erfarenheter av barns behov och intressen. Att 

forskningsrön är till finnandes som stöder en sådan hållning 

kommer att framgå av nästföljande avsnitt. 
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Undersökningar av barnböckers läsbarhet 

Inledningsvis kunde vi notera att att de egentliga läsbarhets
formlerna växte fram i en pedagogisk strävan att anpassa 
läsmaterial efter barns behov och intressen. Även om läsbar
hetskalkyler av detta snitt förvisso alltjämt är en fashionabel och 
inte minst en lönande sysselsättning, så tillmäter man den inte 

idag samma undergörande förmåga som för tre till fyra årtion

den sedan. I takt med att läsbarhetsformlernas begränsningar 
blivit allt uppenbarare har tilltron till den typen av objektiva 
mätningar avtagit. Orsakerna till utvecklingen är många. Det har 
vi kunnat konstatera i närmast föregående avsnitt. Alltjämt ut
förs dock en hel del beräkningar på barnlitteratur och grund
läggande läsmaterial, inte minst i USA. Där är pressen stor på 

barn- och läroboksförfattare, eftersom det i somliga delstater 
t o m finns ett lagstadgat krav på att läsmaterialet skall ha en 

garanterad läsnivå. 

Därmed finns också underlag för läsbarhetsundersökningar 
som ett särskilt forskningsfält. Det är från detta fält vi nu skall 
lyfta fram ett antal insatser för närmare skärskådande. Vi be

gynner då med några klassiska studier som alltjämt är värda att 
beaktas. Därefter tar vi oss an ett antal undersökningar som 
motiverats av ett "problem" som torde vara bekant för alla som 

ägnat möda åt att intressera barn och ungdomar för läsning av 
skönlitteratur. Till många entusiastiska och litteraturälskande 

lärares besvikelse visar sig nämligen inte den "seriösa", "kva
litativt högtstående", "konstnärliga" etc skönlitteraturen vara 
särdeles uppskattad av eleverna, åtminstone inte som den intro

duceras och presenteras medelst traditionella undervisnings
metoder. Omdömen som "tråkig", "ointressant" och "obegrip
lig" möter merendels den som försöker entusiasmera klassen för 
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den typen av läsning. Och just detta har blivit till en utmaning 
för pedagoger och läsforskare. Man skulle rent av kunna hävda 
att den problematiken har alstrat en genre i genren, forsknings
mässigt sett, på den internationella scenen. Vad vi då åsyftar är 
de flerfaldiga läsbarhetsundersökningar som utförts på böcker 
som förlänats det prestigefyllda Newberypriset. Det är böcker 
som har lika högt litterärt anseende som de är impopulära bland 
unga läsare. Motsvarande fenomen finns kanske även i den 
svenska provinsen. 

Avslutningsvis uppmärksammar vi så ett par studier av alter
nativa metoder för bedömning av barnböckers läsbarhet. Men 
först alltså några tidiga, traditionella vetenskapliga arbeten på 
området. 

En av undersökningarna32 tar sin utgångspunkt bl a i det 
konstaterbara faktum att unga biblioteksbesökare innan de lånar 
en bok "provsmakar" delar av den, synnerligast de inledande 
styckena. Det gör de dels för att kontrollera om de redan läst 
den, dels för att se om den är någorlunda lättläst. Studien ge
nomfördes i akt och mening att utröna just vad för slags språk 
som utmärker de böcker som barn (mellan 6 och 12 år) väljer att 
läsa. Uppläggningen var sådan att de första hundra orden i varje 
bok som ett bibliotek tillhandahöll sina unga läsare bedömdes 
med hjälp av Fleschs lättlästhetsformel (se ovan). För undersök
ningens syfte ansågs det oproblematiskt att de inledande delarna 
av en bok sannolikt inte är representativa för resten av framställ
ningen. Vad man i första hand var intresserad av var ju hur det 
språk ser ut som ligger till grund för barns första granskning av 
en bok. 

Av resultatet framgår bl a att de yngre av barnen tenderar att 
leta efter lätta böcker medan de lite äldre är beredda att gripa sig 
an svårare lektyr. Som vi redogjort för ovan har Fleschs skala 
en vidd på 0 - 100, där 0 står för en mycket svår och 100 för en 
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mycket lätt text. Ett anmärkningsvärt utfall av studien var att 
barnens utveckling mot svårare läsning fortskred så långsamt. 

Också de äldsta barnen tenderade att undvika böcker som kunde 
förmodas vara det ringaste svåra. Av de böcker som lånades av 
12-åringarna hade endast 15% ett läsbarhetstal lägre än 60, 
medan återstoden var lättare att läsa än populärt hållen icke
fiktion. Bara pojkarna i nio-tioårsåldern tycktes någorlunda be
redda att acceptera vissa svårigheter i sin läsning, antagligen för 

att de i den åldern har ett avsevärt intresse för informativa fram
ställningar. Men när detta stadium passerats, i 11-årsåldern, fö
redrar pojkarna liksom flickorna i den fiktion de läser ett språk 
som inte hindrar dem från att utan besvär följa själva berättelsen. 

En liknande resultatbild erhölls i en annan undersökning 33 

som visar att de böcker som barn uppskattar sällan är tillräck
ligt svåra för att sätta deras läsförmåga på allvarliga prov. Hos 
grundskoleeleverna förelåg t ex betydande skillnader mellan 
deras läsförmåga och de fordringar som de böcker de prefere
rade ställde på dem. Så uppdagade man t ex att somliga böcker 
med ett läsbarhetsvärde på en nioårings nivå var populärast 
bland tolvåringar. Dessutom kunde i alla övriga fall konstate
ras en skillnad om minst ett år mellan en boks "popularitets
ålder" och dess "läsbarhetsålder". Och liksom i den förra stu
dien, som vi just relaterat, var pojkarna mer benägna än 
flickorna att läsa böcker på nivå med den egna läsförmågan. 

I en liknande studie av något senare datum 34 fick 191 ele
ver under en sexveckorsperiod fylla i en protokollsida för varje 
skönlitterär bok som de lånade i skolbiblioteket. Av protokollen 
framgick hur många böcker varje elev läste och hur många som 
ratades innan de hade lästs ut. En hel mängd övriga fakta av 
intresse för undersökningen samlades in med hjälp av enkäter 
och tester. Bl a föranstaltades med hjälp av Fleschs formler en 
bedömning av lättlästheten och det "mänskliga intresset" hos ett 
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urval av de aktuella böckerna. Även de litterära verkens omfång 
i antal ord räknat registrerades liksom andelen utrymme för 
illustrationer i dem. Av dataanalysen kan utläsas att det t ex inte 
förelåg någon statistisk säkerställd skillnad i läsbarhet och 
mänskligt intresse mellan böcker som ratades och böcker som 
lästes. Så visade sig emellertid vara fallet om boklängd och an
del illustrationer beaktades. Böcker som genomgående accepte
rades för läsning tenderade att vara kortare (högst 40 000 ord) 
och att innehålla en större portion illustrationer än böcker som 

genomgående förkastades. 35 

De just presenterade forskningsinsatserna är notabla av flera 
skäl. De förefaller grundliga och tillförlitliga, de har byggt på 
metoden att "ta barnens perspektiv" i vissa av de bemärkelser av 
uttrycket som vi utredde inledningsvis, de jämför läsbarhets
beräkningar via formler med andra typer av mått på barns läs
intresse och läspreferenser, och därvid tillämpar de en av de mer 
frejdade och framgångsrika formlerna samt, slutligen, angriper 
de problemet böckers läsbarhet utifrån mer principiella och ge
nerellt intressanta utgångspunkter än att tex endast söka fast
ställa enskilda, specifika böckers läsbarhetstal. Detta senare för
faringssätt är annars förvisso fältets gängse. Därför skall vi nu 
även uppmärksamma ett antal forskningsföretag med en dylik 
kurs. Och vi håller oss då inom genren läsbarhetsgranskning av 
Newberyprisvinnare. 

Newberypriset instiftades 1922 vid ett möte med American 
Library Association. En Frederick Melcher föreslog då att en 
medalj skulle utdelas årligen för den mest framstående barnbok 
som publicerats under föregående år. Avsikten med medaljen 
var att stimulera amerikanska författare, och därför skulle den 
gälla ett originalverk av en amerikansk medborgare. Vad som 

bör läggas in i uttrycket "mest framstående" hölls dock öppet.36 

Medaljen förlänades sitt namn efter den engelske tidningsman-
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nen och förläggaren John Newbery, som under 1700-talet gjor
de banbrytande insatser för barnlitteraturen som en särskild 
genre. De barnböcker han publicerade var dessutom framförallt 
avsedda att roa och förströ snarare än att moraliskt uppbygga 

den unga läselaetsen. 37 

Det öde som drabbat de litterära verk som förärats denna 
prestigefyllda och historiskt förpliktande utmärkelse pekar iro
niskt nog hän mot att barn inte alls uppskattar dem. Newbery
böckerna har ett stadgat rykte om sig att vara "högt prisade av 

förläggare, redaktörer och författarkolleger, kritiserade av bib

liotekarier, lärare och lekmän, förbisedda, ignorerade och neg
ligerade av barn." 38 Somt av upprinnelsen till detta anseende, i 
synnerhet med avseende på barnens värdering av böckerna, står 
att finna i en hel rad tidiga forskningsinsatser från 1930-talet och 
framåt, där forskarna faktiskt f ö har begagnat sig av läsar
undersökningar. Nu tillhör väl dessa pionjärinsatser näppeligen 
de mest prominenta på området, varför det må vara oss obetaget 
att fortsättningsvis lämna dem obeaktade. Emellertid pekar de 
resultatmässigt i en samfälld riktning, och sammantaget samt 
understödda av praktikers common sense-uppfattningar utgör de 
en stark underbyggnad för uppfattningen att Newberyböckerna 
genom åren inte vunnit barns gillande.39 

De läsbarhetsforskare som omsider kommit att intressera sig 
för dessa prisbelönta böckers låga anseende bland unga läsare 
har trott sig kunna förklara fenomenet genom att kvantifiera 

objektivt åtkomliga inslag i textstrukturen på ord- och menings

nivå. Ett antagande bakom dessa forskningsinsatser har i regel 

varit att barns negativa omdömen om böckerna kan vara beting
ade av svårigheter med ett alltför komplext språk. 

I en av undersökningarna 40 var målet att söka fastställa läs

barhetens miniminivå i årskurser räknat på samtliga Newbe
ryprisvinnare från 1940 till 1973. De läsbarhetsformler som be-
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gagnades var Rotels och Frys. Den förstnämda är mycket en
kel och baseras primärt på en boks vokabulär, som bedöms 
utifrån tre slumpmässiga utval om vardera 100 ord. Också Frys 
formel kräver tre sådana sampel men gäller förutom det totala 
antalet stavelser i varje urval även det totala antalet meningar i 
varje sampel. Det genomsnittliga antalet stavelser och meningar 
prickas så in på en särskild kurva, så att motsvarande årskurs 
kan utläsas. Av de 34 sålunda granskade böckerna befanns tre 
ligga på årskurs tres, sex på årskurs fyras, 13 på årskurs fems, 
tio på årkurs sexs samt två på årskurs sjus nivå. Beklagligtvis 
lämnar forskaren sedan läsaren i sticket genom att inte på något 
sätt relatera resultaten till tidigare forskning och debatt på om
rådet. Han lyktar dock sin rapport med den insiktsdigra kom
mentaren att subjektiva faktorer grundade på sunt förnuft måste 
vägas in tillsammans med objektiva faktorer av den beskaffenhet 
som han själv uteslutande byggt på. 

Något mera av sina resultat gör då upphovsmännen till nästa 
undersökning.41 som omfattar i stort samma böcker som den 
förra, om än något färre, nämligen de 25 Newberyprisvin
narna mellan åren 1949 och 1973. Denna studie får ocks·å re
presentera de flerfaldiga studier som dragit fördel av datortek
niken vid bearbetningen av det insamlade materialet. Fler sam
pel har kunnat dras och beräkningarna har kunnat göras mer 
vidlyftiga och sofistikerade än tillförne. Istället för tre urval om 
100 ord i varje undersökt bok drogs nu tre urval om 500 ord 
från mitten av det första, mitten av det mittersta och mitten av 
det sista kapitlet. De läsbarhetsformler som begagnades var 
Lorges och Frys, vilka dessutom måste modifieras något med 
anledning av att samplens storlek utökades. Vid bearbetningen 
beräknades läsbarhetstalet dels för vart och ett, dels för ge
nomsnittet av de tre samplen ur varje bok. Bland resultaten kan 
nämnas att flertalet böcker hamnade på årskursnivåema fyra till 
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sex. På det hela taget står alltså resultatet i samklang med den 
tidigare relaterade studien. Newberyböckema skulle då främst 
vara lämpade för mellanstadiebarn. Och den slutsatsen förvånar 
nog inte särskilt många, även om en och annan pedagog och 
litteraturforskare törhända hade förväntat sig att böckernas 
läsbarhetsnivå skulle ligga något närmare lågstadiets än högsta
diets. 

Den motvilja som mellanstadiebarn visat mot prisvinnar
böckema får nog därför påräknas vara betingad av andra fak
torer än antalet stavelser i ord och antalet ord i meningar. 
Beaktas bör nog även här sådana inslag som alltmer kommit att 
ge en "seriös" och "litterär" prägel åt senare års barn- och 
ungdomsböcker, alltså konstnärliga uttrycksmedel av typ om
kastad kronologi, inre monolog, jag-berättelse, ironi, bild
språk och symbolik. Dessa ingredienser, som ställer alldeles 
särskilda krav på en läsare, utmärker säkerligen sedan länge 
åtskilliga av Newberyprisvinnarna. Antagligt är dessutom att 
prisjuryn kan ha bidragit till att barn- och ungdomslitteraturen i 
USA utvecklats i den riktningen. Ingenting talar väl heller emot 
att motsvarande förhållande är till finnandes i vårt land. 

I en av de senare studierna på området 42 läsbarhetsbestäms 
samtliga Newberyprisvinnande böcker mellan åren 1945 och 
1965 med hela fem olika läsbarhetsformler, varav en nykon
struerad. Den tillskapade beräkningsmetoden har till sitt under
lag ett specialkonstruerat läsförståelsetest, the Newbery Com
prehension Test, som består av 16 förståelsefrågor om fyra 
frågor vardera på innehållet i fyra sampel ur varje Newbery
bok. V art och ett av dessa 16 deltest administrerades till minst 
40 fjärde- och femteklassare, som samtliga dessutom hade 
genomgått ett lästest (the California Reading Test) inom ramen 
för ett reguljärt testprogram i de berörda skolorna. Under åbe
ropande av tidigare läsbarhetsforskning valde den ansvarige 
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forskaren så att placera Newberyböckerna på den årskursnivå 
där minst 75% av frågorna i the Newbery Comprehension Test 

besvarades korrekt av minst 50% av eleverna med samma 
läsålder. De fyra samplen ur varje bok bedömdes med hjälp av 

Fleschs första läsbarhetsfom1el från 1943, Lorges båda formler 

från 1938 och 1939 samt Washburnes från 1938. 
Vid en jämförelse mellan resultatet på det nykonstruerade 

förståelsetestet och det genomsnittliga resultatet för de fyra tra
ditionella läsbarhetsformlerna framkom att 12 av de 20 grans

kade prisvinnarna med det senare beräkningssättet kom att pla
ceras på en högre läsåldersnivå än med det förra. Vid sju av de 

20 möjliga jämförelserna var förhållandet det omvända, och i ett 
fall blev läsnivån densamma. Ingen statistiskt säkerställd skill

nad kunde konstateras mellan de båda beräkningsmetoderna när 

det kommer an på böckernas genomsnittliga läsbarhetsvärde. 
Alla böcker utom två hamnade på årkursnivåerna fyra och fem. 
Resultatet hannonierar alltså väl med de båda studier vi relaterat 

ovan. 
överensstämmelsen mellan de tre studierna är naturligtvis 

betingad av att de underliggande antagandena och beräknings

metoderna på det hela taget var desamma. Några försök att 
utvidga begreppet "textkomplexitet" utifrån ett mer syntetiskt
holistiskt perspektiv gjordes inte i något av fallen. Det nykon

struerade förståelsetestet i den tredje undersökningen t ex be

stod enligt upphovsmannen av innehållsfrågor som gällde 
"fakta". Uppenbarligen värjde sig också denne forskare för 

böckernas lite djupare, konstnärligt-litterära aspekter. I ett par av 
de undersökningar som bygger på alternativa metoder för upp

skattning av barnböckers läsbarhet har man emellertid sökt in

begripa även mer holistiska bedömningar. Det skall vi nu avslut

ningsvis demonstrera. 

Vi begynner dock med ännu ett föga förebildligt exempel 43 
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på ett tillvägagångssätt, låt vara alternativt, att läsbarhetsgrans
ka texter. Istället för läsbarhetsformler begagnades här en sk 
Cloze Procedure, som går ut på att vart femte ord i ett sampel 
från en bok stryks, varefter textutsnittets luckor i testsituationen 
skall fyllas i med de ord som läsaren tror författaren använde. 
Enligt somliga forskare är denna teknik lämplig för läsmaterial 
som används i modersmåls- och litteraturundervisningen,44 me
dan andra hävdar att metoden måste modifieras åtminstone när 
skönlitterära texter undersöks.45 

Det fall vi nu kortfattat skall beröra tog sin utgångspunkt i en 
pilotundersökning med ett något oväntat resultat. Clozetestet 
gällde barnböcker och genomfördes av en grupp collegestu
denter med genomsnittlig eller hög läsförmåga. Den testade 
gruppen visade sig då inte bemästra testet på ett sätt som kunde 
förväntas av barn med acceptabel läsförmåga! Forskaren gick då 
vidare för att söka utröna orsakerna till detta enligt honom 
egendomliga resultat. Det fortsatta projektet kom att inbegripa 
såväl barn som collegestudenter, vilka alla testades med olika 
former av lästest. 18 prisvinnande böcker valdes ut för grans
kning. Dessutom fick bibliotekarier ange vilka av dessa som var 
mest populära bland grundskolebarn. Två grupper av barnlitte
raturstudenter genomgick så clozetester på samtliga 18 böcker 
och en grupp grundskolebarn på fem av de mest populära 
böckerna. Utfallet av hela företaget blev att både grundsko
lebarnen och collegestudenterna presterade oväntat låga resultat. 
Men inte i något avseende överträffade de förra de senare. En 
jämförelse mellan läsbarhetsvärdet mätt med å ena sidan cloze
proced uren och å andra sidan två läsbarhetsformler, bl a Frys, 
gav mycket olika resultat. Forskaren drar därför slutsatsen att de 
båda metoderna mäter skilda kvaliteer hos texterna. Han ser sig 
därtill tvingad att konstatera att clozemetoden inte utan modi
fieringar är lämplig för skönlitterärt material. Bl a arten av de 
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felaktiga utfyllnader som läsarna gjorde, pekar, menar han, hän 

mot att den här sortens tester på litterära texter måste kunna 

acceptera kreativa svar och inte endast författarens exakta 

formuleringar. Och vi är böjda att tillfoga att den kritik som 

anförts mot läsbarhetsformlerna (se ovan) i de flesta stycken är 

träffande även för clozemetoden. Har de~ då inte föreslagits 

några bedömningsmetoder som står mera i samklang med det 

antireduktionisktiska perspektivet? Som innefattar helhetsbe

dömningar? 

Visserligen är de båda undersökningar vi nu avslutningsvis 

skall begrunda motiverade av ett intresse att underlätta läsbar

hetsbedömningar för praktiker av olika schatteringar. De har 

emellertid i detta sitt ärende litat till granskningsprocedurer som 

väger in sunda förnuftets holistiska uppskattningar. En fors

kare 46 utvecklade sålunda en teknik som han benämner SEER, 

the Singer Eyeball Estimate of Readability. Redan denna akro
nym indikerar att en enkel "okulärbesiktning" av texter inbegrips 
i metoden. För att få fram läsbarhetsvärdet på ett urval text
avsnitt jämförs dessa med en skala av texter med känt läsbar
hetsvärde. Värdet på texterna av okänd läsbarhet kan då avläsas 
direkt på skalan utan att några som helst beräkningar behöver 
göras. Det avgörande är då att de jämförande bedömningarna 
kan göras på ett pålitligt och säkert sätt. Den studie som 
genomfördes för att pröva detta gav vid handen att SEER
metoden var lika tillförlitlig vid uppskattning av barnböckers 
läsbarhet som ett par av de etablerade läsbarhetsformlerna, 
Spaches och Dale-Challs. Tidsvinsten var också betydande. 

Steget fullt ut att undersöka hur praktikers vanliga be

dömningar grundade enbart på sunt förnuft och erfarenhet av 

barns intressen och behov faller ut vid en jämförelse med 

läsbarhetsberäkningar grundade på formler har även tagits. I 

denna undersökning 47 jämfördes 44 folk- och skolbiblioteka-
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riers bedömningar av de tolv Newberyprisvinnama åren 1958-
1969 med läsbarhetsberäkningar grundade på fem etablerade 
läsbarhetsformler, Dale-Challs, Fleschs, Frys, Gunnings och 
McLaughlins. Ett bisyfte med studien var att granska variatio
nen i formlernas skattningar av samma böcker. Forskaren fann 
t ex att det förelåg en stor variation mellan bibliotekariernas 
uppskattningar. I vissa fall var skillnaden ända upp till nio års
kurser. Skillnaden mellan de olika formlernas resultat var även 
den tydlig men begränsades till mellan två och tre årskurser. 
Intressant nog skilde sig sällan bibliotekariernas medelvärde mer 

än en årskurs från formlernas medelvärde. Så bibliotekariers 
bedömningar i genomsnitt tycks alltså vara lika tillförlitliga som 
gängse läsbarhetsformlers beräkningar. Men ytterligare forsk
ningsinsatser i samma riktning behövs nog, innan några säkrare 
slutsatser kan dras. 
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KAPITEL 3 
******************************************* 

Empiriska studier av 
läsbarhetsf ormlernas 
brister och begräns-

• n1ngar 

Adaptationsstudier: textanalys 

Mycken kritik har som vi demonstrerat i föregående kapitel 
adresserats till läsbarhetsbestämningar baserade på olika slags 

matematiskt-statistiska formler. Särskilt allvarliga .invändningar 

har rests mot att mekaniska och reduktionistiska beräkningar av 
den arten får ligga till grund för pedagogiskt motiverade omar

betningar av originaltexter, sk adaptation. En dylik verksamhet 
har då ansetts strida mot grundantagandena bakom läsbarhets
formlerna. Dessutom har det hävdats att adaptationer med 

utgångspunkter av den beskaffenheten rent av kan minska en 
texts attraktions- och läsbarhetsvärde. Finns det då verkligen 

vetenskapliga belägg för ett sådant påstående? 
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Vi ämnar i det här avsnittet begrunda två textanalytiska 

studier av skillnaden mellan adapterade texter och originaltexter. 
Särskilt den ena av dessa undersökningar mynnar ut i en all
varlig kritik av textadaptationer avsedda för barn. Talrika kon

kreta exempel på betänkliga ingrepp i autentiska texter har till
handahållits av dessa forskare, och dem skall vi dela med oss av 
nu. 

De båda forskarna bakom det första textanalytiska företag1 vi 
skall återge inslag från närgranskade fyra texter som var av
sedda för högstadieelever med läsförmåga på nivå med den 
genomsnittlige fjärde- till femteklassaren. Ursprunget till det an
passade läsmaterialet var tre veckotidningsartiklar och en artikel 
från en bok. Av bekvämlighetsskäl betjänar vi oss fr o m nu av 
följande korta "rubriker" som beteckningar på texterna: TRÄD, 
MJÖLK, LJUS respektive DA YTON. Analysen företogs me
ning för mening med ärendet att söka fastställa vad som var 
gemensamt för de båda varianterna av vardera texten och vad 
som hade omstöpts. Det uppenbarades då att samtliga texter 
hade förkortats, den genomsnittliga meningslängden reducerats, 
det genomsnittliga antalet satser per mening minskats och värdet 
på Frys och Dale-Challs skalor nedbringats med mellan noll och 
fem årskurser. Samtliga förändringar som kunde noteras för
tecknades och klassificerades. Det förutsattes vidare att avsikten 
bakom varje ändring var att förhöja materialets läsbarhet. De 
bevekelsegrunder (tex upphävande av mångtydighet, förklaring 
av främmande ord, förenkling av meningsstruktur) som då kun
de tänkas ligga bakom de enskilda modifikationerna ställdes 
ävenledes i analysens brännpunkt. 

Fem av de adaptationskategorier som forskarna identifierade 

skall vi nu beskriva och åskådliggöra lite närmare: 

• satsförbindelser, 
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• tema och fokus ("topic" och "focus"), 

• inferenser, 
• synvinkel och modalitet samt 

• ordförråd. 

Satsförbindelser. Intentionen bakom förändringarna på 

denna punkt förefaller ha varit att reducera meningslängden och 

att utesluta försumbart material för att minska textomfånget i 
stort. Nu får emellertid modifieringar av den karaktären 

konsekvenser för hur läsaren uppfattar de logiska relationerna 

mellan satser och meningar. 

I sin strävan att nedbringa meningslängden bryter adaptören 

inte sällan ner en ursprungligen sammansatt sats i dess be
ståndsdelar, så att den anpassade versionen utgörs av satser som 
står ensamma i form av självständiga meningar. I exemplen som 

följer används "O" som tecken för originalversion och "A" som 
tecken för adapterad version. "0" symboliserar delar som stru
kits i originalet eller tillagts i den modifierade varianten. 

Exempel 1. TRÄD 

0 Om det ges en möjlighet innan ännu en brand uppstår, så 

kommer trädet att läka sina egna sår genom att bilda ny 
bark över de brända delarna. 

A Om det ges en möjlighet innan ännu en brand uppstår, så 
kommer trädet att läka sina egna sår. Det kommer att 
bilda ny bark över de brända delarna. 

Här har således den underordnade satsen "genom att bilda ny 

bark över de brända delarna" omvandlats till en fristående me

ning. Uttrycket "genom att" som markerar underordnad sats har 
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avlägsnats. Men därmed har också den semantiska informa
tionen om innebördsrelationen mellan den underordnade satsen 
och huvudsatsen som fanns i denna markör gått förlorad. 
Originalversionen uttrycker mycket tydligt att "bilda ny bark" 

var det medel trädet nyttjade för att läka sina sår. Men när nu 
denna adverbialbisats omvandlas till en självständig mening, så 
finns det inte längre någon artikulerad satsbindning som klargör 
vilken den närmare logiska relationen mellan de båda mening
arna är. Läsaren nödgas som en följd härav sluta sig till mål
medel-relationen mellan meningarna. För läsare med en del bak
grundskunskaper om träd vållar detta inga svårigheter, något 
som dock riskerar bli fallet för läsare utan basal sakkännedom 
av den arten. Den senare läsarkategorin riskerar alltså att gå för
lustig informationen om denna utslagsgivande logiska förbin
delse. Kanske uppfattar läsarna bara en seriell relation, så att 
den andra meningen helt enkelt, i enlighet med ett mycket van
ligt mönster, förstås som ett uttryck för vad som inträffade efter 
det att trädet läkt sina sår. 

Exempel 2. DA YTON 

0 "Jag ska ner till entreprenaden," sa Jack, "för att se om 
allt är som det ska." 

A "Jag ska ner till byggprojektet," sa Jack. "Jag måste se 

om allt är som det ska." 

Här blir adverbialbisatsen som utsäger avsikt till en självständig 
mening, vilken inte explicit meddelar något syfte alls. Istället 
uttrycks helt enkelt en förpliktelse som i den adapterade berättel
sen antyder att Jack har det syfte som är explicit uttalat i ur
sprungsversionen. I den adapterade varianten nödgas läsaren 
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sluta sig till att den första meningen uttrycker en förutsättning 

för den andra, och att denna andra mening anger ett syfte och 
alltså en förklaring till den första handlingen. Nu är väl den 

slutsats som krävs här mindre problematisk än den i det före
gående exemplet, men det är långt ifrån självklart att det kogni
tivt sett är lättare att länka samman två meningar medelst infe
rens än genom att tolka en underordnad sats som uttrycker av

sikt. Motivet till förändringen förefaller uteslutande ha varit att 
förkorta en lång mening om 16 ord till två kortare satser om sju 

respektive nio ord. Och detta trots att vinsten i antalet ord räknat 
är lika med noll. Dessutom förhåller det sig, liksom i exempel 1, 
alltså så att uttryckligen formulerad information har gått förlo
rad. De båda forskarna hänvisar med anledning av detta till en 
rad undersökningar som visar dels att förekomsten av en kon
junktion har en gynnsam effekt på barns förståelse av meningar 

med reversibla kausalsamband, dels att barn föredrar explicita 
uttryck för kausalsamband. 

Exempel 3. DA YTON 

0 Därefter hade vi vatten att dricka. Vi satte ut skålar och 
samlade upp regndropparna. 

A Vi satte ut skålar som skulle samla upp regndropparna så 

att vi skulle ha vatten att dricka. 

I detta fall har adaptationen förtydligat det logiska förhållandet 

mellan meningarna. Det har skett genom att det syftesindik:e
rande uttrycket "som skulle" ersätter konjunktionen "och" samt 
att den ena huvudsatsen omvandlas till en adverbialbisats som 

explicit anger en mål-medel-relation. Detta senare logiska sam
band är en läsare tvungen att sluta sig till i originaltappningen, 
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en uppgift som är extra besvärlig, eftersom resultatet här föregår 

orsaken. Det omvända förhållandet är det reguljära i diskurser. 
Fatalt nog har summan av denna förbättring resulterat i en 

förlängning av meningen, något som svär mot antagandena ba
kom läsbarhetskalkylerna. 

Tema och fokus. Om en skribent önskar att på ett verksamt 

sätt fästa läsarens uppmärksamhet på vad det är som organiserar 

meningsföljden i en diskurs kan han sammanfatta den röda 
tråden i en temamening ("topic sentence"). Som vi nu skall 

upptäcka inträffar det att adaptörer i sin verksamhet går helt på 
tvärs mot denna insikt. 

Exempel 4. TRÄD 

0 Om ett mammutträds levnadshistoria kunde berättas till 

fullo. skulle den låta som en våldsam äventyrsberättelse. 
Den jättelika sequoian producerar frön varje år. Den 

blommar ... 

A Den jättelika sequoian producerar frön varje år. Den 

blommar ... 

Utan originalets inledande temamening nödgas läsaren sluta sig 

till vad skrifträckan handlar om. I det adapterade materialet kas

tas läsaren direkt in i en diskussion om livscykelns olika steg. 
Det kan rent av tänkas att läsaren därigenom leds till det felaktiga 

antagandet att styckena skall komma att särskilt dryfta trädets 
fröavkastning. Möter sedan en oerfaren läsare de efterföljande 
partierna om etapperna i växtens levnadslopp föreligger en risk 

att han inte hittar något annat sammanhang hos innehållet än att 

_det handlar om sequoiaträdet. Nu finns det dock fall där en 
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temamening tillfogats för att underlätta förståelsen. Exempel 5 

får visa det. 

Exempel 5. MJÖLK 

0 Mjölk består i genomsnitt av 87% vatten, 4% fett och 9% 
fasta ämnen andra än fett, av vilka ... 

A Vad har nu alla dessa mjölkprodukter att ge de män

niskor som använder dem? Mjölk är till 87% vatten. Men 
de fasta ämnena ... 

Adaptören har här inte tvekat att utöka stycket för att göra texten 
klarare. Den inledande temameningen har därför tillförts med 
syftet att orientera läsaren mot ett enda tema. 

Att ge sig in i ett skrivet material och ändra menings

strukturen utan att beakta funktionerna hos det vi kallat tema och 
fokus riskerar att åsamka innebörd och sammanhang allvarlig 

skada. Kort uttryckt är meningens tema det som utsägs i me
ningen, medan dess fokus är det som påstås i meningen i mot
sats till det som förutsatts som redan känt. Det ämne som av
handlas i påföljande meningar kan introduceras som ny infor

mation genom att placeras i fokusställning, dvs vanligtvis i 
meningens stora avslutande del. Temat meddelas oftast genom 

den del av meningen som befinner sig i subjektssposition. Så 
även om fokus och tema har med s k pragmatiska snarare än 
grammatiska funktioner att göra är de i någon svag bemärkelse 

förbundna med meningsstrukturen. Det gäller följaktligen att gå 

varligt fram med adaptationer som stöper om denna struktur. 
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Exempel 6. UUS 

0 Det här lilla sandvistande djuret träder fram om natten 
och utsöndrar ett självlysande slem när det kryper om

krin~. 

A Det här lilla djuret, som lever i sand, kommer fram om 
natten. När det kryper omkrin~, utsöndrar det ett själv
lysande ämne. 

En ursprunglig mening om tre satser har här brutits ned till två 
meningar. Troligen är denna förändring ett fall av vad forskarna 
kallar dominoeffekten, dvs att modifieringar i en del av materia
let kräver ytterligare ingrepp på andra ställen. Bestämningen 
"sandvistande" har omvandlats till en relativ.sats, "som lever i 
sand." Troligen har verbet "vistas" uppfattats som alltför ovan
ligt. 

En menings fokusställning identifieras merendels med dess 
sista huvudelement. I den adapterade formuleringen skulle följ
aktligen "(kommer fram) om natten" uppfattas som meningens 
fokus, alltså som ny information. Som sådan skulle uttrycket 
således få en betoning som framhäver det extra i texten. Men när 

nu hela stycket handlar om företeelser som lyser i mörkret, dvs 
också om natten, så skulle det vara redundant och föga infor
mativt av en skribent att lägga särskild emfas på "om natten." 

Adaptörens ingrepp har i detta fall lett till att den mening som 
följer på fokusuttrycket klingar inkonsekvent och ologiskt. Men 

även den här sortens ändringar kan göra en framställning 
begripligare, om adaptören är pietetsfull nog. 
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Exempel 7. 1.JUS 

0 I andra världskriget vid mörklagda nattliga aktioner nära 
en fiende fuktade japanska sjöofficerare detta pulver i si

na handflator~ läste sina sjökort i det svaga ljuset. 

A Under det andra världskriget använde japanska sjöoffi
cerare detta pulver. När de yar nära en fiende under 
mörklagda nattliga aktioner, fuktade de pulvret i sina 

handflator. De kunde läsa sina sjökort i det svaga blå ljus 

som det producerade. 

Genom att bryta ned satser till självständiga meningar och ute

sluta konjunktionen "och" lyckas adaptören förlägga mer av 
uppmärksamhet och vikt till meningarnas avslutande bestånds
delar, "i sina handflator" och "i det svaga blå ljus som det pro
ducerade." Åtgärden är välfunnen, eftersom skriftalstret medde
lar tämligen komplexa upplysningar, som mottagaren näppe

ligen kan förväntas besitta särskilt fylliga bakgrundskunskaper 

om. Till yttermera visso har redigeraren utökat den fras som 
bistår med bakgrundsinfonnation, "när de var nära en fiende," 

något som sätter in beskrivningen av pulvret i ett tydligt sam
manhang (kontext). Tilläggsinformationen gör reda för varför 

pulvret måste användas till det ändamål som framställs i den 

följande meningen. Här kan man således inte orda om redundant 
eller onödig information. Nedbrytandet av satserna och förläng
ningen av meningarna har förbättrat texten. 

Inferenser. I exemplen 1 och 2 ovan resulterade omform
ningarna i att informationsbärande anknytningsled mellan S<,itser 

gick förlorade, vilket i sin tur riskerar att försvåra läsarens 

förståelse av inblandade logiska relationer. Felaktiga slutsatser · 

61 



ligger på lur också om adaptationen berör rent innehållsliga 
aspekter. Läsaren kan frestas att misstolka originalförfattarens 

avsikter. 

Exempel 8. UUS 

0 Metarfiskar, som tillhör de ovanligaste av de självlysande 

fiskarna, har fingerliknande utskott vilka hänger ner 

framför deras stora, gapande munnar. Fiskar som attra
heras av dessa ljus i mörkret är lätta att fånga och äta. 

A Metarfiskar har fingerliknande ljus som de hänger ner 

framför sina stora, gapande munnar. Fiskar 0 i mörkret 
är lätta att fånga och äta 

Att det intransitiva "vilka hänger ner" bytts ut mot det transitiva 

"som de hänger ner" och att den närmare bestämningen "som 
attraheras av dessa ljus" helt strukits riskerar tvivelsutan att leda 

mottagaren till inkorrekta slutsatser. Törhända medger adapta

tionen innebörden att fisken förmår kontrollera ljuset som en 
strålkastare för att söka upp bytet eller att andra fiskar är ur 

stånd att se och därför råkar illa ut i mörkret. Man har alltså att 
vara försiktig med strykningar och syntaktiska förändringar i 
passager där det är helt oumbärligt att innebörden förblir intakt. 

Exempel 9. TRÄD 

0 Det innehåller timmer tillräckligt för att bygga en väl 

tilltagen by. Eller, om mammuträdet så&ades upp i tums
tjocka bräder, skulle det räcka till en låda stor nog att 

rymma det största oceangående fartyg som någonsin 

byggts. 
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A Det innehåller timmer tillräckligt för att bygga en väl till
tagen by. Det skulle räcka till en låda stor nog att rymma 
det största oceangående fartyg som någonsin byggts. 

Den utmönstrade ordräckan upplyser om hur det kommer sig att 
en låda kan förfärdigas av det väldiga trädet, och bindeordet 
"eller" anger att timret räcker antingen till en ansenlig by eller till 
en jätteförpackning. Därmed har försåt gillrats för läsaren. Åt
minstone två galna slutsatser ligger på lut: att trädet kan urholkas 

så att en låda bildas som är stor nog att härbärgera ett gigantiskt 

oceangående skepp eller att trädet består av material drygt nog 
för såväl uppbyggnad av en hel by som tillverkning av ett 

båtemballage i kolossalformat. 

Synvinkel och modalitet. I samtliga fyra närgranskade 
originaldiskurser förekom direkta referenser till läsaren, och 

dessa behölls i omarbetningarna. Dock skiftades i vissa fall det 
opersonliga "man" mot "du". 

Exempel 10. TRÄD 

0 Ibland holkas ett träd ur hela vägen till toppen. Genom att 
stå på botten och titta upp, är det möjligt att se en flik av 
himlen, som om man tittade genom ett teleskop. 

A Ibland har ett bränt träd holkats ur hela vägen upp till 
toppen. Genom att stå på botten och titta upp är det möj
ligt att se en flik av himlen, som om du tittade genom ett 
teleskop. 

I detta exempel siktar omarbetningen till att ge intryck av att 

skribenten direkt apostroferar läsaren, vilket förmodas öka läsa-
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rens intresse för texten. Vanligtvis har denna faktor inte vägts in 
i gängse statistiskt baserade läsbarhetsberäkningar. Fleschs revi
derade formel är som vi sett ett undantag på den punkten. Icke 

desto mindre är det en typisk åtgärd från adaptörens sida att 
involvera läsaren. 

Det finns andra, om än annorlunda sätt, att dra in läsaren i 

texten, sätt som inte sällan får stryka på foten för bearbetarens 

strävan att leva upp till antagandena bakom läsbarhetsformlerna. 
Vad vi då har att göra med kant ex vara utsagor som rör grun

den för ett påstående, huruvida ett uttalande är ett känt faktum 
eller endast tro, vilken dess källa är samt i vilken utsträckning 

författaren delar det synsätt som presenteras. Att lära sig urskilja 
och skilja mellan sådana nyanser och inslag i en skriftlig fram

ställning är ett väsentligt led i utvecklingen mot den vuxnes 
läsförmåga. Adaptation av läsmaterial till barns nivå tycks o
lyckligtvis uppmuntra till strykningar av formuleringar som 

mottagaren annars skulle kunna begagna sig av för att bedöma 
sanningshalten i ett påstånde och vad det finns för stöd för detta 

påstående. 
Somligt av det nedstrukna stoffet utgörs av satsadverb som 

"antagligen", "tydligen" etc. Att utesluta sådana ord bidrar inte 
särdeles mycket till att nedbringa meningslängden, varför moti

ven bakom åtgärden är oklara. Ett parentetiskt ord förutsättes 
måhända försvåra uttolkandet av en mening eller så tolererar 

man inte formuleringar som drar påståenden i tvivelsmål, sär

skilt inte i de fall där påståendets hypotetiska sanning inte är av 
primär betydelse. I den adapterade texten vill man ha utsagor 

som ger intryck av rena fakta. 

Exempel 11: TRÄD 

0 Ett fraktombud vid järnväi:en har räknat ut att det skulle 
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krävas minst 40 moderna öppna godsvagnar bara för att 

frakta dess stam. 

A Och minst 40 godsvagnar skulle behövas bara för att 

frakta bort dess stam. 

Exempel 12: MJÖLK 

0 Romarna påstods av Plinius gnida bröd uppblött i åsne

mjölk mot sina ansikten för att göra dem blekare och 
förhindra skäggväxt. 

A Romarna gned bröd uppblött i åsnemjölk mot sina an

sikten. De trodde att detta skulle göra deras hy blekare. 

De trodde också att det skulle hindra deras skägg från att 
växa. 

Här har alltså de satser strukits som anger källan till och tillför

litligheten hos ett påstående. Syftet synes vara att förenkla och 

förkorta de aktuella meningarna. Resultatet har på sätt och vis 

lite paradoxalt blivit att tillförlitligheten i uppgifterna minskat. 
Att hänvisa till en järnvägstjänsteman i det förra fallet ökar na

turligtvis tilltron till påståendet. Han bör rimligtvis veta vad han 

talar om. Och att referera till en samtida romare i det senare fallet 

har en liknande effekt. Nu är adaptören i exempel 12 inte helt 

okänslig för aspekten kunskapsteoretisk status, eftersom han 
istället lägger till "de trodde att". Därmed framgår att tilltron till 

åsnemjölken som skönhetskur är romarnas och inte författarens. 

Ordförråd. Av inledningskapitlet torde stå klart att merparten 

läsbarhetsformler på ett eller annat sätt beaktat komponenten 

ords svårighetsgrad eller frekvens i språket. Det har skett an-
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tingen genom upprättandet av (frekvens)ordlistor eller utveck

landet av metoder för beräkning av ordlängd. Långa ord påräk
nas då ta längre tid att tillägna sig. Forskarna fann i sin studie 
flerfaldiga exempel på att ord som läsbarhetsformler skulle klas
sa som svåra bytts ut mot enklare. De svåra orden tillhörde i 

huvudsak följande två kategorier: 

• egennamn, teknisk eller specialiserad vokabulär, särskilt om 
dessa inte har någon uppenbar betydelse för unga läsare och 

• vaga eller föråldrade ord. 

Exempel 13: MJÖLK 

0 Hippokrates rekommenderade mjölk till sina patienter 

som ett botemedel. 

A En av de mest berömda m;kiska läkarna sa åt sina 
patienter att dricka mjölk för att bota sina sjukdomar. 

Som i det här fallet är egennamn ofta ersatta med beskrivningar. 
Här har flera andra uttryck bytts ut mot enklare, men som en 
effekt av detta har syntaxen blivit mer komplex. 

Emellanåt ändras ett uttryck helt genom att det ges en om
skrivning som har en mer obestämd referens men som behåller 

kärnan av innebörden. Vid ett tillfälle ändrades exempelvis "lu
miniscens" till "producera ljus". Däremot behölls "biolumini

scens", eftersom det var oumbärligt för textens vidareutveck

ling. 

Stundtals har ju ord mer än en innebörd. Inte alltid upp
hävs heller ambiguiteten av kontexten. Då kan det vara dags för 

en adaptör att skrida till verket, som i vårt avslutande exempel. 
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Exempel 14. DA YTON 

0 Men det lustigaste var råttorna. De kom nedseglandes på 

tvålaskar och annat - och satt upp precis som ekorrar och 

såg sig omkring efter ett ställe att hoppa av på. 

A Men det underligaste var råttorna. De kom nedseglandes 

på tvålaskar och satt upp precis som ekorrar. 

"Lustig" kan ju betyda både humoristisk och egendomlig men 
"underlig" uteslutande egendomlig. 

Vad kan man nu dra för slutsatser av denna omsorgsfulla 

granskning av ett antal adaptörers åtgöranden? De båda ansva
riga forskarna håller före att deras analys av förhållandet mellan 
faktorer som mäts av gängse läsbarhetsforrnler, alltså menings

längd och ordlängd, inslag i texten som tema och fokus, sats
bindningar, synvinkel och modalitet pekar hän mot att uppen
bara risker föreligger för att adaptationer faktiskt kan inverka 
menligt på en skrifträckas begriplighet. Adaptörer tycks tendera 

att lita i främsta rummet till just sådana drag i en diskurs som 
läsbarhetsforrnlerna gör reda för och att förbise andra relevanta 
ingredienser. Ofta står de olika elementen dessutom i konflikt 
med varandra, så att t ex en uppsplittring av långa satser i korta 
meningar försämrar läsbarheten genom att de logiska relatio

nerna mellan meningarna går förlorade eller genom att ämne-fo
kus funktionerna påverkas. Att blint och mekaniskt begagna sig 

av läsbarhetsformler vid förenkling av texter är därför näppe

ligen att rekommendera. Adaptörens eget omdöme och språk
känsla är lämpligare verktyg. Inte minst bör utgångspunkten för 

ändringar tas i föreställningen om hela texten som en samman

hängande helhet, en diskurs. Åtskilliga av de försärriringar som 
omarbetningar åsamkar ett skriftalster härflyter ur en bristande 
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medvetenhet om textens natur. De är därtill allvarligare än vad 
många vuxna inser, emedan unga läsare besitter mindre bak
grundskunskap än äldre och mindre erfarenhet av att dra fördel 

av de upplysningar som ges i texten. Forskarnas hårda slutom
döme blir således: 

Enligt vår uppfattning fönnår inte läsbarhetsformler ge någon 
adekvat bild av läsbarheten annat än i rent statistisk mening 
utifrån vilken inga säkra slutsatser kan dras gällande produk
tionen av läsbara texter. Vi anser att de specifika exempel vi 
diskuterar här utgör starka belägg emot användandet av läsbar
hetsforrnler som vägledning i skrivandet Vi uppmanar skriben
ter att lita till sina egna bedömningar av det språk som är lämp
ligt för den avsedde läsaren och inte till stereotypa uppfattningar 
eller läsbarhetsfonnler (min övers.). 2 

Finns det ytterligare forskning som stöder denna slutsats? Inte 
särdeles mycket, dessvärre. Ett par undersökningar till skall vi 
emellertid lyfta fram i ljuset, en omgående och en i påföljande 
avsnitt. 

I en amerikansk studie3 av något äldre datum än men meto
diskt likartad den just begrundade inkluderades även skönlitte
rära texter. Ur tre flitigt utnyttjade grundläggande läseböcker för 
årskurs fem gjordes ett slumpmässigt urval texter av olika 
karaktär, vilka sedan skulle jämföras med sina original. Syftet 
med hela företaget var att fastställa hur många och vilken typ av 
förändringar som gjorts. Textsamplet, som representerade 13% 
av hela materialet, kom att innehålla fyra berättelser och tre 
dikter från vardera läseboken, alltså inalles 21 diskurser. Två 
typer av granskning företogs: 

• analys av formella aspekter: sidantal per urval, sidstorlek, an
tal rader per sida, radlängd, antal illustrationer per urval samt 
färgen på illustrationerna, 
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• innehållsanalys. 

Innehållsanalysen genomfördes på så sätt att en avgörande 
skillnad mellan det ursprungliga materialet och det adapterade 

ansågs föreligga och noterades varje gång någon av följande 

"beslutsregler" 4 befanns tillämplig: 

Regel 1. Berättelser: 

förändringar i interpunktion, ordval, strykning av material i ur
sprungsversionen som påverkar den denotativa eller konnotati
va innebörden (bortse från förändringar i ordval, interpunktion 
och stavning om inte textens integritet påverkats). 

Regel 2. Berättelser: 

kontroversiellt material har redigerats bort. 

Regel 3. Dikter: 

mer än två typografiska eller andra förändringar som påverkar 
versmåttet. 

Regel 4. Dikter: 

strofer har uteslutits eller kastats om; diktens kontinuitet eller 
litterära integritet har påverkats. 

Regel 5. Illustrationer: 

illustrationerna framställer eller speglar inte textens stämning 
eller känsla. 

Regel 6. Illustrationer: 

illustrationerna är felaktiga eller oförenliga med vad som återges 

i texten. 
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Regel 7. Illustrationer: 
illustrationerna utesluter viktiga detaljer. 

Regel 8. Illustrationer: 
originalens illustrationer används inte när de litterära personer 
som avbildats är välkända. 

Vad blev då utbytet av de båda analyserna? Skillnaderna på 
form.sidan mellan originalversionen och den adapterade versio

nen kunde beläggas på i huvudsak fem punkter: adaptationerna 
hade 1. mer material per sida, 2. längre rader, 3. i genomsnitt 
fem rader mer per sida, 4. fler illustrationer och 5. fler färgillu
strationer. 

Skillnader på inneluillssidan förekom i rikligt mått. I 13 av de 
21 texterna noterades minst en signifikant skillnad enligt 
"beslutsreglerna." Flertalet, eller 12 av sammanlagt 21 konsta
terade skillnader av betydelse, hänförde sig till illustrationerna, 
medan sju av de resterande nio rörde diktmaterialet. Som sär
skilt problematiska anser forskarna ändringarna i dikternas inter
punktion och strofuppbyggnad vara (reglerna 3 och 4) liksom 
åtgärderna som påverkat de grafiska bilderna negativt (reglerna 
5, 7 och 8). De ändar sin rapport med förmodandet att läse
böcker för yngre barn kan innehålla än talrikare och allvarligare 
försämringar av originalmaterialet. Vad adaptationsresultat av 
denna art har för effekter på de barn som drabbas av dem, vet vi 

försvinnande lite om, menar de båda forskarna. Undersökningar 
av saken är därför en nödgande angelägenhet. Att exemplifiera 

hur forskning av dylikt snitt kan sättas i verket är vårt ärende i 
nästa avsnitt. 
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Adaptationsstudier: läsarundersökningar 

Den läsarundersökning5 som utgör underlaget till innevarande 
avsnitt tycks vara den enda i sitt slag som hittills utförts. På sätt 
och vis kan den sägas utgöra ett direkt svar på de båda närmast 
avhandlade studierna, som efterlyste empirisk(t experimentell) 
prövning av de gjorda rönen. 

Avstampet tar de båda ansvariga forskarna i följande resone

mang: Om adaptationer av läsmaterial har den beskaffenhet som 

ådagalagts i de två ovan presenterade artiklarna, så blir texterna i 
fråga mindre specifika och mindre sammanhängande. Detta kan 
i sin tur förväntas få till följd att berättelserna framstår som 
mindre levande och mindre tydliga vad beträffar sambandet mel
lan händelser (inklusive orsaker och motiv). Och i slutändan har 
texterna därmed blivit mindre intressanta, mindre engagerande 

och mindre begripliga. Forskning från angränsande områden 
ger också stöd för allt detta, menar de båda forskarna. 

Innan vi fördjupar oss närmare i resultaten av den undersök

ning de genomförde, skall vi granska några konkreta exempel 

på sådana adaptationseffekter som de önskade pröva på barn. 
Materialet är skönlitterärt, närmast av bambokskaraktär, varför 
det utgör ett viktigt komplement till de hittills framvisade text
exemplen, vilka snarast kan hänföras till sakprosans domäner. 
(Vi anlitar samma symboler som tidigare.) 

Exempel 1. DEN LILLA FLODHÄSTEN 

0 En morgon kände sig lille Hippo arg. "Jag vill inte ha 
lotusblad och majs," muttrade han. "Jag vill inte att flod

hästarna ska vakta mig hela tiden." 

71 



A En morgon sa lille Hippo till sig själv, "Jag vill inte att 

någon ska ge mig mat. Jag vill inte att någon ska ta hand 
om mig." 

De relativt omfattande ändringar som här genomförts har förkor
tat texten något. Men de leder också alla i samma olyckliga rikt
ning: De gör texten mer allmän. I originalet skildras lille Hippos 

längtan efter oberoende (att själv få välja frukost) och avskildhet 
- känslor som barn väl känner till. Men i adaptationen framstår 

han som tämligen irrationell, när han tar avstånd från mat och 

omsorg i allmänhet. Man kan undra vilket barn som önskar 
identifiera sig med det! 

Exempel 2. BENJYS HUNDKOJA 

0 En dag sa far, "Benjy är inte valp längre. Jag tror det är 
dags för honom att sova ute. Låt oss göra en hundkoja av 
den gamla äppletunnan." 

A En dag sa far, "Benjy är inte valp längre. Jag tror det är 
dags för honom att gå ut och sova. Låt oss göra en 

hundkoja åt honom." 

Förutom att det.aljen med den gamla äppletunnan slopats och 

framställningen därmed förlorat i livlighet och åskådlighet, så 

har innebörden förändrats. Utbytet av "sova ute" mot "gå ut och 
sova" gör att ett barn kan uppfatta ändringen i hundens sovva
nor som mindre permanent. Det framgår därför inte helt tydligt 

av relationerna mellan meningarna att hundkojor är till för hun
dar som sover ute. För barn med den bakgrundskunskapen är 

kanske svårigheten mindre. Men låt oss följa Benjys öden ytter
ligare ett stycke! 
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Exempel 3. BENJYS HUNDKOJA 

0 Far hämtade upp tunnan ur källaren. Jimmy lade tegel
stenar på sidorna för att den inte skulle rulla, och Linda 
målade den. Sedan lade mor en filt inuti och hundkojan 
var färdig. 

A Så Benjys familj gjorde en hundkoja åt honom. 

Tendensen i adaptationen är densamma. Strävan att göra texten 
kortare har gjort den allmännare, livlös och tråkig. Detaljerna 
om hur kojan förfärdigades, utsmyckades och inreddes har off
rats, något som alltså får skrivas på läsbarhetsantagandenas 

räkning. Kvar finns bara konstaterandet att familjen gjorde en 
hundkoja. I ursprungsberättelsen görs fortsättningsvis en poäng 

av att hunden inte förmådde visa någon uppskattning över sitt 
nya hem. I adaptationen saknas detta stycke helt! 

Exempel 4. BENJYS HUNDKOJA 

0 Alla stod runt omkring och beundrade den - alla, ja, utom 

Benjy. 

A0 

.Den som läst ursprungsversionen vet nu hur hundkojan ser ut 
och vad hunden tycker om den. Den som läst bearbetningen har 
bara kännedom om att hunden fått en koja. Historien förtäljer 

sedan att hunden inte kunde sova i tunnan utan finner sig en 
annan sovplats. Familjen faller då till föga och låter Benjy återfå 
sin gamla vanliga sovplats, barnens sängar. Därefter ges i origi

nalet en åskådlig skildring av hundkojans öde. Läsaren förstår 
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nu hur hunden kan begripa att han aldrig mer skall behöva sova 
i den. I bearbetningen sägs endast att hunden vet det, men 
ingenting hjälper läsaren inse hur hunden vet det. 

Exempel 5. BENJYS HUNDKOJA 

0 Några dagar senare gjorde Jimmy och Linda om Benjys 
hundkoja till en smultrontunna. De gjorde hål i den och 
planterade smultronplantor i hålen. Benjy tittade lyckligt 
på. Nu visste han säkert att han aldrig mer skulle be
höva sova i den gamla tunnan! 

A Benjy visste att han aldrig skulle behöva sova ute igen. 

Vårt sista exempel demonstrerar hur en omredigering med syfte 
att förkorta satser och summera handlingen leder till att de 
logiska relationerna blir oklara och hela framställningen mindre 
specifik. 

Exempel 6. DEN LILLA FLODHÄSTEN 

0 Och varje morgon knuffade och puffade de stora flod
hästarna på varandra i sin brådska att ge lille Hippo hans 
frukost av lotusblad och majs. Store Kalle sa, "Lägg lo
tusbladen här och majsen där." Sedan slog de sig alla ner 
för att se lille Hippo äta. 

A Sedan lille Hippo stigit upp var han aldrig ensam. Någon 
fanns alltid i närheten för att se efter honom. Om lille 
Hippo ville ha mat, så såg Store Kalle till att han fick det. 
"Lille Hippo vill ha mat," skulle Store Kalle ropa, "Häm
ta hit den." De stora flodhästarna skulle göra precis så. 

74 



Sedan skulle de vänta på att lille Hippo skulle äta. 

I originaltappningen framstår de överbeskyddande flodhästarnas 
iver tydligare och mer levande än i omarbetningen. Att förstå 

lille Hippos så heta självständighetsbegär kan följaktligen förut
sättas vara lättare för ett barn som läser det autentiska materialet 

än för ett barn som tar del av adaptationen. 
De huvudsakliga effekterna av att adaptera texter i enlighet 

med läsbarhetsformlernas intentioner blir av de anförda exemp

len att döma: 

• berättelser som är mindre specifika, 

• berättelser som ger mindre information om relationer mellan 

händelser och motiv bakom personers attityder och handlingar 
samt, som en följd av allt detta, 

• berättelser som det är svårare att identifiera sig med. 

Tidigare läsforskning har påvisat att barn under de första skol

åren föredrar berättelser om personer som uppfattar världen på 
samma sätt som de själva gör. Dessutom har det framkommit att 
mogna läsare identifierar sig med de litterära personer, vars kän
slostämning mest liknar deras egen, och att de har lättare att 
återberätta historier som innehåller något om huvudpersonernas 

mål och planer. 6 

De båda forskarna bakom den studie vi nu uppehåller oss vid 

antar alltså att adaptationseffekter av ovan punktad beskaffenhet 
inverkar menligt på läsförståelse och läsmotivation. För att prö

va giltigheten i sin tankegång genomförde de en undersökning 

som omfattade 58 andraklassare, som fick läsa de båda berät
telserna "Benjys hundkoja" och "Den lilla flodhästen." Två test 
genomfördes muntligen med barnen: ett förståelsetest och ett 

preferenstest. Den berättelse som inte berördes av det förra in-
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gick i det senare. Preferenstestet utfördes först. Deltagarna fick 
där inledningsvis läsa första hälften av berättelsens båda versio
ner, alltså original och adaptation. Därefter intervjuades de om 
vilken av de båda versionerna de föredrog, och avslutningsvis 

fick de läsa färdigt berättelsen efter att ha valt en av versionerna. 
Detta val betraktades även det som en indikation på preferens. 

I förståelsetestet läste hälften av barnen originalversionen och 
hälften den adapterade varianten av berättelsen ifråga. Förståel
sefrågorna till texterna var av olika karaktär. Dels var de av 
traditionell läromedelstyp - hämtade ur de läromedel i vilka be
rättelserna ingick, dels var de nykonstruerade. Den senare typen 
omfattade frågor som hänförde sig till enskilda meningar såväl 
som till längre stycken. Frågor som förutsatte inferenser inbe

greps också. Forskarna var alltså noga med att inte uteslutande 
arbeta med den art av frågor som läsbarhetstesterna vanligtvis 
bygger på. Samtliga barn genomgick därtill ett ordförrådstest, 
vars resultat fick bilda utgångspunkten för en gruppering av 
dem i låg-, medel- och högpresterande läsare. 

Undersökningsresultatet är tankeväckande. Barnen föredrog 
helt otvetydigt originalberättelserna framför adaptationerna. En
kannerligen gällde detta för de låg- och medelpresterande läsar
na. Någon skillnad i barnens förståelse av de olika versionerna 
kunde inte uppdagas. Unga läsare värderar tydligen autentiska 
berättelser högre än pedagogiska bearbetningar, och de förstår 
uppenbarligen fote dessa senare bättre än de förra. Resultatet 

stöder därför svårligen en fortsatt verksamhet som syftar till att i 
enlighet med de statistiska läsbarhetsberäkningarna adaptera 
material som lika gärna eller hellre kunde läsas i original. 

76 



Undersökningar av barns läsintresse 

Bakgrund. Implikationerna av och den lite djupare innebörden 

i de undersökningsresultat som hittills tagits i betraktande fram
står kanske lite tydligare om vi kompletterar vår framställning 

med en sektion om barns läsintressen och läspreferenser. Just 

den aspekten anses ju därtill allmänt behöva tillföras läsbarhets
beräkningar av reguljärt snitt. Annars förefaller undersökningar 

med den inriktningen merendels härflyta ur en strävan att skapa 
förutsättningar för praktikens företrädare som lärare och biblio
tekarier att förse unga läsare med material som intresserar dem 

och motiverar dem till fortsatt läsning. Med forskningens hjälp 

försöker man utveckla redskap för att nå vissa av läsundervis
ningens mål, dvs bl a en oavlåtlig utvidgning av barnets läsin
tressen och en attityd till läsning som kan resultera i ett livslångt 

intresse för läsning av många olika slag och för många olika 
syften. 

För att inte späda på den babyloniska förbistringen på 

området måste en viss begreppsnyansering ombesörjas innan vi 
skrider vidare. I det knippe begrepp som behöver bräckas 

åtskils hittar vi "motivation", "intresse", "läsintressen" och "läs
preferenser". Inom läsforskningen begagnas ofta begreppen 
"motivation" och "intresse" med hart när samma innebörd. 

"Motivation" kan då närmast referera till logiskt bestämda ten
denser och avsikter som vägleder beteendet, under det att "in

tresse" snarare får stå för emotionella hållningar och erfaren

heter. Båda betydelserna är aktuella här, den senare mer än den 

förra. Med "läsintressen" (i pluralform) avser vi motivationens 
och intressets föremål i termer av genrer, tematik mm." Läspre
ferens" ligger nära läsintresse (i singularform) i betydelse men 
implicerar ett fenomen som är mindre aktivt och dynamiskt och 
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som mera har att skaffa med val mellan tydligt uppfattade eller 
formulerade alternativ. "Läsintresse" åsyftar då alltså en aktiv 

och dynamisk disposition mot något särskilt mål.7 "Läsintresse" 
och "läspreferens" är således inte nödvändigtvis sak samma. Ett 
barn skulle ju kunna tänkas (enkannerligen på anmodan) 
uttrycka en preferens för en bok över en annan utan att 
egentligen vara intresserad av att ta del av någondera. En 
preferens föranleder inte en person att leta upp föremålet, men 
det gör ett intresse. Envar inser då självfallet också att en 
preferens kan vara ett uttryck för ett intresse. Flertalet forsk
ningsinsatser på området gäller läspreferenser, även många av 
dem som ger sig ut för att avse läsintresset. Här skall vi i 
främsta rummet ha det sistnämda i sikte. 

Forskningen på fältet kan därjämte ha skilda teoretiska och 
disciplinära utgångspunkter. Främst synes den företas inom 
kognitivt psykologiska och djuppsykologiska·ramar. Mer socio
logiskt och entnografiskt orienterade studier blir dock allt 
allmännare. Vi skall här söka beakta samtliga dessa infalls
vinklar. En något större vikt kommer emellertid att läggas på 
den förra typen. 

Därmed är vi inne på de talrika onöjaktigheter som vidlåder 
insatserna på området. Flera av problemen har att göra med den 
teori- och historielöshet som präglar en god portion av under
sökningarna, vilka har karaktären av isolerade och fragmen
tariska datainsmalingar utan samband med varandra och tidigare 
forskning. De teoretiska utgångspunkterna är heller inte alltid 
klart uttryckta. En följd av dessa onöjaktigheter är att någon sys
tematisk uppbyggnad av kunskap inte kunnat ske. Det företag vi 
står inför är således tämligen kinkigt. Med tillhjälp av ett par 

översikter av syntetiserande slag8 hoppas vi dock kunna föra det 
i hamn. Innan vi går att behandla varje ålderskategori för sig, 
ger vi några generella och summerande synpunkter på vad 
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barn, till skillnad från ungdomar och vuxna, föredrar att läsa. 

Även om läsning av skönlitteratur i eminent grad är en 
subjektiv affär som tar i anspråk djupare personliga skikt hos 
läsaren är det möjligt att ur forskningen på området lyfta fram 

vissa generella drag. Det är då väl att märka, som så ofta inom 
t ex utvecklingspsykologin, fråga om tendenser och medel

värden snarare än om bergfasta regler som är giltiga för alla barn 
i en viss ålder. Unga läsare som avviker från genomsnittet kom
mer alltid att vara en realitet De uppgifter som meddelas nedan 

kan därför inte utan vidare anlitas som en behändig "handbok" i 

hur man förser barn med lämplig lektyr. Individuella hänsyn 
och personkännedom måste till. Som grova riktlinjer för lärare 

och bibliotekarier bör de dock kunna ha en uppgift att fylla, inte 
minst som komplement och korrektiv till mer rigida läsbarhets
beräkningar. 

Allmänna och sammanfattande synpunkter. Grovr taget 
föredrar barn i jämförelse med vuxna att läsa böcker som: 

• innehåller konkreta händelser snarare än abstrakta diskussio
ner och som gynnar handling (som skall vara enkel) på be

kostnad av introspektion, 
• är fria från mångtydigheter, inte minst vad beträffar moraliska 

omdömen, vilka bör spegla en enkel, konventionell och opti
mistik moral, 

• har en enkel, inte alltför konstfärdig stil, med mycket direkt tal 
och lättbegripligt ordförråd, 

• ger dem något att jämföra sin egen rädsla, sina egna problem 

med, dock utan alltför starka skräckupplevelser, 
• undviker vuxenerfarenheter som är helt utom räckhåll för dem 

och som istället skildrar barn och barns erfarenheter. 
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Dessa punkter inbegriper som synes både formella och inne

hållsliga aspekter. Vi kommer att se till att så också blir fallet 
fortsättningsvis. Någon rättfram stadieindelning av barns läsut
veckling skall vi inte framställa, då enkla scheman av den arten 

är behäftade med åtskilliga problem och begränsningar.9 Istället 
nöjer vi oss med en grov kategorisering i följande fyra perioder: 
förskole-, låg-, mellan- och högstadietiden. Detta är så mycket 
mer berättigat som vi i vårt ärende vänder oss inte minst till 
skolfolk. 

Förskoletiden. I detta inledande skede av läsutvecklingen är 
barnet i förstone självcentrerat och ett med omvärlden. Det upp

lever miljön omkring sig uteslutande i relation till sig själv och 
gör ringa åtskillnad mellan den inre och den yttre världen. Den 

utvecklingsmässiga uppgift barnet då har att gi1pa sig an blir att 

skilja mellan jaget och omgivningen, vilket kan understödjas 
med hjälp av bilderböcker. Före ett års ålder besitter det emeller

tid inte förmågan an symboliskt representera föremål. Små barn 

är helt upptagna av sina omedelbara reaktioner på omgivningen, 

varför de inte förmår ha i tankarna föremål som inte är tillstädes. 
Om ett barn i denna tidiga ålder förefaller uppskatta en bilder

bok, är detta avhängigt mindre av an det är i stånd att identifiera 
vad illustrationerna söker representera och mer av faktorer som 

den omedelbara kontext i vilken det får ta del av boken - kanske 
tryggt och lyckligt uppkrupet i knäet på sin mor. Sålunda och på 
annat sätt presenterad lektyr kan det uppskatta mer principiellt på 

grund av t ex ljusa färger och fängslande former. Men omkring 

ettårsåldern förmår flertalet barn skilja mellan fotografier av sina 
föräldrar och fotografier av andra barn- och vuxenansikten, och 

inemot ett halvår senare har de gemenligen blivit i stånd att kän

na igen bekanta ting på bild. Sedan väl detta uppnåtts fortskrider 
utvecklingen hastigt. 
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Under denna period tycks barn ha lättare för somliga konst

närliga stilar än för andra. Så kan t ex avbildade tingestar som 
framträder distinkt mot bakgrunden uppfattas tydligare. Detsam

ma är giltigt för bilder av hela föremål. Närbilder, halvbilder etc 

kan verka förvirrande eller rent av skrämmande på små barn. 
Missförstånd kan ävenledes förorsakas av detaljrikedom, över

lappningar och andra konventioner för representation av pers

pektiv. I en bild bör heller inte många olika saker försiggå eller 
en och samma händelse splittras upp på flera olika personer eller 
ställen på sidan. Barnet besitter i dessa tidiga år inte färdigheten 

att systematiskt avsöka en bild för att skaffa sig en helhetsupp
fattning av vad som faktiskt utspelas. Risken finns att det helt 
slumpmässigt fastnar för vissa element och förlänar dessa en för 
kardinalhandlingen otillbörlig uppmärksamhet. 

Obestridligt är att utöver de konstnärliga uttrycksmedlen rent 

idiosynkratiska bevekelsegrunder kan vara till finnandes bakom 

barns bilderbokspreferenser. Måhända väcker således en bok 
förtjusning därför att den förknippas med föräldrarna, med en 

viss händelse av positiv valör, tex en födelsedag, eller därför att 
den överflödar av barnets favoritfärg. 

Beaktar vi så innehållssidan framstår vissa teman som alltid 
lika pålitliga slagnummer, och det på goda grunder: 

• Gatuvyer är legio i bilderböcker och har i långliga tider varit 

högt värderade av sina tilltänkta mottagare. De framstår som 

särdeles lämpliga för barn som ju följer med sina föräldrar 

utomhus och kanske senare vill erinra sig och namnge vad de 
upplevt. Andra gångbara teman är 

• vuxna i arbete, merendels idylliskt skildrat, 
• djur - ofta framställda som grupper av vuxna och barn, åter

igen något som har uppenbar relevans för den unga mål
gruppen, 
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• vuxenfärdigheter, tex skriv-, läs- och räkneförmågorna, 
• sakers funktion . 

Åtminstone framemot den begynnande skoltiden förmår barn 
dessutom uppskatta bildstilar som sträcker sig bortom deras 
egen teckningsförmåga. Böckerna bör därför också innehålla 
komponenter som inte omedelbart och utan vidare kan uppfat
tas, som alltså något mera förutsätter en vuxen uttolkare. Med
delst en "vägledning i bilderboksmediet" kan den vuxne hjälpa 
barnet upphäva stilistiska och innehållsliga förbryllingar i mer 
komplexa visuella diskurser. För barnet har därtill en dylik intim 
samspelssituation ett utslagsgivande värde i sig, oberoende av 
vilket föremålet för den gemensamma upplevelsen råkar vara. 

Erfarenheter av bilderböcker lär alltså barnet olika artisiska 
konventioner, tolkningsstrategier m m och låter det ana framtida 
nöjsamma och innebördsdigra erfarenheter av konst och littera

tur. Med hjälp av dessa tidiga symboliska representationer till
skansar det sig successivt en mönsterläggning av ett ursprung
ligt kaos och lär sig skapa mening i och få kontroll över sin till
varo. 

För åtskilliga barn blir rim, ramsor och barnvisor den första 
kontakten med litteraturen. De lär sig uppskatta rytm och ljud 
långt innan de får känning med böckernas värld. Detta är allom 
bekant, varför vi inte behöver uppehålla oss alltför ingående vid 
denna genre. Ursprungligen tillkom barnramsorna på ett natur
ligt sätt i autentiska livssituationer, inte sällan under arbete. Den 
vuxne diktade då ihop vad som föll honom eller henne in utan 
alla tankar på speciell barnanpassning. Av alldeles samma skäl 
erhöll de en åskådlighet, livlighet och rytmisk plasticitet som 
gett dem ett bestående värde bland såväl vuxna som barn. (Vi 
har tidigare konstaterat något snarlikt angående framgångsrika 
barnböckers tillkomst.) Med jämna mellanrum plägar det rent av 
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ifrågasättas om barnramsorna till sitt innehåll är vare sig särskilt 

rumsrena eller barnvänliga. Stundtals har de utsatts för censu

rerande omarbetningar. Mist sin dragningskraft har de dock ald

rig gjort. Till viss del har väl denna folkloristiska skatt gått 

förlorad för nutidens barn, men nya former av samma genre kan 

sägas ha ersatt de gamla formerna, t ex reklamjinglar, pop

sånger och fotbollsramsor. Och televisionen och radion tycks i 

någon mån ha börjat besinna sitt ansvar för denna del av 

kulturarvet.10 Nog härom. 

Nu begynner även bilderboksberättelser bli möjliga för dessa 

unga läsare att följa. De tillägnar sig småningom insikter i lagar

na om orsak och verkan, varför de är i stånd att förstå och be
skriva vad som faktiskt utspelas i illustrationerna. Tidigare var 

de till freds med att endast känna igen och räkna upp bildens 

mest prominenta föremål. 

Denna utveckling till trots nödgas bilderböckerna alltjämt 

vara tämligen enkla, särkilt för läsare i nedre förskoleåldern. 

Fokus kan med fördel ligga på en huvudperson och handlingen 
vara förtydligad med regelbundet infogade upprepningar. Bi

handlingar gör sannolikt berättelsen alltför komplex för sin pub

lik. Därtill bör framställningen vara förhållandevis kort, berättad 

med ett minimum av språk men med talrika bilder, som både 

understöder texten och tillhandahåller en följd av mentala vilo

punkter. Barnets begränsade koncentrationsförmåga lägger allt

så restriktioner på presentationssättet. 

Lite grovt kan vi räkna med två huvud.kategorier av böcker 

för barn i denna ålder: 1. bilderböcker där illustrationerna kom

pletterar en vanligtvis tämligen begränsad skrifträcka och 2. 

sagoböcker där bilderna spelar en mer underordnad roll i för

hållande till en utförligare text. Det nyss sagda äger i första rum

met giltighet för den sistnämnda arten.Vad beträffar den först

nämnda kan barn framemot skolåldern begynna uppskatta mer 
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sofistikerade konstnärliga stilar, även om stilen som sådan 

fortskrider att vara mindre utslagsgivande än innehållet. I barns 

ögon är inte själva det artistiska framställningssättet i stånd att 

rädda en i övrigt föga engagerande bok. Populära ämnen i denna 

ålder är f ö allt ifrån vardagsföreteelser som brevlådor, tåg, buti

ker, yrkesarbetare till mer ovanliga miljöer, personer och erfa

renheter som inte ryms inom barnets omedelbara kunskapssfär. 

Bilder i den andra kategorin böcker enligt ovan har i vissa 

undersökningar visat sig utomordentligt betydelsefulla. Saknas 

de nämligen tenderar små barn att förlägga hela uppmärksam

heten till utgången av händelseförloppet och att förbise det som 

berör personernas känslor och motiv. Rika möjligheter till bild

betraktande, i synnerhet där barnet i sin egen takt tar del av 

materialet, inverkar gynnsamt på tolkingsförmågan. Bilder

böcker är något som ger barnet tillfälle att, med eller utan 

bistånd från vuxna, snabbt utveckla ett självförtroende, eller 

kognitivt mod, och en förståelse för konst, litteratur och övriga 

aspekter av verkligheten. Bilderböckernas statiska framställ

ningar s a s saktar ner och förenklar ett hektiskt och förvirrande 

verklighetsskeende. 

Uppskattade inslag i berättelserna är en tydlig moral, något 

som väl lämpar sig för små barn som ofta kan vara regelorien

terade. Miljöer som appellerar kan förefalla inställsamt hem- och 

familjeinriktade och ha ett idylliskt skimmer över sig. Men barn 

i denna ålder intresserar sig nu även för berättelser som ger dem 

möjlighet att under kontroll och lite på distans experimentera 

med något mer aggressiva och hotande inslag i sina personlig

heter. Inte minst känslan av utsatthet och ineffektivitet kan be

höva motverkas genom inlevelse i ett antiauktoritärt tema riktat 
mot de vuxna som utövar kontroll över sina barn. Ett gängse 

grepp i denna typ av litteratur är att ha förmänskligade djur som 

huvudaktörer. Förutom många andra fördelar innebär detta 
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möjligheter för barnet att ta del av mer skrämmande erfarenheter 
utan alltför djup identifikation med huvudfigurerna. Föräldrars 

död eller separation från dem är teman som på detta sätt kan 

accepteras av barn. Vi skall även minnas att för små barn är 
händelser som återges i berättelser något mycket verkligt. Vissa 
framställningar kan därför skapa ängslan, nedstämdhet och 
skräck. Fabelformen kan förhindra sådana effekter. Vad sagor 
har för nackdelar och förtjänster i detta avseende är så allmänt 

diskuterat att vi kan lämna det åsido i vår framställning. 11 

Låg- och mellanstadietiden. I sju- till åttaårsåldern har 
barnet lärt sig att känna igen fiktionens karaktäristiska 
konventioner, varför det t ex kan tendera att förvänta sig en 

förekomst av klicheaktiga huvudpersoner som handlar stereo

typt. Besvikelsen kan bli stor om inte hjälten eller hjältinnan 
omsider erhåller sin belöning i ett lyckligt slut. Det är värt att 
minnas att vad som för en vuxen läsare kan framstå som 

klicheer och stereotypier är något som för ett barn kan vara nytt 
och som måste tillägnas successivt genom upprepade läsningar 

av samma berättelse eller liknande berättelser. 
Denna period och synnerligast dess senare del, brukar också 

kallas miljöberättelse- eller faktaläsningsåldem, eftersom barnet 
då kan sägas frambringa en realistisk, rationellt organiserad, 

praktisk fasad framför en pseudorealistiskt maskerad bakgrund 
av äventyr och magi. Barnet begynner ävenledes orientera sig i 

den konkreta objektiva världen. Frågorna "hur?" och "varför?" 

blir allt vanligare vid sidan om "vad?" Tingen i omgivningen 
omfattas med passion. De bör inte framställas i form av torra 
beskrivningar utan hellre som berättelser, som levande händel

ser. Intresset för sagor och hjälteberättelser är alltjämt levande 
men en åstundan efter äventyrsberättelser begynner därtill att 

göra sig förmärkt. 
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Populära teman och genrer under detta skede i barnets 
läsutveckling är: 

• den allsmäktige och allvetande hjälten som behärskar en pri
vat, magisk värld utan några faror, för de yngre läsarna i den
na period t ex Christopher Robin i Puhberättelsema, 

• hjälten eller hjältinnan som kämpar sig igenom ett skeende där 
vuxenvärlden inte sällan framstår som på en gång löjeväckan
de, godtycklig och hotande, tex "Alice i underlandet", 

• fantasilandet som existerar vid sidan om verkligheten, t ex C. 
S. Lewis Narnia, 

• fabelliknnde djurberättelser, t ex Kenneth Grahames "Det su
sar i säven", 

• gäng- och äventyrsberättelser som utspelas i en realistisk och 
stundtals hart när pastoral vardagsvärld men som överflödar 
av orealistiska händelser, tex Kästners "Etnil och detekti
verna" eller Mark Twains "Tom Sawyer" och Enid Blytons 
Fem böcker. 

Denna senare berättelsetyp är förstås den typiska för perioden, 
enkannerligen mellanstadietiden. Psykologiskt kan intresset för 
genren sägas ha till sitt underlag bl a vad en utvecklingspsyko

log kallat kognitiv inbilskhet.12 De barnsliga fantasierna om all
makt uppträd~r här i vidareutvecklad och förfinad form. Barn 
upptäcker nu att också de understundom förmår tankemässigt 
lösa problem på egen hand. Föreställningen att detta ställer dem 
på jämnbördig fot med vuxna i fråga om förmågan att hantera de 
flesta svårigheter och situationer riskerar då bli en övermäktig 
frestelse. När deras bristande erfarenhet trots allt begränsar 
deras kompetens i detta avseende, kan de oundvikliga besvikel
serna häröver i någon mån kompenseras med läsning av även
tyrsberättelser. Huvudpersonerna i deras favoritberättelser ställs 
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ju regelbundet inför de mest otroliga hinder som forceras med 

minimala besvär. 
Det är lätt att underskatta värdet av böcker som Enid Blytons. 

Enligt gängse litteraturkritiska taxeringsgrunder står de törhända 
inte särdeles högt, även om den bakomliggande yrkesskicklig
heten förvisso kan springa i ögonen. Men med lite utvecklings
psykologiska och litteraturpedagogiska insikter hos bedömaren 

bör dock betydelsen av denna lektyr kunna erkännas och skattas 
efter förtjänst. Och här handlar det inte uteslutande om ordförråd 

och meningskonstruktioner. Andra faktorer är kanske än vikti

gare, tex att berättelsernas utgestaltning gör det lätt att hålla ihop 
orsak och verkan, eller att minnas vilken person som är vem och 

vem som redan gjort vad. Allt detta är kinkiga ting för unga 
läsare med begränsad läs- och koncentrationsförmåga. Klicheer, 
stereotypier och orealistiska inslag är kanske just vad omogna 
och ovana läsare behöver för att omedelbart förstå. De kan alltså 
här få erfara den dubbla tillfredsställelsen över att dels få identi
fiera sig med de alltid så framgångsrika detektiverna i berättel

serna, dels få känna sig duktiga som läsare. Enid Blytons stora 
bidrag till barnlitteraturen (och litteraturpedagogiken!) är att hon 
erbjudit unga läsare långa berättelser som de faktiskt klarar av att 
läsa och förstå på egen hand. 

Högstadietiden. I 11-12-årsåldern börjar barnet kunna tänka 

mer abstrakt och reflektera över kunskapen som sådan. Dess 

moraluppfattning blir mer subtil och grundas alltmer på indi
viduella samvetsprinciper, medan konventionell och onyan

serad moral får träda tillbaka. Successivt blir barnet nu ävenle

des medvetet om sin egen personlighet, och det begynner lösa 
upp tidigare bindningar. Gänget eller kamratgruppen träder fram 
som en viktig referensgrupp. 

Läsare i detta utvecklingsskede intresserar sig främst för en 
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berättelses intrig och spektakulära händelser. På en allmän nivå 
kan favoritlektyren klassificeras som äventyrsböcker, sensa
tionsnoveller, reseskildringar och populärfiktion. Med den ö

kande personliga mognaden kan läsningen dock samtidigt vara 
av en art som uttrycker mer komplexa, känslomässiga pro
cesser och skildrar personer som stundtals distanserar sig från 

sina omedelbara handlingar och reaktioner för att reflektera. 

Därmed behöver alltså inte berättelserna vara helt ägnade åt yttre 
handling. Personlighetens komplexiteter har också en plats. Den 

djupnande insikten att människor kan förstås i termer av sin 

personlighet, sina ambitioner och mål ger barnet förutsättningar 
att tillägna sig berättelser som är mer abstrakta och sammansatta 

än tidigare. Hanterandet av dessa svårigheter kan dock på olika 

sätt underlättas om författaren ger ledtrådar och förklaringar, 
något som ofta är fallet. Berättelser om känslor och generella 

förhållanden börjar därför intressera läsare i denna ålder, då de 

känner behov av att bättre förstå sina egna och andras personlig
heter. 

Teman och genrer som attraherar läsare under högstadietiden 
är: 

• att finna sin identitet och söka vuxenmodeller, 

" gäng- och äventyrsberättelser av subtilare valör, 
0 historiska berättelser, 

• berättelser om tidsbegreppet, inklusive science fiction, 

" renodlade fantasy- och äventyrsberättelser, ofta av allegorisk 
art, 

0 djurberättelser, inte minst om husdjur och hästar. 

Avslutande synpunkter. Tvivelsutan har vår framställning i 

det närmast föregående avsnittet av utrymmesskäl måst skatta åt 

det alltför skissartade. Det är emellertid vår förhoppning att de 
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allmänna forskningsresultat som där framställts åtminstone skall 

ha demonstrerat problemets vidd och komplexitet. Svårigheterna 

med och samtidigt nödvändigheten av att väga in intresse och 

motivation i läsbarhetsöverväganden av ski!da slag bör då dess

utom ha uppfattats. 

Inget har emellertid sagts om varför barn överhuvudtaget 

kommer att intressera sig för läsning av litteratur och skrift

språksrelaterade aktiviteter i allmänhet. Den antropologiska och 

etnografiska forskningen har under senare decennier alltmer 

börjat uppmärksamma denna problemställning. Det har då fram

stått klart att olika kulturer och subkulturer tillmäter läsning 

högst olika värde och att inget gott i och för sig ligger i att vara 

litterat, även om vissa samhällen utvecklats i en riktning som 

favoriserar en sådan förmåga. De intressen, normer, tolknings

procedurer etc som styr läsningen av bl a skönlitteratur betraktas 

som sociokulturellt grundade och fördelade. Vilket intresse man 

har för läsning och litteratur och vilka innebörder man tillskriver 

specifika texter är avhängigt av livsstil, sociala förhållanden och 

kulturella former som kan skifta från en grupp till en annan. De 

akademiska värden och tolkningar som traditionellt förmedlats 

av skolsystemet i vårt land är därför inte självklart giltiga för 

människor med andra sociokulturella livsbetingelser än sådana 

minoritetsutbildade normer och strategier är framsprungna ur.13 

Och än mindre kan man ta sin tillflykt till förment objektiva 

innebörder i de litterära texterna själva. Alla innebörder har ska

pats från grunden av läsaren på basis av just sådana grundläg

gande regler och procedurer. Vi har alltså att räkna med före
komsten av olika s k tolkningssamfund, vilka utgörs av männis

kor som delar normer och strategier för tolkning av texter. 

Också dessa nya insikter från senare år komplicer~ onekligen 

läsbarhetsproblematiken! 14 

Det är förvisso inte tillfyllestgörande att på olika sätt mani-
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pulera barns lektyr för att intressera dem för läsning av skön
litteratur eller för att få dem att förstå sådan läsning bättre. Dy
lika mål för undervisning och uppfostran, om de nu alls ställs 
upp och anses önskvärda, kan i bästa fall nås på mycket lång 
sikt och medelst oupphörliga insatser av skilda slag. Hur en 
rimligare syn på texters läsbarhet än den gängse statistiskt 
influerade kan se ut skall vi nu övergå till att begrunda. 
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KAPITEL4 
******************************************* 

Slutsatser 

Mot en alternativ syn på läsbarhet 

Användning av statistiskt grundade läsbarhetsfonnler förekom
mer alltjämt vid bedömning av barnböckers läsbarhet. Därtill har 
de felaktigt kommit att utnyttjas för adaptation och nyproduktion 
av texter för barn. Problemen med läsbarhetsfonnlerna tycks 
mindre ligga i formlerna som sådana (även om de inte är helt 
oproblematiska) än i deras tillämpning. Upphovsmännen till be

räkningarna har i regel själva varit noga med att betona form

lernas begränsningar, men deras ord tycks ha kiingat mer eller 
mindre ohörda. Dessutom har de inte kunnat förutse eller anpas

sa sina kalkyler till senare års utveckling inom lingvistik, littera

turvetenskap och pedagogik. 
De svårigheter som sålunda gjort sig alltmer förmärkta är av 

flera olika slag. Betänkligast synes de vara som har att göra med 

negligerandet av texter som diskurser, som sammanhängande 
helheter. Olycklig är också tendensen att behandla litterära texter 

som vilka andra skriftalster som helst. Det kan allvarligt ifråga-
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sättas om det överhuvud är rimligt att applicera läsbarhets

formler på litterära verk och därmed reducera deras begriplighet 

till en fråga om ord- och meningslängd. Det har ju med rätta 

påpekats av specialister på. barn- och ungdomslitteratur att ut

vecklingen under senare år gå.tt mot ett flitigare användande av 

nära nog hela skalan av litterära uttrycksmedel, och därmed har 

de gängse läsbarhetsberäkningarnas antaganden om förståelse 

och begriplighet kommit att framstå som än mer irrelevanta. 

De textanalyser som genomförts av adapterade texter och 

motsvarande original uppenbarar inte endast att barnböckernas 

litterära integritet kränkts utan därjämte att ingreppen på ord- och 

meningsnivå bl a varit till men för diskursernas inre konsistens 

och dessutom gjort dem mindre specifika. Därmed har de även

ledes blivit svårförståeligare och mindre intressanta, ett utfall 

som väl näppeligen kan tänkas ha lekt adaptörerna i hågen! 

Även själva aktiviteten att alls ändra texter i akt och mening 

att undanröja hinder för läsaren har mött stark kritik. Man har då 
frågat om det verkligen är nödvändigt att byta ut vissa ord i en 

text därför att de inte rå.kar vara inkluderade på en eller annan 

lista över de vanligaste orden i språket. Vad en adaptation i ge

nomsnitt åstadkommer är ju trots allt inte mer än en sänkning av 

läsbarheten med en till två årskurser! Och lägger man därtill att 

de förteckningar över de mest frekventa orden som presenterats 

av vissa konstn.Iktörer av läsbarhetsformler illa överensstämmer 

med vad barn faktiskt har för ordförråd, så synes adaptationer 

än mer tvivelaktiga. Åtskilliga av de ord som ingår i förstaklas

sares aktiva ordförråd saknas på. många av dessa ordlistor. Där

med har kravet på läsbarhet hos texter kommit att sättas alldeles 

för lågt.1 V ad är det för mening med att ersätta ett ovanligare ord 

med ett förment vanligare om kontexten indikerar ett ovan
ligare och läsaren redan behärskar det ovanligare? Förvirring 
och förlorat läsintresse kan bli följden. 
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Att lära sig nya ord med ledning av kontexten är ett väsentligt 

inslag i läsförmågan. Därför bör man inte byta ut alla ovanliga 
ord i en text avsedd för barn. Det är bättre att lämna orden 

(åtminstone en del av dem) som de är och låta barnen träffa på 

dem inom ett meningsfullt språkflöde. Skulle de inte förstå, så 
frågar de. Kampen för att förstå ord som dyker upp i sådana 

autentiska sammanhang är ju det vanliga, naturliga och normala 
sätt som barn utökar sitt ordförråd på. Dessutom ger det ju 
barnet övning i att utföra det som det nödgas göra när det stöter 
på obekanta ord i sin privata läsning. Då har ingen bearbetat 

texten åt dem, och någon vuxen kanske inte heller alltid finns till 
hands att fråga. Man har att lita till kontexten och sin egen 
förmåga. Klarar man inte det är man illa rustad för de kom
mande studierna och för livet. 

Vi har ju också sett av forskningsöversikten ovan att unga 
läsare rent av kan känna sig förödmjukade av ett överdrivet 
enkelt språk och tappa intresset för läsning. Att i alltför stor om
fattning förses med stilneutrala muzak-texter är därtill alldeles 
särskilt negativt för litteraturundervisningen, som förutsätter att 
barn oavlåtligt exponeras för de vitt skilda konstnärliga fram
ställningsformer och grepp. På så sätt tillägnar sig de unga lä

sarna successivt alltfler distinktioner i det litterära mediet, in
klusive normer och strategier för tolkning. 

Motivationens och intressets betydelse i sammanhanget har 

alltid framhävts men tycks ha accentuerats ytterligare de senaste 

decennierna. Ett av de kardinala skälen härtill är de insikter som 
erövrats i den Piaget-kritiska forskningens spår. Vad man upp

täckt är att barn är i stånd att utföra vissa uppgifter i betydligt 
lägre ålder än vad Piagets teorier predicerar, om uppgifterna 
nämligen inte förutsätter ett relationsfritt tänkande, vilket är 

främmande för barn och endast långsamt tillägnas under infly

tande av bl a skolutbildningen. Uppfattar emellertid barnet i 
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stället uppgiften som mänskligt meningsfull, som samman

hängande med fundamentala mänskliga syften, känslor och strä
vanden har det lättare att hantera uppgiften. Vi har ju sett 

Bettelheim tangera problemet, när han kritiserar en del grund
läggande läseböcker för att de inte ger eleverna möjligheter att 
erfara att läsningen lägger något till deras liv i stället för att bara 

framstå som en förevändning för att ägna sig åt avkodning av 

ord som ett självändamål. Vi skulle i detta senare fall kunna tala 
om relations/ritt läsande. Dessutom har vi ju erfarit att vissa 
forskare framhävt läsningen som en total upplevelse, att somliga 

barnboksförfattare och -kritiker menar att de bestående litterära 
verken för barn tillkommit i autentiska kommunikationssitua

tioner, där det inte gällt att anpassa framställningen till någon 
abstrakt och genomsnittlig mottagare, att berättandet är en för
handlingssituation, eller en samarbetsförhandling inom en natur

lig kommunikationssituation som ett inslag i livsströmmen. 

Saknas intresset och motivationen hjälper det inte att man 
manipulerar ord och meningar. Barnet kommer inte att läsa 
texten i alla fall. Om å andra sidan läsningen känns meningfull 

och har till sitt underlag ett naturligt behov kan barnet förmå 
tillgodogöra sig lektyr som enligt gängse läsbarhetsberäkningar 

är långt utom räckhåll för det. Det föreligger sålunda vissa 
"villkor" som måste vara uppfyllda för att ett läsbarhetsmani
pulerat material jämfört med originalet skall förstås bättre. I 

forskningen på området har bl a följande nämnts: 

• om det inte har lagts några restriktioner på läshastighet eller 

antalet genomläsningar finns det inga garantier för att en 
adaptation leder till en motsvarande ökning av läsbarheten, 

• ju mer bakgrundskunskaper och erfarenheter en läsare har om 
och av ett ämne, och ju större redundansen är, desto mindre 

effekt kommer en förhöjd läsbarhet att få (för en expert på ett 

94 



ämne gör det antagligen ingen större skillnad om en text är lätt 

eller svår), 

• typen av och nivån på motivationen har betydelse på så sätt att 

en stark beredskap att lära är en förutsättning för att en adapta

tion skall vara utslagsgivande.2 

Faktorer som dessa gör att man inte utan vidare kan sätta lik

hetstecken mellan en boks läsbarhet och ett antal objektivt iden

tifierbara drag i texten, tex ord- och meningslängd (såvida man 

nu inte stipulerat just denna inskränkta innebörd för ordet). Det 

torde alltså ha framgått av genomgången ovan att läsbarhet är en 

kombination av personliga, textuella, situationella och kontex
tuella element. Alltså synes det orimligt att reducera den till en

dast ett par delaspekter av ett av elementen, det textuella. Att så 

blivit fallet har ursprungligen att göra med att dessa aspekter 
tillhör de som varit lättast för forskarna att hantera givet de 

grundläggande metodiska och teoretiska ugångspunkterna, dvs 

givet det synsätt som vi benämnt det analytiskt-reduktionistiska. 

Effekterna av det reduktionistiska tänkandet har sedan förstärkts 

av att praktiker som tillämpat formlerna inte velat eller förmått 

uppfatta ens de begränsningar som upphovsmännen till form

lerna själva varit noga med att påpeka. 

I ett annat perspektiv, utifrån andra forskningsmässiga ut

gångspunkter, ter sig läsbarhetsproblematiken annorlunda, ock

så om vi accepterar behovet av lätthanterliga formler. Vad forsk

ningsöversikten ovan torde ha visat är att läsbarhet och adapta

tion av texter med fördel kan betraktas som inslag i det totala 
livsflödet, som aspekter av naturliga, autentiska kommunika
tionssituationer. Åtgärder för att öka texters läsbarhet för en 

given grupp av läsare eller en bestämd individ bör ta ett sådant 

synsätt som utgångspunkt. Detta kan tex innebära ett uppmärk

sammande av samma faktorer som är verksamma vid barnets 
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tidigaste språkliga och övriga kulturella socialisation. Under 
intima och intensiva interaktioner med föräldrar och förskole
personal vägleds barnet i olika kulturella medier under iaktta
gande av dess intressen och behov samt av vad situationen och 
kontexten bjuder. Ingenting garanterar ju att barnet på egen hand 
klarar av att göra de rätta valen i olika situationer. Därtill krävs 

betydande bakgrundskunskaper som den vuxne med språkets 
hjälp kan tillhandahålla. På så sätt minskas den informations
mängd som barnet nödgas hantera för att själv komma fram till 

den större uppsättning av alternativ som behövs för att det på 
egen hand skall kunna få ut någon information ur det som det 

läser eller lyssnar till.3 

Här kommer även problemet med den fria läsningen in i 
bilden. Det är en händelse som ser ut som en tanke att läsbar
hetsformlernas storhetstid sammanfaller med den fria läsning
ens. I båda fallen har man tänkt bort det levande sociala utbytet 
som ett medel för utveckling och förståelse. Skall vi våga lita till 
den autentiska litteraturens mångfald som en källa till texter av 
alla slags svårighetsgrader, vilket synes tillrådligt, behövs den 
vuxnes insiktsfulla vägledning mer än någonsin. I gengäld kan 
vi kanske något minska verksamheten med att mekaniskt lägga 
texter till rätta utifrån ytliga och matematiskt statistiska tänkesätt. 
Vad ett perspektiv som detta har att säga forskning och under
visning skall vi nu lykta vår framställning med att dryfta. 

Implikationer för forskning 
och undervisning 

Som litteratur- och läsforskare gör man kanske klokt i att något 
överväga de grundläggande teoretiska utgångspunkter man ver-
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kar utifrån. Kanske skall man då börja uppdaga för sig själv att 
de teorier och metoder som man mer eller mindre automatiskt 
och oreflekterat övertagit inom den forskningstradition man 
tillhör inte är helt adekvata för vissa problemställningar och visst 

undersökningsmaterial. Törhända blir man då desslikes varse att 
ens tillvägagångssätt implicerar en syn på verkligheten och 
människan som man inte vill kännas vid. Tycker man sig då 
behöva ett alternativt fundament för sin forskning kan man 

kanske hitta detta i den tvärvetenskapliga, pragmatiska och 
kommunikationsinriktade text- och språkforskningen. Det är 

denna forskningstradition som vi lite förenklat (och möjligen 
något oegentligt om också inte helt omotiverat) benämnt den 
syntetiskt-holistiska. 

För att belysa farorna med den verksamhet som bedrivs på 
grundval av reduktionistiska tänkesätt och möjligheterna hos ett 

alternativt holistiskt perspektiv är ytterligare forskning en nöd

gande åtgärd. Fler empiriska studier av textadaptationers effek
ter behövs, både textanalyser och läsarundersökningar. Dessa 

insatser bör kompletteras med projekt som studerar mer auten

tiska adaptationer som undervisningsmetod och skönlitterärt ori
ginalmaterial som läromedel jämfört med tillrättalagda texter. 

Som ett resultat av dessa och liknande insatser kan möjligen 
även läsbarhetsforrnlerna och de därpå grundade adaptationerna 
utvecklas. 

Lätthanterliga metoder för att predicera texters läsbarhet kom

mer alltid att behövas. Detsamma kan sägas om textadaptatio
ner. Som forskare får man då inte rygga för de speciella ford

ringar som skönlitterärt material ställer eller för mer kvalitativa 

metoder. Att litterära texter kan beskrivas och många av dess 
säregenheter tekniskt definieras på tillfredsställande .sätt har den 

sk litterära responsforskningen visat. Och att kvalitativa bedöm

ningar kan utföras med god tillförlitlighet har vi sett exempel på 
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ovan. 
Framförallt bör forskningen i framtiden sikta in sig på att 

utveckla läsbarhetsberäkningar som verkligen berör läsningens 

förståelseaspekter. Det är varken mer eller mindre än häpnads

väckande att konstatera att den hittillsvarande forskningen på det 
hela taget misslyckats med att validera läsbarhetsformlerna mot 
olika former av förståelseuppgifter. Än mer häpnadsväckande är 

att detta medfört så lite av självrannsakan. Om inte läsbarhets

formlema kan påvisas ha ett omisskännligt och allmänt samband 
med läsares textförståelse har de förfelat sina syften. Åtminstone 

för flertalet praktiker som begagnar sig av formlerna är dessa 
självklart ett uttryck för en texts begriplighet och inte bara tex 
den hastighet med vilken den kan läsas eller den säkerhet med 

vilken den kan svårighetsbedömas av praktiker och experter, för 
att ta ett par yttre kriterier som uppdagats korrelera starkt med 
läsbarhetsformlerna. Att läsbarhetsformler som bygger på anta
ganden om ord- och meningslängdens betydelse inte visat sig ha 
särdeles mycket med en läsares förståelse av en text att göra är 

ganska lätt att begripa för den som tagit del av de forsk

ningsresultat vi redovisat ovan. Många fler aspekter är relevanta 
i sammanhanget. Inte minst äger detta giltighet för skönlitterära 

texter. 
Nu har trots allt läsbarhetsformlernas och textadaptationernas 

kritiker inte velat kasta ut barnet med badvattnet. Det är över
drifter och felaktig tillämpning de i främsta rummet upprest sig 

mot. Exempel finns tillstädes som pekar hän mot att skönlit
teratur för barn och ungdomar kan nyproduceras utifrån läsbar

hetsöverväganden utan att bli ointressant, svårförståelig eller 

kränkt i sin konstnärliga integritet. Man bör därför vara försiktig 
med att i enlighet med resonemangen ovan döma ut s k lättlästa 

böcker som litterärt undermåliga. En amerikansk barn- och 

ungdomslitteraturforskare har nyligen i en artikel 4 redovisat 
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resultatet av en jämförelse mellan ungdomsböcker som special

skrivits med tanke på svaga och omotiverade läsare och mer 
reguljära ungdomsböcker. De särskilt anpassade böckerna hade 

skrivits med assistans från lärare, bibliotekarier och förläggare. 

Vid analysen utnyttjades följande bedömningslai.terier som häm
tats ur tidigare forskning. Enligt dessa gäller för ungdoms

böcker att de 

• har en ungdom som huvudperson, 

• har en synvinkel som presenterar den unge huvudpersonens 
tolkning av berättelsens händelser, 

• karaktäriseras av rättframhet i framställningen, av dialog och 

direkt konfrontation mellan huvudpersonerna, 

• utmärks av strukturella konventioner som kort handling, få 
personer, begränsade tidsperioder, få platser eller miljöer och 

en enda och ofta abrupt förändring i huvudpersonens liv, 
• har huvudpersoner som utmärks av att de är mycket själv

ständiga i tanke, handling och konfliktlösning, 
• skildrar ungdomar som tar konsekvenserna av sina handlingar 

och beslut, 
• utnyttjar författarens känsla för ungdomars utveckling och den 

därmed sammanhörande upmärksarnheten på ungdomars legi
tima angelägenheter, 

• eftersträvar relevans genom att söka spegla samtida sam
hälleliga attityder och problem, 

• merendels berör en gradvis utveckling mot ökad medvetenhet 
hos huvudpersonen, 

• är optimistiska. 

Forskarens analys visar nu att de lättlästa böckerna på dessa tio 

punkter inte skiljer sig nämnvärt från böcker som skrivits utan 
tanke på att hålla en viss läsbarhetsnivå, i detta fall årskurs fem. 
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Uppenbarligen går det att behålla åtminstone vissa av den 
autentiska skönlitteraturens särdrag även när man litar till ord 
och meningskonstruktioner anpassade för en bestämd mål
grupp. 

Något liknande har även betonats av de forskare som vi ovan 
sett kritisera textadaptationer. De har vid sina analyser också 
uppdagat exempel på insiktsfulla och känsliga anpassningar. 
Bäst fungerar en adaptör, menar forskarna, när han agerar mer 
som samvetsgrann skribent än som någon som försöker få en 
text att passa en viss läsbarhetsnivå såsom denna är definierad 
av en läsbarhetsformel. Risken med behändiga beräkningspro
cedurer är att de tillämpas mekaniskt utan eftertanke, utifrån ett 
slags intellektuellt tunnelseende. Resultatet blir då jämförbart 
med det som datorn i vår inledande scen 3 åtadkom! 

Lättlästa men intressanta böcker behövs för läsare på varje 

stadium i läsutvecklingen. Enligt en läsforskare5 kan barnets läs
utveckling sägas genomlöpa följande huvudfaser: 

1. Dialogisk namngivningsrutin som gäller isolerade föremål 
och handlingar i bilderböcker. 

2. Medierat meningsskapande i sagotexter. 

3. Icke-medierad läsning av texter beledsagad av medierad 
tillämpning. 

4. Ensam, tyst läsning av dekontextualiserade texter. 

I synnerhet övergången mellan steg 3 och 4, men i viss mån 
även den mellan steg 2 och 3 kan betraktas som kritisk. Får 

barnet här tillgång till fascinerande men lättillgängligt läsmaterial 
kan de vågsamheter som bl a Bettelheim varnat för kanske 
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motverkas. Detsamma gäller för senare skeden i läsutveck

lingen. Enligt tidigare forskning6 tycks det även förhålla sig så 
att det är väsentligt inte minst för läsmotivationen att unga läsare 
beredes tillfälle att successivt höja svårighetsgraden hos lekty
ren. Står de av en eller annan anledning och stampar på stället är 
risken uppenbar att de förlorar hågen för läsning och övergår till 
annan, mer stimulerande verksamhet. Och tvingas de ständigt ta 
del av böcker över sin förmåga kan deras självbild ta skada så 
att det kognitiva mod som behövs i kontakten med skriftalster 
aldrig blir nog utvecklat. Undervisningsproblem av denna valör 
hanteras kanske bättre med hjälp av insikter i barns allmänna 
utveckling och läsutveckling samt av gedigna kunskaper om den 
autentiska barn- och ungdomslitteraturen. Hos skaparna av 
denna senare typ av läsning finns ofta insikten att den seriösa 
och konstnärliga litteraturens konstgrepp måste införas succes
sivt och vara beledsagad av ordentliga anvisningar om hur de 
skall uppfattas. Forskningsresultat som pekar hän mot detta har 
också redovisats. 7 

I den mån man som förälder och lärare inte vågar lita till 
författarnas känsla för barns och ungdomars utvecklingsmässiga 
förutsättningar och behov kan man åvägabringa en hel del på 

egen hand genom att agera naturlig kommunikationspartner och 
finnas tillstädes som vägledare i mediet. Den senaste läsforsk
ningen har med emfas demonstrerat betydelsen av denna meka
nism. Bl a visar det sig att sagoläsningen i förskolan är en form 
av "samarbetsförhandlingar" mellan den vuxne läsaren och de 

"lyssnande" barnen. Under ett intensivt samspel konstruerar 

man tillsammans den lästa textens innebörd. Under denna natur
liga kommunikativa process adapterar den vuxne läsaren texten 

efter barnens behov och intressen. Det är inte fråga om något 

ordagrant återgivande av verket.8 Och så har väl alla fram
stående sagoberättare i alla tider förfarit. Varför kan inte den 
moderna pedagogiken betjäna sig av dessa beprövade metoder 
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istället för att gå till överdrifter med läsbarhetsberäkningar? Se

nare under skoltiden bör olika former av samtalsundervisning 

kunna tjäna ett liknande syfte.9 

Att blint lita till läsbarhetberäkningar och att böcker som ger 
sig ut för att vara avsedda för en viss läsålder verkligen passar 

sin målgrupp kan få negativa följder för barnets läsmotivation. 
ForskninglO visar att man som lärare och förälder inte ens kan 
lita på att bilderböcker utan vidare är lämpliga för barn. Vissa 
verk av denna valör har en läsbarhetsnivå som passar för femte
och sjätteklassare! Sätts de i händerna på lågstadiebarn utan 
förmedling eller vägledning förfelar de säkerligen mycket av sin 
verkan. I synnerhet kvalitativt högtstående bilderböcker tillkom
na på det autentiska vis som förespråkas av många konstnärer 
och författare förutsätter en vuxen läs- och samtalsparner. Och 
denne senare läsare kanske har lika stort utbyte av lektyren som 
det barn som den antogs vara unikt anpassad för! 

Enkelsspårigt läsbarhetstänkande kan aldrig ersätta person

kännedom och individuella hänsyn. Detta om något har läsin
tresseforskningen otvetydigt demonstrerat. Lika klart är dess

värre också att denna typ av tänkande inte spelat ut sin roll. 
Tvärt om kan det befaras ha fått extra draghjälp de allra senaste 

åren då utvecklingen mot ökad datorisering på allvar skjutit fart. 
Persondatorer och specialtillverkade textadaptationsprogram ris
kerar att bli övermäktiga frestelser för frustrerade och aningslösa 

pedagoger. Motgiftet är det gängse: kunskaper och medveten

het. Det är min förhoppning att denna bok åtminstone i någon 
ringa mån kan verka i den riktningen. 
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KAPITEL 5 
******************************************* 

Sammanfattning 

Ärendet med denna framställning har varit att kritiskt granska 

läsbarhetsformler och dessas tillämpning på barnboksmaterial. 
Ett grundantagande har då varit att statistiska läsbarhetsberäk
ningar fortfarande tillämpas i många olika sammanhang och att 
de ävenledes missbrukas för syften som är oförenliga med deras 
bakomliggande principer. 

Ett flertal begränsningar hos läsbarhetsformlema har påtalats 

genom åren, inte minst av upphovsmännen själva. Formlerna 

mäter endast skrivandets stilistiska aspekt, och gör det med en 
viss felmarginal samt är inget mått på god stil. Ett mekaniskt 
utnyttjande av läsbarhetsformler kan i stället rent av få till följd 

effekter som är motsatta de avsedda. Dessutom har det inte 
kunnat påvisas att formlerna har ett klart och allmänt samband 

med förståelseuppgifter av olika slag. Det kan följaktligen fort

farande anses tveksamt om formlerna verkligen mäter det som 
de är avsedda att mäta. 

Andra invändningar har kommit från lingvister som främst 

reagerat mot att adaptörer och andra som litar till läsbarhets
formler inte betraktar texter som sammanhängande helheter, 
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diskurser. Ett resultat härav har blivit att faktorer som tydlig

heten i sambandet mellan satser, tema och fokus, pragmatiska 
aspekter, underförstådda slutsatser som krävs av läsaren samt 

påståendenas kunskapsteoretiska status har undervärderats eller 

negligerats. 
Liksom lingvisternas kritik kan litteraturvetarnas betraktas 

som framförd utifrån ett holistiskt-syntetiskt perspektiv till skill
nad från ett reduktionistiskt-analytiskt. Litterära texter kränks i 

sin integritet om förståelsen av dem reduceras till en fråga om 
ord- och meningslängd. En rad andra faktorer måste beaktas, 

t ex komposition, synvinkel, bildspråk, rytm och ljud. Och detta 
gäller inte minst för barn- och ungdomslitteraturen som under 

senare år utvecklats mot mer konstnärliga och seriöst litterära 
framställningsformer. Läsning av litteratur är en total upplevelse 
som innefattar en texts samtliga aspekter. Läsbarhetsforrnler bör 

- om nu sådana alls skall tillämpas på skönlitterärt material -

utvecklas i en riktning som beaktar en djupare litterär förståelse 
av denna valör. 

Pedagoger har i sina invändningar siktat in sig på tendensen 
att till varje pris "undanröja hinder" för unga läsare. Detta menar 
man svär mot naturliga inlärningsprocesser, för att inte säga 
livet självt. Främmande ord t ex lär man sig naturligast och bäst 
i ett autentiskt språkflöde. Tillrättalagda texter riskerar också att 

tråka ut läsarna och kan få dem att vända sig bort från läs

aktiviteter. Om motivation och intresse förs in i bilden kan man 

anta att barn som upplever texter som mänskligt meningsfulla 
läser dessa även om de enligt läsbarhetsberäkningarna ligger 

utom räckhåll för dem. 

Textanalyser av adapterat material och motsvarande original 
har uppdagat att utbyte av ovanliga ord mot vanligare och 

nedbrytande av långa meningar till korta, vilket är gängse bear
betningsåtgärder utifrån läsbarhetsformlemas antaganden, ofta 
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leder till försämrade texter. Det adapterade materialet tenderar att 
bli mindre specifikt och därmed ointressantare, mindre klart i de 

logiska relationerna mellan satser och därmed svårförståeligare. 
Dessa resultat från textanalyser bekräftas av en läsarunder

sökning. Barn föredrar originalmaterial framför adapterat mate
rial och förstår originalberättelserna lika bra som de adapterade. 

Slutsatserna av allt detta blir bl a att det förefaller klokt att 
utnyttja läsbarhetsformler och adaptationer med måtta och efter
tanke, att i stället lita mer till autentiskt material och naturliga 

kommunikationssituationer som inslag i undervisningsmetodi

ken. I synnerhet bör man undvika att tillämpa läsbarhetsform
lernas antaganden vid bearbetning av texter. En sådan använd
ning svär mot antagandena bakom formlerna och kan få till följd 

ointressanta och mindre begripliga texter. 
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Person- och sakregister 

abstraktion(snivå) 88 
adaptation 33-34, 38 

av texter 17, 53, 97 
aktivitet 

mänslcligt menings
full 18, 20, 37 

Alice i underlandet 86 
American Library 

Association 44 
antireduktionism 33, 40, 50 
Arnold, R. D. 110, 117 
Ashley, L. F. 108, 116-117 

bakgrundskunskap 17, 19,31-32,35,56,61,68, 94,96 
barnlitteratur 25, 27, 35, 41, 47, 49, 87, 92, 101, 103-104 
Beach, R. 112, 117-118 
beredskap (att lära) 95 
Beskow, E 15 
Bettelheim, B. 39-40, 94, 100, 109, 115 
bibliotek 42-43 
bibliotekarie 17, 26, 40, 45, 50-51, 77, 79, 99 
bihandling 35, 83 
bilderböcker 80-84, 100, 102 
Bishop, C. H. 33, 39-40, 108, 110, 115 
Bleich, D. 109, 115 
Blyton, E. 86-87 
Botels läsbarhetsformel 46 
Buck, B. 107, 116 
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CaliforniaReading Test 47 
Carroll, L. 34 
Carsley, J. D. 110, 115 
Chall, J. S. 25, 28, 50-51, 54, 107-108, 115 
Chathatn, \V.L. 110, 115 
cloze-meuxlen 49-50 
Cochran-Smith, M. 113, 115 
Cohen,J. 111, 115 
Colvin, C. M. 111, 116 
Crabbs, L. M. 28, 108, 117 

datorer 16, 18, 102 
Dale, E. 25, 28, 50-51, 54, 107-108, 115 
Dales & Challs llisbarhetsformel 25, 28, 50-51, 54 
Davis, D. C. 109, 115 
Davis, M. 109, 115 
Davison, A. 108-109, 111, 115 
Det susar i säven 86 
dikt 32, 69 
diskurs 31-32, 58, 67, 91, 104 
djurberättelser 88 
dominoeffekten 00 
Donaldson, M. 107, 109, 115 
Dupis, M. M. 110, 115 

egennamn 66 
Egoff, S. 108-110, 112, 116-118 
Elkind, D. 112, 115 
emergens 30 
Emil och dete/aiverna 86 
etnografi 20, 78 

fabler 85 
fackuttryck 16, 66 
fantasy-berättelser 88 
Farr, J. N. 28, 108, 115 
Farrs, Jenkins & Patersons 

läsbarhetsfonnel 28 
Favat, F. A. 112, 116 
Fenwick, G. 110, 116 
Flesch, R. 25-28, 42, 48, 64, 108, 116 
Fleschs läsbarhetsformel 25, 28, 42-43, 48, 64 
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focus 32, 55 
fokus 32,55, 59-60,67, 104 
forskare 17 
forskning 

an1ropologisk 89 
barnlitteratur- 20 
empirisk 20-21 
etnografisk 89 
litteraturvetenskaplig 91 
läs- 20,36 
tvärvetenskaplig 20, 97 

Fry,E. 25,46, 50-51,54, 108, 116 
Frys läsbarhetsformel 25, 46, 50-51 , 54 
Furberg, M. 109, 116 
förförståelse 32 
"llirhandlingar" mellan 

människor och grupper 
(se "sociala förhandlingar") 

förskola 15, 17-19, 80-85, 96, 101 
förståelse 24 

genre 32 
Getzels, J. W. 111, 116 
Goldstone, B. P. 109, 116 
Goodman, K. S. 111, 116 
Grahame, K. 34, 86 
Green, G . M. 111, 113, 116 

Hattstugan 15 
Hintzman, C. A. 117 
Hittleman, D. R. 108, 110, 116 
hjälteberättelser 85 
holism 20, 30, 32, 40, 48, 50, 67, 97, 104 
Holland, N. 109, 116 
Hundeide, K. 107, 116 
Hunt, A. P. 113, 116 
Hynds, S. 112, 118 
högstadiet 80, 87-88 

identifikation 73, 75,85 
illustrationer 44, 68-70, 80, 83 
inferenser (se slutsatser) 
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inre monolog 35, 47 
integritet 

konstnärlig 18,33,98 
litterär 33, 69, 92, 104 

interaktion 17, 82, 96 
intresse 29, 36-37, 40, 50, 89, 93-94, 101, 104 

"mänskligt" 27-28, 43-44 
ironi 35, 47 

jag-berättelse 35, 47 
Jenkins, J. J. 28, 108, 115 
Jongsma, E. A. 111, 116 

Kantor, R. N. 108-109 
kausalsamband (inom 

diskurs) 57 
Kitson, H. D. 24-25, 107, 116 
Klare, G. R. 107-108, 113, 116 
klicheer 85, 87 
kognitiv inbilskhet 86 
kognitivt mod 38, 84, 101 
kommunikation 17-18, 105 
komponentanalys 19, 21, 30 
konstruktivism 19, 101 
kontext 20, 31-32, 61, 66, 80, 93, 95-96 
konvention 17, 82,85 
kronologi 

omkastad 35, 47 
kulturarv 83 
kunskapsteoretisk status 32, 64-65, 104 
K~tner, E. 86 

layout 24 
Leng, I. J. 109, 113, 116 
Lewis, C. S. 34, 86, 108, 116 
lingvistik 36, 91 
litteraturf orskning 

(se forskning) 
litteraturpedagogik 19, 87 
litteraturundervisning 49, 93 
logiska förbindelser (se 

satsförbindelser) 
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Lorges 11.isbarhetsformel 46, 48 
Lundberg, I. 109, 117 
lågstadiet 80, 85-87, 102 
lärare 26, 79. 99 
läsarundersökning 45, 71-76, 97, 105 
läsbarhet 18 

definition av 24 
barnböckers 21, 23, 41-76 

läsbarhetsformler 20-21, 23-40, 100, 103, 105 
läsbarhetsforskning 20-76 
läsfönnåga 93 
läsförståelse 21, 28, 75 
läshastighet 94, 98 
läsintresse(n) 21, 44, 77-90, 92 
läslighet 24 
läsmotivation (se "motivation för läsning") 
läsning, fri 96 
läsprocessen 36 
läspreferenser 44, 76-90 
läsundervisning 38, 77 
läsupplevelse 

autentisk 36 
holistisk 36 
meningsfull 39 
total 36, 94, 104 

läsutveckling 80, I 00-10 I 

McCall, W. A. 28, 108, 117 
McCall-Crabbs test-

lektioner i läsning 28 
McDonald, G. 110, 117 
Melcher, F. 44 
mellanstadiet 4 7, 80, 85-87 
meningsbyggnad 87 

komplex 16 
meningslängd 25, 27-29, 33, 36, 38-39, 67, 92, 95, 98, 104 
meningsskapande 17, 82, I 00 
metafor 35 
metod 95, 97 
Miller, J. W. 108, 117 
modalitet 55, 63-65, 67 
Moe, A. J. 110, 117 
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Monson, D. L. 112, 117 
moral 79, 84 
motivation 37, 93-95, 104 

för läsning 75, 77, 89, 101-102 
Muller, A. lo<J, 113, 117 
Muller D. H. lo<J, 113, 117 

Newbery, J. 45 
Newberyböckcr 45-48 
the New~ry Comprehension 

Test 47-48 
Newberypriset 42 
Noblett. W. 110, 113 
norm (se tolknings-

norm) 

Olsen Jr, H. C. 111, 116 
Olsen, M. S. 111, 113, 116 
ordfrekvens 36, 65 
ordförråd 55, 76, 79, 87, 92-93 
ordlista 66 
ordlängd 25, 27-28, 33, 38-39, 67, 92, 95, 98, 104 
organism 30 

parallellhandling 35 
Paterson, D. G. 28, 108, 115 
pedagogik 39,91, 101 
personord 28 
perspektiv 81 

barns 20,44 
Piaget, J. 93, 107, 112, 117 
populärfiktion 88 
Potter, T. C. 110, 117 
pragmatiska aspekter 32, 104 
pragmatisk signal 

(indikator) 32 
preferenser 

estetiska 29 
litterära 81 

prosa 32 
psykologi 78 

djup- 78 
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utvecklings 20. 79 
Purves, A. C. 112. 117 

ramsor 82 
reduktionism 19. 21. 30, 38, 53. 92. 95, 97, 104 
reseskildringar 88 
Reuter, J. R. 113 
rim 82 
Robinson, H. A. 111 
Rommetveit. R. 107, 117 
Rosenheim, Jr. E. W. 109, 117 
rytm 82, 104 

sagoläsning 15-17, 101 
sagoläsningssituationen 15-16, 19, 82 
sagor 83, 85, 100 
"samarbetsförhandling" 17. 94, 101 
sampling 25 
samtalsundervisning 102 
Sandqvist, C. 113, 118 
satsförbindelser 54-58. 67, 72. 74-75, 104 
Schafer, P. J. 110, 117 
science-fiction 88 
SEER-metoden 50 
semantisk täthet 32 
serier 27 
Sherman, L. A. 24, 107. 117 
Shriberg, L. D. 111. 117 
Shriberg. L. K. 111, 117 
Singer. H. 108, 110. 117 
situation 19. 96 
situationella faktorer 19, 95 
självbild 38, 101 
sk:rif~pråk 18,25,32,89 
slutsa~r 32, 55, 57, 76, 104 
smak 29 
Smith. L. B. 110, 118 
socialisation 96 
sociokulturella faktorer 20, 89 
sociologi 20. 78 
Spaclies läsbarhetsf ormel 50 
språkkänsla 67 
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stereotypier 85, 87 
stil 30, 79, 81, 84, 103 
strategi (se tolknings-

strategi) 
Strindberg, A. 17 
Stubbs, G. T . 108, 116-118 
sunt förnuft 50 
Svensson, C. llO, ll2-113, 118 
symbol 35, 47, 82 
synvinkel 55,63-65,67,99, 104 

Tekfi, C. 107, ll8 
Teleman, U. 113, 118 
tema 32, 55, 59, 67, 104 
temamening 58-59 
text 

dekontextualiserad 17, 100 
textanalys 

av adaptationer 53-76, 97, 104-105 
textförståelse 98 
textkomplexitet 48 
Thomas, D. A. 111, 118 
Thomdike, E. L. 33, 39 
Tolkien, J. R. R. 34, 112, 118 
tolkningsförmåga 84 
tolkningsnorm 89, 93 
tolkningssamfund 89 
tolkningsstrategi 35, 82, 89, 93 
Tom Sawyer 86 
topic 32, 55 
Townsend, J. R. 118 
tradition, litterär 39 
Tucker, N. 108-109, 111-112, 118 
tvärvetenskap (se 

forskning) 
Twain, M. 86 
typografi 24, 32, 68-69 
tänkande, relationsfriu 37, 93 

ungdomslitteratur 35, 47, 92, 99, 104 

Vandergrift, K. E. 109, ll2, 118 
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VanderLinde, L. F. 111, 116 
vägledning i medium 17, 82, 96, 101 
värOO 

estetiskt 24 
intresse- 24 

Washburnes läsbarhetsformel 48 
Williams, H. E. 109, 113, 118 

Zelan, K. 109, 115 

äventyrsberättelser 85-86, 88 

överföringsmetaforen 18 
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