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Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna uppsats var att beskriva och förklara läsbarheten i lättlästa 

nyhetsartiklar från 8 Sidor och Sesam, samt att bedöma hur språket fungerar i denna 

nyhetskontext utifrån ett andraspråksperspektiv. En textanalys gjordes enligt Hellspong 

& Ledins textmodell (1997). De fem komponenterna i textmodellen sammanställdes. 

Dessa komponenter var: de kontextuella- de textuella- de ideationella- och de 

interpersonella stildragen samt framställningssättet. Stilen förklarades utifrån texternas 

förutsättningar och syfte samt värderades i en syntes. En slutsats som kan dras är att 

texternas innehåll kan bli vaga och läsbarheten försvåras genom minskat sammanhang 

då stilen är avskalad, enkel och lätt samt att lättlästa nyhetstexter ingår i en kontext som 

både deltar och påverkas av sociala förändringar. 
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1 Inledning 
 

Språklagen (SFS 2009:600) började gälla 1 juli 2009 och var den första språklag som 

funnits i Sverige. Syftet med lagen var dels att besluta om svenskans och andra språks 

ställning i samhället och dels att skydda svenskan och den språkliga mångfalden. 

Språklagen anger vilka skyldigheter samhället har och bygger på de språkpolitiska mål 

som riksdagen har beslutat om.  

 

Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande 

språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till språk: att 

utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella 

minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk (Språkrådet 2010, s. 1). 

 

 

Språkrådet har uttolkat lagen och ger råd om hur begripliga texter skrivs (Språkrådet 

2010, s. 9). 11 § i lagtexten lyder: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 

enkelt och begripligt”. Språkrådets kommentar till 11 § är den s.k. klarspråksparagrafen. 

Wengelin (2015) gjorde en kritisk granskning av några svenska klarspråksråd med 

utgångspunkt från forskning om läsbarhet och språkbearbetning. De problem som 

Wengelin (2015) fann var att råden ofta byggde på engelska språket ur ett 

transformationsgrammatiskt perspektiv och att ny forskning som förändrat tidigare 

forskningsresultat inte bidragit till utveckling av råden. Vidare har forskningsresultat 

från studier av förståelse av ord och meningar bedömts onyanserat att gälla även vid 

förståelse av kontexten i en skriven text. Wengelin (2015) menar att en del 

forskningsresultat har missuppfattats, vilket medverkat till råd som är vilseledande. De 

råd som Wengelin (2015) fann fick högre giltighet än andra råd var att skriva vanliga 

ord och att inte använda komplicerade meningar i form av bisatsinskott.   

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), är en del av Kulturdepartementet. 

Deras uppdrag är att arbeta för att alla ska ha möjlighet att använda litteratur och ta del 

av samhällsinformation med utgångspunkt från sina förutsättningar oberoende av 

läsnedsättning eller bristande läsförmåga. MTM ger bl.a. ut tidningen 8 Sidor som är 

skriven på lättläst svenska. Mediekooperativet Fria Tidningar (ETC Fria AB) ger ut 

nyhetstidningen Sesam som är skriven på lätt svenska och vänder sig till 

andraspråksinlärare.  

I mitt arbete som lärare i svenska som andraspråk är min erfarenhet att 

andraspråksinlärare läser dessa nyhetstidningar. Reichenbergs forskning (2008) kring 

läsförståelse och hur texter kan göras begripliga väckte mitt intresse för att göra en 

textanalys och försöka ta reda på begripligheten och läsbarheten i nyhetsartiklar från 8 

sidor och Sesam. Hur begriplig och läsbar är dessa nyhetsartiklar ur ett 

andraspråksperspektiv?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet var att beskriva och förklara läsbarheten i lättlästa nyhetsartiklar från 8 Sidor och 

Sesam, samt att bedöma hur språket fungerar i denna nyhetskontext med tanke på 

mottagarna utifrån ett andraspråksperspektiv.  

 

– Vad utmärker stilen i nyhetsartiklar från Sesam och 8 Sidor? 

– Finns det skillnader vid en jämförelse av 8 Sidors respektive Sesams nyheter i 

form av papperstidning och webbtidning? Hur ser dessa skillnader ut i så fall? 

– Hur kan stildragen i nyhetstidningarna 8 Sidor och Sesam påverka läsbarheten för 

mottagarna? 

 

1.2 Disposition av uppsatsen 
 

Uppsatsen består av tre delar: den inledande delen, en huvuddel och en avslutande del. 

Den inledande delen består av titelsida, sammanfattning och innehållsförteckning. 

Huvuddelen består av inledning, syfte och frågeställning, bakgrund, metod, resultat och 

diskussion. Den avslutande delen består av källförteckning och bilagor. En beskrivning 

av huvuddelen följer nedan.  

Inledningen innehåller en sammanfattning av problemet med att skriva begripliga 

och för alla läsbara texter utifrån Språkrådets klarspråksråd och vilka konsekvenser det 

kan få för mottagarna. Inledningen har en ansats att ge bakgrunden till syftet i uppsatsen 

och till det forskningsläge som råder i Sverige. Syftet med uppsatsen är avgränsat och 

har för avsikt att beskriva och förklara läsbarheten i nyhetsartiklar från 8 Sidor och 

Sesam i ett andraspråksperspektiv.  

Under rubriken bakgrund följer tre teman. Det första temat är en kort introduktion av 

begreppen lättläst och läsbarhet samt tidigare forskning om läsbarhet som är relevant för 

uppsatsen. Det andra temat handlar om läsarens olika förhållningssätt och faktorer som 

kan påverka läsningen av en text. Det tredje temat behandlar tidigare studier om 

läsbarhet i svenska lättlästa nyhetstidningar.  

I avsnittet teoretiska utgångspunkter förklaras det teoretiska perspektivet och centrala 

begrepp som används i uppsatsen.  Avsnittet består av underrubrikerna stilistik och 

hermeneutik.  

I metoddelen beskrivs metodvalet och textmodellen (Hellspong & Ledin 1997). 

Metodavsnittet beskriver textmodellen kort, material och urval samt genomförande. 

Metodavsnittet avslutas med metodkritik och etiska aspekter.  

Resultatet av textanalysen redovisas i delresultat: situationskontexten, den textuella 

strukturen, den ideationella strukturen och den interpersonella strukturen. Därefter 

sammanställs resultatet enligt de stildrag som utmärkt texterna i nyhetstidningarna 8 

Sidor och Sesam och omfattar avsnitten stil och framställningsätt samt syntesen av den. 

I diskussionsdelen diskuteras resultaten och hur dessa resultat kan påverka 

läsbarheten för mottagarna ur ett andraspråksperspektiv. Diskussionen innehåller en 

slutsats av uppsatsens resultat samt slutord.  
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2 Bakgrund 
Bakgrunden består av tre teman. I det första temat redogörs begreppet lättläst och 

läsbarhet samt tidigare internationella forskningsresultat om läsbarhet som har relevans 

för uppsatsen. Det andra temat tar upp olika förhållningssätt och faktorer som kan 

påverka läsningen för andraspråkinlärare. Det tredje temat tar upp tidigare studier om 

läsbarhet i de lättlästa svenska nyhetstidningarna Sesam och 8 Sidor.    

 

2.1 Lättläst och läsbarhet 
 

Språklagen har fört med sig en skärpning av kraven på klarspråk. Språklagen gäller för 

all offentlig verksamhet. Ett vårdat språk innebär dels att språket ska följa språkrådets 

inrådan och dels förstås av enskilda individer. Språket ska vara enkelt utan svåra ord 

med tydlig grammatisk struktur. Med ett begripligt språk menas här att språket bör vara 

förståeligt för mottagaren, den enskilde. Den grafiska utformningen bör omfattas av 

större tydlighet. Hänsyn behöver även tas till olika gruppers kommunikativa behov t.ex. 

till personer som talar svenska som andraspråk och personer med funktionsnedsättning. 

Det medför bl.a. att innehållet i offentliga texter kan skrivas på lättläst svenska 

(Språkrådet 2010, s. 9).  

Wengelin (2015, s. 2) försökte reda ut och definiera begreppet klarspråk, men fann 

varken någon allmän eller godtagen definition av begreppet klarspråk. Dessutom verkar 

det inte vara många forskare som gjort ett försök att operationalisera språklagens 

begrepp vårdat, enkelt och begripligt. Fastän det inte finns några tydliga definitioner på 

vad som menas med: vårdat, enkelt, begripligt och klarspråk utges det riktlinjer för 

skribenter. Det finns många företag som erbjuder utbildningar och råd om hur enkla och 

begripliga texter skrivs (Wengelin 2015, s. 2). Wengelin menar att ordet läsbarhet kan 

ses som ett grundbegrepp innehållande: textens yttre drag, språkliga faktorer och 

innehåll (Wengelin 2015, s. 3).  

Enligt Terminologicentrum TCN, finns inga tydliga exempel från läsnings- och 

begriplighetsforskningen där begreppen läslighet och läsbarhet jämförs. Däremot verkar 

det finnas belägg och belysande exempel på begreppen var för sig. Läslighet handlar om 

textens utformning om den går att läsa och t.ex. har entydligt typografisk stil. Läsbarhet 

har att göra med textens mätbara begriplighet. Ett exempel på det är läsbarhetsindex 

LIX som används för att uppskatta svårighetsgraden av en text.  

Läsbarhetsindex utvecklades av pedagogikforskaren Björnsson under 60-talet 

(Björnsson 1968 refererad i Platzack 1973, s. 9-10). LIX-värdet bygger på medeltalet 

ord per mening plus antalet långa ord (ord längre än 6 bokstäver) uträknat i procent som 

en text innehåller. Ju högre LIX-värde desto svårare är texten att läsa. Läsbarhet enligt 

läsbarhetsindex LIX omfattar inte den enskilde läsarens upplevelse av lättlästhet. 

Björnssons definition (Björnsson 1968 refererad i Platzack 1973, s. 9-10) lyder: 

”Läsbarhet är summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilket gör den mer 

eller mindre svårtillgänglig för läsaren”. Björnssons definition av läsbarhet omfattar mer 

än läsbarhetsindex och i sina kommentarer till sin definition anger Björnsson att det 

handlar om summan av ett stort antal egenskaper hos en text som kan benämnas med 
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adjektivet läsbar och substantivet läsbarhet (Björnsson 1968 refererad i Platzack 1973, 

s. 9-10).  

Syftet med LIX-värdet var till en början att bedöma och jämföra svårighetsgraden för 

olika läromedel i skolan. Avsikten var inte att utarbeta riktlinjer för olika skribenter 

menar Wengelin (2015, s. 4). Enligt Lagerholm (2008, s. 218-219) är sättet att mäta 

läsbarhet med LIX-värdet bara ett symtom på en svårighet och inte en orsak. Lagerholm 

menar att om det finns många långa ord i en text är det inte orden som är orsaken till 

svårighetsgraden, men kan bidra till den. Gränsen för ett långt ord har kritiserats av 

många. Samma ord kan ha olika böjningar och kan då bli både långt och kort. Till 

exempel är lampa ett kort ord men lamporna är ett långt ord. Samma problematik kan 

gälla för sammansatta vanliga enkla korta ord som blåbär och soppa som blir 

blåbärssoppa ett långt ord vid sammansättning. Det finns dock ett statistiskt bevis för att 

långa ord ökar svårighetsgraden i en text. Ordlängd kan vara ett symtommått men har 

inte ett förklaringsvärde menar Lagerholm (2008, s. 218-219).  

Reichenberg menar att en lättläst text som är omskriven från en originaltext kan till 

en början se ut att vara lätt att läsa vid en snabb bedömning (2008, 2014, s.42-51). 

Texten består ofta av korta meningar med ett lågt LIX-värde. Det är dock inte givet att 

texten blir lättare att läsa av den anledningen, då meningarna har radats på varandra utan 

konnektivbindningar. Meningarna blir inte sammanhängande och läsrytmen blir hackig. 

En text behöver skifta mellan korta och långa meningar för att åstadkomma en rytm vid 

läsningen enligt Reichenberg (2008, s. 47). En varierande meningslängd förordas bl.a. 

av Reichenberg, men det verkar inte finnas några forskningsresultat som styrker det 

(Wengelin, 2015, s.12).  

Reichenberg menar att det finns en alltför stark tro om att det är korta meningar som 

gör en text lättläst. Till exempel en text som består av korta meningar utan bisatser 

skulle betyda att texten blir lättläst. Reichenberg (2008, 2014, s. 46-47) testade lättlästa 

texter med elever i grundskolan som hade läs- och skrivsvårigheter. Resultaten visade 

inte högre läsförståelse hos eleverna som läste lättlästa texter. Frågor om texten där 

svaren direkt kunde hittas i texten gick bättre att ställa och få svar på än inferensfrågor 

då eleverna skulle dra egna slutsatser, eftersom texten saknade ledtrådar. Vissa lättlästa 

texter har blivit omskrivna till en kortare version än originaltexten, men med samma 

innehåll. För den som läser en sådan text kan konsekvensen bli att det ställs högre krav 

på goda förkunskaper om ämnet i texten (Reichenberg 2008, 2014, s. 46-47).   

Josephson (1991, s. 27) menar att LIX- värdet innehåller en statistisk sanning, men 

det säger ingenting om innehåll och betydelse vid en bedömning av en texts begriplighet 

eller vad som gör texten lättare eller svårare. Josephson menar vidare att för att en text 

ska vara begriplig behöver den motsvara kraven på sammanhang. Det som skapar 

sammanhang är textbindningen och Josephson lyfter fram fem punkter. Dessa fem 

punkter är: referensbindningar, tematik, konnektivbindningar, linearisering och 

inferenser. Med referensbindningar menas vilka begrepp som kommer tillbaka i olika 

meningar. Teamtik dvs. vad står som tema i olika meningar. Konnektivbindningar 

menas de tankeriktiga sambanden mellan satser och meningar. Linearisering handlar om 

vilken linje texten är byggd efter, till exempel kronologi. Inferenser har att göra med 

vilka slutledningar och slutsatser läsaren behöver göra för att få ett sammanhang. Om de 
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övriga fyra punkterna ovan inte kan bidra till att sammanhang skapas i texten får läsaren 

avklara det genom inferenser, vilket kan vara mer eller mindre krävande för läsaren 

(Josephson 1991, s. 28).   

Reichenberg (2005, refererad i Reichenberg 2008, 2014, s. 35) gjorde en 

undersökning med gymnasieelever i åk 1 och frågade dem vad som gjorde en text svår. 

Det övervägande antalet såväl svenska elever som elever med invandrarbakgrund 

menade att det var orden i texten som gjorde den svår. Det handlade dels om svåra ord 

de inte kände igen och dels om sammansatta ord. För elever med svenska som 

andraspråk kan sammansatta ord i svenskan vara svåra (Reichenberg 2008, 2014, s. 35). 

Reichenberg menar att det kan vara bra att skriva om de sammansatta orden till 

nominalfraser. Exempel på det kan vara att skriva om prisjämförelse till jämförelse av 

priser. Vilka de svåra orden är i en text kan variera från läsare till läsare beroende på hur 

stort ordförråd de har och vilka förkunskaper de har av textens tema. Reichenberg 

menar att vi inte ska undvika svåra ord, men däremot förklara orden om de inte framgår 

av betydelsen i texten, för att underlätta läsningen och förståelsen av texten 

(Reichenberg 2008, 2014, s. 35-37).  

Meningsbyggnaden behöver följa regeln tyngdlagen. En vänstertung mening som 

innebär att huvudsatsens verb kommer sent i meningen är svårare att läsa än en mening 

med högertyngd. Anledningen till det är att vänstertunga meningar ställer stora krav på 

läsarens arbetsminne. Läsaren måste komma ihåg vad som stod i början. Det är också 

svårare att läsa flera långa meningar i följd (Reichenberg 2008, 2014, s. 38-40).  

Platzack (1973) studerade läsbarhet genom syntaktisk bearbetning och ordföljd. 

Platzack gjorde experiment med vuxna studenter som fick läsa hela texter och även 

svara på läsförståelsefrågor. Resultaten visade att alltför korta meningar i en text 

medförde sämre läsbarhet och försvårade läsningen. Bisatsinskott är svårare att läsa vid 

en jämförelse av meningar med och utan bisatsinskott. Meningar som bryter mot 

viktprincipen dvs. meningar med vänstertunga led är svårare än meningar som inte 

bryter mot denna princip. Ordföljdens roll har betydelse när det gäller att framhålla vad 

som är viktig information. Informationen som kommer i början av en mening är 

viktigare för sammanhanget än om informationen kommer senare (Platzack 1973, s. 

115-118).  

Reichenberg (2008, 2014, s. 15) menar att det är viktigt att texter har en hög 

läsbarhet och väcker läslust hos läsaren. Reichenbergs undersökningar (2000, refererat i 

Reichenberg 2008, 2014, s. 18) har visat att elever lättare kan ryckas med i en berättelse 

om det finns en berättarröst som talar till läsaren. Det var vanligt förekommande i äldre 

svenska böcker och berättelser som användes som läromedel. Exempel på det är Selma 

Lagerlöfs verk Nils Helgerssons underbara resa genom Sverige. Senare under 70- och 

80- talet försvann den personligt berättande stilen från läromedel, bland annat pga. att 

språkbruket kritiserades för att vara subjektivt. På senare tid under 2000- talet har åter 

författarrösten genomsyrat ett flertal läromedel. Reichenberg menar att det finns 

fördelar med att det finns en författarröst i texter då det underlättar och skapar en dialog 

mellan text och läsare. Om däremot texten har för mycket röst kan det vara en nackdel 

genom att läsaren kan uppmärksamma mindre viktiga detaljer och förlora 
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sammanhanget i texten. En annan nackdel är att texten kan bli för pratig (Reichenberg 

2008, 2014 s. 18-24).  

Liberg (2000, s. 3) lyfter fram fyra huvuddrag i en läromedelstext som är viktiga att 

ta hänsyn till. Dessa huvuddrag är: hur sats- och meningskonstruktionerna är byggda, 

dess komplexitet, de kohesiva dragen dvs. konnektiv- och referensbindningar och 

deltagaraktiva drag till exempel att det finns många ”röster” i texten samt textens 

innehåll.   

Enligt Liberg (2000, s. 3) innebär deltagaraktiva drag i läromedelstexter att texten 

har många röster som kan engagera och dra in läsaren i texten. Det bör finnas utrymme 

för ett eget tänkande och begrundande samt att ord och begrepp förklaras eller 

formuleras på olika sätt för att underlätta för läsaren. Texten kan ha kopplingar till andra 

texter eller andra perspektiv om olika idéer förekommer. Med röst menas att texten 

kännetecknas av: aktivitet, muntlighet och konnektivitet. Aktivitet innebär att aktiva 

handlingar beskrivs hellre än passiva tillstånd. Med muntlighet avses att texten har en 

informell och vardaglig stil med både tal och indirekt tal (Liberg 2000, s. 3).  

En annan viktig komponent som gör att en text blir mer läsbar menar Reichenberg 

(2008, 2014 s. 25-26) är kausala konnektivbindningar som gör att läsaren förstår 

orsakssambanden i texten. Om en text har korta enkla meningar är det inte givet att 

texten är lätt att läsa. Meningarna kan ha radats utan sammanhang. Reichenberg gjorde 

undersökningar med elever i grundskolans senare del. Eleverna fick läsa texter som 

ombearbetats. Texterna fick både författarröst och kausalitet. Resultaten visade att dessa 

texter bidrog till att andraspråkselevers läsförståelse ökade till skillnad från texter där 

komponenterna saknades. Resultaten från undersökningen visade att läroböcker i 

historia och samhällskunskap med författarröst och kausalitet skulle kunna medverka 

till större läsförståelse hos andraspråkselever och i det närmaste nå upp till samma nivå 

som förstaspråkselevers (Reichenberg 2000, refererad i Reichenberg 2008, 2014, s. 26-

28).  

Mattson (2010) undersökte läsbarhet i två SFI-läromedel. Det var sex texter som 

ingick i undersökningen. Undersökningen omfattade: lexikala textfaktorer (LIX), 

ordvariationsindex (OVIX), meningsbyggnad, kausalitet, textbindning, röst och layout. 

Texterna var skrivna med korta meningar i en berättande form. Den berättande formen 

kännetecknades av att additiva och temporala konnektivbindningar samt de dynamiska 

verben dominerade i texterna. Däremot saknade texterna ofta kausala bindningar, vilket 

skulle ha underlättat läsbarheten för andraspråksinlärare om kausaliteten varit högre.  

Pflügler (2015) gjorde en jämförande studie av fyra lättlästa böcker och deras 

språkliga uppbyggnad. Det som undersöktes var: ordklasser, syntax, meningsbyggnad 

och läsbarhet.  De språkdrag som studerades var: substantiv, verb, tempus, bisatser, 

läsbarhetsindex (LIX- värdet) samt ord och meningslängd. Slutsatsen av studien var att 

korta meningar behöver inte göra texten mer lättläst. Korta meningar kan istället ha till 

följd att förenklingar förekommer som gör att textens framställning blir mer upphackad 

eller mekanisk och att samband, dvs. konnektorer försvinner (Pflügler 2015, s. 36).  

Wilhelmsson (2007) undersökte läsbarheten i två texter genom en jämförande 

textanalys. Texterna bestod av ett informationsmaterial, en pocketguide om Sverige som 

riktades till invandrare. Den ena texten var en originaltext och den andra texten var en 
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ombearbetad lättläst version. Syftet med undersökningen var att ta reda på om den 

lättlästa versionen var mest läsbar och om ombearbetningen hade gjorts med tanke på 

aktuell forskning på området.  

En mindre empirisk undersökning gjordes av Wilhelmsson (2007) med två 

informantgrupper i syfte att utreda vilken text de tyckte var lättast vad gällde dels 

innehåll och dels ord i texten. Informanterna var 10 utrikesfödda akademiker med 

läkarexamen eller sjuksköterskeexamen från sitt hemland. Informanterna läste svenska 

vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Enligt ansvarig lärare 

hade de kommit ungefär lika långt i sina språkliga studier. Resultatet visade att den 

omarbetade versionen kan vara skriven med ett visst beaktande av vissa råd, t.ex. 

mindre antal passivformer och substantiveringar, medan andra råd kan ha förbisetts. 

Den ombearbetade versionen saknade röst och kausalitet som är viktiga komponenter 

för läsbarheten för andraspråksinlärare. Resultatet av den empiriska delen visade att fler 

informanter bedömde originaltexten som lätt jämfört med den lättlästa versionen.  

 

2.2 Läsaren 
 

I denna uppsats är det textanalys och läsbarhet som är det centrala. Därför behandlas 

inte läsprocessen eller lässtrategier hos läsaren. I detta avsnitt om läsaren sammanfattas 

endast olika förhållningssätt och faktorer som kan påverka läsningen för 

andraspråkinlärare. Påverkansfaktorer kan vara: läsarens egen drivkraft, engagemang, 

intresse, referensram och läsförmåga. Detta har betydelse för hur mycket ansträngning 

som krävs för att läsa en text (Platzack 1973, s. 25). Josephson (1991, s. 27-28) menar 

att läsaren måste ha ett mål med sin läsning för att begripa en text och en lässtrategi som 

är förenligt med läsmålet. Josephson ger ett exempel med barn som kommer från andra 

skolkulturer till den svenska skolan som lär sig texten utantill utan att förstå vad texten 

handlar om. Att lära sig läxan utantill var även vanligt förekommande förr i tiden i den 

svenska skolan.  

Läsarens lingvistiska kompetens i andraspråket har inflytande på läsförmågan 

(Liberg 2000, s. 1). De faktorer som är viktiga för andraspråksinlärares möjligheter till 

god läsförståelse förutom själva textinnehållet är enligt Liberg (2000, s. 12) läsarens 

förkunskaper och inställning till ämnet. Även den kulturella utgångspunkten för detta 

och de sociala levnadsvillkoren kan ha inverkan. Läsningen underlättas om den 

pedagogiska kontexten är intressant och om man är förtrogen med den. På så sätt kan 

den bli meningsfull och förståelig. Läsningen görs lättare om den pedagogiska 

kontexten är återgiven till den egna kulturen och om man som läsare är medveten om att 

man kan ha nytta av det i framtiden (Liberg 2000, s. 13-15).  

 

2.3 Tidigare studier om läsbarhet i lättlästa nyheter 
 

Bredhe (2016) gjorde en kvalitativ undersökning i syfte att ta reda på om läsare och 

skribenter till texter i nyhetstidningen 8 Sidor hade samma syn på vad som är en lättläst 

och begriplig text samt vad som förenklar och försvårar en text. Det var tio elever i 

årskurs 7-8 i grundsärskolan och grundskolan som fick samtala om tre texter från 8 
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Sidors webbtidning i fokusgruppsamtal. Två journalister som hade skrivit de utvalda 

texterna intervjuades med halvstrukturerade intervjuer.  

I fokusgruppsamtalen analyserades textrörlighet i tre delar: textbaserad rörlighet, 

rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. Textbaserad rörlighet handlar om förmågan att 

sammanfatta texten. I detta ingår att kunna dra slutsatser och att generalisera utifrån 

texten, men även att kunna uttrycka sina åsikter och att kritiskt granska texten. I studien 

undersöktes förståelsen av innehållet, upplevelsen av bild och rubrik samt textens form 

och språk.  

Rörlighet utåt har att göra med de egna upplevelserna och tankar läsaren har samt hur 

läsaren kan knyta an till sina förkunskaper och upplevelser. Interaktiv rörlighet handlar 

om sammanhanget i texten och hur läsaren kan distansera sig till liknade texter.  

Resultaten visade att båda målgrupperna resonerade på liknande sätt i många fall. 

Eleverna önskade tydligare rubriker och även ämnen som var mer anpassade till dem 

själva. Den textbaserade rörligheten fungerade för eleverna då texten var logiskt 

uppbyggd och inte hade för många svåra ord samt en bild som passade till texten. 

Textrörlighet utåt fungerade bäst då eleverna hade intresse och förkunskaper i ämnet 

som behandlades i texten. Den interaktiva textrörligheten fungerade inte bra i någon av 

texterna och förklarades med att eleverna var ovana vid att läsa tidningsartiklar och 

reflektera över texter. Slutsatsen var att en tydlig mottagaranpassning är viktig och ger 

resultat, men det kan vara svårt att genomföra då tidningen tar upp många ämnen har 

många olika målgrupper (Bredhe 2016).  

Hol (2012) gjorde en jämförande analys av hur lättlästa texter från nyhetstidningarna 

8 Sidor och Sesam kan vara ur ett andraspråksperspektiv. Syftet var att analysera de 

språkliga dragen röst och kausalitet i texterna från nyhetstidningarna. Det var tre artiklar 

från respektive nyhetstidning som analyserades. Till en början gjordes en 

läsbarhetsundersökning. Denna undersökning gjordes med hjälp av LIX-värdet. 

Texterna från 8 Sidor hade ett genomsnittligt LIX-värde på 27 och Sesam hade ett 

genomsnittligt LIX-värde på 29 (Björnsson 1968, refererad i Platzack 1973, s. 11-12) 

gav genomsnittsvärden för olika genrer och för barn- och ungdomsböcker var LIX-

värdet 27 med en spridning på 4,6, vilket innebar att 95 % av barn- och 

ungdomsböckerna hade ett LIX-värden mellan 18 och 36. För dags- och veckopress var 

LIX-värdet 39 med en spridning på 5,2, vilket innebar att 95 % av dags- och 

veckopressens LIX-värden var mellan 22 och 56.  

Resultatet från Hols (2012) undersökning visade att samtliga texter innehöll starka 

drag av variabeln röst. Däremot var inte förekomsten av den andra variabeln kausalitet 

frekvent i texterna. Slutsatsen var att texterna ur 8 Sidor anses något lättare ur ett 

andraspråksperspektiv. Det som problematiseras i studien var om språkliga förenklingar 

alltid är fördelaktiga för mottagarna.  

Jerkeman (2007) undersökte om en lättläst text också är lätt att läsa och förstå för 

målgruppen invandrare som har börjat lära sig svenska som ett andraspråk. Syftet var att 

belysa skribenternas intentioner när de arbetar med de lättlästa tidningarna 8 Sidor och 

Sesam. Syftet var även att undersöka läsbarhet och begriplighet i de lättlästa 

tidningstexterna i papperstidningen och webbtidningen. Två olika metoder användes i 

studien. Den första metoden bestod av enkäter till de språkligt ansvariga på tidningarna 
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8 sidor och Sesam. Den andra metoden var en litteraturstudie och utifrån detta material 

analyserades de utvalda tidningsartiklarna. Det var fyra texter från varje tidning som 

analyserades. Artiklarna analyserades vad gäller: LIX-värdet, långa ord (LO), enkel 

nominalkvot, andel substantiv, andel verb, grafisk meningslängd, bisatser, 

fundamentlängd, fundamentstyp, makrostuktur, mikrostruktur och relation. 

Resultatet som framkom (Jerkeman 2007) var att det krävs medvetenhet för att 

utforma lättlästa texter och göra dem lätta att förstå. Resultatet visar tveklöst att aspekter 

som både relateras till läsbarhet och begriplighet behöver beaktas i högre grad. Texterna 

som analyserades hade både starka och svaga sidor. Slutsatserna var att skribenter som 

skriver lättlästa texter bör minimera svårigheterna i texterna och inte korta ner texterna 

som medför att förklaringar inte kommer med. Vidare bör skribenter tänka igenom 

textstrukturen för att skapa samband och inte förutsätta förkunskaper hos mottagarna.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

De teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen utgår ifrån är stilistik och hermeneutik. 

Nedan kommer en kort presentation av de två teoretiska ämnena. Efter presentationen 

av respektive ämne kopplas uppsatsarbetet till den teoretiska utgångspunkten.   

 

3.1 Stilistik 
 

Stilistik är det teoretiska ämnet om stil. Stilistik handlar om hur språket har formats 

utifrån en given funktion och vilken verkan denna form har (Lagerholm 2008). Stilistik 

kan förklara relationen mellan innehåll, form och verkan. Det är formen som är det 

centrala i stilistik. Allt språk och kommunikation har en stil som studeras och förklaras i 

ett sammanhang. Stil formas på många språkliga nivåer exempelvis: fonetisk, 

morfologisk, lexikal, strukturell och lexikal nivå.  

Ett centralt begrepp i stilistik är stilmarkörer. Det är en språklig konstruktion som 

medverkat till ett stilistiskt kännetecken och finns på olika språkliga nivåer. I 

stilanalysen försöker forskaren finna stilmarkörer på materialets olika språkliga nivåer. 

Stilmarkören kan visa sig och ge effekt genom att den antingen är frekvent eller ovanlig 

eller ibland genom kombination med andra konstruktioner som ger effekt. Ett annat 

teoretiskt begrepp är stildrag som är den sammantagna egenskap som en text har. 

Stildraget hos en text analyseras och förklaras med hjälp av stilmarkörer (Lagerholm 

2008).  

Stilanalysen är en form av textanalys som utgår ifrån frågor utförda i detalj om olika 

existenser av stilmarkörer. Metoden går ut på att finna stilmarkörer på olika språkliga 

nivåer. Analysen kan omfatta: fonetisk nivå, morfologisk nivå, stavning, ord, 

ordklasser, syntax, komposition, textbindning, stilfigurer och kontext. Analysen 

sammanfattas i en syntes om vilka stildrag som framkommit och kan kopplas till de 

stilmarkörer som undersökts. De stildrag eller egenskaper som utmärker texterna ska 

kunna förstås av kontexten.  

Metoden är både kvantitativ och kvalitativ. I den kvantitativa delen jämförs 

frekvensen av vissa stilmarkörer med genomsnittsvärden från t.ex. andra 

undersökningar med informativa tidningstexter (Lagerholm 2008, s. 248-251). I den 

kvalitativa delen av undersökningen analyseras variationen av frekvensen, hur 

stilmarkörer samverkar och eventuellt skapar effekter.   

I uppsatsarbetet har en textmodell av (Hellspong & Ledin (1997) använts för att göra 

en textanalys. Textmodellen har bidragit med att uppsatsens frågeställningar har 

besvarats, dvs. vad som utmärker stilen och hur stilen påverkar läsbarheten för 

mottagarna.  

 

3.2 Hermeneutik 
 

Hermeneutik är tolkandets konst och vetenskap, med andra ord tolkningsläran. 

Begreppet kommer ursprungligen från teologin med anledning av uttolkningar av heliga 

skrifter (Brante, Andersen & Korsnes 1998 s. 114-115).  Den tyske filosofen Hans-

Georg Gadamer (1960, refererad i Brante, Andersen & Korsnes 1998 s. 114-115) har 
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tagit fram det viktigaste bidraget för att klarlägga hermeneutiken, genom verket 

Wahrheit und Methode (sanningen och metod).  

Gadamer (1960, refererad i Brante, Andersen & Korsnes 1998 s. 114-115) beskriver 

grundligt hur varje förståelse är en tolkning med utgångspunkt från den egna situationen 

och dess förståelsehorisont. Horisonten gör vissa sidor av livet synliga och täcker över 

andra. Varje förståelse har sin begränsning, av den orsaken att situationens natur inte är 

överblickbar. Hermeneutiken vill hindra den missledande uppfattningen att den som inte 

har förutfattade meningar förhåller sig objektivt till uteslutande fakta. Varje förståelse är 

istället situationsbetingad och präglad av redan förvärvade eller inlärda uppfattningar.  

Gadamer menar att förförståelsens process innebär en ”horisontsammansmältning”. 

Han åsyftar till att den hermeneutiska cirkeln har en dubbel betydelse. Det första är att 

varje tolkande process är en svängning från förståelse av delen till förståelse av helheten 

och tvärtom. Det andra är att varje förståelse visar åter till en förförståelse, som ett 

huvuddrag i vårt sätt att vara och har med vår existens att göra (Brante, Andersen & 

Korsnes 1998, s. 114-115).  

Hermeneutiken klargör att kommunikationen mellan text och läsare inte är 

automatisk förflyttning till ett innehåll. Det krävs en tolkning av texten (Hellspong & 

Ledin 1997, s. 220). Tolkningen är en självständig och situationsanpassad handling, 

vilket gör läsaren till en medskapare och inte bara mottagare, menar Hellspong & Ledin 

(1997, s. 220). De menar att av den anledningen kan hermeneutiken även ses som 

läsandets konst.  

Enligt Hellspong & Ledin (1997, s. 220) läser en bra läsare med uppmärksamhet och 

ansträngning för att förstå. Läsaren har en öppenhet för textens innehåll och har 

beredskap för att tänka på det lästa, vilket betyder att läsaren har en tyst kommunikation 

med texten. Då personer är olika och har olika förutsättningar för att skapa mening och 

innehåll medför det att vi kan uppfatta en text på olika sätt. Hellspong & Ledin (1997, s. 

220) kallar det för tolkningspotential.  

En tolkning kan inrikta sig i ett visst hänseende eller på sammanhanget i texten. 

Hellspong & Ledin (1997, s. 221) kallar det för tolkningsriktning. De skiljer på 

sändarorienterad, mottagarorienterad och sakorienterad tolkning. Den sistnämnda är den 

främsta och det är här som textanalysen och textmodellen är lämplig att använda för att 

erhålla en sakligt orienterad tolkning.  

I uppsatsarbetet har hermeneutiken varit en teoretisk utgångspunkt för att skapa 

förståelse och tolkning av de texter som studerats i dess kontext. Tolkning av texterna 

har utgått från den helhetsbilden som har uppkommit beroende av den innebörd som 

framkommit i texternas enskilda delar.  
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4 Metod  
 

Denna uppsats har fokus på frågan om stildrag i lättlästa nyhetsartiklar. För att 

analysera stildragen i respektive nyhetstidning har en textmodell av Hellspong & Ledin 

(1997) använts. Textmodellen framhäver tre speciella sidor av texten. Den första sidan 

är kontexen. Den andra sidan är strukturen och den tredje sidan är framställningssättet 

eller stilen.  

En text närmaste omgivning kallas enligt textmodellen (Hellspong & Ledin 1997) för 

situationskontext och ingår i ett större socialt sammanhang eller verksamhet. 

Brukstexter som nyhetsartiklar är alltid sammankopplade med olika verksamheter. I en 

verksamhet finns deltagare. Beroende på vad som är tänkt med texter, vilka roller och 

relationer de har får betydelse för hur texten skrivs och läses. Vilka medel som används 

för att nå fram med texten kallas kommunikationssätt i textmodellen. 

Sammanfattningsvis består situationskontexten av: verksamheten, deltagarna och 

kommunikationssättet. I uppsatsen beskrivs situationskontexten i resultatdelen med 

utgångspunkt från dessa tre komponenter för respektive nyhetstidning 8 Sidor och 

Sesam.  

Strukturen i texter kännetecknas av tre beståndsdelar. Det är textstruktur som utgör 

formen, den ideationella strukturen som utgör innehåll och tankar samt den 

interpersonella strukturen som utgör den kontakt eller relation som skapas mellan 

sändare och mottagare.  

De avgränsningar som är gjorda har sin utgångspunkt från textmodellen och dels 

utifrån tidigare forskning om textbindning, textmönster och texttypologi (Nyström 

2001, s. 140-153). Eftersom båda nyhetstidningarna har ett lågt läsbarhetsindex, LIX-

värde analyseras varken meningarnas längd eller långa ord (mer än 6 bokstäver).  

Stil definieras av Hellspong & Ledin (1997 s. 198) som de övergripande principerna 

för hur en text i en viss kontext organiserar sin struktur. För att analysera stilen 

undersöks vilka drag som utmärker textens framställningssätt. Textens egenskaper 

kallas stildrag. För att underlätta beskrivningen av stilen används stilaxlar. Det är 

ytterpoler i motsatspar t.ex. en text kan uppfattas som formell medan en annan text kan 

beskrivas som informell.  

Språkliga element som visar ett visst stildrag kallas för stilmarkörer eller stilbärare. 

Det finns inte något absolut och förutbestämt samband mellan ett språkligt element och 

ett stildrag, vilket gör att analysen inte kan ske mekaniskt. Det är hur dessa stildrag 

samverkar och stilupplevelsen av texten som utmynnar i ett resultat och är beroende av 

sammanhanget (Hellspong & Ledin 1997, s. 198-199).  

Stilaxlarna kan delas in i fyra grupper: textuella, ideationella, interpersonella och 

kontextorienterade stilaxlar med stildrag.  Stilen och framställningssättet sammanfattas 

av de ovan nämnda strukturerna.  

 

4.1 Material och urval 
 

Textanalysen bygger på sammanlagt 10 artiklar ur de lättlästa nyhetstidningarna 8 

Sidors och Sesams webbtidning respektive papperstidning. För att kunna göra en 
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jämförelse av dessa artiklar valdes parallella artiklar som behandlar samma händelser 

och därför har liknande innehåll. Artikel 1, 2, 3 och 4 är publicerad på webbtidningen 8 

Sidor respektive Sesam. Artikel 1 och 2 handlar om en bussolycka i Jämtland. Artikel 3 

och 4 handlar om Sveriges vinst i fotboll över Vitryssland. Artikel 5, 6, 7 och 8 handlar 

om terrorattacken i Stockholm och är publicerad i papperstidningarna Sesam respektive 

8 Sidor. Artiklarna 9 och 10 handlar om att den svenska skolan ska vara fri från 

religion. Artikel 9 är publicerade i Sesams papperstidning och artikel 10 är publicerad i 

8 Sidors webbtidning.   

När det var tid för att göra ett urval av artiklar från nyhetstidningarna Sesam och 8 

Sidor var mina förväntningar att de båda nyhetstidningarna skrev sina artiklar om 

liknande aktuella händelser, vilket inte alls stämde med verkligheten. Det visade sig 

t.ex. att i nyheter från den 1 mars i papperstidningarna Sesam och 8 Sidor endast fanns 

en nyhetshändelse som var representerad i de båda tidningarna, dvs. en artikel som 

överensstämde i de båda tidningarna. Det var en kort notis om att det gjordes ett misstag 

vid Oscarsgalan då ett pris skulle delas ut. Efter att ha studerat vilka artiklar som fanns 

representerade i båda tidningarna Sesam och 8 Sidor visade det sig att tidningarna inte 

alls rapporterade samma händelser. I Sesams papperstidning publiceras artiklar och 

vissa av dem läggs ut på Sesams webbtidning. Prenumerera man på tidningen kan man 

dock läsa alla artiklar. Artiklar som publiceras i Sesams papperstidning skrivs inte om 

men har däremot en annan layout. I 8 Sidors papperstidning publiceras artiklar som 

ibland inte är representerade i webbtidningen. Urvalet gjordes med utgångspunkt ifrån 

att det var aktuella händelser som var skrivna i de båda tidningarna. Urvalet av artiklar 

blev därför stora uppmärksammade händelser.  

 

4.2  Genomförande 
 

Till en början skrevs varje artikel ner (se bilaga 1-4). Varje mening i artiklarna 

numrerades för att texten skulle bli mer överskådlig. I uppsatsen analyserades den 

textuella strukturen genom lexiogrammatik. Det handlar om ordklasser och 

meningsbyggnad. De lexikogrammatiska dimensionerna analyserades i texterna om de 

var verbala eller nominala, allmänna eller specifika, abstrakta eller konkreta.  

De frågor som utreddes var följande; Vilka typer av substantiv finns i texterna? Hur 

ser verben ut? Finns det personliga pronomen? Hur är fundamenten uppbyggda? 

Förekommer det vänstertunga meningarna som är svåra att läsa?  

Textbindning analyserades genom konnektivbindning (Hellspong & Ledin 1997, s. 

112- 114). Kompositionen som handlar hur texter är uppbyggda i sin helhet analyseras 

genom disposition och textmönster. Frågor som reddes ut var följande; Går det att finna 

ett textmönster och bestämda drag i texterna? Används tidsdisposition med rak 

kronologi eller annan form av disposition som rumsdisposition, orsaksdisposition eller 

jämförelsedisposition? (Hellspong & Ledin 1997, s. 114).  

Den ideationella strukturen beskriver innehållsmönstret i en text. I den ideationella 

strukturen finns tre komponenter i analysen. Det är teman, propositioner och perspektiv. 

Det som analyserades i uppsatsen var vilka ämnen eller teman som texterna tar upp och 

hur de rubriceras. Eftersom nyhetsartiklarna var förhållandevis korta texter och har ett 
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tydligt makrotema som styr framställningen och är i och med det monotematiska dvs. 

enämnestexter därför analyserades endast rubriceringen.  

Därefter analyserades propositionerna dvs. hur texten framställs i ett stycke genom 

sin kärnmening. För att få fram kärnmeningen användes metoden strykning (Hellspong 

& Ledin 1997, s. 124-126) som innebär att ta bort detaljer som inte är avgörande för 

huvudtanken dvs. den huvudsakliga informationen. Sammanfattningsvis utreddes dessa 

frågor: Hamnar kärnmeningen m.a.o. den huvudsakliga informationen som första, andra 

eller sista meningen i stycket. Hur märkbar är textens perspektiv? (Hellspong & Ledin 

1997, s. 154-157).  

I den interpersonella strukturen ingår tre delar. Det är språkhandlingar, attityder och 

ramar. De allmänna språkhandlingarna är: påståenden, frågor, uppmaningar, 

interjektioner och utrop. Attityder handlar om vad man tänker och tycker eller känner. 

Det har betydelse för relationen mellan sändare och mottagare. Attityder blir socialt 

speciellt effektiva när det handlar om värderingar som kan påverka andra. Ramar 

handlar om vad texten återspeglar och det behöver inte stämma överens med textens 

utgångspunkter. Textens kontext blir dock avgörande för vad som är passande och 

trovärdigt.  

De frågor uppsatsen tar upp är; Vilka allmänna språkhandlingar förekommer i 

texterna? Finns påståenden, frågor, uppmaningar, interjektioner och utrop? När det 

gäller attityder ställdes följande frågor: Visar texten vad någon tycker eller känner? 

Vilka attityder handlar det om? Hur uttrycks det i så fall i texterna? Vilka sändar- och 

mottagarroller finns i texten, dvs. vilka textjag och textdu finns? Hur omtalas personer i 

texten? Förekommer inbäddningar, där texten låter andra röster än sändaren uttrycka sig 

i texterna? (Hellspong & Ledin 1997, s. 193-195). 

Enligt Hellspong & Ledin (1997, s. 47) sammanfattas fem komponenter i 

textmodellen. Det är de kontextuella- de textuella- de ideationella- och de 

interpersonella stildragen samt framställningssättet som utgör stilen (Hellspong & Ledin 

1997, s. 215). Stildragen utreddes med följande frågor (se nedan) om stilaxlar i 

motsatspar: 

 Textuella stildrag: Nominal eller verbal? Tung eller lätt? Enkel eller utsmyckad? 

Pratig eller koncentrerad? Ideationella stildrag: Konkret eller abstrakt? Exakt eller vag? 

Interpersonella stildrag: Dialogisk eller monologisk? Informell eller formell? Subjektiv 

eller objektiv? Personlig eller opersonlig? Engagerad eller distanserad? Kontextuella 

stildrag: allmänspråklig eller fackspråklig? Skriftspråklig eller talspråklig?  

Därefter följer en syntes av stilen och framställningssättet. Frågor som utreddes var: 

Hur förklaras och beskrivs stilen funktionellt? Vilka syften fyller den i kontexten? Hur 

kan man värdera stilen? Är den effektiv? För vem och för vilka syften är den det? 

(Hellspong & Ledin 1997, s. 215). Slutligen sammanfattades syntesen.  

 

4.3  Metodkritik 
 

Textanalyserna omfattade 10 artiklar ur de lättlästa nyhetstidningarna 8 Sidors och 

Sesams webbtidning respektive papperstidning. För att kunna göra en jämförelse av 

dessa artiklar valdes parallella artiklar som behandlar samma händelser och därför har 
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liknande innehåll. Omfång på urval och omfattning av analyserna kunde ha varit större, 

men uppsatsen skrivs under en begränsad tid. Uppsatsens resultat gör inget anspråk på 

att vara generaliserande med tanke på undersökningens omfattning. Dessa texter kan 

dock vara representativa i sammanhanget och ger en bild av läsbarheten i lättlästa 

nyheter och det är det som har varit fokus i denna uppsats.  

Syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara läsbarheten i lättlästa 

nyhetsartiklar från 8 Sidor och Sesam, samt att bedöma hur språket fungerar i denna 

nyhetskontext med tanke på mottagarna utifrån ett andraspråksperspektiv. Uppsatsen 

kunde ha komplettrats med annat material t.ex. intervjuer eller enkäter till läsare av 

dessa lättlästa nyhetstidningar, men det skulle ha kunnat medföra svårigheter för 

eventuella informanter att beskriva och förklara vad som gör en text läsbar eller svår. 

För att besvara syftet har en textmodell används för att analysera texterna. Det fanns 

fördelar med att välja en textmodell för att analysera texterna. Fördelarna var att 

undersökningen kunde göras mer strukturerad och blev mer språkvetenskaplig. 

Nackdelen kan vara att metoden är omfattande och tidskrävande.  

Validitet handlar om att en metod undersöker vad den menar att undersöka med 

andra ord giltigheten och tillförlitlighet (reliabilitet) (Strömquist 2014, s. 109). Hög 

validitet och reliabilitet innebär att ett resultat kan replikeras av andra med samma 

metod.  Validitet och reliabilitet gjordes starkare genom användning av en textmodell 

för att genomföra textanalyser. Trots att en textmodell används kan det vara ett svårt 

och krävande tolkningsarbete att t.ex. formulera propositioner menar Hellspong & 

Ledin (1997 s. 126). De menar att resultatet inte är givet och att olika personer kan 

betona olika sidor av texten men ändå ha rätt.   

 

4.4  Etiska aspekter 
 

Texterna som analyserades är offentliga och skribenterna behöver inte informeras om 

undersökningen. Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 7) och samtyckeskravet  

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9–11) behövde således inte beaktas. Skribenterna till de 

analyserande texterna har inte kritiserats och deras namn har inte varit aktuella i 

samband med analyserna. Konfidentialitetskravet uppfylldes i enlighet med regel 5-6 

utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002, s. 12–13). 

Textanalyserna kommer inte att användas i något annat syfte eller sammanhang än i 

uppsatsen. Nyttjandekravet uppfylldes i enlighet med regel 7-8 utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 
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5 Resultat och analys 
 

Resultatdelen innehåller situationskontexten kring nyhetstidningarna Sesam och 8 

Sidor. Situationskontexten för respektive nyhetstidning består av: verksamhet, 

deltagarna och kommunikationssättet. Därefter presenteras delresultaten av 

textanalysen. Delresultaten är: textstrukturen, den ideationella strukturen, den 

interpersonella strukturen, en sammanställning av stil och framställningssätt, skillnader i 

stil och framställningsätt av papperstidning och webbtidning för respektive tidning.  

 

5.1 Situationskontexten  
 

Situationskontexten beskrivs nedan för nyhetstidningarna Sesam och 8 Sidor. Kontexten 

innehåller tre sidor: verksamheten, deltagarna och kommunikationssättet. Enligt 

Stadsbiblioteket i Umeå klassificeras nyhetstidningarna Sesam och 8 Sidor på skilda 

sätt. Sesam tillhör avdelningen ”Lättläst svenska” medan 8 Sidor tillhör avdelningen 

”Lätt att förstå”. ”Lättläst svenska” vänder sig i huvudsak till målgrupper med svenska 

som andraspråk eller annat modersmål än svenska. ”Lätt att förstå” vänder sig i 

huvudsak till personer med olika kognitiva läsnedsättningar.  

5.1.1 Verksamhet i Mediekooperativet Fria Tidningar (ETC Fria AB) 

 
Mediekooperativet Fria Tidningar (ETC Fria AB) är politiskt oberoende och har sitt 

huvudkontor i Stockholm (Fria Tidningar ETC Fria AB 2017). Det finns även 

lokalredaktioner i Göteborg och Malmö. Det är ca 25 medarbetare som arbetar inom 

kooperativet. Fria Tidningar ECT ger ut fyra tidningar däribland Sesam som är en 

nyhetstidning skriven på lätt svenska.  

Fria Tidningar menar att de skriver normbrytande nyheter för människor som vill 

förändra världen och som i traditionell media har svårt att hitta material som svarar mot 

deras värderingar kring samhälle, miljö och internationella förhållanden. De är framför 

allt intresserade av politiska och sociala händelser och aktörer som bidrar till en öppen, 

demokratisk, fredlig, solidarisk och ekologisk samhällsutveckling. Tidningar (ETC Fria 

AB) hette tidigare Mediekooperativet Fria Tidningar. Företaget grundades som ideell 

förening år 1999 och blev arbetskooperativ år 2001. I juli 2016 tog ETC AB över 

driften av Fria Tidningar, som då fick namnet ETC Fria AB Fria tidningar. 

5.1.2 Deltagarna  

 

Sesam, som är en nyhetstidning på lätt svenska och riktar sig till personer som har 

svenska som andraspråk (Fria Tidningar ETC Fria AB 2017). Deltagaren kan träna 

svenska i varje nummer av Sesam. Det finns två sidor med korsord och språkövningar. 

Mediekooperativet Fria Tidningar presenterar sin verksamhet till den enskilde med ett 

”textdu” och ett ”textvi” som motsvarar sändarna i mediekooperativet. Nedan följer 

exempel på det. Sesam är en nyhetstidning för dig som lär dig svenska. Vi berättar om 

nyheter, människor och kultur i Sverige och i andra länder. Fast vi berättar om en 
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komplicerad värld använder vi ett enkelt språk. Till varje artikel finns en ordlista. Du 

kan skriva till Sesam och ställa frågor om samhället. Vi tar reda på svaren åt dig och 

skriver dem i tidningen. Men vi skriver inte ditt namn, så man kan inte se vem som har 

frågat.  

5.1.3 Kommunikationssättet  

 

Sesam kan läsas både som papperstidning och på webben (Fria Tidningar ETC Fria AB 

2017). Det går att prenumerera på tidningen som ges ut varje onsdag eller på PDF-

tidningen genom att logga in på Sesams hemsida för att ladda ner det senaste numret. 

Det finns även möjlighet att läsa nyhetsartiklar på webben, dock med ett begränsat antal 

artiklar. Vill deltagaren träna svenska finns den möjligheten i Sesams papperstidning 

eller i PDF- tidning. 

5.1.4 Verksamhet för Myndigheten för tillgängliga medier  

 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en del av Kulturdepartementet och har 

ca 110 medarbetare i Stockholm (Myndigheten för tillgängliga medier 2017). 

Verksamheten finansieras och av Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet. 

MTM är ett kunskapscentrum och har medlemskap i de internationella organisationerna 

IFLA och Daisy Consortium. En positiv utveckling har skett genom Daisy, digitalt 

audiobaserat informationssystem, vilket är en svensk uppfinning och en internationellt 

etablerad standard för talböcker.  

Myndigheten samverkar även med nordiska myndigheter som har liknande uppdrag 

inom verksamhetsområdet att producera och utveckla tjänster för personer med 

läsnedsättning. MTM har ett nationellt samarbete både regionalt och lokalt. De arbetar 

med att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation oavsett läsförmåga 

eller funktionsnedsättning. Verksamheten som regleras av lagar och förordningar består 

av att producera och distribuera: taltidningar, talböcker, punktskriftsböcker och lättläst 

litteratur. MTM ger ut den lättlästa tidningen 8 Sidor.  

De svenska biblioteken har tillgång till lånecentral från det digitala biblioteket 

legimus.se. MTM arbetar även med forskning och utveckling och anpassad litteratur till 

studerande på högskolenivå. Från 1 januari 2015 fick MTM uppdrag att ge ut och 

distribuera lättläst litteratur. Myndigheten har en strävan att främja diskussioner om 

lättläst litteratur och dess spridning. Detta görs bl.a. genom information om tillgängliga 

medier och ett förtätat samarbete olika aktörer och representanter för lättlästa texter som 

är mellanhand vid skola, bibliotek och omsorg.  

5.1.5 Deltagarna  

MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar för personer med 

läsnedsättning (Myndigheten för tillgängliga medier 2017). Med tillgängliga medier 

menas medier som är anpassade för dessa personer i syfte att möjliggöra innehållet i 

texterna. Verksamheten med tillgängliga medier riktar sig till flera olika målgrupper. 

Personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga kan vara personer med 
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synskada, afasi eller dyslexi. Målgrupper är även personer med funktionssnedsättning 

och personer med hörselskada. Personer som har ett annat modersmål än svenska dvs. 

andraspråksinlärare är en annan målgrupp som tar del av lättläst litteratur och tidningar.  

5.1.6 Kommunikationssättet  

 

MTM kommunicerar genom att informera och sprida kunskap (Myndigheten för 

tillgängliga medier 2017). De möjliggör utlåning av olika anpassade medier för 

bibliotek och andra institutioner. Det kan vara: talböcker, punktskriftsböcker, e-

textböcker och litteratur för teckenspråk och lättlästa böcker. Dessa ovanstående medier 

kan även säljas. Det är möjligt att prenumerera på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor. 

Det är även möjligt att prenumerera taltidningar och punktskriftstidningar. 

Nyhetstidningen 8 Sidor finns som webbtidning. I webbtidningen kan man både lyssna 

på artiklarna och dem. Enskilda ord i artiklarna går att översätta till flera olika språk.  

Utvecklande program erbjuds av MTM för att t.ex. läsa via dator och mobiltelefon 

eller surfplatta. Kurser och konferenser erbjuds för olika grupper. I uppdraget ingår 

också att kommunicera och utveckla befintligt tillgängliga medier för öka utbudet av 

litteratur och annan information för individer med funktionsnedsättning. Forskning och 

samarbete med andra medverkande handlar både om olika tekniska inslag men även om 

satsningar för att sporra till läsning. Projektarbete är ett annat kommunikationssätt som 

kan öka tillgång till litteratur, vilket MTM försöker initiera. MTM kan man finna på 

sociala medier: Facebook, Twitter och Youtube. 

5.2  Den textuella strukturen 
 

Textstrukturen är nära kopplad till den situationskontext som texten tillhör och till 

kommunikationssättet i denna kontext. De lexikogrammatiska dimensionerna i texterna 

från både Sesam och 8 sidor tyder på att texterna är mer verbala än nominala. Texterna 

har många verb och pronomen med få långa nominalsater. Texterna är mer allmänna än 

specifika. Texterna innehåller enkla substantiv och korta ord dominerar, de har få 

statiska verb, korta och enkla formord.  När det handlar om språkdragen abstrakt eller 

konkret har texterna konkreta språkdrag med konkreta substantiv, många tids- och 

rumsadverbial samt många dynamiska verb.  

5.2.1 Verb 

Texterna domineras av de dynamiska verben t.ex. åkte, körde, välte till skillnad från de 

statiska verben var, har, vilket tyder på att texterna är mer berättande än beskrivande. 

Texter ur Sesam har procentuellt något fler dynamiska verb och mindre statiska verb i 

de flesta analyserade texter än vad 8 Sidor har (se tabell 1).  

Texterna 5 och 6 från Sesam och texterna 7 och 8 från 8 Sidor som handlar om 

terrorattacken i Stockholm är sammanslagna. Hjälpverb och supinum formen har är inte 

medräknade. Ordlistan som finns i Sesams texter är inte medräknad. Procent är uträknad 

av den relativa frekvensen och avrundad till heltal.  

Verbens tempus relaterar textens tid till händelser. Tempus har även en annan 

funktion och det är att betona vad som är viktigt. Det som står i presens ligger närmare 
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textens syfte eller författarens syfte medan det som skrivs i perfekt eller preteritum är 

längre bort. I de analyserade texterna från Sesam står övervägande tempus i preteritum 

till skillnad från 8 Sidor där samma händelse skrivs i presens och endast ca hälften av 

verben står i preteritum.  

 

Tabell 1. Antal dynamiska och statiska verb i de tio texterna.  

 

    Bussolycka  Fotboll  Terrorattack  Skolan   

Verb    Sesam/ 8 Sidor  Sesam/ 8 Sidor  Sesam/ 8 Sidor   Sesam/ 8 Sidor   

Dynamiska 49/ 11  28/ 13  66/ 51  9/ 11   

Statiska 12/ 10  4/ 5  11/ 17  7/ 8   

Dynamiska  15 % / 10 %  14 % / 12 %  16 % / 14 %  8 % / 9 %   

Statiska  4 % / 9 %  2 % / 5 %  3 % / 5 %  7 % / 6 %   

S:a ord 335/ 109  196/ 110  416/ 352  107/ 128   

 

5.2.2 Konnektivbindning  

 

Textbindningen är analyserad genom konnektivbindning och resultatet redovisas i tabell 

2. Konnektivtyperna är sammanslagna i fyra grupper: additiv, temporal, adversativ och 

kausal. Additiv innebär tillägg (och, dessutom). Temporal har att göra med tid (när, då, 

senare). Adversativ handlar om jämförelse och motsats (men, dock). Kausal innebär 

orsak (därför, för att). De konnektivbindningar som förekommer i de analyserande 

texterna är framförallt additiva konnektorer (och, dessutom) och temporala (när, efter ett 

tag, då) som är vanliga i berättande texter. I både Sesam och 8 Sidor används ”Men” och 

”Och” som inledande konnektor i en mening som markerar att dessa meningar hänger 

ihop med föregående. Tabell 2 visar en sammanställning av fyra konnektionstyper från 

de analyserade texterna.  

Konnektorer med allmän betydelse t.ex. som och att är inte medräknade. Texterna 5 

och 6 från Sesam och texterna 7 och 8 från 8 Sidor som handlar om terrorattacken i 

Stockholm är sammanslagna. Ordlistan som finns i Sesams texter är inte medräknad. 

 

Tabell 2. Antal bindningar i de tio texterna fördelade på konnektionstyp 

 

 Bussolycka  Fotboll  Terrorattack  Skolan   

Konnektionstyp  Sesam/  8 Sidor  Sesam/ 8 Sidor  Sesam/ 8 Sidor   Sesam/ 8 Sidor   

Additiv 24/ 4  8/ 3  25/ 15  5/ 1   

Temporal 3/ 3  10/ 2  6/ 9  0/ 6   

Adversativ        2/ 2  3/ 0  3/ 6  0/ 1   

Kausal 1/ 0  1/ 0  4/ 2  1/ 0   

S:a 30/ 9  22/ 5  38/ 32  6/ 8   
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För andraspråksinlärare underlättas läsningen och förståelsen av texten om det finns 

kausala konnektivbindningar. Om en text skrivs med korta meningar radade efter 

varandra är det inte givet att texten blir mer läsbar. Kausala konnektivbindningar kan 

underlätta läsningen.  

5.2.3 Vänstertunga led i fundamentet 

 

Meningar som börjar med vänstertunga led före det finita verbet anses svårare att läsa 

och förekommer i både Sesam och 8 Sidors lättlästa nyhetsartiklar (se tabell 3). Om 

vänstertunga led är svåra att läsa på modersmålet är det förmodligen ännu svårare för 

andraspråksinlärare och för personer med nedsatt läsförmåga. Sesam som skrivs för 

målgruppen andraspråksinlärare har fler vänstertunga led i de analyserade texterna 

jämfört med 8 Sidor.  

 

Tabell 3. Variation av antal ord i vänstertunga led i fundamentet i de tio texterna 

 

 Bussolycka  Fotboll  Terrorattack  Skolan   

Fundament Sesam/ 8 Sidor  Sesam/ 8 Sidor  Sesam/ 8 Sidor   Sesam/ 8 Sidor   

Vänstertunga 6/ 2  2/ 1  4+ 5/ 1+3  1/0   

Antal ord 4-8/ 4-5  6/ 4  4-5/ 4-5  4/0   

S:a meningar 42/ 12  19/ 12  12+ 43/ 12+ 29  10/15   

 

Vänstertunga led här är fyra ord eller mer. Antal ord i tabellen menas antal ord i de 

vänstertunga leden före det finita verbet. Mening 34 i text 6 och mening 23 i text 8 

saknar finit verb och är inte medräknade. Texterna 5 och 6 från Sesam och texterna 7 

och 8 från 8 Sidor som handlar om terrorattacken i Stockholm är sammanslagna men 

skiljs åt med ett plustecken i antal vänstertunga led och antal meningar. Summa 

meningar inkluderar rubriken i texterna. Ordlistan som finns i Sesams texter är inte 

medräknad.  

5.2.4 Komposition 

 

Kompositionen som handlar hur texter är uppbyggda i sin helhet analyseras genom 

disposition och textmönster. Nyhetsartiklarna som analyserades beskriver händelser i tid 

och rum och har en blandning av rumsdisposition och tidsdisposition.  

 

5.3  Den ideationella strukturen 
 

Den ideationella strukturen är kopplad till den situationskontext som texten tillhör och 

till dess verksamhet. Den ideationella strukturen beskrivs genom makrotemat för varje 

text och rubriceringen i dessa texter. Därefter redovisas propositioner för varje text med 

styckets kärnmening dvs. den huvudsakliga informationen. Propositioner kan 

sammanfatta innehållet i en text eller avsnitt av den och hjälper till att få grepp om vad 

texten säger. Varje stycke bör ha en sammanfattande kärnmening. Positionerna för 
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dessa meningar m.a.o. den huvudsakliga informationen brukar ofta stå i början av ett 

stycke. Detta är viktigt för andraspråksinlärare för att innehållet ska bli tydligt.  

I artiklarna från Sesam är de första orden i varje stycke ofta markerade med fet stil. 

De analyserade texterna från både Sesam och 8 Sidor är oftast skrivna med flera korta 

stycken. Dessa korta stycken innebär inte att innehållet blir tydligare eller att 

läsbarheten ökas i texterna.  Propositionerna i texten är ett påstående som anger kärnan i 

innehållet. Kärnmeningarna är till för att innehållet ska bli tydligt. Mitt tolkningsarbete 

med kärnmeningar överensstämmer inte alltid med skribentens styckeindelning och ord 

markerade med fet stil. Nyhetstexterna har ett tydligt makrotema genom rubriceringen 

som styr framställningen och är i och med det monotematiska dvs. enämnestexter. Till 

sist beskrivs texternas perspektiv kort.  

5.3.1 Makrotema och kärnmeningarnas position i artikel 1 och 2 om en 

bussolycka 

 

Sesams rubrik handlar om döda och skadade barn medan 8 Sidor rubrik har fokus på 

sorg i Skene efter olyckan. Hade det varit mer informativt med en rubrik som talade om 

att en stor bussolycka har skett? Sesams ingress ger dock en kortfattad information om 

vad som hänt. Rubrikerna dramatiserar en händelse hellre än att förmedla aktuell 

information.  

 

Artikel 1 är från Sesams webbtidning (bilaga 1). 

Makrotema/ Rubrik: Tre barn döda och tjugo till sjukhus 

Rubriken följs av en ingress: I söndags hände en allvarlig olycka. En buss körde i diket. 

Tre dog och flera blev skadade. 

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar i texten (se nedan).  

Ungdomar från klass 8 i Äng-skolan i Skene åkte buss i söndags (meningen kommer 

först i stycket).  

Men de kom aldrig fram (meningen anger en vändning med en adversativ konnektor 

och finns som sista mening i stycket och binder ihop nästa stycke). 

Klockan sju på morgonen körde bussen i diket (meningen kommer först i stycket).  

Men föraren har berättat att det var stora gropar i vägen (meningen anger en vändning 

med en adversativ konnektor). Efter denna vändning fortsätter ett nytt stycke med 

ungdomarna hade åkt buss hela natten. Texten hänger inte ihop.  

När räddningstjänsten kom dit var det kaos (meningen kommer först i stycket). 

Tre ambulans- helikoptrar och cirka 15 ambulanser körde skadade till flera olika 

sjukhus (meningen tolkas som kärnmening för att texten ska få ett sammanhang, men 

står som ensam meningen och utgör ett stycke).  

Söndagen blev en sorgens dag i Skene (meningen står som enda meningen och utgör ett 

stycke).  

Många gick till Ängskolan (meningen står som första mening i ett stycke).  

Polis och präst fanns också där för att hjälpa människor (meningen anger en orsak 

genom en kausal konnektor för att och står som enda mening i ett stycke).  
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Artikel 2 är från 8 Sidors webbtidning (se bilaga 1). 

Texten är kort bestående av fyra stycken med elva meningar.  

Makrotema/ Rubrik: Sorg i Skene efter olyckan 

 

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

I söndags dog tre elever från skolan och många skadades (meningen står som andra 

meningen i stycket). 

De var på väg till fjällen när bussen körde av vägen och kraschade (meningen kommer 

som nummer tre i samma stycke, men tolkas här som kärnmening för att textens 

innehåll ska få ett sammanhang). 

De var där för att trösta och prata med varandra (kärnmeningen med kausal konnektor 

för att anger en orsak, kärnmeningen kommer som nummer två i ett stycke med två 

meningar) 

Därför var det svårt att ha kontroll på bussen (kärnmeningen med kausal konnektor 

anger orsak och en slutsats, kärnmeningen kommer som fjärde mening i ett stycke av 

fyra).  

Elva av de skadade är fortfarande kvar på sjukhus (denna mening utgör ett stycke, det 

sista i texten). 

5.3.2 Makrotema och kärnmeningarnas position i artikel 3 och 4 om fotboll 

 

Artiklarna 3 och 4 handlar om en fotbollsmatch mellan Vitryssland och Sverige i VM-

kval. Sesam använder en ingress där läsaren får en kort information och 8 Sidor 

använder de två första meningarna till att informera om ungefär samma sak. Dessa 

meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

 

Artikel 3 är från Sesams webbtidning (se bilaga 2). 

Makrotema/ Rubrik: Sverige vann mot Vitryssland i VM-kvalet 

Rubriken följs av en ingress: Det svenska landslaget i fotboll vann över Vitryssland med 

4-0. Nu leder Sverige i VM-kvalet.  

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

Domaren bestämde därför att Sverige fick skjuta en straff som Emil Forsberg sköt i mål 

(mening med kausal konnektor anger orsak, meningen står på andra plats i ett stycke 

med två meningar).  

I början av den andra halvleken sköt Forsberg sedan mot Vitrysslands mål igen 

(meningen kommer först i stycket).  

Efter det sköt Marcus Berg mot Vitrysslands mål (meningen kommer först i stycket).  

Men hade den varit inne i målet först? (mening anger en vändning med adversativ 

konnektor, och kommer som tredje mening av fyra i stycket).   

Men efter matchen tyckte Berg själv inte att det borde ha blivit mål (mening anger en 

vändning genom adversativ konnektor, kommer som sista mening i stycket). 

Men målet blev ändå godkänt (mening anger en vändning genom adversativ konnektor 

och kommer först i stycket). 
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När Sverige vann matchen tog de också ledningen i VM-kvalet (det sista stycket består 

av en mening, och innehållet i meningen står även i ingressen).  

 

Artikel 4 är från 8 Sidors webbtidning (se bilaga 2). 

Artikeln består av elva meningar indelande i sju stycken. Tolkningsarbetet är därför 

gjort med tanke på att finna kärnmeningarna som uttrycker huvudinnehållet och 

positionen i texten.  

Makrotema/ Rubrik: Sverige vann mot Vitryssland 

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

Sverige vann matchen på Friends Arena i Stockholm med 4-0 (meningen kommer på 

andra plats i texten). 

Vitryssland hade aldrig någon chans (meningen kommer på tredje plats i texten). 

Emil Forsberg gjorde två mål och var en av de bästa i det svenska laget (meningen 

kommer på femte plats i texten). 

Det betyder att Sverige nu ligger tvåa i gruppen efter Frankrike (meningen står som den 

nionde meningen i texten). 

5.3.3 Makrotema och kärnmeningarnas position i artikel 5, 6, 7 och 8 om 

terrorattack 

 

Första sidans rubrik i Sesam handlar om terrorattacken i Stockholm. Här väljer Sesam 

att skriva om kärlek och fred, medan 8 Sidors första sida fokuserar på sorgen efter 

attacken. Inne i tidningen (artikel 6 och 8) får dock läsaren information om vad som 

hände på Drottninggatan i Stockholm. Rubrikerna på första sidan dramatiserar 

händelsen hellre än informerar.  

 

Artikel 5 är från Sesams papperstidning och står på första sidan. (se bilaga 3). 

Makrotema/ Rubrik: Stockholmarna valde kärlek och freden 

 

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

I fredags var det ett terrorbrott i Stockholm (meningen står först i stycket). 

Men de valde en annan väg. (meningen visar en vändning genom en adversativ 

konnektor men, meningen står på femte plats i ett stycke av sex meningar. Det är det 

andra stycket).    

 

Artikel 6 är från Sesams papperstidning (se bilaga 3). 

Makrotema/ Rubrik: Terrorist körde lastbil rakt in på gågatan 

Rubriken följs av en ingress: I fredags var det ett terrordåd i Stockholm. En man körde 

ihjäl fyra personer. Men Stockholmarna ville inte möta hat med hat. Istället hade de en 

stor manifestation för kärlek och fred.  

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

En terrorist tar en bil och kör rakt in bland människor (meningen har första plats i 

stycket). 

I fredags eftermiddag tog en man en lastbil (meningen står först i stycket).  

Polisen tömde området (meningen står först i stycket).  
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Gatorna vara fulla av människor som gick och gick för att komma ut ur staden, för att 

komma hem (meningen visar en slutsats genom de kausala konnektorerna för att, 

meningen är den sista i texten). 

Men många människor åkte till platsen (meningen som visar en vändning genom en 

adversativ konnektor Men, meningen står på tredje plats i stycket).  

Flera politiker kom också dit (meningen står först i stycket).  

På söndag åkte många människor in till Stockholms city (meningen står först i stycket).  

 

Artikel 7 är från 8 Sidors papperstidning och står på första sidan (se bilaga 3).  

Makrotema/ Rubrik: Sorg efter attacken 

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

Många tusen människor samlades i Stockholm och på flera andra platser (meningen står 

först i meningen). 

De samlades för att hedra dem som dödades och skadades i Stockholm förra veckan 

(meningen står först i andra stycket och visar genom en kausal konnektor en orsak.) 

Men många är också stolta (kärnmeningen visar en vändning genom en adversativ 

konnektor Men och står som andra mening i stycket). 

Men det var också en dag då folk hjälpte varandra och var starka (kärnmeningen visar 

en vändning genom en adversativ konnektor Men och står som andra mening i stycket).  

 

Artikel 8 är från 8 Sidors papperstidning (se bilaga 3).  

Makrotema/ Rubrik: Lastbilen körde rakt in bland människorna 

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

På Drottninggatan är det alltid mycket folk (meningen står först i stycket). 

En lastbil körde rakt in bland människorna (meningen står på andra plats i stycket).  

Men alla hann inte (meningen visar en vändning genom en adversativ konnektor Men 

och står på femte och sista plats i stycket). Konnektorn binder ihop nästa stycke där 

innehållet utvecklas. 

Lastbilen var stulen (meningen i stycket har plats fyra). 

Men bara några timmar senare togs han av poliserna (meningen visar en vändning 

genom en adversativ konnektor Men och meningen står på sjunde plats i stycket).  

Men han har hållit sig gömd (meningen visar en vändning genom en adversativ 

konnektor Men och binds ihop med nästa stycke).  

Kungen höll tal på lördagen (stycket består av en mening).  

Men alla vi som vill hjälpa är många fler än dem som vill oss ont (meningen visar en 

vändning genom en adversativ konnektor Men och står på andra plats i ett stycke 

bestående av tre meningar).  

5.3.4 Makrotema och kärnmeningarnas position i artikel 9 och 10 om skolan 

 

Rubriker är väldigt lika i de båda tidningarna och informerar om vad texterna handlar 

om. Artikel 9 är från Sesams papperstidning och har nio meningar fördelade på sex 

stycken (se bilaga 4). Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

Makrotema/ Rubrik: Den svenska skolan ska vara fri från religion 
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Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

Socialdemokraterna vill stoppa ”vinst-jakt” i skolan och ta bort alla religiösa inslag 

(meningen står först i stycket).   

Ardalan Shekarabi är socialdemokrat och civilminister i regeringen (meningen utgör ett 

stycke).  

I de nya formuleringarna står det att skolan inte ska påverkas av religion och tro 

(meningen utgör ett stycke i texten).  

 

Artikel 10 är från 8 Sidors webbtidning (se bilaga 4).  

Artikel 10 omfattar 14 meningar inklusive länkar till andra liknande artiklar. Här 

analyseras de elva meningarna som ingår fyra stycken i texten.  

Makrotema/ Rubrik: Skolan ska vara fri från religion 

Dessa meningar tolkas som kärnmeningar (se nedan). 

Nu säger Socialdemokraterna i regeringen att skolorna ska bli helt fria från religion 

(kärnmeningen står på andra plats i stycket). 

I dag finns det över 60 religiösa skolor i Sverige (meningen står först i stycket som har 

två meningar).  

De religiösa skolorna får inte lära ut att deras religion är sann (kärnmeningen står först i 

stycket).  

I helgen har partiet ett stort möte (meningen står först i stycket som består av två 

meningar).  

5.3.5 Perspektiv  

 

Det är flera skribenter som har skrivit de analyserade texterna. Författarna verkar ha ett 

utifrån perspektiv, dvs. betraktar den yttre världen på ett sakligt sätt och inte genom sitt 

eget jag eller sin egen situation. Det finns växlingar mellan ett fjärrperspektiv och 

närperspektiv i texterna, där både en distanserad helhetssyn blandas med detaljer kring 

händelser. Texterna från både Sesam och 8 Sidor ser ut att ha ett realistiskt 

nutidsperspektiv.  

 

5.4  Den interpersonella strukturen 
 

Den interpersonella strukturen är nära kopplad till den situationskontext som texten 

tillhör och till dess deltagare. Den interpersonella strukturen analyseras i tre delar. Det 

är språkhandlingar, attityder och ramar för varje text.  

5.4.1 Språkhandlingar 

 

De allmänna språkhandlingarna som förekommer i texterna är framförallt påståenden. I 

artikel 5 som handlar om terrorattacken i Stockholm från Sesam ställer skribenten 

följande frågor: Vad hände med människorna i Stockholm? Började de hata? Ville de 

hämnas? Det skulle man kunna tro. Men de valde en annan väg.  
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Har skribenten avsikt att skapa gemenskap och kanske samtycke kring dessa frågor? 

Handlar det om en uppmaning från skribenten till läsaren att man kan välja en annan 

väg än hat och hämnd.  

5.4.2 Attityder 

 

I artikel 1 från Sesam som handlar om en bussolycka skriver skribenten: Många gick till 

Ängskolan. Där kunde de prata om det hemska som hänt. Visserligen kan nog de flesta 

hålla med om att det var en hemsk olycka med många inblandade som blev skadade, 

men skribenten hade kunnat välja att skriva: där kunde de prata om sina upplevelser och 

känslor.  

 

I texterna från både Sesam och 8 Sidor uttrycks vad någon känner eller tycker och det 

sker genom att låta andra än skribenten uttrycka det. Exempel på det visas nedan.  

 

Artikel 1 från Sesam som handlar om bussolyckan….det blev kaos säger en av ledarna. 

Peter Nystedt är press-talesman för Räddningstjänsten…..aldrig mött en sådan situation, 

någonsin. Då blev det lite mer ordning, sa Peter Nystedt. Vi är i chock, sa biträdande 

rektor Suad Djudja.  

 

Artikel 2 från 8 Sidor handlar om en bussolycka. Det är en sorglig dag.   

 

Artikel 3 från Sesam handlar om fotboll. Ett otroligt misstag, sa Kanal 5:s expert 

Anders Svensson. 

 

Artikel 4 från 8 Sidor handlar om fotboll. Viryssland hade aldrig någon chans. ….hade 

väldigt svårt att försvara sig. Emil Forsberg gjorde två mål och var en av de bästa i det 

svenska laget. Janne Andersson var glad. Jag är väldigt nöjd med spelet och att vi 

vinner, sade han.  

 

Artikel 5 och 6 från Sesam handlar om terrorattacken. I denna artikel får ett vittne uttala 

sig. Den körde på folk hela vägen ner mot Sergels torg. Det ligger en massa människor 

på gatan där nu…. Flera politiker kom också dit. Bland andra statsminister Stefan 

Löfven, Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin och Moderaternas 

parti-ledare Anna Kinberg Batra. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel var också 

där. 

 

På söndag åkte många människor till Stockholms city. Genom dessa människor 

uttrycktes tankar och känslor: de ville visa att svaret på våldet är kärlek och 

gemenskap…..inte gömma sig och vara rädda……ville visa att staden tillhör alla.  

 

Artikel 7 och 8 från 8 Sidor handlar om terrorattacken. Många tusen människor 

samlades i Stockholm och på andra platser…..för att visa kärlek och protestera mot 

våldet. Attacken mitt i Stockholm har gjort människor arga och ledsna. Men många är 
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också stolta. Stefan Löfven uttryckte: Det var en fruktansvärd dag….folk hjälpte 

varandra och var starka….de visade hur fantastiskt Sverige kan vara. Kungen uttalade 

sig: vi är alla omskakade av det som hänt…..vi som vill hjälpa är många fler än de som 

vill oss ont. Sverige ska fortsätta vara ett tryggt och fredligt land.  

 

Artikel 9 från Sesam handlar om skolan. Minister Ardalan Shekarabi uttalar sig om att 

det finns problem hur det fungerar i dag. Skattepengar går till skolor som är väldigt 

religiösa.  

 

Artikel 10 från 8 Sidor handlar om skolan. Civilminister Ardalan Shekarabi uttalar sig 

om att religiösa friskolor måste ordna så att deras verksamhet inte har konfessionella 

inslag.  

5.4.3 Ramar 

 

Ramar för en text innebär hur texten placerar sig i ett socialt sammanhang. I texterna 

från både Sesam och 8 Sidor verkar sändarrollen vara distanserad och förmedlar 

nyhetshändelser, men texterna har även inslag av närhet genom referat av andra. I 

referaten uttrycks tankar och känslor av andra personer som har visats i exempel under 

rubriken attityder. Genom detta kan olika textjag positionera sig på olika distanser ifrån 

textdu. Texterna får på så sätt flera röster. Mottagaren kan förmodligen känna igen sig 

från vardagliga samtal om vad dessa röster förmedlar i form av tankar och känslor.  

Personerna som uttalar sig omtalas i texten med, förnamn och efternamn samt titel. 

Exempel på det är: Peter Nystedt presstalesman för Räddningstjänsten, biträdande 

rektor Saud Djudja, kanal 5:s expert Anders Svensson, Marcus Berg landslagsspelare i 

fotboll, Sveriges lagledare i fotboll Janne Andersson, Stefan Löfven Sveriges 

statsminister, Sveriges Kung och Civilminister Ardalan Shekarabi. Flera politiker som 

visar engagemang omtalas i texten Det är statsminister Stefan Löfven, miljöpartiets 

språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin, moderaternas parti-ledare Anna Kinberg 

Batra, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. 

De som uttalar sig i texterna är män i höga befattningar med en hög position i 

samhället, vilket kan skapa högre trovärdighet och förtroende. Bland de som visar 

engagemang finns även kvinnor i höga positioner och befattningar omtalade. Ett vittne 

till terrorattacken omtalas med varken namn, kön eller titel. Det är bara en vanlig 

människa helt enkelt utan röst. De tiotusentals människorna som samlades på Sergels 

torg i Stockholm inbäddades i nyhetsartiklarna från Sesam och 8 Sidor och skribenterna 

lät dessa människor uttrycka sig kollektivt i texterna, men ingen av dessa omtalades 

med varken namn, kön eller titel. På det sättet bidrog omtalet till att skapa sociala 

identiteter i texten. Den vanliga människan i kontrast till experten eller ledaren i hög 

befattning och position.   
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5.5  Stilen och framställningssättet 
 

De textuella stildragen i de analyserade lättlästa nyhetsartiklarna från både Sesam och 8 

Sidor passar samman med min stilupplevelse av att vara verbal och berättande hellre än 

nominal. Stildragen motsvarar stilupplevelsen av lätta och enkla texter hellre än tunga 

och utsmyckade. Texterna är verbala och berättande, men inte pratig så stilupplevelsen 

lutar mot en koncentrerad stilaxel. Stilupplevelsen av de ideationella stildrag i texterna 

från både Sesam och 8 Sidor är att texterna är mer konkreta än abstrakta, men intrycket 

av texterna visar att de är vaga och inte exakta. Stilupplevelsen av de interpersonella 

stildragen i texterna från båda nyhetstidningarna är att de är monologiska och inte 

dialogiska. Texterna är mer informella än formella. Stilupplevelsen av stildragen är 

vidare objektiv, opersonlig och distanserad till skillnad från subjektiv, personlig och 

engagerad.  

De kontextuella stildragen i texterna från båda tidningarna har en allmänspråklig stil 

och inte fackspråklig. Texterna har skriftspråkliga stildrag hellre än talspråkliga, även 

om texterna har berättande form förekommer inte talspråk. Sammanfattningsvis visar 

stilen i både Sesam och 8 Sidor samma stilaxlar. Resultatet visar inte någon skillnad i 

stil och framställningssätt mellan papperstidning och webbtidning. 

 

5.6 Syntes av stilen och framställningssättet 
 

Sesam är en nyhetstidning skriven på lätt svenska. Fria tidningar som ger ut tidningen 

riktar sin verksamhet till personer som har svenska som andraspråk och som lär sig 

svenska. Det finns möjlighet att lära sig nya ord i tidningen då en ordlista följer med 

varje artikel. Nyheter som skrivs i tidningen är normbrytande och till för människor som 

vill förändra världen och har värderingar kring samhälle, miljö och internationella 

förhållanden som inte finns i traditionell media. Framför allt är fria tidningar 

intresserade av politiska och sociala händelser och aktörer som bidrar till en öppen, 

demokratisk, fredlig, solidarisk och ekologisk samhällsutveckling. Enligt Fria tidningar 

berättar de om en komplicerad värld på ett enkelt sätt.  

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en del av Kulturdepartementet. De 

arbetar med att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation oavsett 

läsförmåga eller funktionsnedsättning. Verksamheten som regleras av lagar och 

förordningar består av att producera och distribuera taltidningar, talböcker, 

punktskriftsböcker och lättläst litteratur. MTM ger ut den lättlästa tidningen 8 Sidor. 

Verksamheten med tillgängliga medier riktar sig till flera olika målgrupper bl.a. till 

personer som har ett annat modersmål än svenska. 

Textuella stildrag tyder på verbal, lätt och enkel samt koncentrerad stilaxel för båda 

tidningarna. Resultatet visar att det finns fler dynamiska verb än statiska verb. Texterna 

är mer berättande än beskrivande, vilket också visar sig i resultatet av textbindningen. 

De additiva och temporala konnektorerna var de mest frekventa i texterna. Texterna 

innehåller enkla substantiv och korta och enkla formord.  Texterna har konkreta 

språkdrag med konkreta substantiv, många tids- och rumsadverbial samt många 

dynamiska verb som kännetecken. I både Sesam och 8 Sidor skrivs texterna med 
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utgångspunkt från ett lågt LIX- värde. Syftet med texterna är att producera lättlästa, 

verbala berättande enkla texter som koncentrerar sig på nyhetshändelser. Texterna kan i 

de avseendena som refererats till ovan vara lätta och enkla, men resultatet av 

undersökningen med västertunga led i fundamentet visar att texterna kan försvåra 

läsbarheten för andraspråksinlärare genom att inte ta hänsyn till viktprincipen, även om 

det är korta enkla ord i fundamentet. Konnektivbindningar med få kausala samband 

orsak-verkan kan också försvåra läsbarheten för andraspråksinlärare. 

Ideationella stildrag visar tecken på konkret och vag stilaxel. Texterna handlar om en 

konkret nyhetshändelse innehållet är en konkret händelse. Syftet med nyhetsartiklarna 

är att skriva och publicera konkreta händelser som är tillgängliga för målgruppen. 

Resultatet av undersökningen tyder på att deras syfte är uppnått. Makrotemat som 

uttrycks genom rubricering handlade om en konkret händelse. Resultatet av 

undersökningen av texternas perspektiv pekar på att författarna verkar ha ett 

utifrånperspektiv och betraktar den yttre världen på ett sakligt sätt och inte genom sitt 

eget jag eller sin egen situation. Texterna från både Sesam och 8 Sidor ser ut att ha ett 

realistiskt nutidsperspektiv.  

Propositioner som kan sammanfatta innehållet i en text hjälper läsaren att få grepp 

om vad texten säger. Varje stycke bör ha en sammanfattande kärnmening. Positionerna 

för makropropositioner brukar ofta stå i början av ett stycke. I artiklarna från Sesam är 

de första orden i varje stycke ofta markerade med fet stil. De analyserade texterna från 

både Sesam och 8 Sidor är oftast skrivna med flera korta stycken. I 8 Sidor är 

meningarna uppdelade även i webbtidningen där det inte av utrymmesskäl är 

nödvändigt att skriva texterna i spalter. Propositionerna i texten är ett påstående som 

anger kärnan i innehållet. Kärnmeningarna är till för att innehållet ska bli tydligt. Mitt 

tolkningsarbete med kärnmeningar överensstämmer inte alltid med skribentens 

styckeindelning och ord markerade med fet stil.  

Resultatet av undersökningen av kärnmeningar tyder på att innehållet i texterna är 

vaga. Det kan försvåra läsbarheten för andraspråksinlärare. Texterna är inte exakta de är 

i stället vaga och det visar sig i uttryck exempelvis ”efter ett tag” (artikel 1), ”över 50 

elever”, ”håller på att undersöka” (artikel 2), ”i början av andra halvleken” (artikel 3), 

”hade svårt att försvara sig” (artikel 4) ”i fredags” (artikel 5), ”nu, sedan, då” (artikel 6), 

”på flera andra platser” ”då” (artikel 7), ”mycket folk” ”förra fredagen” (artikel 8), ”ta 

bort alla religiösa inslag” (artikel 9), ”det har varit bråk” ” i helgen” (artikel 10). 

Texterna är mer berättande än beskrivande och är inte informativa med exakta uttryck, 

vilket gör att det kan försvåra läsbarheten och läsförståelsen då innehållet är vagt.  

Interpersonella stildrag tyder på monologisk stilaxel. I de analyserade texterna är det 

skribenten som förmedlar nyheten och det finns inte någon dialog eller samtalsliknande 

relation där läsaren tilltalas du. I artikel 5 finns däremot språkhandlingar som framgår 

av resultatet i form av frågor till läsaren som gör stilen dialogisk. Stilen är mer informell 

än formell. Det framgår genom att stilen är ledig och enkel. Den har fått sin karaktär 

dels genom lexiogrammatiken som består av enkla ord och meningsbyggnad och dels 

genom berättande framställningssätt. Stilaxeln kan kopplas till skillnaden mellan det 

privata och offentliga språket. De lättlästa nyhetstidningarna har som syfte att göra det 

offentliga språket tillgängligt för alla.  
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En annan stilaxel som gör skillnad mellan det privata och offentliga språket är den 

subjektiva och objektiva. Resultatet från undersökningen visar att skribenterna förhåller 

sig objektiva i texterna. De visar inte vad de själva tycker och känner. Nära kopplad till 

stilaxeln subjektiv och objektiv är personlig och opersonlig. I texterna visar skribenterna 

en opersonlig framtoning och framhåller inte sig själv i nyhetsförmedlingen. Det ingår 

förmodligen i arbetet att vara objektiv och opersonlig då syftet med deras arbete är att 

skriva fakta om händelser som inträffat.  

Nära denna stilaxel subjektiv och objektiv finns också motsatserna engagerad och 

distanserad. Engagerad stil innebär att den är känslobetonad och distanserad innebär att 

den är neutral. Denna stilaxel kan undersökas via språkhandlingar och resultatet visar att 

stilaxeln pekar mot att stilen är distanserad. Känslor och tankar uttrycks genom andra 

personer.  

De kontextuella stildragen har ett allmänspråkligt uttryckssätt och inte fackspråkligt. 

Syftet med nyhetstidningarna är att förmedla nyheter till allmänheten och artiklarna 

skrivs på ett allmänspråkligt sätt. Texterna har skriftspråkliga stildrag hellre än 

talspråkliga, även om texterna har berättande form förekommer inte talspråk. 

Sammanfattningsvis visar stilen i de lättlästa nyhetstidningarna att den fungerar och 

uppfyller sina syften i den aktuella kontexten. Den allmänspråkliga, lediga enkla 

berättande stilen kan förklaras socialt som ett uttryck för demokratisering. De lättlästa 

nyheterna görs tillgängliga för att alla ska kunna ta del av händelser och information i 

samhället. Språket behöver fylla sociala och kommunikativa behov hos människor. På 

det sättet är stilen effektiv, men texterna är samtidigt motsägelsefulla. Sett ur ett 

andraspråksperspektiv visar resultaten av undersökningen av den textuella och 

ideationella strukturen att läsbarheten kan försvåras och därigenom förståelsen av 

innehållet. Resultaten av undersökningen av den interpersonella strukturen tyder på att 

texterna kan skapa sociala identiteter där den vanliga människan står i kontrast till 

experten eller ledaren i hög befattning och position. Detta kan i sin tur skapa sociala 

klyftor.  
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6 Diskussion 
 

Diskussionen inleds med en kritisk värdering av samspelet mellan text och kontext och 

hur texter deltar i sociala förändringar. Det är ett försök att förstå hur texter kan 

påverkas av sociala förhållanden. Därefter diskuteras resultaten med koppling till syftet 

i uppsatsen. Resultaten diskuteras sedan ur ett andraspråksperspektiv som relateras till 

resultaten och tidigare studier på området. Uppsatsen avrundas med en slutsats och 

slutord.  

Enligt Hellspong & Ledin (1997, s. 262) kan man se förändringar i kulturkontexten 

när det handlar om myndighetstexter. Dessa förändringar är: kommersialisering, 

informalisering, individualisering. Kommersialiseringen av myndighetsspråk har att 

göra med att samhället och den offentliga sektorn anpassat sig till marknadsekonomin 

och blivit utsatt för konkurrens. Människor har blivit aktörer och kunder på marknader. 

Språkliga gränser blir därför otydligare.  

Informalisering startade på 1960-talet med du-reformen. Myndigheter började skriva 

du. Informaliseringen kan ses som en del av en demokratiseringsprocess. 

Informaliseringen har medfört att fler grupper har indragits i det offentliga livet och 

gränsen mellan det privata och offentliga inte längre är uppenbar.  

Det offentliga språket kan vara informellt och har att göra med en annan utveckling, 

nämligen individualisering. Det är en utveckling som har genererat en klyfta mellan 

individ och samhälle så att människor känner sig mindre delaktiga i samhället och har 

mindre lojalitet till traditionella auktoriteter. Det är individen och självförverkligandet 

som står i centrum. Individualiseringen framhäver speciellt den personliga relationen 

mellan framställare och konsument. Om människor uppfattar sig som personer skilda 

från samhället blir det viktigt att vinna kundens förtroende. Hellspong & Ledin (1997, s. 

263) menar vidare att texter kan påverkas av sociala förhållanden. Vid sociala 

förändringar utfaller heterogena texter som kan vara motsägelsefulla och vid social 

stabilitet utfaller homogena texter som är enhetliga. Om gränsen för vad som är privat 

och offentligt blir oklart kan många texter bli heterogen och motsägelsefulla. Vid social 

stabilitet lever istället traditioner och allmänt godtagna sedvanor vidare.  

Stil och framställningssätt kan även tolkas i ett maktperspektiv eller både socialt och 

ideologiskt (Hellspong & Ledin 1997, s. 263-264). En text kan ha en asymmetrisk 

maktrelation till sina läsare men samtidigt visa tecken på jämlikhet. Det kan då tolkas 

som en oäkta solidaritet med läsaren.  

Om det är så att människor generellt känner sig mindre delaktiga i samhället och 

skilda från samhället kan det tänkas att människor från andra länder som är 

andraspråksinlärare i svenska känner sig ännu mindre delaktiga och ännu mer skilda 

från samhället. Det finns även en asymmetrisk relation mellan skribenter från de 

lättlästa nyhetstidningarna och dess läsare, de språkligt begåvade som skriver lätta texter 

till de som har ett otillräckligt språk.  

Diskussionen övergår nu till resultaten i uppsatsen med koppling till syftet. För att 

återknyta till syftet att beskriva och förklara läsbarheten i lättlästa nyhetsartiklar från 8 

Sidor och Sesam, samt att bedöma hur språket fungerar i denna nyhetskontext med 

tanke på mottagarna utifrån ett andraspråksperspektiv, har resultaten besvarat 
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frågeställningarna. Frågeställningarna handlade om vad som utmärker stilen i de 

lättlästa nyhetsartiklarna, om det finns skillnader mellan papperstidningens och 

webbtidningens nyhetsartiklar samt hur stildragen kan påverka läsbarheten. 

Frågeställningarna har besvarats.  

Diskussionen går nu in på resultat från andra liknande studier som har vissa 

beröringspunkter med denna uppsats. Mattson (2010) undersökte läsbarhet i två SFI-

läromedel. Resultatet från studien överensstämmer på vissa punkter med föreliggande 

uppsats. Exempel på det är att texterna var skrivna med korta meningar i en berättande 

form, de dynamiska verben, additiva och temporala konnektivbindningar dominerade, 

men texterna saknade ofta kausala bindningar, vilket skulle ha underlättat läsbarheten 

för andraspråksinlärare om kausaliteten varit högre. Pflüglers (2015) studie av lättlästa 

böcker visade att korta meningar inte gör en text lättläst. Texten kan bli mer uppdelad 

då samband och konnektorer försvinner (Pflügler 2015, s. 36). Reichenbergs (2008, 

2014, s. 42-51) studier visar att texten inte blir lättare att läsa då meningarna har radats 

på varandra utan konnektivbindningar. Det är de kausala konnektivbindningarna som 

bidrar till att läsaren förstår orsakssambanden i en text, vilket Reichenberg (2008, 2014 

s. 25-26) Liberg (2000, s. 3) och Josephson (1991, s. 27) påpekar. Hols (2012) fann i 

likhet med resultat i föreliggande uppsats att kausalitet inte var frekvent i de 

analyserande lättlästa nyhetstexterna. En annan undersökning av lättlästa nyhetstexter 

(Jerkeman 2007) visar att kausala samband i textstrukturen behöver beaktas i högre grad 

för att göra texten mer läsbar och begriplig.  

I resultatdelen i uppsatsen framgår det att de analyserande texterna är skrivna med 

korta meningar att läsbarheten kunde ha förbättrats med kausala konnektorer. I likhet 

med de studier som omnämns visar resultaten från uppsatsen sammanfattningsvis att 

lättlästa nyheter skrivs med korta meningar och enkla ord som har ett lågt LIX- värde, 

vilket inte gör att läsbarheten ökar i texten. Sett ur ett andraspråksperspektiv visar 

resultaten av textanalysen av den textuella strukturen att konnektivbindningar och 

kausala samband kan försvinna vilket försvårar läsningen.  

Även förekomsten av vänstertunga led kan försvåra läsbarheten (Riechenberg 2008, 

2014, s. 38-40) (Platzack 1973). Om huvudsatsens verb kommer sent i meningen ställer 

det krav på läsaren att komma ihåg vad som stod i början. I resultatdelen framgår det att 

det förekom vänstertunga led i meningsbyggnaden i de analyserade texterna. För en 

andraspråksinlärare kan det vara svårt att komma ihåg ord som stod i början av 

meningen då orden kan vara nya för läsaren. Det blir en belastning för arbetsminnet att 

hålla orden i minnet och samtidigt få ett fortsatt sammanhang av meningen i texten.  

Resultaten av den ideationella strukturen visar att de lättlästa nyheterna skrivs med 

korta stycken där kärnmeningarna inte står som första mening i ett stycke, vilket innebär 

att innehållet kan bli otydligt. Patzack (1973, s. 115-118) pekar på att information som 

kommer i början av en mening är viktigare för sammanhanget än om den kommer 

senare. Innehållet i texterna blir vagt då stilen är mer berättande än beskrivande och 

exakt. Om innehållet är vagt i en text kan det leda till att texten blir otydlig och därmed 

förståelsen av texten. Det leder till att det ställs högre krav på läsarens och 

andraspråksinlärarens förförståelse då texterna är vaga och förklaringar inte kommer 

med. I likhet med Jerkemans studie (2007) av lättlästa nyhetstexter överensstämmer 
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resultaten i denna uppsats med att läsbarheten för andraspråksinlärare behöver beaktas i 

högre grad av skribenter.  

Resultaten från textanalysen av den interpersonella strukturen visar att texterna kan 

skapa sociala identiteter där den vanliga människan står i kontrast till experten eller 

ledaren i hög befattning och position som i sin tur kan skapa sociala klyftor. Det är 

därför viktigt att titta på vilka röster som en text ger utrymme för. Sammantaget är det 

viktigt att skribenter, de som rekommenderar läsning eller till lärare som väljer lättlästa 

texter beaktar dessa resultat och resultat från tidigare forskning om läsbarhet i lättlästa 

texter.   

Uppsatsen avrundas med en slutsats och slutord. Resultaten av textanalysen visar vad 

som utmärker stilen i de analyserade texterna från de lättlästa nyhetstidningarna Sesam 

och 8 Sidor. Resultaten kan inte generaliseras till alla artiklar i dessa tidningar, men kan 

synliggöra läsbarheten ur ett andraspråksperspektiv. Resultaten av textanalysen visar att 

de är i enlighet med tidigare forskning på området. En slutsats som kan dras efter 

genomförd textanalys och syntes är att texternas innehåll kan bli vaga och läsbarheten 

försvåras genom minskat sammanhang då stilen är avskalad, enkel och lätt samt att 

lättlästa nyhetstexter ingår i en kontext som både deltar och påverkas av sociala 

förändringar. 
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Bilagor 
 
De analyserade texterna dvs. nyhetsartiklarna bifogas som bilagor. Bilaga 1-4 är de 

nedskrivna artiklarna som används vid textanalysen. Därefter bifogas artiklarna som 

originaltexter. Vissa bilder tillhörande originaltexterna har förminskats pga. av 

utrymmessjäl.  

 

Bilaga 1 
 

Artikel 1 och 2 handlar om en bussolycka i Jämtland.  

Artikel 1 är publicerad tisdag 4 april 2017 på Sesams webbtidning. Hämtat den 6 april 

2017. 

Rubrik: Tre barn döda och tjugo till sjukhus  

Ingress: 

1. I söndags hände en allvarlig olycka.  

2. En buss körde i diket.  

3. Tre dog och och flera blev skadade.  

 

4. Ungdomar från klass 8 i Äng-skolan i Skene åkte buss i söndags.  

5. 52 ungdomar och 7 vuxna åkte i bussen.  

6. De skulle till Klövsjö i Jämtland.  

7. De skulle åka skidor där.  

8. Men de kom aldrig fram. 

 

9. Klockan sju på morgonen körde bussen i diket.  

10. Den välte på ena sidan och låg nästan upp och ner.  

11. Tre barn dog.  

12. Tjugo fick åka till sjukhus.  

13. Fem av dem var allvarligt skadade. 

 

14. Bussen körde i diket på väg E45 mellan Sveg och Fågelsjö.  

15. Vägen var rak, marken var platt.  

16. Men föraren har berättat att det var stora gropar i vägen. 

 

17. Ungdomarna hade åkt buss hela natten.  

18. Många satt fortfarande och sov. 

 

19. – Plötsligt snurrade allt runt och det blev kaos, säger en av ledarna till Borås 

Tidning. 

 

20. När räddningstjänsten kom dit var det kaos. 

21. Det var fullt av skadade människor.  

22. De låg i bussen.  

23. De låg utanför bussen.  
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24. En del satt fast.  

25. Och runtomkring sprang ungdomar som grät och ungdomar som blödde. 

 

26. Peter Nystedt är press-talesperson för Räddningstjänsten.  

27. Han var själv där. 

28. – Under mina år i räddningstjänsten har jag aldrig mött en sådan situation, 

någonsin, sa han till SVT. 

 

29. Många kom till olycks-platsen.  

30. Det var poliser, ambulanser och personer från räddningstjänsten. 

 

31. – De vårdade ungdomar i dikena och överallt.  

 

32. Efter ett tag kom brandmän från Färila med ett sjukvårds-tält.  

33. Då blev lite mer ordning och reda, sa Peter Nystedt till SVT. 

 

34. Tre ambulans-helikoptrar och cirka 15 ambulanser körde skadade till flera olika 

sjukhus. 

 

35. Söndagen blev en sorgens dag i Skene. 

 

36. – Vi är i chock, sa biträdande rektor Suad Djudja, till Borås Tidning. 

 

37. Många gick till Ängskolan.  

38. Där kunde de prata om det hemska som hänt.  

39. Många grät och tröstade varandra. 

 

40. Polis och präst fanns också där för att hjälpa människor. 

 

41. Vid en sten på skolgården blev det en minnesplats.  

42. Människor lade blommor där och tände ljus.  

43. Någon lade en nalle där, andra skrev kort. 

Ordlista 

biträdande rektor= person som arbetar tillsammans med rektorn med att leda skolan 

brand/man-mannen-män=person som arbetar i räddningstjänsten 

ledar/e-na-e här=en av de vuxna som var med på resan 

minnesplats-en-er= en plats som man kommer till för att sörja och minnas 

presstalesperson -en -er = person som arbetar med att ge information till journalister 

och andra 

räddningstjänsten = de som stoppar bränder, hjälper folk vid olyckor m.m 
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Artikel 2 är publicerad 3 april 2017 på 8 Sidors webbtidning. Hämtat den 6 april 2017. 

Rubrik: Sorg i Skene efter olyckan  

1. Det är en sorglig dag på Ängskolan i Skene. 

2. I söndags dog tre elever från skolan och många skadades. 

3. De var på väg till fjällen när bussen körde av vägen och kraschade. 

4. Över 50 elever från skolan var med på bussen. 

 

5. På måndagen fanns ovanligt många vuxna på skolan. 

6. De var där för att trösta och prata med eleverna. 

 

7. Det är ännu inte klart varför bussen körde av vägen. 

8. Föraren säger att det var gropar i vägen. 

9. Därför var det svårt att ha kontroll på bussen. 

10. Poliserna håller på att undersöka vad som hände. 

 

11. Elva av de skadade är fortfarande kvar på sjukhus. 
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Bilaga 2 
 

Artikel 3 och 4 handlar om Sveriges vinst i fotboll över Vitryssland 

Artikel 3 är publicerad onsdag 29 mars 2017 på Sesams webbtidning. Hämtat den 29 

mars 2017. 

 

Rubrik: Sverige vann mot Vitryssland i VM-kvalet  

1. Det svenska laget i fotboll vann över Vitryssland med 4-0. 2.  

2. Nu leder Sverige i VM-kvalet  

3. Det började med att vitryska spelare drog omkull Sveriges spelare Marcus Berg 

framför målet.  

4. Domaren bestämde därför att Sverige fick skjuta en straff som Emil Forsberg 

sköt i mål. 

 

5. I början av den andra halvleken sköt Forsberg sedan mot Vitrysslands mål igen. 

6. Målvakten fångade bollen men tappade den genast igen.  

7. Bollen rullade förbi honom och rakt in i Vitrysslands mål. 

8. Ett otroligt misstag, sa Kanal 5:s expert Anders Svensson. 

9. Efter det sköt Marcus Berg mot Vitrysslands mål.  

10. Bollen träffade insidan av stolpen och studsade ut igen.  

11. Men hade den varit inne i målet först?  

12. Ja, sa domarna och Sverige fick ännu ett mål.  

13. Men efter matchen tyckte Berg själv inte att det borde ha blivit mål. 

14. Nej, man kan se att den skyms av stolpen och då är den ju inte inne, sa han till 

TT. 

 

15. Men målet blev ändå godkänt. 

16. Det stod nu 3–0 till Sverige.  

17. Med 16 minuter kvar av matchen gjorde Isaac Kiese Thelin Sveriges fjärde och 

matchens sista mål. 

18. När Sverige vann matchen tog de också ledningen i VM-kvalet. 

Ordlista 

halvlek -en -ar = en del av en fotbollsmatch 

otrolig -t -a = som man inte tror ska hända 

straff -en -ar = att bara målvakten får försöka stoppa en spelare från att göra mål 

ta, tar, tog, tagit ledningen = komma närmast att vinna tävlingen 

VM-kval -et = en tävling där de lag som får flest poäng får tävla VM 
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Artikel 4 är publicerad måndag 27 mars 2017 på 8 Sidors webbtidning. Hämtat den 29 

mars 2017. 

Rubrik: Sverige vann mot Vitryssland 

1. Sveriges herrar vann lätt mot Vitryssland i VM-kvalet i fotboll. 

2. Sverige vann matchen på Friends Arena i Stockholm med 4-0. 

 

3. Vitryssland hade aldrig någon chans. 

4. Laget skapade inga målchanser alls och hade väldigt svårt att försvara sig. 

 

5. Emil Forsberg gjorde två mål och var en av de bästa i det svenska laget. 

 

6. Sveriges lagledare Janne Andersson var glad. 

 

7. – Jag är väldigt nöjd med spelet och att vi vinner, sade han efter matchen. 

 

8. Nederländerna förlorade sin match mot Bulgarien i helgen. 

9. Det betyder att Sverige nu ligger tvåa i gruppen efter Frankrike. 

 

10. På tisdag spelar Sverige en träningsmatch mot Portugal. 

11. Den matchen spelas på ön Madeira. 
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Bilaga 3  
 

Artikel 5, 6, 7 och 8 handlar om terrorattacken i Stockholm och är publicerad i 

papperstidningarna 8 Sidor respektive Sesam.  

 

Artikel 5 kommer från Sesams papperstidning första sida den 12 april 2017 

 

Rubrik: Stockholmarna valde kärlek och freden 

1. I FREDAGS VAR DET ett terrorbrott i Stockholm. 

2. Rakhmat Akilov har erkänt att han körde en lastbil på Drottninggatan. 

3. Han körde för att döda.  

4. Fyra personer och femton blev skadade.  

5. Om han döms för brottet kan han få livstids fängelse. 

  

6. Vad hände med människorna i Stockholm? 

7. Började de hata?  

8. Ville de hämnas?  

9. Det skulle man kunna tro.  

10. Men de valde en annan väg.  

11. På söndagen samlades tiotusentals stockholmare i en manifestation för kärlek 

och mot våld.  

 

Artikel 6 kommer från Sesams papperstidning den 12 april 2017 

Rubrik: Terrorist körde lastbil rakt in på gågatan 

 

6 I fredags var det ett terrordåd i Stockholm. 

7 En man körde ihjäl fyra personer.  

8 Men Stockholmarna ville inte möta hat med hat.  

9 Istället hade de en stor manifestation för kärlek och fred.  

 

10 En terrorist tar en bil och kör rakt in bland människor.  

11 Vi har hört om detta förut.  

12 Det har hänt i Nice. 

13 Och det har hänt i Berlin. 

14 Nu har samma våld kommit till Sverige och Stockholm.  

 

15 I fredags eftermiddag tog en man en lastbil. 

16 Han körde den mycket snabbt på gå-gatan Drottninggatan.  

17 Sedan körde han rakt in i ett skylt-fönster på varuhuset Åhléns.  

18 Då började lastbilen brinna. 

19 Fyra personer dog. 

20 Femton blev skadade och fick komma till sjukhuset.  

21 – Den körde på folk hela vägen ner mot Sergels torg. 

22 Det ligger en massa människor på gatan där nu, berättade ett vittne. 
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23 Polisen tömde området.  

24 Alla människor på gatan fick gå därifrån. 

25 Alla affärer och restauranger fick stänga. 

26 Tunnelbanan och pendeltåget stängdes av. 

27 Och det gick nästan inga bussar i hela staden. 

28 Det enda sättet att komma ut ur staden var att gå eller åka bil.  

29 Gatorna vara fulla av människor som gick och gick för att komma ut ur stan, för att 

komma hem. 

 

30 Den körde på folk hela vägen ner mot Sergels torg.  

31 Det ligger en massa människor på gatan där nu. Ett vittne 

 

32 Lördagen blev lugn. 

33 Åhléns och flera andra affärer var stängda. 

34 Men många människor åkte in till platsen.  

35 De lade blommor där.  

36 Tände ljus. 

37 Pratade med varandra. 

 

38 Flera politiker kom också dit. 

39 Bland andra statsminister Stefan Löfven, Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och 

Isabella Lövin och Moderaternas parti-ledare Anna Kinberg Batra.  

40 Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel var också där. 

41 De lade rosor på platsen. 

 

42 På söndag åkte många människor in till Stockholms city. 

43 Det var en stor manifestation på Sergels torg. 

44 Tio-tusentals kom dit.  

45 De ville visa att svaret på våldet är kärlek och gemenskap. 

46 De vill inte gömma sig hemma och vara rädda. 

47 De ville visa att staden tillhör alla. 

 

Ordlista 

anhörig -a-a= släkting eller andra som var nära personen 

gågat/a-an-or= en gata där det är förbjudet att köra bil 

manifestation –en-er= när många människor samlas t ex på ett torg för att visa vad de 

tycker 

språkrör –et- här= ledarna för Miljöpartiet 
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Artikel 7 kommer 8 Sidors papperstidning första sida den 12 april 2017. 

Rubrik: Sorg efter attacken 

1. Många tusen människor samlades i Stockholm och på flera andra platser.  

2. De samlades för att visa kärlek och protestera mot våldet. 

 

3. De samlades för att hedra dem som dödades och skadades i Stockholm förra 

fredagen. 

4. Då körde en ensam man in bland människorna på Drottninggatan med en lastbil. 

5. Han dödade fyra människor och skadade många. 

 

6. Attacken mitt i Stockholm har gjort människor arga och ledsna. 

7. Men många är också stolta. 

8. När det blev kaos i staden hjälpte folk varandra. 

 

9. – Det var en fruktansvärd dag för Sverige. 

10. Men det var också en dag då folk hjälpte varandra och var starka. 

11. De visade hur fantastiskt Sverige kan vara, sade statsminister Stefan Löfven.  

 

Artikel 8 kommer från 8 Sidors papperstidning den 12 april 2017. 

 

Rubrik: Lastbilen körde rakt in bland människorna 

1. På Drottninggatan i Stockholm är det alltid mycket folk. 

2. Gatan ligger i centrum och där finns många affärer. 

3. Där trängs både turister och folk som bor i staden. 

 

4. Förra fredagen förvandlades gatan till ett kaos. 

5. En lastbil körde rakt in bland människorna. 

6. Bilen körde i hög fart längs gatan innan den kraschade in i varuhuset Åhléns.  

7. Många lyckades springa in i affärer när lastbilen kom. 

8. Men alla hann inte. 

 

9. Fyra människor dödades och många skadades. 

10. I måndags var nio personer ännu kvar på sjukhus. 

11. Många som såg vad som hände blev chockade.  

12. Lastbilen var stulen.  

13. En ensam man körde den. 

14. Han lyckades komma ur lastbilen och fly. 

15. Men bara några timmar senare togs han av poliserna. 

16. Mannen är från landet Uzbekistan. 

17. Han hade sökt tillstånd att få stanna i Sverige men fått nej. 

18. Mannen skulle utvisas.  

19. Men han har hållit sig gömd. 
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20. Varför han ville döda människor är ännu inte känt. 

21. Mannen är misstänkt för terrorbrott. 

22. Poliserna säger att mannen visat intresse för terrorister på internet. 

23. Bland annat gruppen Islamiska staten. 

24. På söndagen tog poliserna ännu en man.  

25. Vad han gjort är inte känt ännu. 

26. Han är också misstänkt för terrorbrott. 

 

27. Kungen höll tal på lördagen. 

 

28. – Vi är alla omskakade av det som hänt.  

29. Men alla vi som vill hjälpa är många fler än dem som vill oss ont. 

30.  Sverige ska fortsätta att vara ett tryggt och fredligt land, sade kungen.  
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Bilaga 4 
 

Artiklarna 9 och 10 handlar om att den svenska skolan ska vara fri från religion.  

 

Artikel 10 är publicerad i Sesams papperstidning 

 

Rubrik: Den svenska skolan ska vara fri från religion 

 

1. Socialdemokraterna vill stoppa ”vinst-jakt” i skolan och ta bort alla religiösa 

inslag. 

2. Det beslutade partiet på deras stora kongress i går.  

 

3. Ardalan Shekarabi är socialdemokrat och civilminister i regeringen. 

 

4. – Religiösa friskolor måste ordna så att deras verksamhet inte har konfessionella 

inslag, säger han till DN.  

 

5. Socialdemokraterna skriver alltså om sin politik. 

 

6. I de nya formuleringarna står det att skolan inte ska påverkas av religion och tro. 

 

 

 

7. Det står också att regeringspartiet vill ha en skola fri från konfessionella inslag.  

8. Skolan ska ha respekt för de internationella åtaganden som Sverige har.  

9. Skolan ska ha respekt för de nationella minoriteternas ställning. 

 

ORDLISTA 

friskol/a-an-or= skolor som drivs av privata företag och stiftelser 

konfessionell-a= bekännande troende 

kongress-en-er= ett stort möte där man diskuterar ett ämne 

minoritet-en-er= en grupp med färre människor än andra 

ställning-en-ar= en åsikt 

vinst-jakt-en-er= jakt på att få pengar som blir över från ett jobb 

åtagande-t-n= det som man lovar att man ska göra 
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Artikel 10 är publicerad på 8 Sidors webbtidning den 7 april. Hämtat den 12 april 2017. 

 

Rubrik: Skolan ska vara fri från religion 

1. Det har varit bråk om religiösa skolor den senaste tiden. 

2. Nu säger Socialdemokraterna i regeringen att skolorna ska bli helt fria från 

religion. 

 

3. I dag finns det över 60 religiösa skolor i Sverige. 

4. De flesta är kristna. 

 

5. De religiösa skolorna får inte lära ut att deras religion är sann. 

6. Men lärarna får be till gud med sina elever, före eller efter lektionerna. 

7. Det kan nu stoppas. 

8. Det finns stora problem med hur det fungerar i dag. 

9. Skattepengar går till skolor som är väldigt religiösa, säger ministern Ardalan 

Shekarabi från Socialdemokraterna. 

 

10. I helgen har partiet ett stort möte.  

11. Då ska de prata mer om förslaget. 

 

12. Läs om bråket om religiösa skolor här: 

 

13. Muslimsk skola får hård kritik. (Länk till annan artikel) 

 

14. Vänsterpartiet vill stoppa religiösa skolor.(Länk till annan artikel) 
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Bilaga 5 
Artikel 1 
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Bilaga 6 
Artikel 2 

 

 

Sorg i Skene efter olyckan 
Lyssna 

Det är en sorglig dag 
på Ängskolan i Skene. 
I söndags dog tre elever 
från skolan och många skadades. 
De var på väg till fjällen 
när bussen körde av vägen 
och kraschade. 
Över 50 elever från skolan 
var med på bussen. 

På måndagen fanns ovanligt 
många vuxna på skolan. 
De var där för att trösta 
och prata med eleverna. 

Det är ännu inte klart varför 
bussen körde av vägen. 
Föraren säger att 
det var gropar i vägen. 
Därför var det svårt att 
ha kontroll på bussen. 
Poliserna håller på att 
undersöka 
vad som hände. 

Elva av de skadade är 
fortfarande kvar på sjukhus. 

Dela på internet FacebookTwitterEmail 

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6126&lang=sv_se&readid=rspeak_read_54760&url=http%3A%2F%2F8sidor.se%2Finrikes%2F2017%2F04%2Fsorg-i-skene-efter-olyckan%2F&title=Sorg%20i%20Skene%20efter%20olyckan
http://8sidor.se/#facebook
http://8sidor.se/#facebook
http://8sidor.se/#email
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Bilaga 7 
Artikel 3 

 

Sverige vann mot 
Vitryssland i VM-
kvalet 
PUBLICERAD: ONSDAG 29 MARS 2017, 11:40 

Det svenska laget i fotboll vann över Vitryssland med 4-0. 
Nu leder Sverige i VM-kvalet. 
SPORT 

Det började med att vitryska spelare drog omkull Sveriges spelare 

Marcus Berg framför målet. Domaren bestämde därför att Sverige fick 

skjuta en straff som Emil Forsberg sköt i mål. 

I början av den andra halvleken sköt Forsberg sedan mot Vitrysslands 

mål igen. Målvakten fångade bollen men tappade den genast igen. 

Bollen rullade förbi honom och rakt in i Vitrysslands mål. 

– Ett otroligt misstag, sa Kanal 5:s expert Anders Svensson. 

https://www.sesam.nu/avdelning/sport
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Efter det sköt Marcus Berg mot Vitrysslands mål. Bollen träffade insidan 

av stolpen och studsade ut igen. Men hade den varit inne i målet först? 

Ja, sa domarna och Sverige fick ännu ett mål. Men efter matchen tyckte 

Berg själv inte att det borde ha blivit mål. 

– Nej, man kan se att den skyms av stolpen och då är den ju inte inne, sa 

han till TT. 

Men målet blev ändå godkänt. Det stod nu 3–0 till Sverige. Med 16 

minuter kvar av matchen gjorde Isaac Kiese Thelin Sveriges fjärde och 

matchens sista mål. 

När Sverige vann matchen tog de också ledningen i VM-kvalet. 

Caroline Jungner 

ORDLISTA 

halvlek -en -ar = en del av en fotbollsmatch 

otrolig -t -a = som man inte tror ska hända 

straff -en -ar = att bara målvakten får försöka stoppa en spelare 

från att göra mål 

ta, tar, tog, tagit ledningen = komma närmast att vinna tävlingen 

VM-kval -et = en tävling där de lag som får flest poäng får tävla 

VM 

 

 

 
 

https://www.sesam.nu/byline-intermediate/caroline-jungner
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Bilaga 8 
Artikel 4 

 
 

Sverige vann mot 
Vitryssland 
Lyssna 

Sveriges herrar vann lätt 
mot Vitryssland i VM-kvalet i fotboll. 
Sverige vann matchen 
på Friends Arena i Stockholm 
med 4-0. 

Vitryssland hade aldrig någon chans. 
Laget skapade inga målchanser 
alls och hade väldigt svårt 
att försvara sig. 

Emil Forsberg gjorde två mål 
och var en av de bästa 
i det svenska laget. 

Sveriges lagledare 
Janne Andersson var glad. 

– Jag är väldigt nöjd med spelet 
och att vi vinner, sade 
han efter matchen. 

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6126&lang=sv_se&readid=rspeak_read_54507&url=http%3A%2F%2F8sidor.se%2Fsport%2F2017%2F03%2Fsverige-vann-mot-vitryssland-2%2F&title=Sverige%20vann%20mot%20Vitryssland
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Nederländerna förlorade 
sin match mot Bulgarien i helgen. 
Det betyder att Sverige 
nu ligger tvåa i gruppen 
efter Frankrike. 

På tisdag spelar Sverige 
en träningsmatch mot Portugal. 
Den matchen spelas på ön Madeira. 

8 SIDOR/TT 

27 mars 
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Bilaga 9 
Artikel 5 
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Bilaga 10 
Artikel 6 
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Bilaga 11 
Artikel 7 
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Bilaga 12 Artikel 8 
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Bilaga 13 Artikel 9 
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Bilaga 14 
Artikel 10 

 

 
 

Skolan ska vara fri från 
religion 
Lyssna  

Det har varit bråk om 
religiösa skolor 
den senaste tiden. 
Nu säger Socialdemokraterna 
i regeringen att skolorna 
ska bli helt fria från religion. 

I dag finns det över 60 
religiösa skolor i Sverige. 
De flesta är kristna. 

De religiösa skolorna 
får inte lära ut 
att deras religion är sann. 
Men lärarna får be till gud 
med sina elever, 
före eller efter lektionerna. 
Det kan nu stoppas. 

– Det finns stora problem 
med hur det fungerar i dag. 
Skattepengar går till skolor 
som är väldigt religiösa, 

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6126&lang=sv_se&readid=rspeak_read_54999&url=http%3A%2F%2F8sidor.se%2Finrikes%2F2017%2F04%2Fskolan-ska-vara-fri-fran-religion%2F&title=Skolan%20ska%20vara%20fri%20fr%C3%A5n%20religion
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säger ministern 
Ardalan Shekarabi från 
Socialdemokraterna. 

I helgen har partiet 
ett stort möte. Då ska de 
prata mer om förslaget. 

Läs om bråket 
om religiösa skolor här: 

Muslimsk skola får hård kritik 

Vänsterpartiet vill stoppa religiösa skolor 

7 april webbtidning 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://8sidor.se/inrikes/2017/04/muslimsk-skola-far-hard-kritik/
http://8sidor.se/inrikes/2017/04/vansterpartiet-vill-stoppa-religiosa-skolor/

