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Abstrakt 
 

Denna uppsats undersöker dialoger i två versioner av Jan Guillous Ondskan, originalversionen 

och den lättlästa versionen. Undersökningen utförs genom en kvalitativ textanalys. 

Undersökningsmaterialet baseras på cirka 61 dialogpar. I uppsatsen presenteras åtta olika 

huvudanpassningar som går att se när det gäller dialoger. Utöver det visas på ytterligare femton 

tendenser av anpassningar inom huvudanpassningarna. Resultatet visar att majoriteten av 

anpassningarna med spår av muntlighet försvinner eller skrivs om i den lättlästa versionen mot 

ett standardspråk.  De anpassningar som inte bär på spår av muntlighet är förenklade enligt de 

gängse riktlinjerna för lättläst. I vissa fall uppmärksammades anpassningar som kan sägas vara 

godtyckligt gjorda i förhållande till de gängse riktlinjerna för lättläst.     
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Augusti 2013 publicerades betänkandet Lättläst i vilken det står att skriftspråket ska vara 

tillgängligt för alla människor. Med enkel skriven text ska det bli enklare för fler människor att 

ta del av samhällslivet. Målgruppen för lättläst är alla personer som efterfrågar lättläst material, 

icke desto mindre finns ett särskilt behov hos personer med funktionsvariationer. Utredningen 

slår fast i betänkandet att lättlästa texter är en viktig del av allas rätt till utbildning och stimulans 

(SOU2013:58, s.13–14, 42). 

Idag går det elever i såväl grund– som gymnasieskolan med behov av att få texter anpassade 

till sina förutsättningar. Ett exempel på hur man kan bemöta elevers behov av enkel skriven text 

är den lättlästa skönlitterära boken. Lättläst skönlitteratur går att dela in i två fack. Dels finns 

böcker som är skrivna med enkel skriven text från första början och dels finns böcker som är 

bearbetningar av redan existerande böcker. Men innan vi förordar den lättlästa boken är det 

viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt. Det är viktigt att känna till vilka fördelar och 

nackdelar som kan finnas med lättlästa böcker som baseras på en originalberättelse.  

Forskningen om lättläst går tillbaka till 60-talet då olika läsbarhetsformler introducerades. 

Under samma period kom de första svenska lättlästa böckerna som var bearbetningar av 

befintliga titlar. Idag har flera förlag som ger ut lättläst bildats, däribland Viljan förlag och LL-

förlaget. Forskningen har intresserat sig såväl för skönlitteratur som sakprosa, exempelvis 

myndighetstexter, instruktioner, facktexter, webbsidor och samhällsinformation.  

När det kommer till tidigare forskning om lättläst skönlitteratur finns det vissa områden som 

är mindre outforskade än andra. Ett sådant outforskat område är dialoger i skönlitteratur. 

Skriftliga dialoger är ett bra exempel på en textform med spår av talspråklighet. Spår av 

muntlighet i skriften kan finnas i den faktiska strukturen med turtagning och parterna som 

tillsammans bygger upp den omkringliggande verkligheten. Spår av muntlighet kan också 

finnas på lägre nivåer som meningsbyggnad, ordval och ordböjning (Melander och Josephson 

2003:257). 

Det faktum att dialogen med dess talspråklighet i skrift har didaktiska fördelar diskuterar 

Melander & Josephson när de säger att 1800-talets didaktiska texter ofta hade dialog–

textformen som förebild för personer med begränsad läsvana, t.ex. skolbarn, läsare av religiösa 
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väckelseskrifter eller politiska agitationsbroschyrer. Textformen kan ses som ett försök att få 

svagare läsare att känna sig mindre främmande inför skriften då de kan känna igen en muntlig 

språksituation (Melander & Josephson 2003:258). Huvuddelen av vår vakna tid ägnar vi åt 

talspråkliga aktiviteter (Adelman, 2008:13–14). Och om talspråket finns det forskare, däribland 

lingvisten Ferdinand de Saussure, som säger att talspråket och skriftspråket är två skilda språk 

(Lagerholm, 2018:41). På grund av allt detta kan man ställa sig frågan om talspråklighet i skrift 

bör förenklas enligt existerande råd vad gäller de gängse riktlinjerna för lättläst om det nu är 

två olika språk? Dessutom finns det några punkter i riktlinjerna för lättläst som öppnar upp för 

att det är bra för läsaren om lättlästa texter innehåller många dialoger och vardagliga uttryck. 

Jag har observerat den inre motsägelse som finns i riktlinjerna för lättläst där det står att vissa 

punkter öppnar upp för muntlighet i skrift samtidigt som vissa punkter vill ta bort icke-standard-

former. Hur det nu förhåller sig med talspråklighet i lättlästa texter är ett relativt outforskat 

tema. Med hjälp av några forskares beskrivningar av muntlighet i skrift är jag beredd att 

undersöka om drag av talspråklighet i skrift får vara kvar i en lättläst och bearbetad skönlitterär 

bok.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra dialoger i originalversionen av Jan Guillous Ondskan 

(1990), med den lättlästa versionen, bearbetad av Johan Werkmäster (2001). Genom att 

använda mig av två sammanställningar, de gängse riktlinjerna för lättläst och riktlinjer för 

muntlighet i skrift vill jag ta reda på om de språkliga anpassningarna i den lättlästa versionen 

utvecklas mot talspråklighet eller mot förenklad skriven text. Vidare förs en diskussion av de 

gängse riktlinjerna för lättläst om hur tillämpbara dessa är på dialoger i skönlitteratur.  

 

➢ Vilka är den lättlästa versionens språkliga anpassningar i dialoger?  

➢ Hur förhåller sig anpassningarna till riktlinjer för muntlighet i skrift? 

➢ Hur förhåller sig anpassningarna till de gängse riktlinjerna för lättläst?   
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnena lättläst och talspråklighet i skrift. 

Jag har valt att dela in tidigare forskning i två delar: lättläst och läsbarhet och dialoger och 

talspråklighet. Avslutningsvis ges en sammanfattning över tidigare forskning samt en 

redogörelse över uppsatsens teoretiska utgångspunkt som grundar sig i den tidigare forskning 

som presenteras nedan.  

2.1 Lättläst och läsbarhet 

Lundqvist (1992) undersöker 18 barnböcker från 1960 och 1975. Utifrån dessa böcker valdes 

200 grafiska meningar per bok som sedan studerades med utgångspunkt i bland annat 

komplexitet, makrosyntagmer per grafisk mening, syntaktiska meningar, led och fundament, 

antalet långa ord per grafisk mening och några ytterligare faktorer. Lundqvist resultat pekar på 

att barnböckerna från 1970-talet har fler drag av talspråklig karaktär och att de barnböckerna 

har ett lägre lix-värde i jämförelse med böckerna från 1960-talet. Med talspråklig karaktär 

menas här att informellt talspråk har en fler interjektioner och meningsfragment. Ytterligare en 

skillnad mellan talspråk och skönlitterära texter som Lundqvist framhåller är att 

makrosyntagmen och den syntaktiska meningen och därmed satsledet och fundamentet är 

kortare i det informella talspråket. (Lundqvist, 1992:14, 34–35, 172) 

Lundberg och Reichenberg (2008) diskuterar implikationen av begreppet lättläst, vad som 

gör en text begriplig, skillnaden mellan tal och skrift och hur texter kan nivåbestämmas. 

Resultatet visar bland annat att avståndet mellan subjektet och predikatet samt långa 

bestämningar före subjektet påverkar svårighetsgraden av en text, att ju större ordvariation ju 

svårare är texten, att enbart korta meningar gör texten hackig och att en hög andel av substantiv 

innebär att texten är innehållstät vilket också påverkar svårighetsgraden. Dessutom lämnar 

Lundberg och Reichenberg förslag till tio punkter som kan ses som kriterier för lättläst. Vidare 

skriver författarparet att många människor är i behov av lättlästa texter: ”Den stora stötestenen 

gäller ordförståelsen och kanske meningsuppbyggnaden. Ordspråk och metaforer vållar också 

problem” (Lundberg och Reichenberg (2008:25). De menar vidare att: ”Förenkling av ordförråd 

och grammatik kan leda till texter som de läsarna aldrig möter i den språkliga verkligheten” 

(Lundberg och Reichenberg (2008:25). Lundberg och Reichenberg kommer jag återknyta till i 

teori- och diskussionsavsnittet. 
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Lundberg och Reichenberg (2008) tar upp Carl–Hugo Björnssons studie från 60-talet. De 

skriver att Björnsson konstruerade formeln LIX (= Lo + MI) och att Lo handlar om förekomsten 

av långa ord mätt i procent och att MI är genomsnittlig meningslängd mätt i antal ord. Björnsson 

studerade språket i skolböcker och hans resultat visar att meningslängden och andelen långa 

ord var de mest användbara läsbarhetsfaktorerna. Ju längre meningarna och orden är desto mer 

svårläst är de. Lundberg och Reichenberg påpekar att det finns en grundläggande kritik riktat 

mot LIX-formeln. Enligt LIX-formelns skulle fotar räknats som ett enkelt ord och fotade som 

ett svårt ord (gränsen går nämligen vid sex bokstäver). Vad som är mer troligt, och det är också 

det som har lyfts fram som en kritik, är att om läsaren har lärt sig ett ord i presens kan hen 

troligtvis ordet i preteritum också. (Lundberg och Reichenberg, 2008:39–40) 

I Lättläst, betänkande av Lättlästutredningen (SOU2013:58), ges en närmare beskrivning av 

målgrupperna som behöver lättläst och hur stöd till dessa personer ska prioriteras. För att göra 

tillgången av lättläst material, både litteratur och nyhetsinformation, mer demokratisk och 

tillgänglig föreslår Lättlästutredningen att det offentliga stödet bör inriktas på ett nationellt 

kunskapscentrum. Inom myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska ett kunskapscentrum 

inrättas, en plats där nationella riktlinjer ska utformas och samarbeten med aktörer inom 

lättlästområdet nationellt och internationellt ska främjas. Slutligen lämnar Lättlästutredningen 

nio punkter som kan ses som kriterier för lättläst. Till Lättlästutredningen och de nio punkterna 

kommer jag återknyta till i teoriavsnittet. (SOU2013:58, s. 13–19, 105) 

Ahlén (2003) skriver om vem som behöver lättlästa böcker och om olika lässvårigheter. 

Ahlén försöker dessutom definiera vad en lättläst bok är och hur den bör vara strukturerad. Hon 

kommer fram till tolv punkter som kan ses som kriterier för lättläst. Ahléns tankar om lättläst 

kommer framför allt relateras till mitt arbete i teoriavsnittet. (Ahlén, 2003:192–193) 

Matsubara (2007) undersöker just Jan Guillous Ondskan och den lättlästa versionen av 

samma bok. Syftet med studien är att jämföra originalversionen med den bearbetade versionen 

för att se om det råder språklig och innehållsmässig diskrepans mellan böckerna utifrån fyra 

kriterier. De fyra kriterierna är strykningar, perspektiv, ord och meningsuppbyggnad. 

Kriterierna används och analyseras inom tre valda scener som de båda böckerna har 

gemensamt. Scenerna som undersöks är: stryk vid matbordet, klostringen och hämnden på 

Silverhielm. Resultatet visar att originalversionen har längre grafiska meningar och 

makrosyntagmer än den lättlästa versionen. Dessutom återfinns det fler bisatser och 

meningsfragment i originalversionen. Därutöver diskuterar Matsubara om den lättlästa 

versionen förvanskar och förstör texten och berättelsen men kommer fram till att den inte gör 

det. Händelsemässigt och språkligt ligger den lättlästa boken alltför nära originalboken. Trots 
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att Matsubara också använder sig av Ondskan finns det en markant skillnad mellan den studien 

och min studie. Matsubara undersöker inte dialoger primärt och i de få fall författaren har använt 

enstaka dialoger görs detta utifrån ett annat perspektiv, nämligen med fokus på 

karaktärsgestaltning (Matsubara, 2007:3, 32–35)  

Petersons (2017) undersöker vilka positiva och negativa effekter omarbetningarna i en 

lättläst version av Skriet från vildmarken leder till för en god läsare. För att uppnå syftet används 

en komparativ textanalys. Uppsatsen undersöker handlingskomponenter som omarbetning av 

händelser, skillnader i miljö och omarbetning av personer. Resultatet tyder på innehållsliga 

skillnader och att dessa omarbetningar kan leda till positiva och negativa konsekvenser för den 

goda läsaren. Peterson gör en övergripande slutsats att stämningen emellanåt försvinner i den 

lättlästa versionen. Risken med det är att goda läsare inte bygger upp förväntningar på 

berättelsen. En invändning som går att rikta mot studien är att materialet är en översättning. 

Problemet med ett material där originalutgåvan publicerats på engelska och den lättlästa 

översättningen på svenska är att man inte vet om omarbetningarna har gjorts i förhållande till 

det svenska språket eller det engelska originalspråket. En annan invändning som går att rikta 

mot studien är det subjektiva i vad som bedöms positivt eller negativt för en god läsare. Goda 

läsare är ingen homogen grupp. Det finns åtminstone två skillnader mellan Petersons studie och 

min. Mitt material består uteslutande av dialoger som dessutom är hämtade ur en bok som är 

författad på svenska. En annan skillnad är att Peterson undersöker vad som har reducerats bort 

i den lättlästa versionen medan jag undersöker vilka anpassningarna är när det gäller dialoger. 

(Peterson 2017:6, 34–35) 

2.2 Dialoger och talspråklighet  

Gellerstam (1996) kommer fram till att dialoger i romaner har kommit att efterlikna det 

naturliga talet. Gellerstam refererar till Staffan Björcks studie från 1960-talet, i vilken Björck 

tycks ha gjort samma grundiakttagelse, att dialogutvecklingen går från stiliserad replikföring i 

äldre verk, som hos Strindberg, till en snabbare dialogföring med det naturliga talet som 

förebild i böcker som hör till den yngsta litteraturen, i det här fallet 40-talisterna. Gellerstam 

konstaterar vidare att författare väljer de repliker som ska användas för att föra handlingen 

framåt, karaktärisera personerna och föra fram åsikter. Gellerstam nämner också att det finns 

positiva och negativa konsekvenser av användningen av anföringsverb. Positivt i den 

bemärkelsen att dialogerna blir snabba och författaren slipper variera verben. Negativt i den 
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bemärkelsen att läsaren kan behöva hållpunkter att hålla fast vid för att hålla reda på vem som 

säger vad. (Gellerstam, 1996:12–25) 

Lagerholm (2018) skriver om skillnaderna mellan tal och skrift. När vi talar använder vi oss 

av talåtföljande signaler, det kan röra sig om tonhöjd, tempo, rytm, röststyrka och artikulation 

men också harklingar, väsningar och skratt. Vi använder oss också av kroppsspråket, till 

exempel blickar, gester och kroppshållning. Skriften är mer självständig än talet på så sätt att 

den inte har en specifik tid och plats som den är knuten till. En annan stor skillnad mellan tal 

och skrift är möjligheten att planera den språkliga aktiviteten. Föga förvånande är talet mer 

flyktigt och spontant. En viktig distinktion mellan tal och skrift gör Lagerholm när han säger 

att skriften är standardiserad vilket inte talet är. Lagerholm skriver: ”Skriften är offentlig, för 

landet gemensam och därför mer enhetligt än talet. Talet är däremot privat, personligt och 

socialt och varierar därför mer” (Lagerholm, 2018:46).  

Melander och Josephson (2003) skriver om talspråk och skriftspråk. Trots att muntlighet och 

skriftlighet bör förstås som två olika kanaler anser Melander och Josephson att begreppsparen 

kan kroka i varandra när de säger att en text kan ha muntliga egenskaper. Exempelvis kan en 

text ge sig ut för att spegla en muntlig situation. En text kan även vara präglad av strukturdrag 

som är typiska för muntligheten. Melander och Josephson ger här exemplet riksdagsprotokollet 

där texten i den återger anföranden från talarstolen. Typiska muntliga drag som går att se i 

riksdagsprotokollet är bland annat tilltal, frågor och bildspråk. (Melander och Josephson, 

2003:257)  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis går det fastslå att det vetenskapliga studiet om lättläst och läsbarhet har 

olika ingångar som går att dela in i stoffväljande–, formväljande– och stilväljande 

anpassningar. Stoffväljande anpassningar handlar om vad som berättas. Formväljande 

anpassningar handlar om hur berättelsen är uppbyggd. Stilväljande anpassningar handlar om 

mindre språkkomponenter som val av stavning eller val av meningsuppbyggnad.  

Forskningsläget jag går in i visar att undersökningar, och jämförelser, av originalversionen 

och den lättlästa versionen inte är något nytt. Ett flertal uppsatser handlar om jämförelse mellan 

originalversionen och den lättläst versionen och då inte sällan med fokus på vissa bestämda och 

återkommande parametrar, exempelvis:  miljöskildring, karaktärsgestaltning och omarbetning 

av händelser. Temana upplever jag som urholkade forskningsingångar. Och även om 

ambitionen hos tidigare forskare har varit att fånga berättelsens grundläggande drag och 
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skillnader har det oftast landat i en bekräftande världsbild: att den lättlästa versionen har ett 

annat innehåll och att den lättlästa versionen har ett enklare språk.  

Min studie griper an frågan om lättläst på ett nytt sätt genom att den undersöker vilka 

anpassningarna är när det kommer till dialoger, och hur väl dessa anpassningar förhåller sig till 

riktlinjerna för lättläst och riktlinjerna för muntlighet i skrift. Lundberg och Reichenberg 

(2008), Lättlästutredningen (SOU2013:58) samt Ahlén (2003) bildar underlag för de gängse 

riktlinjerna för lättläst och presenteras närmare i nästa avsnitt. Någon liknande lista för 

riktlinjer för muntlighet i skrift finns inte. Ett problem med det är att det inte går att referera till 

några etablerade riktlinjer. Därför har jag letat och sammanställt innehållet för riktlinjer för 

muntlighet i skrift ur tre böcker, vilka är: Lagerholm (2018), Lagerholm (2008) och Melander 

och Josephson (2003) som alla presenteras i nästa avsnitt.  
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3. Teori 

Det teoretiska ramverket går att dela in i två fält. Dels kommer resultatet tolkas och analyseras 

med hjälp av de gängse riktlinjerna för lättläst. Dels kommer resultatet tolkas och analyseras 

med hjälp av riktlinjer för muntlighet i skrift. Till skillnad från de gängse riktlinjerna för lättläst 

är riktlinjer för muntlighet i skrift en sammanfattning, av vad som står i tre böcker, listad av 

mig. Genom vald teoriram är min förhoppning att jag ska kunna se vilka anpassningar är och 

om dessa har en tendens att bli standardspråkiga eller talspråkliga.  

De gängse riktlinjerna för lättläst har hämtats ur tre verk: Lättläst (SOU2013:58), Vad är 

lättläst? (Lundberg och Reichenberg, 2008) och Läslust och lättläst (Ahlén, 2003). Verken är 

valda på grund av att de är etablerade inom lättlästforskningen. Punkterna som presenteras 

nedan är endast huvudpunkterna som jag valt ut för att tolka mitt resultat. Valet att utesluta 

vissa punkter var naturligt då dessa var irrelevanta för att tolka mitt resultat. Listorna med alla 

punkter finns i bilaga 3. Som framgår av sammanställningarna nedan visar forskningen om 

lättläst bland annat: vikten av att författaren tar särskilt hänsyn till läsaren, att textens 

grammatiska struktur förtydligas och att svåra ord och abstrakta begrepp bör undvikas.  

 

Lättlästutredningen (2013:58, s.36–37) definierar lättläst enligt följande:   

 

- Innehållet ska ta hänsyn till läsarens förutsättningar och förkunskaper, att ha svårt att 

läsa medför ofta bristfälliga förkunskaper i ett ämne.  

- I en lättläst text måste det finnas en logisk tanke, tidsföljd, eller känsla som binder 

samman texten. 

- Det underlättar om den som skriver berättar på ett personligt sätt så att texten får en 

tydlig avsändare med egen röst. 

- Om krångliga ord och uttryck förekommer så ska det finnas en förklaring eller ett 

sammanhang som underlättar förståelsen.  

- Språket i lättlästa texter ska ha konkreta och vardagliga uttryck. 

- Bildspråk och metaforer kan missuppfattas.  

 

Lundberg och Reichenberg (2008:8) definierar lättläst enligt följande: 

Lättlästa texter: 

- Är inte särskilt långa 

- Har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

- Innehåller omväxlande korta och långa meningar 

- Undviker långa substantiv 

- Undviker främmande ord 

- Undviker abstrakta begrepp 
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Ahlén (2003:192–193) definierar lättläst enligt följande: 

 

- Meningarna – inga långa krångliga meningar utan huvudsatser med få bisatser. 

- Ordvalet – korta och enkla ord; en läsbarhetsgräns anses gå vid 6–7 bokstäver. 

- Abstrakta ord och nya begrepp – förklaras bäst i sitt textsammanhang. 

- Handlingen – rak handling och gärna mycket dialog. 

 

Riktlinjer för muntlighet i skrift har hämtats ur tre verk: Språknormer och språkvärdering 

(Lagerholm, 2018), Stilistik (Lagerholm, 2008) och Teoretiska perspektiv på sakprosa 

(Melander och Josephson, 2003). Böckerna är valda för att de återger ett brett spektrum av 

muntlighet i skrift. Som framgår av sammanställningarna nedan visar forskningen om 

muntlighet i skrift bland annat: talet kännetecknas av att vara enkelt, utdraget och mindre precist 

än skriftspråket.  

 

Lagerholm (2018:46–48) skriver följande om muntlighet i skrift:  

- I talet utnyttjar vi para– och extralingvistiska signaler 

- Samtidigt som talet är spontant och informellt kan det finnas underförstådd 

information i talet 

- Talet kan vara mer utdraget, mångordigt och upprepande  

- I talet visar vi vår sociala och regionala identitet och vi är mer uttrycksfulla och 

känslomässiga med ett mer privat språk 

- Talet är mer fragmentarisk då det är oplanerat. Det innebär att talet har syntaktiska 

egenskaper som sällan har en plats i grammatiska läroböcker.    

 

 

Lagerholm (2008:89, 92, 97, 98) skriver följande om muntlighet i skrift: 

- Med hjälp av stavningen kan författaren skapa talspråklighet. 

- Graden av formalitet hos ord varierar. Vissa ord är mer kontextbundna än andra och 

därav markerad talspråkskaraktär och informell prägel.  

- Graden av precision hos ord varierar. Ju större betydelseomfång ett ord har, desto 

vagare är det, ju snävare betydelseomfång desto mer preciserat är ordet. I alla 

sammanhang är det viktigt att använda sig av det ord som krävs beroende på syftet 

med kommunikationen.  

 

 

Melander och Josephson (2003:257, 258, 262) skriver följande om muntlighet i skrift:  

- Spår av muntlighet i text kan finnas i meningsbyggnad, ordval och ordböjning. 

- Fritt bildspråk  
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- Talspråkets lexikon brukar beskrivas som vardagligt, enkelt, undviker komplexa 

sammansättningar liksom svåra ord. 

 

Vi kommer att möta dessa riktlinjer igen i 6.1–6.8 när det är dags att tolka resultatet. Detta 

kommer att göras med en textanalys. Samtidigt kommer jag också jämföra och värdera 

anpassningarna som går att se i den lättlästa versionen med ovanstående punkter.   
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4. Material och metod 

4.1 Material 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är två versioner av Jan Guillous Ondskan, 

originalutgåvan från 1981 (Guillou 1981 1990) på 284 sidor och den lättlästa versionen 

återberättad av Johan Werkmäster (2001) på 119 sidor. I fortsättningen kommer jag att referera 

till originalboken med beteckningen ORG och den lättlästa versionen med beteckningen LL.  

Materialet har avgränsats till dialogerna som går att hitta i båda böckerna. En annan 

avgränsning är att dialogerna återfinns i originalets 100 första sidor respektive den lättlästa 

versionens 47 första sidor. Sammantaget bildar 61  dialoger från originalet och 61  dialoger från 

den lättlästa versionen studiens material.  

Vid valet av material har jag tagit hänsyn till fyra krav som jag ansåg viktiga för att uppnå 

en hög reliabilitet. Ett första krav med undersökningsmaterialet kan sägas vara skoldidaktisk 

och handlar om att boken läses ute på skolorna.  

Ett andra krav var att boken är författad på svenska. Bearbetaren till den lättlästa boken ska 

utgå ifrån originalboken och inte göra en egen översättning från exempelvis engelska till 

svenska.  

Ett tredje krav var att boken skulle innehålla ett språkbruk som ligger nära dagens språkbruk. 

Ett fjärde krav var att båda böckerna skulle innehålla en övervägande del direkt anföring 

med talstreck eller liknande symboler.   
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4.2 Metod   

Metoden jag använder mig av är en kvalitativ textanalys. Textanalysen utgår ifrån ett 

komparativ och kontrastivt förhållningssätt vilket betyder att jag letar efter språkliga 

anpassningar i den lättlästa versionen.  

I mitt tillvägagångssätt valde jag att först söka efter dialoger som finns i båda versionerna. 

Detta gjordes genom att jag noggrant läste båda böckerna och så fort jag ställdes inför en dialog 

i originalet, kontrollerade jag om samma eller motsvarande dialog fanns att läsa om i den 

lättlästa boken. Alltså har dialoger som endast finns i originalboken förbisetts. Därefter 

sammanställde jag dialogerna i ett dokument där varje dialog hade sin motsvarande dialog 

bredvid sig, som i (1). 

(1) Vänner igen, sa han och log. (ORG:7); Ja, vi är vänner igen, sade Erik och log. (LL:7) 

I nästa steg gjorde jag en tematisk kodning där jag försökte identifiera skillnader mellan 

dialogparen, som i (2). 

(2) Vänner igen, sa han och log. (ORG:7); Ja, vi är vänner igen, sade Erik och log. (LL:7) 

Utifrån mina iakttagelser har jag kunnat klassificera åtta olika typer av anpassningar i de 

lättlästa dialogerna. Typerna är följande: 1) Byte av ord eller numerus, 2) Standardisering av 

talspråklighet och vardagliga uttryck, 3) Ord får annan stavning, 4) Ofullständig mening blir 

fullständig mening, 5) Tillägg av information, 6) Ändring av talhandling, 7) Byte av 

anföringsverb, 8) Förenkling av idiomatiska uttryck eller liknelser.  

Ytterligare en nionde typ är identifierad men denna har jag medvetet valt bort i min 

undersökning. Den nionde typen handlade om grafiska meningar i originalet som blivit strukna 

i den lättlästa versionen. Jag har valt bort denna typ för att det är svårt att säga något adekvat 

om motsvarande meningar i den lättlästa versionen då de inte finns. Min undersökning bygger 

på jämförelser och därför har jag valt att i första hand undersöka den textmassa som finns i båda 

dialogparen. Det bör också lyftas fram att liknande klassificering har Matsubara (2007) redan 

intresserat sig för i sin studie om huruvida strykningarna förvanskar berättelsen eller ej. Mot 

den bakgrunden har jag valt att redovisa åtta klassificeringar. Nedan följer en noggrannare 

genomgång av varje typ: 

1) Byte av ord eller numerus. Till denna klassificering räknar jag innehållsord i originalet 

som fått ett annat ord i den lättlästa versionen. Som innehållsord räknar jag substantiv, adjektiv, 

verb samt vissa adverb. I de fall personliga pronomenen och pronominella adverb har ersatt 
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innehållsord och vise versa har dessa också blivit markerade som byte av ord eller numerus. 

Med ord menas graford, alltså kan eventuella böjningar av substantiv räknas hit.  

2) Standardisering av talspråklighet och vardagliga uttryck. Till denna klassificering räknar 

jag graford och uttryck som utmärks av sin vardaglighet eller talspråklighet. I ett försök att 

objektivt avgöra vilka graford och uttryck som är talspråkliga och vilka som inte är det har jag 

kontrollerat orden i SAOL och SO med hjälp av sökfunktionen svenska.se. Ord som inte finns 

med i de aktuella ordböckerna eller ord som etiketteras under förkortningen vard. (läs 

vardagligt) på hemsidan hamnar under denna klassificering. I annat fall har kontexten graforden 

eller uttrycken står i legat till grund för att avgöra om graforden eller uttrycken är talspråkliga.  

3) Ord får annan stavning. Till denna klassificering räknas ord som stavas på olika sätt i 

versionerna.  

4) Ofullständig mening blir fullständig mening. Till denna klassificering räknas 

ogrammatiska meningar i originalet som blivit grammatiska meningar i den lättlästa versionen.  

5) Tillägg av information. Till denna klassificering räknas grafiska meningar som har lagts 

till i den lättlästa versionen. Med andra ord grafiska meningar eller delar av grafiska meningar 

som inte står att läsa om i originalversionen. 

6) Ändring av talhandling. Till denna klassificering räknas dialoger som har med ändring av 

talhandling att göra.  

7) Byte av anföringsverb. Till denna klassificering räknas anföringsverb som har lagts till i 

den lättlästa versionen eller bytt plats i den grafiska meningen. 

8) Förenkling av idiomatiska uttryck eller liknelser. Till denna klassificering räknas fasta 

uttryck vars innebörd inte framgår av de ingående ordens betydelser. Idiomatiska uttryck kan 

vara svåra att förstå av den anledningen att bokstavligt betyder uttrycken något, men visuellt 

betyder uttrycken något helt annat. Lägga benen på ryggen är ett exempel på ett idiom. 
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras mitt resultat. Resultatet går att dela in i åtta typer av anpassningar. 

Varje typ redovisas var för sig med förklarande text och belägg hämtade från originalet och den 

lättlästa versionen. Under vissa klassificeringar har jag valt att endast presentera ett urval av 

resultatet. Ett sådant urval har gjorts i 5.1, 5.5 och 5.7. Orsaken till begränsningarna har att göra 

med uppsatsens format. Läsaren kan hitta alla dialoger med klassificeringar under bilaga 2. Alla 

exempel ur originalet är markerade med ett (a) och exempel ur den lättlästa är markerade med 

ett (b). Exemplen ges alltid parvis.  

5.1 Byte av ord eller numerus  

I den första delen undersöktes innehållsord i originalet som fått ett annat ordval eller numerus 

i den lättlästa boken. Den här klassificeringen sticker ut som en av dem klassificeringar med 

flest exempel. Här nedan visas några centrala exempel.  

(1a) Jaha, sa farsan muntert, idag tar vi borsten1 och tjugofem rapp. (ORG:5) 

(1b) I dag blir det tjugofem rapp med skohornet, sade farsan. (LL:5) 

 

(2a) Du tror att du kan få som du vill om du slåss med pekpinnar och linjaler, sa han. (ORG:38–39) 

(2b) Du ska inte tro att du kan få din vilja fram genom att slåss med pekpinnen, sade han. (LL:19) 

 

(3a) Men dom här två åren fram till gymnasiet ska vi i alla fall klara av. (ORG:54) 

(3b) Men det här sista året du har kvar i skolan fram till gymnasiet ska vi klara av. (LL:24) 

Borsten i (1a) har justerats till skohornet i (1b). Här kan vi se en anpassning som förutom att 

det är olika saker handlar om substantivens egenskaper i form av associationer. En borste är i 

många fall mjukt (förutom höljet eller handtaget) och ett skohorn är i regel hårt.  

I beläggparen (2ab) och (3ab) kan vi konstatera att anpassningen handlar om böjning av 

numerus. Substantivet har gått från att stå i obestämd form plural som i (2a), till bestämd form 

singular som i (2b) och bestämd form plural som i (3a) till bestämd form singular som i (3b). 

Vid en första anblick kan förändringen upplevas som en smärre förändring men faktum är att 

det är stor skillnad på en pekpinne och flera pekpinnar och ett år och två år. I kommande belägg 

ska vi dröja kvar vid sammansatta ord: 

(4a)  Visste du inte att realskoleeleverna måste lyda order? (ORG:76) 

(4b)  Du vet väl att elever från realskolan måste lyda order? (LL:37) 

 

                                                 
1 De ord som är markerade med fetstil visar språkanpassningarna och det jag vill belysa med exemplet.   



 15 

(5a)  Vänta ett tag, sa han, jag har alltså rätt att få en regelupplysning från klubbmästaren innan vi börjar, 

okey? (ORG:92) 

(5b)  Vänta lite! Sade Erik plötsligt och vände sig till rådisen. Jag vill fråga om reglerna. (LL:44) 

Som vi kan se i belägg (4b) och (5b) saknar den lättlästa versionen samma sammansatta ord. 

(4a) Realskoleeleverna har blivit (4b) elever från realskolan, och (5a) regelupplysning har blivit 

(5b) jag vill fråga om reglerna. Werkmäster har valt att dela upp realskoleeleverna och 

regelupplysning i flera graford. Låt oss även titta på några ordändringar i dialogparen (6ab–

8ab) som indikerar att vi i den lättlästa versionen rör oss mot ett något mer precist ordval.  

(6a) Jag skulle gå dit och förlora och bli utskrattad och förhoppningsvis slippa ifrån efter det. (ORG:88) 

(6b) Jag skulle gå till rutan och förlora, sade Pierre. (LL:41) 

 

(7a) Jag ska slå av näsan för dej ungefär mitt på. (ORG:92) 

(7b) Jag tänker slå av ditt näsben, sade han. (LL:44) 

 

(8a) Nu vill jag att du ska krypa ut härifrån innan något ännu värre händer. (ORG:94) 

(8b) Nu ska du krypa ut ur rutan innan något ännu värre händer, sade Erik. (LL:46) 

 

I belägg (6a) ser vi att adverbet dit har bytts till substantivet (6b) rutan, vilket är en mer precis 

platsangivelse än dit.  

I dialogparet under (7ab) blir vi varse om att det kan vara svårt att bokstavligen slå av näsan 

på någon person. Vad som är mer logiskt - och det är ändringen i den lättlästa versionen - är att 

någon bryter näsbenet på en person.  

Anpassningen i dialogparet (8ab) påminner starkt om anpassningen i (6ab), nämligen att den 

lättlästa versionen har försökt precisera platsen där bråket utspelar sig. Ett belägg som 

problematiserar den bilden är följande dialogpar:   

(9a) Jag satt uppe i eken vid gungorna och såg hur du gick fram till Romulus och Remus. (ORG:36) 

(9b) Jag satt uppe i trädet vid gungorna. (LL:17) 

I originalet får vi reda på att huvudkaraktären Erik satt uppe i eken men i den lättlästa versionen 

satt Erik uppe i trädet. Det som har hänt i detta belägget är att språket har rört sig från ett mer 

precist ordval (ek) till ett mer allmänt beskrivande ord (träd).  

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) ord byts till annat ord 

med annan betydelse eller egenskap, 2) byte av numerus, 3) sammansatta ord blir uppdelade i 

flera ord och 4) från ett mindre precist ordval till ett mer precist ordval.  
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5.2 Standardisering av talspråklighet och vardagliga uttryck  

I undersökningens andra del intresserade jag mig för ordsekvenser som kan sägas vara typiskt 

för talspråklighet och andra vardagliga uttryck. I (10)–(12) ser vi exempel på uttryck i ORG 

som har ersatts med andra uttryck i den lättlästa versionen.   

(10a) Rådet dömer dej till en lördagsöndags straffarbete för käft inför rådet. (ORG:76) 

(10b) Du får en helgs straffarbete för käft inför rådet. (LL:37) 

 

(11a) Vad skulle jag göra da? Vad skulle du göra själv? (ORG:88) 

(11b) Vad ska jag göra Pierre? Vad skulle du ha gjort? (LL:41) 

 

(12a) Knör du också va din lilla käftiga jävel sa en av dem. (ORG:82) 

(12b) Sluta knuffas, din lilla käftiga jävel! Sade den ene gymnasisten. (LL:39) 

Huruvida lördagsöndag, da, och knör finns i svenska språket går att diskutera från olika håll. 

Objektivt går det argumentera för att orden inte finns då ingen av orden ger någon sökträff på 

svenska.se. Från ett annat håll går det argumentera för att orden finns då vi begagnar oss av 

orden och i det faktum att orden har en tydlig semantisk betydelse.  

När vi nu går över till nästa belägg (13–16) rör det sig om ordsekvenser i originalet (a) som 

har markerats med vard. (läs vardagligt) på svenska.se.  

(13a) Det var ena vidriga sorgkanter du har under naglarna. (ORG:6) 

(13b) Vilka smutsiga naglar du har, sade farsan plötsligt. (LL:6) 

 

(14a) Om du klipper till så ska du få ångra dej varenda lektion terminen ut, sa Erik. (ORG:38) 

(14b) Om du slår mig kommer du att få ångra dig, sade han. (LL:18) 

 

(15a) Fajten kan börja! (ORG:91) 

(15b)  Kampen kan börja! (LL:43) 

 

(16a) Du kan räkna med förstörd skjorta och brallor förutom att du snart måste iväg i en taxi till sjukhus. 

(ORG:92) 

(16b) Dina kläder kommer att bli förstörda av allt blod. (LL:45)  

Även om svenska.se har använts för att gruppera orden kan vi nog alla enas om att orden som 

finns originalversionen, ena, klipper till, fajten och brallor, är mera talspråkliga och informella 

än motsvarande ord i lättlästupplagan.  

Låt mig sätta orden ovan i ett annat hypotetiskt sammanhang: I en polisrapport skulle 

utredaren troligtvis skriva att person x slog person y och inte att personen i fråga klippte till 

person y. Ett annat exempel som får illustrera brallor och kläder är hur en beskrivning av vilken 

klädpolicy som gäller på en arbetsplats. Troligtvis står det i stil med ”på den här arbetsplatsen 

ska man ha heltäckande kläder” och inte ”på den har arbetsplatsen ska man ha heltäckande 

brallor”.  
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Läsaren kommer nu få ta del av de två sista beläggen. För att definiera om dessa 

ordsekvenser är talspråkliga eller vardagliga har sammanhanget orden står skrivit i använts som 

hjälp. 

(17a) Hej, sa han, man kan köra några längder va? (ORG:61) 

(17b) Hej, sade Erik. Jag tänkte simma några längder. (LL:30) 

 

(18a) Jag kanske förlorar, Pierre, men jag vill i alla fall att du ska komma för att jag vill veta att det 

åtminstone finns en enda jävel där ute som håller på mej. (ORG:89) 

(18b) Jag kanske förlorar, sade Erik, men jag vill i alla fall att du ska komma och titta. Då vet jag att det 

åtminstone finns en person i publiken som vill att jag ska vinna. (LL:42) 

De fetmarkerade ordsekvenserna i (17a) och (18a) är inte per automatik vardagliga, men 

bredvid sin motsvarande dialog i den lättlästa versionen framträder (17a) och (18a) som mer 

talspråkligt och vardagligt än (17b) och (18b). Både (17b) och (18b) känns mer tillrättalagda 

för att passa in i skriftspråket. 

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) vissa ord i originalet 

gav ingen sökträff på svenska.se, 2) vissa ord i originalet markerades som vardagliga på 

svenska.se, 3) vissa ord i originalet kan förstås som vardagliga i jämförelse med den lättlästa 

versionens ordval.  

5.3 Ord får annan stavning   

Det finns ord i originalet som stavas på ett annat sätt i den lättlästa versionen. Några av dessa 

ord har förekommit återkommande i Ondskan medan andra ord förekommit vid enstaka 

dialoger. De fetmarkerade orden i exempel (19–21) är ord som återfinns i många dialoger. 

Orden i dialogpar (22–24) har endast hittats vid enstaka dialoger.   

(19a) Jaha, sa farsan muntert, idag tar vi borsten och tjugofem rapp. (ORG:7) 

(19b) I dag blir det tjugofem rapp med skohornet, sade farsan. (LL:5) 

 

(20a) Hotar du mej, flämtade mannen med det getliknande skägget. (ORG:38) 

(20b) Hotar du mig? Frågade han. (LL:18) 

 

(21a) Sätt dej, vi har en viktig sak vi måste tala om du och jag […] (ORG:53) 

(21b) Sätt dig, sade hon. (LL:23) 

 

(22a) Okey, sa den störste, jag har en klocka här. (ORG:62)  

(22b) Okej, sade den störste av dem. (LL:31)  

 

(23a) Jaa, jag kom idag. (ORG:61) 

(23b) Ja, jag kom i dag. (LL:30) 

 

 

(24a) Jag vill att du skall komma och se på, Pierre. (ORG:89) 

(24b) Jag vill att du ska komma till rutan och se på, sade han. (LL:41) 
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Läsaren får ta del av sju olika ord som en annan stavning i den lättlästa versionen. Att samma 

ord stavas på olika sätt påverkar inte handlingen avsevärt. Ordens egenskap och betydelse är 

oförändrad. Måhända finns det ett ord som fått en annan egenskap, i övrigt vågar jag påstå att 

anpassningarna främst är stilistiska. Ordet jag tänker på är (23a) jaa som troligtvis står för en 

viss osäkerhet hos karaktären Erik som precis svarat på frågan om han är ny på skolan. Det är 

tänkbart att Guillou vill att läsaren ska läsa in en viss osäkerhet i det dubbla a:et som 

åstadkommer en längre betoning. När jaa har blivit (23b) ja läses ordet snabbare och inte lika 

tvekande som i originalet. 

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) vissa ord i originalet 

stavas på ett annat sätt i den lättlästa versionen och anpassningarna har främst ett stilistiskt 

värde.  

5.4 Ofullständig mening blir fullständig mening 

I följande passage går vi över till några exempel som visar hur ofullständiga meningar i 

originalet blir fullständiga meningar i den lättlästa versionen.  

(25a) Vänner igen? Frågade farsan och sträckte fram sin hand. (ORG:7) 

(25b) Är vi vänner igen? Frågade farsan. (LL:7) 

 

(26a) Vänner igen, sa han och log. (ORG:7) 

(26b) Ja, vi är vänner igen, sade Erik och log. (LL:7) 

 

I det första exemplet (25ab) möter läsaren en satstyp som kallas för frågesatsen (Dahl, 2003:94). 

Det kan vi veta för att det står ett frågetecken utskrivet. Frågesatsen används av talaren för att 

ta reda på information som lyssnaren förväntas lämna. Frågesatsen (25ab) är en ja-nej-fråga. 

Lyssnaren ska ange om påståendet (frågan) är sant eller falskt. Exempelvis: Philip är hemma – 

är Philip hemma? Det som har hänt i detta exemplet är att det finita verbet har flyttat till första 

platsen i satsen. Ett liknande exempel går att se i dialog (25b), här har frågesatsen fått både ett 

finit verb på första platsen och ett pronomen och vilket innebär att vi har en fungerande 

frågesats.  

Dialog (26a) är ett svar till (25a) och kan uppfattas lite mer problematisk än vad (26b) är av 

den anledningen att svaret i (26a) inte bidrar med någon ny information. Det kan vi däremot se 

i (26b) som på ett helt annat sätt svarar på frågan med ett ja och ett påstående vi är vänner igen.  

(27a) Om du har ett tidtagarur ska jag göra under 29 sekunder. (ORG:61) 

(27b) Jag gör det på 29 sekunder. (LL: 30) 
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De två nödvändiga leden i svensk sats är subjekt och predikat. En tumregel är: subjektet är den 

som gör något och predikatet är det som görs/sker. Både subjekt och predikat är nödvändigt för 

att tydliggöra skillnaden i påstående–fråga, huvudsats och bisats och för att kunna analysera 

vem som utför en handling. Svenskan är ett språk med subjekts- och predikatstvång. Vad som 

saknas i (27a) blir tydligt om vi läser meningen högt och därefter läser (27b). Problemet med 

(27a) är att det inte framgår vad personen ska göra, vilken typ av handling. Det framgår i (27b), 

där står det att personen ska göra det.  

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) ofullständiga meningar 

och satser blir fullständiga meningar och satser i den lättlästa versionen.  

5.5 Tillägg av information   

Den här delen belyser ordsekvenser i den lättlästa versionen som saknas i originalet. Beläggen 

nedan tydliggör hur vissa lättlästa dialoger (b) är laddade med information som skiljer sig mot 

originalet (a).  

(28a) Det är så mycket jag borde ha gjort för dej, Erik, och jag vet inte om du kan förlåta mej. Men dom 

här två åren fram till gymnasiet ska vi i alla fall klara av. Jag ville inte säga någonting till dej förrän 
allt var klart men…nu är det i alla fall klart. Du ska resa din väg med ett tåg som går om två timmar 

och börja i en ny skola. (ORG:54) 

(28b) Jag borde ha gjort så mycket för dig, sade mor. Jag har inte tagit hand om dig på ett bra sätt, och 

jag vet inte om du kan förlåta mig. Men det här sista året du har kvar i skolan fram till gymnasiet 

ska vi klara av. Jag har sett till så att du ska få gå i en annan skola. Den ligger tio mil härifrån. 

Det är ett internat. Du ska bo på skolan. (LL:24) 

 

(29a) Vad skulle jag göra da? Vad skulle du göra själv? (ORG:88) 

(29b)  Jag är trött på att slåss, sade han. På min gamla skola slogs jag alldeles för mycket. Jag hade 

hoppats att jag skulle slippa slåss här på Stjärnsberg. Jag är inte rädd för att få stryk. Men 

jag är rädd för att behöva börja slåss igen, att tvingas in i det ena slagsmålet efter det andra.  

Vad ska jag göra Pierre? Vad skulle du ha gjort? (LL:41) 

Tidigare nämnde jag att läsaren av den lättlästa versionen får ta del av en helt annan information 

än informationen som finns i originalet. Det är också vad vi kan se i belägg (28ab) och (29ab). 

För att försäkra mig om att den nya informationen inte dyker upp i ett annat citat eller 

närliggande passage har jag närläst även efterkommande text i originalet.  

Om vi börjar med dialog (28b) uttrycks att Eriks mamma inte tagit väl hand om sin son och 

att det är mamman som har löst övergången till en ny skola. Om skolan får vi dessutom reda på 

andra saker: att skolan ligger 10 mil från hemmet och att Erik ska bo på en så kallad 

internatskola – information som vi inte får ta del av i (28a).  
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I dialog (29b) ser vi att den lättlästa dialogen är uppseendeväckande lång, på grund därav 

har jag läst vidare i originalet för att se om motsvarande information dyker upp i ett annat citat, 

vilket den inte gör fullt ut. I Eriks efterföljande replik i originalet står det:  

(30)  Nej men det är en sak du inte vet, nånting du inte kan veta. Förlorar jag så ser jag ut som fan 

och det är inte mer med det. Jag vet bara säkert att jag inte kommer att krypa ut därifrån, det är det 

enda jag vet. Men vinner jag så kan jag göra det på ett sätt så att dom aldrig tar dit mej igen. 

(ORG:88) 

Vad som är relevant att lyfta fram från denna dialogen är den första meningen. Om vi läser 

mellan raderna här säger Erik att Pierre inte kan veta någonting om hans tidigare kaotiska liv 

och skolgång. Om den tolkningen är rätt betyder det att i (29b) har den inferensen skrivits fram 

och förtydligats. Läsaren av den lättlästa versionen får alltså inte läsa mellan raderna i lika stor 

utsträckning som läsaren av originalet. 

I de avslutande dialogerna (31–33) framträder en annan skillnad. De lättlästa dialogerna har 

även här fler grafiska ord men det är ingen ny information som förmedlas. 

(31a) Knäpp ner byxorna, sa farsan tonlöst. (ORG:36) 

(31b) Knäpp upp och dra ner byxorna, sade farsan. (LL:17) 

 

(32a) Nej. (ORG: 77) 

(32b) Nej det tänker jag inte göra sade Erik. (LL:38) 

 

(33a) Jag vill att du skall komma och se på, Pierre. (ORG:89) 

(33b) Jag vill att du ska komma till rutan och se på, sade han. (LL:41) 

Vi kan konstatera att exemplen ovan handlar mindre om ny information som läggs till, i stället 

verkar det handla om tydliggöranden som följer en slags logisk kronologi. I (31b) får vi reda på 

att Erik först ska knäppa upp knapparna på sina byxor och därefter dra ner byxorna. I 

motsvarande dialog (31a) står det skrivet i termer som om hela händelseförloppet ska ske 

samtidigt (i alla fall om man läser det bokstavligt). Erik ska dra ner byxorna samtidigt som han 

knäpper upp byxorna.  

I dialogpar (33ab) innebär anpassningen att Pierre ska komma till rutan och inte bara komma. 

För läsaren innebär anpassningen att föreställningsvärlden fylls med referenser med tydligare 

innebörd.  

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) fler grafiska ord men 

ingen ny information, 2) fler grafiska ord och ny information 3) läsarens möjlighet till att läsa 

mellan raderna minskar i den lättlästa versionen.  
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5.6 Ändring av talhandling  

I den här delen kommer tre exempelpar på indirekta och direkta talhandlingar lyftas fram. En 

vanlig ingång när man analyserar språk som till exempel påståenden, förfrågningar, 

befallningar och löften är att man gör detta ur ett handlingsperspektiv: Vad är det talaren gör i 

dialogerna nedan? Vilken effekt får talaren på lyssnaren? 

(34a) Du tror att du kan få som du vill om du slåss med pekpinnar och linjaler, sa han. (ORG:38, 39) 

(34b) Du ska inte tro att du kan få din vilja fram genom att slåss med pekpinnen, sade han. (LL:19) 

 

(35a) Du käftar inte inför rådet, fattar du vet va! (ORG:76) 

(35b) Du ska inte käfta inför rådet, fattar du det! (LL:37) 

Frågorna som tidigare antytts kan användas för att förklara beläggparen ovan. I exempel (34b) 

är det tydligt att talaren (Erik) vill att lyssnaren (läraren) ska sluta utföra en handling (att slåss). 

Detta är tydligt eftersom hjälpverbet ska inte används. Originalet (34a) kan sägas vara mer 

indirekt då yttrandet liknar en blandning av fråga, uppmaning och hot.  

I efterkommande beläggpar (35ab) kan vi urskilja en liknande intention som i beläggparet 

innan. Kommunikationssyftet med (35a) är densamma som i (35b) men inte lika klart utskrivet. 

Indirektheten i (35a) ligger i att någon käftar (och att någon tror som i 34a), styrkeindikatorer 

som inte ska läsas bokstavligt. Snarare används dessa verb indirekt med ett syfte som liknar ett 

hot (bokstavligt står det inget om att personen ska sluta med beteendet).  

(36a) Lärarna ingrep aldrig heller, med andra ord? (ORG:84)  

(36b) Försöker aldrig lärarna stoppa slagsmålen? Frågade Erik (LL:40) 

I exempel (36ab) får vi ta del av en talhandling som går att jämföra med en frågesats. Om vi 

dröjer kvar vid (36a), lägg märke till hur talaren (Erik) söker efter svaret genom att påstå att 

lärarna ingrep aldrig vilket Erik inte vet men som lyssnaren (Pierre) förväntas kunna. Talaren 

vill veta svaret och yttrandet går att tolka som ett försök att få svaret i den. Det beaktansvärda 

är att Erik ställer en fråga samtidigt som han också påstår något. 

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) talhandlingarna i 

originalet är mer indirekta än vad talhandlingarna i den lättlästa versionen är.  

5.7 Ändring av anföringsverb  

Vi ska nu gå över till några belägg som illustrerar mina iakttagelser om hur anföringsverb 

anpassas och vi börjar med anföringsverb som placeras på sista platsen i dialogen. 
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(37a) Jaha, sa farsan muntert, idag tar vi borsten och tjugofem rapp. (ORG:5)  

(37b) I dag blir det tjugofem rapp med skohornet, sade farsan. (LL:5) 

 

(38a) Jag vet, sa hon lågt, jag vet redan allting. (ORG:54) 

(38b) Jag vet redan allting, sade hon. (LL:23) 

 

(39a) Nej, sa han, det var ju ni som knuffade mej. (ORG:82) 

(39b) Det var ju ni som knuffade mig, svarade Erik. (LL:39) 

Vi kan se vissa tendenser i belägg (37–39) som pekar åt en riktning, anföringssatsen hamnar på 

sista platsen i den lättlästa dialogen. Trots att originaldialogerna (b) är relativt korta och inte 

svåra att läsa väljer Werkmäster att placera anföringsverbet sist.  

Sist presenteras några belägg som exemplifierar att anföringsverb överhuvudtaget skrivs ut 

mer frekvent i den lättlästa boken. 

(40a) Jaa, jag kom idag. (ORG:61) 

(40b) Ja, jag kom i dag, svarade Erik. (LL:30) 

 

(41a) Jag vill att du ska komma och se på, Pierre. (ORG:89) 

(41b) Jag vill att du ska komma till rutan och se på, sade han. (LL:41) 

 

(42a) Jag lovar. (ORG:89) 

(42b) Ja, jag lovar, sade Pierre. (LL:42) 

 

(43a) Alltså.. antingen pågår fajten tills du kryper ut eller också ända tills båda straffprefekterna har gjort 

det. (ORG:92) 

(43b) Alltså.. antingen pågår kampen tills du kryper ut eller tills båda bestraffarna gör det, sade han till 

sist. (LL:44) 

 

(44a) Kryp! Hörde du inte att du skulle krypa! (ORG:94) 

(44b) Kryp ut innan jag bryter av din arm, skrek Erik. (LL:46) 

 

(45a) Bra. Då ska jag bryta din vänstra arm rakt av vid armbågsleden. Har ni förstått vad jag säger? 

(ORG:92) 

(45b) Då ska jag bryta av din vänstra arm vid armbågen, sade Erik. (LL:45) 

 

(46a) Det är bra att du redan är på knä. Nu vill jag att du ska krypa ut härifrån innan något ännu värre 

händer. (ORG:94) 

(46b) Nu ska du krypa ut ur rutan innan något ännu värre händer, sade Erik. (LL:46) 

Dialogerna ovan är bara några exempel på hur frikostigt anföringsverb används i den lättlästa 

versionen. Värt att notera är att undersökningsmaterialet inte precis inbjuder till motsatt 

förhållande. Det är sällsynt att en originaldialog har försetts med anföringsverb och inte 

motsvarande dialog i den lättlästa versionen.  

Läsaren ska nu få ta del av en dialogväxling (47abcd) mellan Erik och Pierre hämtat ur 

lättlästa boken. Notera den höga användningen av anföringsverb trots att läsaren redan i det 

inledande stycket har fått reda på att det är två karaktärer avsnittet handlar om.  

(47a) Vad menas egentligen med kamratuppfostran? Frågade Erik. (LL:32) 
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(47b) Det betyder att vi i realskolan alltid ska få stryk av de äldre eleverna i gymnasiet, sade Pierre. 

(LL:32) 

(47c) Får du mycket stryk av dem? Undrade Erik. (LL:32) 

 

(47d) Ja, det gäller i alla fall att hålla sig undan, sade Pierre. (LL:32) 

Det är ingen slump att Werkmäster använder sig av anföringsverb i den uträckning han gör, 

vem som säger vad är omöjligt för läsaren att missuppfatta. 

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) den lättlästa versionen 

innehåller fler anföringsverb, 2) det finns en tendens att anföringsverben i den lättlästa 

versionen byter plats till sista platsen i dialogen.  

5.8 Förenkling av idiomatiska uttryck eller liknelser  

I originalversionen förekommer två idiomatiska uttryck och en liknelse. I den lättlästa versionen 

har bildspråket ersatts med andra ord. De idiomatiska uttrycken är ta dig i kragen och spelad 

lenhet och återfinns i originalets följande meningar. 

(48a)  Rådet dömer dej därför till sammanlagt två lördagsöndagar och uppmanar dej att ta dej i kragen så 

att vi slipper se dej här i fortsättningen. (ORG:76) 

(48b) Rådet dömer dig till två helgers arrest, sade Bernhard. Jag hoppas att vi slipper att se dig här i fler 

gånger. I fortsättningen tänker du väl lyda order? (LL:37)  

 

(49a) Jaha, sa Erik med spelad lenhet då var det din tur. (ORG:95) 

(49b) Ja, nu är det din tur, sade Erik och log. (LL:47) 

Ta dig i kragen betyder bokstavligt att personen i fråga ska ta sig i kragen, men den 

underliggande meningen betyder att personen ska skärpa sig, samla sig eller rycka upp sig inför 

uppgiften.  

Det andra idiomatiska uttrycket som finns med i Ondskan är spelad lenhet. Begreppet spelad 

lenhet är unikt på så vis att begreppet är relativt ovanligt. På sökmotorn google.se gav spelad 

lenhet blott en sökträff (och det var i boken Ondskan). Följaktligen kan vi tala om Guillou som 

en ordkonstnär. Även om spelad lenhet inte passar helt friktionsfritt under epitetet idiomatiskt 

uttryck vågar jag påstå att det uttrycket ligger så nära ett idiomatiskt uttryck som det går. I det 

här fallet betyder det att Erik ler, men den underliggande meningen betyder att Erik ler för att 

skrämmas och inte för att han är särskilt glad över att slåss. Till sist ska vi också titta på en 

liknelse som endast finns i originalet. 

(50a) Nej men det är en sak du inte vet, nånting du inte kan veta. Förlorar jag så ser jag ut som fan och 

det är inte mer med det. (ORG:88) 

(50b) Det är inte min stil, sade han. Jag tänker inte ge upp i förväg. Jag tror jag har en chans att vinna. 

(LL:41) 
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Erik jämför sig själv med bildledet fan/djävulen i (50a) men hur djävulen ser ut eller om han 

existerar är tämligen en högst filosofisk fråga. Oavsett vilket är det en liknelse som inte står att 

läsa om i den lättlästa versionen. 

Anpassningarna som går att se så här långt har följande tendenser: 1) idiomatiska uttryck 

och liknelser i originalet försvinner (skrivs om) i den lättlästa versionen.  

5.9 Sammanfattning av de viktigaste anpassningarna  

Med uppemot 50 olika dialogpar har jag försökt ringa in tendenser av stilar inom varje 

klassificering. Innan vi går vidare till nästa kapitel är det på sin plats att lista de viktigaste 

anpassningstendenserna som gick att se inom varje typ.  

När det gäller anpassningstyp 1) Byte av ord eller numerus är det framförallt fyra slag av 

förändringar jag har kunnat iaktta: 

1:A  Ord byts till annat ord med annan betydelse eller egenskap  

1:B  Byte av numerus 

1:C  Sammansatta ord blir uppdelade i flera ord  

1:D  Från ett mindre precist ordval till ett mer precist ordval 

När det gäller anpassningstyp 2) Standardisering av talspråklighet och vardagliga uttryck är 

det framförallt tre slag av förändringar jag har kunnat iaktta:  

2:A  Vissa ord i originalet gav ingen sökträff på svenska.se 

2:B  Vissa ord i originalet markerades som vardagliga på svenska.se 

2:C  Vissa ord i originalet kan förstås som vardagliga i jämförelse med orden i den lättlästa 

versionen 

När det gäller anpassningstyp 3) Ord får annan stavning är det framförallt ett slag av förändring 

jag har kunnat iaktta: 

3:A  Vissa ord i originalet stavas på ett annat sätt i den lättlästa versionen och anpassningarna 

har främst ett stilistiskt värde 

När det gäller anpassningstyp 4) Ofullständig mening blir fullständig mening är det framförallt 

ett slag av förändring jag har kunnat iaktta: 

4:A  Ofullständiga meningar och satser blir fullständiga meningar och satser i den lättlästa 

versionen.  

När det gäller anpassningstyp 5) Tillägg av information numerus är det framförallt två slag av 

förändringar jag har kunnat iaktta: 
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5:A  Fler grafiska ord men ingen ny information 

5:B Fler grafiska ord och ny information 

När det gäller anpassningstyp 6) Ändring av talhandling är det framförallt ett slag av förändring 

jag har kunnat iaktta: 

6:A Talhandlingarna i originalet är mer indirekta än vad talhandlingarna i den lättlästa 

versionen är.  

När det gäller anpassningstyp 7) Ändring av anföringsverb är det framförallt två slag av 

förändringar jag har kunnat iaktta: 

7:A  Den lättlästa versionen innehåller fler anföringsverb 

7:B  Det finns en tendens att anföringsverben i den lättlästa versionen byter plats till sista platsen 

i dialogen 

När det gäller anpassningstyp 8) Förenkling av idiomatiska uttryck eller liknelser är det 

framförallt ett slag av förändring jag har kunnat iaktta: 

8:A Idiomatiska uttryck och liknelser i originalet försvinner (skrivs om) i den lättlästa versionen 
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6. Resultatanalys 

Vi ska nu återknyta till de åtta typerna med hjälp av det teoretiska ramverket för att ta reda på 

hur anpassningarna förhåller sig till riktlinjerna för lättläst och riktlinjer för muntlighet i skrift. 

En särskild tyngd ligger på de klassificeringar som innehåller spår av talspråklighet i skrift.  

6.1 Byte av ord eller numerus 

Jag kan inledningsvis slå fast att den första klassificeringen innehöll rikligt med exempel på 

olika anpassningar. Däremot kunde jag bara hitta två anpassningar som har med spår av 

muntlighet att göra. En av dessa anpassningar är (1:C) Sammansatta ord blir uppdelade i flera 

ord. Melander och Josephson (2003:262) skriver att typiskt för talspråket är att det undviker 

sammansättningar. Med de orden i bakhuvudet förefaller anpassningen av att dela upp 

sammansatta ord i flera ord som något talspråkligt som får plats i den lättlästa versionen. 

Huruvida det är Werkmästers syfte att förse texten med drag av muntlighet går det bara att 

spekulera om. En annan tänkbar förklaring till anpassningen hittar vi hos Lundberg och 

Reichenbergs (2008:8) punkt om lättläst där det står att författare till lättlästa texter bör undvika 

långa och svåra substantiv.   

En anpassning som visar på motsatt effekt, det vill säga att muntligheten inte får vara muntlig 

i den lättlästa versionen, hittar vi i anpassningen som heter (1:D)  Från ett mindre precist ordval 

till ett mer precist ordval. Lagerholm (2008) skriver att ord har olika grader av betydelseomfång 

och att kommunikationssituationen avgör vilket ord som bör användas. Lagerholm hävdar 

vidare att talet är mer spontant och inte lika planerat, därav innehåller det talade språket mer 

svepande formuleringar (Lagerholm (2008:97, 98). Vad mitt resultat visar är att vissa ord som 

är oprecisa (och därav muntliga i sin karaktär) blir precisa (och därav standardspråkiga i sin 

karaktär). Ett exempel som förtjänar en plats i det här sammanhanget är (7a) Jag ska slå av 

näsan för dej som i den lättlästa versionen blivit (7b) Jag tänker slå av ditt näsben. Jag tycker 

exemplet (7a) är väldigt slående för hur vi talar. Vi säger ju inte: ”jag ont i lårbenet” eller ”jag 

har ont i det yttre ledbandet.” Vi användes oss av svepande formuleringar i talspråket, likt ”jag 

har ont i låret” eller ”jag har ont i knät.”  

Avslutningsvis är det intressant att säga några ord om anpassningen (1:B) Byte av numerus. 

Om denna anpassning står det inget om i varken riktlinjerna för lättläst eller riktlinjer för 

muntlighet i skrift. Exemplet som lyftes tidigare var (2a) pekpinnar – (2b) pekpinnen och (3a) 

åren – (3b) året. Bytet av numerus är i dessa två fall inte betingad av meningsföljden vilket 



 27 

innebär att den lättlästa versionen syntaktiskt sätt kan använda sig av pekpinnar istället för 

pekpinnen och åren istället för året. Anpassningen (1:B) Byte av numerus, ligger mellan 

riktlinjerna för lättläst och riktlinjerna för muntlighet i skrift. Utifrån det går det ifrågasätta 

Werkmästers anpassning som en överflödig anpassning.   

6.2 Standardisering av talspråklighet och vardagliga uttryck  

Den andra klassificeringen är intressant på ett allomfattande sätt då den handlar om muntlighet 

i text på ett mer explicit sätt än vad de andra anpassningarna gör. I detta sammanhang är det på 

sin plats att framhålla vad som står skrivet i riktlinjerna för lättläst. Faktum är att en av 

punkterna handlar just om vardagliga uttryck och att det är ett positivt inslag för texttypen. 

Lättlästutredningen skriver följande om vardagliga uttryck: ”Språket i lättlästa texter ska ha 

konkreta och vardagliga uttryck” (SOU2013:58, s.36–37). Trots den formuleringen visar 

resultatet att ord och ordsekvenser med spår av talspråklighet sällan får följa med vidare till den 

lättlästa versionen. Vi ska fördjupa oss genom att återgå till några belägg.  

När det gäller det första uttrycket som är en svordom kan vi konstatera att denna del av 

språket oftast används i situationer och sammanhang där vi känner oss trygga. I följande belägg 

ges den komprimerade versionen av dialogparet: (18a) en enda jävel har blivit (18b) en person. 

Det som är typiskt muntligt i detta fall är användningen av svordom. Lagerholm bekräftar den 

bilden i följande citat: ”i talet är vi mer uttrycksfulla och känslomässiga med ett mer privat 

språk” (Lagerholm, 2018:47). 

Ytterligare ett belägg som tyder på att ord som är muntligt och vardagligt laddade inte får 

följa med vidare till den lättlästa versionen är (15a) fajten som översatts till (15b) kampen. Det 

är beaktansvärt att fajten inte används i den lättlästa versionen med tanke på att ordet dels är 

markerat som ett vardagligt uttryck (ett önskat inslag enligt riktlinjerna för lättläst) och dels för 

att ordet ligger nära det engelska ordet fight. Att ordet ligger nära det engelska ordet gör att det 

finns anledning att misstänka att en person som kan engelska och som försöker lära sig svenska 

kommer förstå ordet fajten snabbare än ordet kampen. Och nog finns det många läsare av lättläst 

som behärskar engelska med tanke på att det språket är vårt lingua franca språk.  

6.3 Ord får annan stavning 

Sju olika ord stavas på ett annat sätt i den lättlästa boken. Anpassningen kan av läsarna upplevas 

som en tämligen liten justering, men faktum är att stavningsvarianterna kan vara noga tilltänkta 
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av författaren. Ett försök till att problematisera anpassningen kan göras med Lagerholms bok 

Stilistik i vilken han skriver … att den vanliga stavningen inte kan locka fram känslan av 

autentiskt tal eller de sociala egenskaper som talet signalerar” (Lagerholm 2008:88). Lagerholm 

påpekar vidare att vissa alternativa ordformer som sej och sig, mej och mig, dej och dig är ord 

som befinner sig i en övergångsperiod och där det första ordet är exempel på ord som i 

allmänhet brukar betraktas som informellt skriftspråk. Användning av informell stavning kan 

icke desto mindre vara effektfulla markeringar i direkt anföring i romaner för att visa 

talspråklighet (Lagerholm, 2008:89). Vad Lagerholm gör är att han sätter fingret på och 

förklarar anpassningarna som uppmärksammades i resultatets tredje del. Istället för att rygga 

tillbaka inför Guillous stavning bör vi kanske se utnyttjandet av stavningsvarianter som medel 

för att ge texten talspråkliga drag.  

Sammantaget bär vissa stavningsvarianter i originalet på spår av muntlighet och dessa har 

försvunnit i den lättlästa versionen. Härav följer tre exempel på ord som fått annan stavning: 

(20a) Hotar du mej – (20b) Hotar du mig, och (23a) Jaa, jag kom idag – (23b) Ja, jag kom i 

dag, och (22a) Okey, sa den störste – (22b) Okej, sade den störste. Likt det Lagerholm (2008) 

var inne på försvinner vissa stavningar som bär på en inneboende autenticitet av muntliga drag. 

Samtidigt kan noteras att ingen av punkterna i riktlinjerna för lättläst handlar om att texter 

generellt ska innehålla en modern stavningsvariant. Så till sist kan det finnas skäl att stanna upp 

för att fråga: är byte av stavningsvariant ett motiverat inslag i lättlästa texter? Jag menar att det 

inte är det.   

6.4 Ofullständig mening blir fullständig mening  

Till den här klassificeringen hittades bara tre belägg på ofullständiga meningar som blivit 

fullständiga i den lättlästa versionen. Guillou använder sig av, i de allra flesta fall, ett mer eller 

mindre grammatiskt korrekt skriftspråk. Så hur kan vi förstå Guillous val att använda sig av 

ofullständiga meningar och vad säger lättlästforskningen om det? 

För det första ska vi komma ihåg att riktlinjerna för lättläst inte ger utrymme för texter som 

innehåller ett felaktigt språkbruk. Att det lättlästa språket ska följa normerna för språkriktighet 

är underförstått i formuleringar som: ”inga långa krångliga meningar …” (Ahlén, 2003:192–

193) och ”meningarna ska vara enkla” (Lättlästutredningen 2013:58, s.36–37). Givetvis ska 

lättlästa texter följa den externa grammatiken vi har. Inte minst är detta viktigt för personer som 

försöker lära sig svenska och läser böcker av den anledningen. Mot det kan man givetvis säga 

att Guillous frihet att leka med språket och testa nya uttryck med spår av talspråklighet 
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försvinner, till förmån för ett språk som är enkelt, innehåller få bisatser och som följer normerna 

för språkriktighet. Om vi tar exemplet (25a) Vänner igen?, förstår vi att denna meningen byggs 

upp av den inre grammatiken, det vill säga det språk vi talar till vardags. Exemplet är nästan 

typiskt för hur en situation kan se ut när vi använder oss av blickar, gester och andra delar av 

kroppsspråket för att komplettera yttrandet. Jag hävdar att en erfaren läsare tolkar in ett visuellt 

kroppsspråk i en mening som (25a). Lagerholm gör gällande att det kan finnas underförstådd 

information i talet (läs 25a vänner igen som är vi vänner igen?) och att talet är fragmentariskt 

då det är oplanerat (avsaknaden av satsdelarna är vi) vilket leder till att talet har syntaktiska 

egenskaper som sällan har en plats i grammatiska läroböcker (Lagerholm, 2018:46–48). Utifrån 

Lagerholms teori blir det tydligt att de ofullständiga meningarna inte är vilka som helst. De 

ofullständiga meningarna är typiskt talspråkliga men har inte någon självklar plats i den lättlästa 

versionen. 

6.5 Tillägg av information 

En av punkterna i de gängse riktlinjerna för lättläst handlar om förtydligande av sammanhang 

vid användningen av svåra ord. Det står: ”om krångliga ord och uttryck förekommer ska det 

finnas en förklaring eller sammanhang som underlättar förståelsen” (Lättlästutredningen, 

2013:58, s.36–37). Här blir det tydligt att lättlästa texter ibland måste utrustas med ett mer 

omfångsrikt språk än originalversionen för att kunna förmedla den essentiella informationen. 

Om varje mening i en lättläst bok skulle vara kortare hade berättelsen förlorat för mycket 

innehåll. Överlag ligger anpassningarna i (5:A) fler grafiska ord men ingen ny information i 

linje med riktlinjerna för lättläst. Vi kan förtydliga med ett exempel: (31a) Knäpp ner byxorna 

– (31b) Knäpp upp och dra ner byxorna. Vad anpassningen handlar om är att handlingen har 

blivit uppdelad i två delhandlingar. Först ska Erik knäppa upp byxorna och när han har gjort 

det ska han dra ner byxorna. Den lättlästa dialogen ger ett intryck av att var sak har sin tid och 

plats. Lättlästutredningen tangerar samma ämne med formuleringen: ” i en lättläst text måste 

det finnas en logisk tanke, tidsföljd, eller känsla som binder samman texten (Lättlästutredningen 

(2013:58, s.36–37). Jag väljer att ta fasta på uttrycket en logisk tanke och tidsföljd, som 

förklaring till (31b). Den längre dialogen i den lättlästa versionen möjliggör ett strukturerat 

handlingsförlopp.  

Tilläggas kan att den här klassificeringen handlar mindre om talspråklighet i skrift. Möjligen 

kan man göra kopplingen att anpassningar här har beröringspunkter med anpassningarna i typ 

ett, nämligen att vi rör oss mot ett mer konkretiserande och precist språk där läsaren aldrig 
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lämnas åt några tvetydigheter – något som är signifikativt för standardspråket, till skillnad från 

talspråket som kan ses som en motpol.  

6.6 Ändring av talhandling  

Om talhandling finns det inget skrivet i de gängse riktlinjerna för lättläst. Anpassningen kan 

därför sägas vara godtycklig gjord av Werkmäster. Samtidigt är vi nog många som skulle skriva 

under på att ju mer indirekt vi talar ju svårare är det att förstå vad vi menar. Jämför stäng fönstret 

och är fönstret stängt? I talhandlingarna vill vi samma sak (att någon person ska resa sig upp 

och stänga fönstret) men uttrycker det på olika sätt. Nu var det inte detta exemplet som gällde 

i Ondskan men samma ”tankesätt” går att föra över på dialogexemplen som presenterades där, 

till exempel: (34a) Du tror att du kan få som du vill … – (34b) Du ska inte tro att du kan få 

….  

I vilken utsträckning vi människor använder oss av indirekt- eller direkt talhandling är svårt 

att avgöra. För att ta reda på det hade vi behövt inspelat material. Däremot kan vi vara säkra på 

att vi använder oss av båda språkhandlingarna. Spontant skulle jag säga att den indirekta 

talhandlingen används betydligt mer vid muntliga tillfällen. Muntliga tillfällen sker alltid i 

kontakt med minst en annan person. När du vill vara trevlig och snäll och linda in samtalet kan 

det vara en god idé att använda sig av indirekta talhandlingar. Vid skriftliga talhandlingar 

behöver du som skribent inte stå till svars för talhandlingen på samma sätt. Du ser inte lyssnaren 

och lyssnaren ser inte dig och därför kan det finnas en tendens att denna typ av talhandling blir 

mer direkt. En likartad uppfattning tycks Lagerholm (2018:47) vara inne på när han säger att 

talet kan vara mer utdraget och mångordigt. Med detta som förklaring kan vi i detta fall säga 

att indirekta talhandlingarna bär på spår av muntlighet som inte förs vidare till den lättlästa 

versionen.  

6.7 Byte av anföringsverb  

När vi talar runt middagsbordet säger vi knappast sa, morrade, eller grymtade sist i yttrandet. 

Vem som säger vad är självklart av sammanhanget. Utan att bli alltför banal är det svårt att säga 

att den här klassificeringen bär på spår av muntliga drag. I riktlinjerna för lättläst står det inget 

om att anföringsverb bör användas i större utsträckning än vad en originaltext innehåller. Inte 

heller står det att anföringsverbet bör komma på sista platsen i meningen (vilket mitt resultat 

tydliggör). Det står faktiskt inget om anföringsverb i riktlinjerna för lättläst. Därigenom kan 
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Werkmästers justeringar å ena sidan uppfattas som godtyckligt gjorda men å andra sidan som 

förtydliganden som håller läsaren i handen.  

6.8 Förenkling av idiomatiska uttryck eller liknelser  

När vi nu går över till den sista klassificeringen handlar denna strängt taget om bildspråk. 

Bildspråk är något som ska undvikas enligt Ahlén (2003) och Lättlästutredningen 

(SOU2013:58). Ser vi till Melander och Josephson (2003:257) menar de fritt bildspråk är 

typiskt muntligt. I detta sammanhang är det tydligt att muntliga drag i texten, exempelvis 

idiomatiska uttryck och liknelser, ska textförfattarna av en lättläst text försöka kringgå. En 

möjlig förklaring till det är att bildspråket är svårt och en utmaning för människor med bristande 

läsförståelse. Den här klassificeringen är den första klassificering som både har med muntlighet 

i skrift att göra och som riktlinjerna för lättläst tar upp i en egen punkt som något som bör 

undvikas. Anpassningen finns motiverad i riktlinjerna för lättläst vilket är en stor skillnad 

jämfört med majoriteten av övriga anpassningar med spår av talspråklighet där det saknas 

underlag i riktlinjerna för lättläst för vad som ska gälla med dessa.  
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7. Avslutning 

7.1 Slutsatser  

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra dialoger i originalversionen av Jan Guillous 

Ondskan, med den lättlästa versionen av samma bok, bearbetad av Johan Werkmäster.  

Den första frågeställningen i mitt syfte som handlade om vilka språkliga anpassningar som 

gick att se i dialoger är besvarad genom att åtta typer kunde ringas in. I hälften av typerna fanns 

mer än en anpassningstendens, vilket gör att vi följaktligen kan tala om 15 anpassningar med 

olika tendenser. Läsaren besparas hela listan i detta sammanhang men kan ta del av den i 5.9.  

Vad gäller den andra frågan i mitt syfte som handlade om hur anpassningarna förhåller sig 

till riktlinjer för muntlighet i skrift går det slå fast att 10 av 15 anpassningstendenser handlar 

om talspråk i skrift. En av anpassningstendenserna sticker ut som avvikande jämfört med övriga 

anpassningstendenser. Anpassningen jag tänker på är (1:C) sammansatta ord blir uppdelade i 

flera ord. Utmärkande för den anpassningen är att den går från skriftspråklig dialog (som i 

originalet) till talspråklig dialog (som i den lättlästa versionen). Att sammansatta ord är typiskt 

för skriftspråket verkar det inte råda några tvivel om. Några som diskuterar talspråklighet i 

sammansatta ord är Melander och Josephson (2003:262) och Lundberg och Reichenberg varav 

de senaste skriver: ”Vill man ge texten muntliga drag bör man därför dela upp 

sammansättningarna” (Lundberg och Reichenberg 2008:52). Uppdelningen av sammansatta 

ord är också något vi kan se i den lättlästa versionen. I övrigt går det tala om nio olika 

anpassningstendenser. Specifikt för dessa är att jag kan se spår av muntlighet i 

originalversionen men inte i den lättlästa versionen. Studiens konklusion är, som en produkt av 

de nio anpassningstendenserna, att dialoger med spår av muntlighet skrivs mot ett mer 

standardiserat och skriftnära språk i den lättlästa versionen. En möjlig förklaring till varför drag 

av muntlighet i text försvinner ger Melander och Josephson (2003:263). De menar att vi hittar 

svaret på en samhällelig nivå, i dagens moderna samhälle blir skriftspråket allt viktigare. I 

relation till min undersökning stämmer det rönet, och det på bekostnad av talspråkligheten. Jag 

väljer att se det som en värderingsfråga om vilket språk som är normen och vilket språk som är 

värderat högst: skriftspråket eller talspråket? En annan förklaring till varför drag av muntlighet 

i text försvinner hittar vi hos mottagarna. För nyanlända elever och personer som läsaren 

svenska som andraspråk är det en avgörande betydelse att få läsa och lära sig ett språk på ett 

lätt sätt innan de kan utveckla ytterligare ett skriftspråk med drag av muntlighet.  
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Den tredje frågeställningen i mitt syfte som handlade om hur anpassningarna förhåller sig 

till de gängse riktlinjerna för lättläst är besvarad. Jag kan se fem anpassningstendenser som 

inte går att koppla till muntlighet i skrift. Till exempel båda anpassningstendenserna i 7) 

ändring av anföringsverb och (1:B) byte av numerus. Värt att säga om nyss nämnda 

anpassningstendenser är att det inte finns något skrivet i riktlinjerna för lättläst om dessa 

språkliga iakttagelser. Det skulle vara alltför naivt av mig att hävda att Werkmästers justeringar 

gällande ändring av anföringsverb och byte av numerus inte gör texten enklare bara för att det 

inte finns något skrivet om dem i riktlinjerna för lättläst. Samtidigt kan Werkmästers justeringar 

upplevas överflödiga och subjektiva just för att de inte finns att läsa om bland riktlinjerna för 

lättläst. 

7.2 Diskussion 

Efter genomförd undersökning går det absolut ifrågasätta om dialoger ska förenklas till varje 

pris. Dialoger bärs i många fall upp av en talspråklighet som vi använder oss av i vardagen. När 

talspråkligheten i lättlästa dialoger försvinner missar läsaren mötet med det språk vi människor 

använder oss av till vardags. Vi ska komma ihåg att skriftspråket är en liten del av människans 

språk-repertoar och att det talade språket är det språk vi använder oss av mest under vår vakna 

tid. Det gör att det finns anledning att misstänka att muntlighet i skrift är läsvänligt och kanske 

till och med ibland enklare än standardspråket. Ett historiskt exempel som stärker det 

resonemanget är 1906-års stavningsreform. Andemeningen med stavningsreformen var ju att 

skriften skulle närma sig talet och därigenom skulle skriftspråket bli enklare för människor att 

lära sig. Inledningsvis knöt jag också an till Melander och Josephson diskussion om 1800-talets 

didaktiska texter med spår av talspråklighet som användes för barn med lässvårigheter 

(Melander och Josephson, 2003:258). Med dessa utgångspunkter är det tydligt att fördelarna 

med muntlighet i skrift behövs undersökas närmare, inte minst när det kommer till 

applicerandet av muntlighet i skrift i lättlästa texter. Utifrån mitt resultat vågar jag kritisera de 

gängse riktlinjerna för lättläst för den knapphändiga informationen om muntlighet i skrift. Vi 

ska komma ihåg att i de gängse riktlinjerna för lättläst står det att drag av talspråklighet bör 

finnas i lättlästa texter, men det finns inga exempel på eller förtydningar om vilka drag av 

muntlighet som är fruktbara. Det är intressant att endast en punkt i riktlinjerna för lättläst 

handlar helt sonika om muntlighet och det är punkten om bildspråk. Jag menar inte att bildspråk, 

idiomatiska uttryck eller liknelser är lätt att förstå eller att den punkten är felaktig. Däremot 

menar jag att det finns bättre exempel på muntlighet skrift som inte behöver innebära svårare 
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text för läsaren. Några exempel på detta är: vissa ord, stavningsvarianter, indirekta talhandlingar 

och ofullständiga meningar. En liknande uppfattning om ord tycks Lundberg och Reichenberg 

ställa sig till. De skriver: ”När svårare men mer precisa ord ersätts av enklare och vanligare ord 

kan textsvårigheten i själva verket öka.” (Lundberg och Reichenberg, 2008:72). Exemplet de 

lyfter fram är ordet fågel som är lättare och vanligare än kolibri eller gås. Problemet är att ordet 

fågel öppnar upp för fler tolkningar och är mer oprecist än exempelvis kolibri och gås. Ett 

liknande fenomen har jag iakttagit i den här undersökningen. I mitt fall gällde ordet (9a) eken 

som blev (9b) trädet. Anpassningen innebär att läsarna av lättläst möter ett snävare språk – 

vilket kan innebära en snävare bild av verkligheten.  

Matsubara (2007) skriver i sin studie att den lättlästa versionen av Ondskan inte förvanskar 

eller förstör originalberättelsen. Det är troligen så att berättelsens huvudlinje kommer lika väl 

fram i den lättlästa versionen. Men vem har rätten att avgöra om berättelsen i den bearbetade 

versionen är densamma? Och hur kan den bearbetade versionen vara densamma som originalet 

när språket (och sålunda innehållet) i den är olika, om än i varierande utsträckning? Snarare 

handlar det kanske om synsätt. Väljer vi att se böcker och berättelser i stora enheter, ja då spelar 

säkerligen det ingen roll om boken är en originalversion eller om boken är lättläst. Temat är ju 

densamma. Väljer vi däremot att se till språkets och berättelsens mindre enheter och se boken 

som ett litterärt hantverk ja då kanske det finns anledning att ompröva bilden av att bearbetade 

böcker innehåller samma berättelse som i originalet.  

Om man anknyter till Gellerstam (1996:12–25) understryker han att anföringsverb är 

nödvändigt för att läsaren ska veta vem som säger vad. I den lättlästa versionen används 

anföringsverb ofta, så pass ofta att jag ibland upplever antalet anföringsverb lite väl tilltaget. 

Läsflytet hindras av ett stundtals hackigt sätt att använda anföringsverb på.  

7.2.1 Didaktisk tillämpning 

Svenskämnet vilar på två ben: kunskaper om svenska språket och kunskaper om litteratur. Ett 

av den svenska skolans övergripande kunskapsmål är att varje elev ”kan söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje” (Skolverket, 2011:9). Snart är det min tur att ge boktips till mina elever och eftersom 

alla elever är olika och läser olika, blir tipsen således olika. Ett potentiellt boktips är den 

lättlästa boken som passar väl in under ämnet svenska. 

Ett arbetsmoment om skönlitteratur i olika versioner kan absolut omfatta båda grenarna av 

svenskämnet. I min föreställda planering för en klass som läser svenska 2 ligger dock 
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tyngdpunkten på samtalet om hur berättelsen är uppbyggd. Detta understryks i skrivningarna 

om ämnets centrala innehåll: ”Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat 

och kritisk granskning av texter” Skolverket (2011:169). Jag menar att formuleringen gör det 

tänkbart att jobba med skönlitteratur och då med både originalversionen och den lättlästa 

versionen, med avseende på kontext, textkultur och textnormer. Att jobba med text betyder inte 

att eleverna förväntas producera en vetenskaplig uppsats med frågeställningar som måste 

besvaras. Att jobba med text betyder i det här fallet att eleverna får läsa och upptäcka skillnader 

mellan originalet och den lättlästa versionen: Vilken bok föredrar du och varför? Hur ser 

dialogerna ut och vad i dialogerna är svårt respektive lätt? Används slanguttryck eller 

ungdomsspråk? I så fall hur? Hur börjar och respektive avslutas böckerna och vad har strukits 

i den lättlästa? Citat från böckerna kan också användas under grammatikmomentet för att 

exemplifiera och analysera vad som har hänt på grammatiknivå. Kort sagt, den lättlästa boken 

kan användas för att lyfta fram och diskutera språkriktighetsfrågor. Det kan bli en spännande 

diskussion om sådant i böckerna som har med ordformer, meningsbyggnad, satsdelar och andra 

språkliga delar att göra. 

En annan del av arbetet med lättlästa texter i skolan kan handla om att se alternativt och 

verka normerande och tillvarata anpassade texter och läromedel. Det går till och med bredda 

begreppet lättläst och inkludera andra verktyg som e-böcker, talsyntesprogram, 

stavningskontroll, anteckningshjälpmedel. Genom ett arbetsmoment där den lättlästa texten 

eller den lättlästa boken bildar lektionsmaterialet kan jag förhoppningsvis erbjuda en bredd av 

texter där alla elever inkluderas. Fördelarna med ett sådant arbetsmoment är att samtalet kan 

handla om textanpassning utifrån typsnitt, rubriker, styckesindelning, förkortningar och andra 

delar som har med textnormer att göra.  

Till sist tänkte jag återknyta lite extra till själva grundmålsgruppen, det vill säga elever med 

särskilda behov av lättläst, och hur den här studiens resultat kan tillvaratas i 

undervisningssammanhang. Som lärare kommer jag möta elever i behov av lättläst och jag 

tvivlar inte på att lättlästa böcker fortfarande har fördelar även efter denna kritiska genomförda 

studie. Men för att bli varse böckers språkliga och innehållsmässiga skillnader tror jag eleverna 

behöver ha både originalet och den lättlästa versionen framför sig, annars är det svårt att veta 

vad man går miste om. Mitt resultat pekar på att talspråkligheten i skrift försvinner. Istället för 

att jag berättar om resultatet i min studie för mina elever är det en fördel om eleverna själva kan 

se liknande eller samma tendenser av resultat fast i ett annat material.  Här kan jag som lärare 

lägga fram dialoger från en originalbok och samma dialoger fast från en lättläst version och låta 

eleverna undersöka språket i dialogerna. Jag är inte övertygad om att elever som läser lättlästa 
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böcker behöver träna upp sin förmåga att läsa muntlighet i skrift, däremot tror jag det kan vara 

bra för dem att känna till att när vi skriver har vi möjlighet att nyttja två språkvarianter: 

talspråket och standardspråket.  

7.2.2 Några ord om resultatet utifrån metod, material och teori 

När det gäller vissa ord och uttryck har en utmaning gällt svårigheten att klassificera dessa. 

Vissa klassificeringar har varit relativt lika vilket inneburit svårigheter för mig att placera vissa 

ord under rätt klassificering. Exempel på två lika klassificeringar är standardisering av 

talspråklighet och vardagligt uttryck och ofullständig mening blir fullständig mening. I ett 

försök att tydligt kunna definiera varje klassificering har jag skrivit en kort motivering till dessa 

under metodavsnittet. Trots det är det möjligt att en annan forskare hade gjort en annan 

bedömning. 

Jag menar att undersökningsmaterialet har hög reliabilitet. Trots det anser jag att det är 

möjligt att titta på samtliga dialoger i Ondskan för att upptäcka fler anpassningar. Den här 

studien undersökte uppskattningsvis cirka hälften av dialogerna i Ondskan. Om resultatet hade 

blivit ett annat om samtliga dialoger undersöktes är jag inte säker på.   

När det gäller teorin riktlinjer för muntligheter i skrift var en hake att den inte fanns etablerad 

och sammanställd. Jag valde att utgå från tre böcker som tog upp muntlighet i skrift och 

formulerade riktlinjer för muntlighet efter vad som stod i böckerna. Det är alltså möjligt, och 

troligt, att fler punkter i riktlinjer för muntlighet i skrift hade gått att sammanställa om jag hade 

använt mig av fler böcker som tangerar ämnet.  

7.2.3 Vidare forskning 

Temat för denna uppsats är lättläst text och dess språkliga anpassningar. Mer precist handlar 

uppsatsen om dialoger i skönlitteratur. Den här undersökningen kan ses som en språngbräda till 

vidare forskning inom temat. För den som vill undersöka dialoger närmare skulle en möjlig 

ingång kunna vara att undersöka dialekter eller regionalt språkbruk och vad som händer med 

denna språkstil i lättlästa böcker.  

En annan tänkbar ingång är att titta på betydligt fler böcker och dialogerna i dem och utifrån 

det materialet ta reda på vilka anpassningarna är. Går det se fler eller färre huvudanpassningar?  

Vilka är anpassningstendenserna?   
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8. Sammanfattning 

Att svårläst skriftspråk blir enklare skriftspråk i lättlästa böcker är en realitet. Men att talspråk 

i skrift blir enklare skriftspråk är inte lika självklart. Inbäddat i de gängse riktlinjerna för lättläst 

finns formuleringar i stil med att det är bra med mycket dialoger och vardagliga uttryck. När 

det gäller dialoger i skönlitteratur är det ett bra exempel på hur man kan komma åt 

talspråklighet. Den här uppsatsen handlar om dialoger i en lättläst bok och hur denna har 

anpassats och förändrats i jämförelse med originaltexten. Med språket menas en avgränsad del, 

nämligen talspråklighet i skrift. Jag undersöker vad som händer med dialoger som bär på spår 

av talspråklighet i den lättlästa versionen. I uppsatsen försöker jag reda ut om dialoger i 

originalet med spår av muntlighet anpassas mot riktlinjerna för lättläst eller mot riktlinjer för 

muntlighet i skrift.  

För att undersöka detta använder jag två versioner av Ondskan. Antalet dialoger som ligger 

till grund för undersökningen är uppemot sextio dialogpar. Undersökningsmaterialet bearbetas 

med ett komparativt och kontrastivt förhållningssätt, vilket gör att metoden kan förklaras som 

en textanalys.  

Resultatet visar att den lättlästa versionen innehåller åtta huvudanpassningar. Dessa är 1) 

Byte av ord eller numerus, 2) Standardisering av talspråklighet och vardagliga uttryck, 3) Ord 

får annan stavning, 4) Ofullständig mening blir fullständig mening, 5) Tillägg av information, 

6) Ändring av talhandling, 7) Byte av anföringsverb, 8) Förenkling av idiomatiska uttryck. 

Inom vissa huvudanpassningar finns underanpassningar. Dessa underanpassningar bör förstås 

som olika tendenser inom varje huvudanpassning. Resultat visar också att dialoger med spår av 

talspråklighet försvinner i den lättlästa versionen. Dessutom visar resultatet att vissa 

anpassningar inte står att läsa om i riktlinjerna för lättläst och kan därför sägas vara överflödiga 

justeringar. I uppsatsens avslutande del diskuterar jag vilka fördelar som finns med 

talspråklighet i skrift.  
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Bilaga 1 – analysschema 

 
Blå Byte av ord eller numerus  

Röd Standardisering av talspråk eller vardagligt uttryck 

Grön Ord får annan stavning 

Lila Strukna huvudsatser, bisatser eller fraser (typ 9, undersöks ej) 

Fetmarkerad Ofullständiga meningar blir fullständiga meningar  

Kursiverat Tillägg av information 

Understruket Ändring av talhandling  

Grå  Ändring av anföringsverb  

VERSALER  Förenkling av idiomatiska uttryck eller liknelser  
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Bilaga 2 – Undersökta dialoger båda versionerna av Ondskan 
 

 

Original    Lättläst 

 
Jaha, sa farsan muntert, idag tar vi borsten och 

tjugofem rapp. 

I dag blir det tjugofem rapp med skohornet, sade 

farsan.  

Det var ena vidriga sorgkanter du har under 

naglarna. Och vid matbordet! Det blir fem rapps 

tillägg, sa farsan. 

Vilka smutsiga naglar du har, sade farsan 

plötsligt. Då får du fem rapp till.  

Dra ner byxorna och böj dej fram, sa farsan 

mekaniskt och grep efter klädesborsten.  

Dra ner byxorna och böj dig framåt, sade han. 

Vänner igen? Frågade farsan och sträckte fram 

sin hand.  

Är vi vänner igen? Frågade farsan. 

Vänner igen, sa han och log. Ja, vi är vänner igen, sade Erik och log. 

s. 5-7    s.5-7 

 

(5 dialoger) 

 

Knäpp ner byxorna, sa farsan tonlöst.  Knäpp upp och dra ner byxorna, sade farsan.  

Jag såg att det var du, far. Jag satt uppe i eken vid 

gungorna och såg hur du gick fram till Romulus 

och Remus.  

Far, jag såg att det var du, sade Erik. Jag satt uppe 

i trädet vid gungorna.   

Knäpp ner byxorna, sa farsan med tänderna hårt 

sammanpressade.  

Knäpp upp och dra ner byxorna, sade han med 

ett väsande ljud.  

s.36    s.17   

(3 dialoger) 

Om du klipper till så ska du få ångra dej varenda 

lektion terminen ut, sa Erik. 

Om du slår mig kommer du att få ångra dig, sade 

han.   

Hotar du mej, flämtade mannen med det 

getliknande skägget.  

Hotar du mig? Frågade han.  

Du tror att du kan få som du vill om du slåss med 

pekpinnar och linjaler, sa han – fortfarande duade 

han mannen – men då ska du få se hur omöjligt 

det blir att ibland. Du ser ut som get egentligen, 

du kallas för Skruven men från och med nu kallas 

du Geten.  

Du ska inte tro att du kan få din vilja fram genom 

att slåss med pekpinnen, sade han.  

Du ser ut som en get och från och med nu kallas 

du Geten. 

s.38    s.18-19   

(3 dialoger) 
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Sätt dej, vi har en viktig sak vi måste tala om du 

och jag, sa hon plötsligt utan att vända sig om och 

med så svag röst att han för ett ögonblick 

inbillade sig att han inte hört henne säga något 

alls.  

Sätt dig, sade hon. Vi har en viktig sak att prata 

om.  

 

Jag vet, sa hon lågt, jag vet redan allting.  Jag vet redan allting, sade hon.  

Jag antar att du röker, sa hon.  Jag antar att du röker, sade hon.  

Det är så mycket jag borde ha gjort för dej, Erik, 

och jag vet inte om du kan förlåta mej. Men dom 

här två åren fram till gymnasiet ska vi i alla fall 

klara av. Jag ville inte säga någonting till dej 

förrän allt var klart men…nu är det i alla fall klart. 

Du ska resa din väg med ett tåg som går om två 

timmar och börja i en ny skola. Allt kommer att 

ordna sig ska du se. Allt kommer att ordna sig.  

Jag borde ha gjort så mycket för dig, sade mor. 

Jag har inte tagit hand om dig på ett bra sätt, och 

jag vet inte om du kan förlåta mig. Men det här 

sista året du har kvar i skolan fram till gymnasiet 

ska vi klara av. Jag har sett till så att du ska få gå 

i en annan skola. Den ligger tio mil härifrån. Det 

är ett internat. Du ska bo på skolan. Du ska resa 

med ett tåg som går om två timmar. Allt kommer 

att ordna sig ska du se. Allt kommer att ordna sig.  

s. 53 – 54     s.23-24  

(4 dialoger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original Lättläst Kommentar 

Hej, sa han, man kan köra några 

längder va?  

Hej, sade Erik. Jag tänkte 

simma några längder.  

  

”Köra några rader”, härmade 

den störste av dom. Du är ny här 

va? 

Jaså, det tänkte du sade den 

största av killarna. Du är ny här, 

va?  

 

Jaa, jag kom idag.  Ja, jag kom i dag, svarade Erik.  

Ja det hindrar inte att du måste 

lära dej våra regler här. På 

kvällarna är simhallen bara till 

för fjärderingare, 

rådsmedlemmar och skollaget, 

så stick va! 

Vi har vissa regler, sade killen. 

Det är bara skollaget och 

medlemmar av elevrådet som 

får vara i simhallen på 

kvällarna. Så stick va!  
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Vad ska man göra för tid på 50 

meter fritt för att vara med i 

skollaget? Frågade han (det 

andra alternativet att ta sig ur 

knipan hade lett till just det som 

inte fick hända) 

Vad ska man göra för tid på 50 

meter fritt för att få vara med i 

skollaget? Frågade han.  

 

Gör du det under 31 sekunder?  Gör du det under 31 sekunder? 

Frågade samma kille 

 

Om du har ett tidtagarur ska jag 

göra under 29 sekunder. 

Jadå, svarade Erik. Jag gör det 

på 29 sekunder.  

 

Okey, sa den störste, jag har en 

klocka här. Skolrekordet är 

29,6. 

Okej, sade den störste av dem. 

Jag har en klocka här. 

Skolrekordet är 29,6.  

 

s.61-62   s. 30-31   

(8 dialoger) 

 

 

 

 

 

 

Original Lättläst Kommentar 

Ja, svarade Erik, det hela är i sak 

en riktig beskrivning.  

Ja, svarade Erik, det är en 

riktig beskrivning.  

 

 

 

 

 

Stå ordentligt! Röt Bernhard. Stå ordentligt! Röt Bernhard  

Jag står på så sätt som jag finner 

bekvämt, det kan knappast ha 

någon betydelse för 

rättegången, svarade Erik. 

Jag står på det sätt som jag 

tycker är bekvämt, sade Erik. 

 

Du käftar inte inför rådet, fattar 

du vet va! Rådet dömer dej till 

en lördagsöndags straffarbete 

för käft inför rådet. Vill 

sekreteraren notera domen.  

Du ska inte käfta inför rådet, 

fattar du det! Skrek 

Bernhard. Du får en helgs 

straffarbete för käft inför 

rådet. Nu kommer vi till det 

som du egentligen ska dömas 
för. Varför vägrade du lyda 

order från en gymnasist? Du 

vet väl att elever från 

realskolan måste lyda order?  

 

Jaha, sa Bernhard, det var det. 

Men vad har du att säga till ditt 

försvar angående vägran att 

lyda order från fjärderingare? 

Visste du inte att 

realskoleeleverna måste lyda 

order?  

(Motsvarande dialog är 

inskriven i dialogen ovan.) 
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Jo jag har fått den saken 

förklarad, det visste jag. Men 

jag ville inte borsta skorna 

därför att von Schenken bara 

hittade på det där för att göra sig 

lustig över mej. Du skulle inte 

heller putsa mina skor om jag la 

upp en hög med leriga 

fotbollsdojor och hotade med 

stryk om du inte putsade dom 

som barnarsel. 

Jag hade ingen lust att putsa 

hans leriga skor, svarade 

Erik. 

 

Nähä, sa Bernhard. Du har alltså 

begått ett insubordinationsbrott 

av enkelt typ och uppträtt 

käftigt inför rådet. Rådet dömer 

dej därför till sammanlagt två 

lördagsöndagar och uppmanar 

dej att TA DEJ I KRAGEN så 

att vi slipper se dej här i 

fortsättningen. För i 

fortsättningen tänker du väl 

lyda order?  

Rådet dömer dig till två 

helgers arrest, sade Bernhard. 

Jag hoppas att vi slipper se 

dig här fler gånger. I 

FORTSÄTTNINGEN 

TÄNKER DU VÄL LYDA 

ORDER?  

 

 

 

 

 

 

 

Nej, inte från fjärderingare. 

Från rådisar måste man lyda 

order annars blir man tydligen 

relegerad. Men ni kan ge fan på 

att jag inte kommer putsa von 

Schenkens skor. 

Erik ruskade på huvudet.  

Nej inte vilka order som 

helst, sade han. Ni kan i alla 

fall ge er fan på att jag inte 

tänker putsa von Schenkens 

skor.  

 

Det är andra gången du 

uppträder med ovårdat språk 

inför rådet. Rådet dömer dej 

därför till en lördagsöndag 

arrest för käft inför rådet. Vi 

kräver också att du ber om 

ursäkt. 

Du svär och använder ett 

ovårdat språk inför rådet, 

sade Bernhard till sist. Det 

blir ytterligare en helgs arrest 

för käft inför rådet. Vi kräver 

också att du ber om ursäkt.  

 

Nej Nej det tänker jag inte göra 
sade Erik.  

 

 

s. 76-77   s.36-38   

(9 dialoger) 

on du inta putsade dom som barnarsel s.76 ( i de fall där det har varit uppenbart att tryckfelsnisse har 

förekommit har jag tagit friheten att korrigerat meningarna efter vad som är rätt av döma i 

sammanhanget. 

Knör du också va din lilla 

käftiga jävel, sa en av dem.  

Sluta knuffas, din lilla käftiga 

jävel! Sade den ene 

gymnasisten. 

 

Nej, sa han, det var ju ni som 

knuffade mej.  

Det var ju ni som knuffade mig, 

svarade Erik.  

 

Be om ursäkt, sa den andre.  Be om ursäkt! Sade den andre.   

Eftersom det var ni som 

knuffade mej är det ni som ska 

Det tänker jag inte göra, sade 

Erik. 
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be om ursäkt ifall nån ska göra 

det, svarade han och låtsades att 

göra en ansats att tränga sig 

förbi för att gå vidare upp mot 

matsalen. En av dem tog 

honom i armen men måttade 

lustigt nog inget slag. Av den 

spända tystnaden runt omkring 

framgick att något ändå var i 

görningen.  

Då kan du betrakta dej som 

utmanad. Vi ses i rutan klockan 

åtta, prick en timme efter 

middagen, sa den längste av 

dem.  

Då utmanar vi dig. Vi ses i 

rutan klockan åtta. Är det 

uppfattat lilla råttan? Klockan 

åtta träffas vi tre i rutan. 

 

Visst, sa Erik och trängde sig 

vidare uppför trappan in i 

matsalen och bort till sin plats 

längst ner vid tredje bordet.  

Visst, sade Erik och gick 

uppför trappan mot matsalen.  

 

Lärarna ingrep aldrig heller, 

med andra ord? 

Försöker aldrig lärarna stoppa 

slagsmålen? Frågade Erik 

 

Vad skulle jag göra da? Vad 

skulle du göra själv? 

Jag är trött på att slåss, sade 

han. På min gamla skola slogs 

jag alldeles för mycket. Jag 

hade hoppats att jag skulle 

slippa slåss här på Stjärnsberg. 
Jag är inte rädd för att få stryk. 

Men jag är rädd för att behöva 

börja slåss igen, att tvingas in i 
det ena slagsmålet efter det 

andra. Vad ska jag göra Pierre? 

Vad skulle du ha gjort?  

 

Jag skulle gå dit och förlora och 

bli utskrattad och 

förhoppningsvis slippa ifrån 

efter det. Dom tar inte dit en 

kille två gånger i rad.  

Jag skulle gå till rutan och 

förlora, sade Pierre. Jag skulle 

försöka få det gjort så snabbt 

som möjligt och strunta i om 

jag blev utskrattad.  

 

Nej men det är en sak du inte 

vet, nånting du inte kan veta. 

Förlorar jag SÅ SER JAG UT  

SOM FAN och det är inte mer 

med det. Jag vet bara säkert att 

jag inte kommer att krypa ut 

därifrån, det är det enda jag vet. 

Men vinner jag så kan jag göra 

det på ett sätt så att dom aldrig 

tar dit mej igen.  

Det är inte min stil, sade han. 

Jag tänker inte ge upp i förväg. 

Jag tror jag har en chans att 

vinna.  

 

Jag vill att du ska komma och 

se på, Pierre.  

Jag vill att du ska komma till 

rutan och se på, sade han.  

 

Det vill jag inte. Nej, det vill jag inte, sade 

Pierre. 

 

Därför att du är rädd för att jag 

ska förlora.  

Är du rädd för att jag ska 

förlora? Frågade Erik. 
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Jag kanske förlorar, Pierre, men 

jag vill i alla fall att du ska 

komma för att jag vill veta att 

det åtminstone finns en enda 

jävel där ute som håller på mej. 

Förstår du?  

 

 

Du är min enda vän här, du är 

den enda kanske på hela 

plugget som vill att jag ska 

vinna. Lova mej att du 

kommer, lova det. 

Jag kanske förlorar, sade Erik, 

men jag vill i alla fall att du ska 

komma och titta. Då vet jag att 

det åtminstone finns en person 

i publiken som vill att jag ska 

vinna. Du är min enda vän här 

på skolan. Lova mig att du 

kommer.  

 

Jag lovar. Ja, jag lovar, sade Pierre.   

Vi ses där om en kvart. Jag ska 

gå en sväng för att koncentrera 

mej lite. Hej så länge. 

Jag ska ta en promenad, sade 

han. Vi ses vid rutan om en 

kvart. 

 

s. 85-89   s. 40-42   

(16 dialoger) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jag dubbar er härmed till 

straffprefekter, fortsatte 

klubbmästaren och slog med 

silverstaven över deras axlar, och 

jag uppmanar er att göra ett gott 

uppfostringsjobb i sann 

Stjärnbergsanda. När jag lämnar 

rutan får ingen komma in i den 

och fajten pågår tills endera sidan 

kryper ut på sina knän. Fajten 

kan börja!  

När jag lämnar rutan får ingen 

annan komma in i den, sade 

rådisen. Kampen pågår tills 

den som förlorar kryper ut på 

sina knän. Kampen kan börja!  

 

Vänta ett tag, sa han, jag har 

alltså rätt att få en 

regelupplysning från 

klubbmästaren innan vi börjar, 

det är väl okey?  

Får jag alltså slå dom här killarna 

ända tills dom kryper ut båda två 

eller räcker det med att en av 

dom kryper ut? Frågade han.  

Vänta lite! Sade Erik plötsligt 

och vände sig till rådisen. Jag 

vill fråga om reglerna. Ska jag 

slå de här killarna tills båda 

kryper ut eller räcker det om en 

av dem kryper ut?  

 

Alltså.. antingen pågår fajten tills 

du kryper ut eller också ända tills 

båda straffprefekterna har gjort 

det. 

Alltså.. antingen pågår kampen 

tills du kryper ut eller tills båda 

bestraffarna gör det, sade han 

till sist.  
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Bra, då har jag bara en fråga till, 

fortsatte Erik, och sänkte sen 

rösten undan för undan för att få 

fram en absolut tystnad bland 

åskådarna.  

Får jag skada dem hur mycket 

som helst? Bryta en arm eller slå 

av ett näsben till exempel?  

Bra, då har jag bara en fråga 

till, sade Erik. Får jag skada 

dem hur mycket som helst? Får 

jag till exempel bryta en arm 

eller slå av ett näsben? 

 

Du där med näsan. Jag ska slå av 

näsan för dej ungefär mitt på. Du 

kan räkna med en förstörd skjorta 

och brallor förutom att du snart 

måste iväg i en taxi till sjukhus.  

Jag tänker slå av ditt näsben, 

sade han. Du kommer hamna 

på sjukhus. Dina kläder 

kommer att bli förstörda av allt 

blod. 

  

Och du där tjockis är du 

högerhänt eller vänsterhänt? 

Hör du, tjockis! Är du 

vänsterhänt eller högerhänt? 

Frågade han. 

 

Högerhänt, svarade 

straffprefekten med precis den 

växande osäkerheten i rösten 

som måste till.  

Högerhänt, svarade killen med 

osäker röst.  

 

Bra. Då ska jag bryta din vänstra 

arm rakt av vid armbågsleden. 

Har ni förstått vad jag säger?  

Då ska jag bryta av din vänstra 

arm vid armbågen, sade Erik 

 

Vi sa ju näsan, var det inte det jag 

lovade dej, sa han tillräckligt 

högt för att det skulle höras 

längst upp till sista 

realskoleåskådare. 

Det var ju inte munnen utan 

näsan jag skulle slå sönder, 

sade Erik.  

 

Det är bra att du redan är på knä. 

Nu vill jag att du ska krypa ut 

härifrån innan något ännu värre 

händer. 

Nu ska du krypa ut ur rutan 

innan något ännu värre händer, 

sade Erik.  

 

Kryp! Hörde du inte att du skulle 

krypa!  

Kryp ut innan jag bryter av din 

arm, skrek Erik 

 

Jaha, sa Erik med SPELAD 

LENHET, då var det din tur. Det 

var armen som skulle av vid 

vänster armbågsled, sa vi inte 

det? 

 

 
 

Det kommer att göra ont, så ont 

att du inte ens kan göra en 

föreställningen om det. Du 

kommer att tjuta som en gris, 

hela skolan kommer att höra det 

och tro att vi har grisslakt här. Du 

fattar kanske inte hur ont det 

kommer att göra?  

Ja, nu är det din tur, sade Erik 

och LOG. Det var din vänstra 

arm jag skulle bryta av. Det 

kommer att göra ont. Du 

kommer att tjuta som en gris. 

Du fattar nog inte hur ont det 

kommer att göra. Du kommer 
att svimma av smärtan.  

 

(Motsvarande dialog i LL är 

dialogen ovan. ) 

 

Men du ska få en chans, en sista 

chans. Vill du ha det? 

Lägg dej ner på knä och kryp ut 

innan jag räknat till.. 

Du får en chans, sade Erik. Jag 

ska inte skada dig om du 

genast lägger dig på knä och 

kryper ut ur rutan. Du ska vara 

. 
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Innan jag räknat till tio. Du ska 

vara ute innan tio och det är din 

absolut sista chans. Har du 

förstått vad jag säger?   

ute innan jag har hunnit räkna 

till tio. Det är din absolut sista 

chans.  

s. 91-96   s.43-47   

(13 dialoger) 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Alla punkter i riktlinjer för lättläst  

 

Kriterier för lättläst enligt Lundberg och Reichenberg (2008:8): 

▪ Är inte särskilt långa 

▪ Har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

▪ Innehåller omväxlande korta och långa meningar 

▪ Innehåller ord som får meningar att hänga ihop 

▪ Undviker långa substantiv 

▪ Undviker främmande ord 

▪ Innehåller tydligt förklarande orsakssamband 

▪ Undviker passiv form 

▪ Undviker abstrakta begrepp 

▪ Använder praktiska exempel 

 

Kriterier för lättläst enligt Lättlästutredningen (2013:58, s.36–37):  

 
▪ Innehållet ska ta hänsyn till läsarens förutsättningar och förkunskaper, att ha svårt att 

läsa medför ofta bristfälliga förkunskaper i ett ämne.  

▪ I en lättläst text måste det finnas en logisk tanke, tidsföljd, eller känsla som binder 

samman texten. 

▪ Det underlättar om den som skriver berättar på ett personligt sätt så att texten får en 

tydlig avsändare med egen röst.  

▪ Språket i lättlästa texter ska ha konkreta och vardagliga uttryck. 

▪ Bildspråk och metaforer kan missuppfattas.  

▪ Om krångliga ord och uttryck förekommer så ska det finnas en förklaring eller ett 

sammanhang som underlättar förståelsen.  

▪ Meningarna ska vara enkla med få bisatser.  

▪ Det är viktigt att text och bild överensstämmer och inte motsäger varandra. Illustrationer kan 

förklara och förtydliga eller skapa välbehövliga pauser i en text.  

▪ Den grafiska formen ska underlätta för att läsaren att ta sig genom texten. Det innebär att 

typsnitt, storlek på bokstäverna, mellanrum mellan raderna och radbrytning ska väljas med 

tanke på läsarens förutsättningar. 
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Kriterier för lättläst enligt Ahlén m.fl. (2003:192–193):  

 

▪ Stilstorleken – gärna en stor tydlig stil.  

▪ Radavståndet – gärna dubbelt radavstånd. 

▪ Textmassans uppdelning – tydlig kapitelindelning, illustrationer, luftig sidlayout, marginaler, 

frassättning. 

▪ Textmassans omfång – korta kapitel, genomtänkt kapitelindelning. 

▪ Meningarna – inga långa krångliga meningar utan huvudsatser med få bisatser. 

▪ Bildmaterialet – många illustrationer. Man diskuterar om teckningar eller foton är bäst. 

▪ Ordvalet – korta och enkla ord; en läsbarhetsgräns anses gå vid 6–7 bokstäver. 

▪ Abstrakta ord och nya begrepp – förklaras bäst i sitt textsammanhang. 

▪ Innehållet bör vara intresseväckande för åldersgruppen 

▪ Antalet personer – endast ett mindre antal. 

▪ Handlingen – rak handling och gärna mycket dialog. 

▪ Fängslande ämne – man vill gärna känna igen sig eller läsa om ett faktaområde som 

intresserar.  
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