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Sammanfattning 
PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna 

tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn 

läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse 

för läsning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur PAX-böckerna utifrån språklig 

uppbyggnad, dramaturgi och illustrationer kan skapa motivation till läsning och stödja 

läsaren under läsning. 

 

Vi studerar tre utvalda böcker i PAX-serien: Nidstången, Mylingen och Näcken. PAX-

böckerna innehåller spänning, allvar och humor. Genren är urban fantasy med inslag 

från den nordiska mytologin. Karaktärerna är trovärdiga och möter både vardagliga och 

övernaturliga problem och utmaningar. Romanerna är riktiga bladvändare med 

autentiskt språk, häftiga serieliknande illustrationer och korta kapitel som avslutas med 

spännande cliffhangers. Resultat och analys visar att texten är lättläst och att det finns 

många strukturer i text och bild som motsvarar vad tidigare forskning visar är stödjande 

och motiverande faktorer för läsaren. Vidare diskuteras vilken roll skönlitteratur kan 

spela i undervisningspraktiken både för elevers personliga och kunskapsmässiga 

utveckling. 
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1. Inledning 
Urban fantasy-serien PAX lockar många barn till läsning i en tid då intresset för läsning 

sjunker och böcker konkurrerar med nya medier. Pax-serien har uppmärksammats bland 

annat eftersom den även fångar de ovilliga och ovana läsarna. Detta väckte vår 

nyfikenhet och skapade ett intresse av att undersöka vad i böckerna som fångar läsarna 

och vad som motiverar dem att läsa vidare.  

 

PAX-seriens huvudpersoner är bröderna Alrik och Viggo som placerats i en fosterfamilj 

i Mariefred. I Mariefred finns ett hemligt magiskt bibliotek som det snabbt uppdagas att 

bröderna har i uppgift att beskydda. De möter monster och väsen hämtade ur den 

fornnordiska mytologin samtidigt som de kämpar med vardagliga problem. PAX-serien 

är skriven av Ingela Korsell som är grundskollärare och forskare i pedagogik med 

inriktning läs- och skrivutveckling samt Åsa Larsson som är en framgångsrik författare 

av spänningslitteratur för vuxna. Böckernas illustratör Henrik Jonsson är en 

framgångsrik serietecknare som bland annat tecknat actionserien Batman. 

 

Pax-serien har uppmärksammats i media. I en artikel i Sydsvenskan (Anderberg Strollo 

2016) diskuteras hur motivation till att läsa är en avgörande faktor för om barn väljer att 

läsa eller inte. Det krävs mer än nyttoargument för att få barn att läsa och PAX-serien 

kan genom sin smarta utformning fungera som en inkörsport till läsning menar 

skribenten Anderberg Strollo (2016).  

 

I en artikel i finska Hufvudstadsbladet (Svartström 2016) beskrivs böckerna som 

slukarböcker för mellanåldern 9–12 år. En tänkbar förklaring till att barnen fastnar för 

böckerna är kombinationen av socialrealism och fantasy. I artikeln intervjuas författarna 

Larsson och Korsell och de uttrycker att ambitionen är att få barn i mellanåldern att 

uppleva läsmiraklet när man fastnar i en bok. Korsell uttrycker att i denna ålder är barn 

ännu öppna och kan gå in i fantasivärldar. Författarna rådfrågar elever i böckernas 

målgrupp innan böckerna publiceras. Eleverna läser manus, kommenterar intrig och 

språk samt kommer med förslag till ändringar. Larsson och Korsell beskriver också att 

PAX-serien är utformad som en tv-serie där alla böcker kan ses som avsnitt av en större 

helhet (Svartström 2016). 

 

I Dagens Nyheter (Olsson 2017) berättar Larsson och Korsell i en intervju att de har 

noterat att det inte finns så många böcker riktade till pojkar i mellanstadieåldern. 

Övervägande delen av böcker för denna åldersgrupp har flickor som huvudpersoner 

vilket inte alltid tilltalar pojkarna menar Ingela Korsell och lutar sig mot statistik från 

Svenska barnboksinstitutet, SBI. Larsson förklarar att det finns ett glapp av böcker på 

läsnivån mellan Martin Widmarks LasseMaja-böcker och J. K. Rowlings romaner om 

Harry Potter, där det ena alternativet är för lätt och det andra för svårt. Författarna 

funderade kring detta och diskuterade barns sjunkande läsförståelse och hur den 

optimala boken för mellanålderns läsare skulle kunna se ut. Bokens form var en central 

fråga. Lättlästhet, korta kapitel som avslutas med spännande cliffhangers och allvar 

blandat med humor förekom i diskussionerna. En annan aspekt var att den språkliga 
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formen skulle hållas lättillgänglig utan att tilltalet skulle vara för enkelt. Korsell 

uttrycker det som att ”Man är inte dum bara för att man har svårt att läsa” (Olsson 

2017). 

 

PAX finns representerad på och diskuteras i sociala medier som till exempel Facebook 

och Instagram under namnet PAX Series. Där lägger författarna ut bonusmaterial kring 

böckerna och kommunicerar med läsarna. Det finns även kortfilmer baserade på 

böckerna som PAX-läsare har skapat och lagt ut på YouTube (Hagby Film u.å.). 

Bokserien är omtalad på ett flertal lärarforum och lyfts ofta fram som lästips. Till den 

första delen av PAX-serien, Nidstången, finns en lärarhandledning att ladda ner från 

förlaget Bonnier Carlsens hemsida. Lärarhandledningen innehåller tips och idéer till hur 

lärare med ett didaktiskt perspektiv kan undervisa utifrån boken.  

 

Uppsatsens disposition ser ut som följer. Först presenteras syftet med studien och de 

frågeställningar vi ämnar undersöka. Därefter redovisas en bakgrund om läsning och 

skönlitteraturens roll i skolan, vad PAX-böckerna handlar om och några punkter ur 

lärarhandledningen. Sedan följer en presentation av tidigare forskning om motivation, 

hur text och bild kan samspela samt hur textuella strukturer kan stödja läsaren. Avsnittet 

avslutas med en kort presentation av fantasygenren och dess möjligheter. Därefter följer 

ett avsnitt om teori och metod som även innehåller begreppsdefinitioner. Efter detta 

redovisas undersökningens resultat och analys. Uppsatsen avslutas med en vidare 

diskussion utifrån undersökningens syfte kopplat till resultat- och analysdelen följt av 

slutsatser, slutord och idéer till vidare forskning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur PAX-böckerna utifrån språklig uppbyggnad, dramaturgi och 

illustrationer kan skapa motivation till läsning och stödja läsaren under läsning. Denna 

undersökning av PAX kan bidra med kunskap om hur lärare didaktiskt kan tänka kring 

faktorer som har betydelse för om en skönlitterär bok har förutsättningar att fånga elever 

utifrån deras läsförmåga och intresse. Fokus ligger på barns egen läsning och vi är 

intresserade av hur lärare kan använda skönlitteratur och barns läsupplevelser i 

undervisningspraktiken med PAX-serien som exempel. Skönlitteratur kan vara ett 

medel för att öka barns läskompetens och stödja deras läsutveckling. Att läsa 

skönlitteratur har ett värde i sig som även kan leda till att barn utvecklar sin fantasi. 

Undersökningen ämnar besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur stödjer PAX-böckernas form och struktur läsaren under läsning? 

 

• Vilka motivationshöjande faktorer finns i böckerna?  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis att barns läsförståelse sjunker vilket är ett 

problem för såväl den enskilda individen som ur ett samhällsperspektiv. Sedan lyfts hur 

skönlitteratur används och vilken roll den spelar i undervisningspraktiken. Därefter 

följer en kort beskrivning av PAX-serien följt av punkter ur den lärarhandledning som 

finns. 

2.1 Den viktiga läsningen 

Att läsning är viktigt är forskare och språkutvecklare samstämmiga kring. I 

syftesbeskrivningen i ämnet svenska i Lgr-11 anges att elever ska stimuleras att läsa och 

skriva genom undervisningen (Skolverket 2016, s. 247). Läsundersökningar visar att 

både läsförståelse och intresse för läsning sjunker bland grundskoleelever.  

 

PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, är en internationell 

läsundersökning som genomförs vart femte år i årskurs 4. I PIRLS mäts läsförmåga 

utifrån tre aspekter: förståelseprocesser, avsikter med läsning samt läsvanor och 

inställning till läsning (Skolverket 2012, s. 16). De svenska resultaten från den senaste 

undersökningen 2011 visar en nedåtgående trend gällande elevernas läsförmåga och 

intresse för läsning (Skolverket 2012, s. 6–7). Skolverket konstaterar att elevernas 

inställning till läsning har betydelse för deras läsprovsresultat. Elever som är positivt 

inställda till läsning presterar bättre på läsproven men även kön och socioekonomisk 

bakgrund har betydelse för provresultaten. Flickor och andra elever med hög 

socioekonomisk bakgrund uppvisar de bästa resultaten. Flickor läser mer och bättre än 

pojkar men flickors resultat är samtidigt de som försämrats mest.  

 

PIRLS visar även att de elever som har ett högt självförtroende gällande sin läsförmåga 

presterade bättre än de som var mer osäkra (Skolverket 2012, s. 61). Antalet barn som 

läser mycket minskar och trenden gäller särskilt pojkarna (Lundberg & Herrlin 2014, s. 

20–21). Den läsning de genomför innebär ofta att läsa i dataspel, i serietidningar och att 

läsa textremsan på tv vilket inte räcker för att utveckla en god läsfärdighet. 

 

En bidragande orsak till att skönlitteratur inte har någon större betydelse för barn och 

ungdomar som läser lite kan bero på att de inte förstår vad de läser (Norberg 2003, s. 

61). Norberg lyfter fram att ovana läsare inte kan ”läsa mellan raderna, de förstår inte 

liknelser, abstrakta begrepp, symbolik eller satir och ironi” (2003, s. 61). Meningarna i 

en skönlitterär bok är dessutom längre och meningsbyggnaden är ofta mer invecklad än 

i exempelvis serietidningar och chatspråk (Norberg 2003, s. 61–62). En skönlitterär bok 

kräver en större insats av läsaren än läsning av andra medier, det går inte att klicka sig 

fram om det är tråkigt med bibehållen förståelse av innehållet. 

 

I slutbetänkandet av Litteraturutredningen (2012, s. 13) anges att ett övergripande mål i 

Sverige bör vara att alla medborgare ska utveckla en god läsfärdighet och ha tillgång till 

litteratur. För att uppnå detta föreslår Litteraturutredningen ett antal olika delmål.  Ett av 
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delmålen är att: ”Läsfärdigheten och motivationen att läsa bland barn och unga ska 

avsevärt förbättras och ha ökat mätbart jämfört med i dag, särskilt i grundskolans tidiga 

årskurser” (2012, s. 13). De menar även att barn och unga regelbundet ska ges möjlighet 

att möta skönlitteratur och sakprosa samt att medvetenheten om hur viktigt det är att 

kunna läsa och förstå det lästa ska öka bland alla samhällsgrupper 

(Litteraturutredningen 2012, s. 13). Litteraturutredningens slutbetänkande har legat till 

grund för fortbildningen Läslyftet som är en insats med intention att vända den negativa 

trenden gällande sjunkande läsförmåga och intresse för läsning.  

 

Läsning är idag en central basfärdighet och en god läsfärdighet är nödvändig för 

skolframgång, individens möjligheter till ett framgångsrikt arbetsliv och 

samhällsengagemang (Fredriksson & Taube 2012, s. 8). Det livslånga lärandet är ett 

begrepp inom skolvärlden som innebär att vi behöver lära och utvecklas hela livet 

igenom. En förutsättning för det livslånga lärandet är god läsförmåga vilket gör det till 

en nödvändig färdighet att utveckla (Fredriksson & Taube 2012, s. 9). Fridolfsson 

(2015, s. 225) menar dessutom att det finns ett tydligt samband mellan en individs läs- 

och skrivförmåga och dess självbild.  

 

Begreppet läsning innebär att förstå innehållet i en text men ordet läsning används ofta i 

en mycket vidare bemärkelse i dagligt tal påpekar Elbro (2004, s. 18). Läsfärdighet 

definieras som en produkt av avkodning och språkförståelse (Elbro 2004, s. 27–28). Om 

språkförståelsen inte fungerar blir innehållet i texten obegripligt och om avkodningen är 

bristfällig förlorar bokstäverna sin mening. Det finns ett starkt samband mellan barns 

läsinlärning och självförtroende och det är viktigt att barnen ges de verktyg, det stöd och 

den tid de behöver för att lyckas (Taube 2007, s. 79). Risken finns annars att de hamnar 

i en negativ spiral då självförtroende och lusten att lära dämpas redan under de tidiga 

skolåren (Taube, 2007 s. 82). Rosén och Gustafsson (2006, s. 32–33) lyfter att den 

förberedande lästräning eleverna mött innan skolstart har betydelse för deras 

läsutveckling och hänvisar till Stanovichs vedertagna beskrivning av Matteuseffekten. 

Matteuseffekten är ett begrepp som i stort innebär att elever som tidigt knäcker den 

alfabetiska koden hamnar i en positiv spiral med hög inlärningsmotivation medan elever 

som halkar efter riskerar att hamna i en negativ spiral. Motivation att läsa är en 

grundläggande faktor för att förbättra läskompetens (Andersson 2015, s. 23–24). 

 

När eleverna lärt sig att läsa kan den fortsatta läsundervisningen från årskurs 3 fokusera 

på att eleverna utvecklar goda lässtrategier så att de blir konstruktiva, reflekterande och 

analytiska läsare beskriver Westlund (2009, s. 196–197). Många elever behöver öka 

flytet i läsningen, problem med avkodning utgör för många elever ett hinder för att 

utveckla god läsförståelse. I denna ålder är det viktigt att alla elever utvecklar ett 

lässjälvförtroende och att ingen elev känner sig utpekad som en svag läsare vilket kan 

resultera i att eleven börja undvika lässituationer och saknar motivation att läsa. Under 

årskurs 3 finns stora skillnader mellan elevers läsutveckling och det är viktigt att svaga 

läsare får det stöd de behöver menar Westlund (2009, s. 196–197). Det är betydelsefullt 

att eleverna får upp läshastigheten och känner sig säkra i sin läsning (Fylking 2003, s 
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32–33). Mycket tid och övning krävs för att uppnå en automatiserad ordavkodning, en 

ortografisk strategi. Den här tiden kallas ofta för slukaråldern och är den period då barn 

prövar sig fram och läser olika genrer. Det viktigaste under den här perioden är att finna 

lust till läsning och att man läser mycket och regelbundet. För att få ett läsflyt och bli en 

bra läsare krävs att elever i skolan ofta får läsa fritt och självständigt (Fridolfsson 2015, 

s. 189). Läsförståelse kan alltid fördjupas, den blir aldrig automatiserad som förmågan 

att avkoda blir (Fridolfsson 2015, s. 198). 

 

Lässtrategier för att uppnå läsfärdighet är ett ämne som diskuteras av Liberg i den 

fördjupade analysen av PIRLS 2006 (Skolverket 2010, s. 15). I analysen lyfts det fram 

att en läsare behöver kunna använda flera olika förståelse- och avkodningsstrategier och 

kunna röra sig på olika plan i texter för att förstå dem på djupet. Det kan handla om att 

växlingsvis röra sig på djupet av en text till dess yta, att kunna plocka ut detaljer i text 

samt att förstå bilders budskap och andra mer abstrakta framställningar. En stark läsare 

har förmåga att tillämpa flera strategier under läsning och därmed tillgodogöra sig 

innehållet i texten. Exempel på viktiga förståelsestrategier som tas upp av Liberg i den 

fördjupade PIRLS-analysen är: 

   

• Bygga förförståelse 

• Ställa frågor till texten 

• Finna enskilda detaljer i texten 

• Identifiera huvudbudskapet 

• Sammanfatta innehållet 

• Se temporala samband och orsakssamband    

• Dra slutsatser och generalisera 

• Knyta an till egna erfarenheter och förkunskaper 

• Göra förutsägelser om vad som ska komma härnäst 

• Associera till andra texter 

• Kritiskt granska textens form och innehåll 

• Förstå̊ att man inte förstår 

    (Skolverket 2010, s. 15–16) 

 

Dessa punkter har i flera forskningssammanhang påvisats vara betydelsefulla för 

läsarens förmåga att utveckla läsfärdighet (Skolverket 2010, s. 15). Att kunna använda 

lässtrategier för att förstå och tolka texter är ett kunskapskrav i svenska i årskurs 3 

(Skolverket 2016, s. 252). Vad dessa lässtrategier innebär utvecklas dock inte i 

styrdokumenten men begreppet innefattar de mentala aktiviteter som kompetenta läsare 

använder för att förstå innehållet i en text (Boglind & Nordenstam 2016, s. 185).  

 

Keene och Zimmerman (2003) argumenterar för hur lärare didaktiskt kan undervisa om 

läsförståelsestrategier utifrån skönlitteratur. De menar att förståelse är en social process 

och poängterar vikten av att läraren fungerar som en förebild för eleverna genom att 

modellera och visa hur hen använder sig av olika tankemosaiker, strategier, under 

läsning för att förstå och ta till sig det lästa. En av strategierna innebär att kunna göra 

olika typer av textkopplingar för att skapa sig en förståelse om berättelsens innehåll. Det 

handlar om att göra kopplingar mellan: texten och sig själv, texten och andra texter, 

texten till världen och texten till författaren (Keene & Zimmerman 2003, s. 70–79).   
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2.2 Den självständiga läsningen 

Forskarna och författarna som omnämns i detta avsnitt använder olika begrepp för den 

självständiga läsningen i skolan men samtliga avser när eleven läser på egen hand. 

Målet med att barn ska läsa själva är mångfacetterat. I svenskämnets syftesbeskrivning i 

Lgr-11 står det bland annat att i ”mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2016, s. 247). Det handlar 

bland annat om färdighetsträning och språkutveckling men även om själva 

läsupplevelsen i sig som kan stimulera barns tänkande och fantasi.  

 

I en metaanalys av 99 studier som hänvisas till i en rapport från Statens kulturråd 

(Andersson 2015, s. 23) bekräftas att barn som läser mycket utvecklar sin läsförmåga 

vilket medför att de läser mer och därmed hamnar i en uppåtgående spiral. Däremot 

konstateras att den fria läsningen ofta ställs mot läsundervisningen i skolan och att 

skolan främst har fokuserat på formell färdighetsträning (Andersson 2015, s. 20). 

Kulturrådet har i rapporten sammanställt nationell och internationell kunskap på det 

läsfrämjande området med intentionen att locka fler till läsning. Att få elever 

intresserade av och utveckla nyfikenhet för skönlitteratur är en viktig intention med den 

fria och självständiga läsningen i skolan (Fridolfsson 2015, s. 189). Andra positiva 

effekter av den självständiga läsningen är utveckling av språklig förmåga som 

inkluderar ökat ordförråd, ökad kunskap om grammatik och meningsbyggnad och 

erfarenheter av hur berättelser byggs upp.  

 

Ewald (2007, s. 372–373) har följt ett antal mellanstadieklasser under tre år och studerat 

hur lärare arbetar med skönlitterär läsning. Resultaten visar bland annat att en del elever 

inte hinner läsa i skolan eftersom den självständiga läsningen är något man gör när 

andra uppgifter är utförda. De svagare läsarna undviker läsning i den mån de kan och 

klyftan mellan svaga och starka läsare tenderar att öka. Ewald konstaterar att didaktisk 

medveten litteraturundervisning är ovanligt i de undersökta klasserna. Fri läsning utan 

uppföljning stödjer inte läsutvecklingen (Westlund 2015, s. 83). Westlund hänvisar till 

Hatties slutsatser om tyst läsning som visar att lärares undervisning i litteratur ger elever 

bäst stöd i deras läsutveckling, att de bara kommer i kontakt med mycket litteratur ger 

ingen effekt. Elever som inte tycker om att läsa, som har problem med läsningen eller 

saknar motivation att läsa på egen hand, gynnas inte av att få mycket tid till tyst 

läsning.   

 

Barn bör läsa cirka 30 minuter per dag och skickliga lärare undervisar om lässtrategier 

till exempel genom att eleverna efter läsning kort berättar det viktigaste i bokens 

handling för sin bänkgranne (Westlund 2015, s. 83). Den tysta läsningen måste 

kombineras med undervisning i läsförståelsestrategier. På Nya Zeeland används två 

sorters tyst läsning, självständig tyst läsning och vägledd tyst läsning (Westlund 2009, s. 

110). Eleverna väljer själva bok för den självständiga tysta läsningen och läraren 

fungerar som en läsförebild genom att själv läsa. Ingen uppföljning sker i samband med 

läsningen. I den vägledda tysta läsningen läses en och samma bok av både elever och 



 

10 

 

lärare, antingen i helklass eller i mindre grupper, och texten diskuteras med jämna 

mellanrum. De olika läsförståelsestrategier eleverna använder under läsning är i fokus 

för diskussionerna (Westlund 2009, s. 110).  

 

Även Chambers (2011, s. 42–45) argumenterar för att lärare bör agera läsförebild för att 

poängtera att läsning är en viktig aktivitet och att lärare med andra ord inte ska passa på 

att göra andra saker under lästiden. Lästiden eleverna ges bör vara sammanhängande 

och ostörd då detta är viktiga förutsättningar för en god läsmiljö. Lästiden är en faktor 

som är betydelsefull för att barnen ska utvecklas till goda läsare. Andra viktiga faktorer 

som skapar god läsmiljö är högläsning, ett genomtänkt urval av böcker och lärarledda 

boksamtal om de böcker eleverna har läst. Läsandets cirkel är ett begrepp Chambers 

myntat som pekar på att flera faktorer samverkar under läsprocessen (2011, s. 15). 

Läraren finns i mitten av cirkeln och har ett stort ansvar att skapa rätt förutsättningar för 

att intresset för läsning ska infinna sig, att ge utrymme för både högläsning och tyst 

läsning samt genom organiserade textsamtal ge eleven utrymme för reaktioner på det 

lästa. Att följa upp den fria läsningen kan vara svårt att organisera när eleverna läser 

olika böcker (Fridolfsson 2015, s. 197). Ofta sker det med hjälp av bokrecensioner eller 

att antal lästa böcker räknas vilket Fridolfsson ställer sig kritisk till då läsningen inte 

handlar om kvantitet utan kvalitet. Samtidigt lyfter hon fram fördelar som att barns 

läsfärdighet tränas upp av den fria läsningen samt att den kan skapa intresse för böcker. 

2.3 Skönlitteratur i skolan 

Två paradigm som ofta används vid argument för läsning ställs ofta i motsats till 

varandra. Fostransparadigmet inkluderar pedagogiska intentioner såsom språk–

utveckling, värdegrundsfrågor och kunskapsutveckling. Litteraturläsningens mål blir 

instrumentella och barnboken används som medel för att uppnå något annat. Det 

estetiska paradigmet tar avstamp i upplevelsen av konst och inkluderar lek, fantasi och 

frihet. Nikolajeva (2003, s. 6) menar att barnlitteraturen alltid har ”fungerat som ett 

redskap för uppfostran och socialisering, vare sig vi vill erkänna det eller inte.” Det 

handlar både om att litteraturen historiskt sett innehållit dolda maktideologier från bland 

annat kyrkan och att barnlitteraturen öppet har haft didaktiska avsikter vilket Nikolajeva 

(2003, s. 6) tar ställning emot. Nikolajeva (2004, s. 236) hävdar att skönlitteratur främst 

har som mål att förmedla en estetisk upplevelse som inkluderar intellektuell och 

känslomässig respons. Läsupplevelsen kan aktivera både minnen och sinnen hos läsaren 

som kan uppleva dofter, smaker och ljud.  

 

Den estetiska läsningen är en process mellan läsare och text vilket innebär att varje 

läsupplevelse är unik (Westlund 2015, s. 54). Det är ett samspel där läsaren genom sina 

erfarenheter och personliga upplevelser identifierar sig med textens handling, karaktärer 

och miljöer. Genom att läsaren tolkar in sin egen värld i läsningen så ges möjlighet att 

både upptäcka känslor hos sig själv och att förstå det egna livet. Det pågår en diskussion 

om vilken betydelse och roll skönlitteratur ska spela inom skolan. Skönlitteraturläsning 

har hamnat i en legitimitetskris menar Persson (2012, s. 7). Skönlitteraturens roll, att 

läsning och läsupplevelsen har ett värde i sig, är ifrågasatt inom skolan som tenderar att 
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använda skönlitteratur som ett medel för att uppnå andra mål. Det har skett en 

förskjutning från att se läsning som ett mål i sig till att den främst blir ett medel som 

används för andra didaktiska ändamål vilket Persson (2015, s. 22) argumenterar mot. 

Persson menar att läspraktikernas mångfald bör inkluderas i undervisningen, det vill 

säga att som lärare inte enbart koncentrera sig på instrumentella faktorer som 

exempelvis lässtrategier i undervisningspraktiken. Persson framhåller att en 

läsupplevelse startar redan i läsarens första möte med boken, i det som omgärdar själva 

läsningen. 

 

I en rapport framtagen av Skolverket framkommer det att många lärare saknar kunskap 

om barn- och ungdomslitteratur och hur de ska arbeta didaktiskt utifrån skönlitteratur 

(Andersson 2015, s. 26). Ingemansson (2016) tar avstamp i litteraturdidaktisk teori när 

hon framställer hur lärare didaktisk kan arbeta kunskapsutvecklande utifrån 

skönlitteratur. Hon menar att elever behöver ha bättre undervisning i att på djupet förstå 

och tillgodogöra sig innehållet i texter (Ingemansson 2016, s.17). Omläsning av text och 

samtal och diskussioner om det lästa utgör komponenter i kunskapsutvecklande 

djupläsning (Ingemansson 2016, s. 25). Ingemansson förespråkar att använda och utgå 

från skönlitteratur i skolans alla ämnen för att väcka läslust och gynna elevers 

kunskapsutveckling.  

 

Inom receptionsforskningen studeras hur mötet mellan text och läsare väcker känslor då 

interaktion uppstår (Boglind & Nordenstam 2016, s.180). Langer (2005, s. 9) påpekar 

att litteraturens roll för elevers sociala, intellektuella och personliga utveckling 

underskattas och förbises inom skolan. Hon presenterar praktiska exempel på hur lärare 

kan arbeta med litteratur för att eleverna ska förstå vad de läser och ta till sig vad 

litteraturen har att erbjuda. Exempelvis menar Langer att barn ska ges möjlighet att 

tänka och samtala kring texter. Med begreppet föreställningsvärld avser Langer (2005, 

s. 23–24) hur en individ vid en viss tidpunkt uppfattar och förstår det lästa. Denna 

upplevelse är personlig och dynamisk och förändringar utgör grogrund för byggandet av 

nya föreställningsvärldar. De finns fyra faser som inte behöver vara linjära utan läsaren 

kan skifta mellan dem under läsningen. Textsamtal är en väg att undervisa och vägleda 

eleverna i byggandet av föreställningsvärldar. Langers fyra faser som en läsare kan röra 

sig emellan är:  

 

• Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. 

• Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. 

• Att stiga ut och tänka över det man vet.  

• Att stiga ut och objektifiera upplevelsen.  

 

(Langer 2005, s. 31–36) 
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Boglind och Nordenstam (2016, s. 184) tar upp att Langer lagt till en femte fas som 

handlar om att lämna texten och använda läsupplevelsen. Ovana läsare behöver 

undervisning om lässtrategier och hur de används under läsning för att utveckla förmåga 

i att röra sig mellan textvärldar och därmed nå djupare förståelse (Boglind & 

Nordenstam 2016, s. 185). 

 

Lärare har en mycket viktig uppgift att kunna erbjuda elever skönlitteratur på rätt nivå 

med lockade innehåll (Lundberg & Reichenberg 2009 s. 16; Boglind & Nordenstam 

2016, s. 187).  Lundberg och Reichenberg lyfter fram att ”en god inlärning kräver en 

lagom dos av utmaning” (2009, s.16). De hänvisar till Vygotskys teori om den 

proximala utvecklingszonen där barn bör utmanas på en nivå strax över den befintliga. 

Boglind och Nordenstam uttrycker det som att ”Litteraturlärares uppgift är att sätta rätt 

bok i händerna på rätt elev vid rätt tillfälle” (2016, s. 187). Varje enskild elev har rätt att 

få möta texter som de tilltalas av.  

 

Barn väljer ofta för svåra böcker och de behöver stöd för att hitta rätt bland böckerna 

(Fast 2015, s 115). Böckerna bör matcha både intresse och läsförmåga för att de ska 

vara motiverade att fortsätta läsa boken och därmed även träna och utveckla sin 

läsförmåga. För många barn blir välfyllda hyllor på ett bibliotek en alltför stor utmaning 

som ofta resulterar i att lässvaga barn går därifrån med en alldeles för svår bok 

(Fridolfsson 2015, s. 191) Barn som saknar erfarenheter av högläsning behöver lärare 

som vägleder och stimulerar deras förförståelse för att läsmotivation och intresse ska 

uppstå.  

2.4 PAX-serien 

Böckerna vänder sig till mellanåldern, det vill säga åldersgruppen 9–12 år, och hittills 

har sju av tio planerade böcker givits ut i serien. Huvudpersoner i PAX-serien är 

bröderna Viggo och Alrik som är tio respektive tolv år gamla. De har placerats som 

fosterbarn hos paret Laylah och Anders i Mariefred. Detta på grund av att deras 

alkoholiserade mamma inte förmår att ta hand om dem och deras pappa finns inte med i 

bilden. Tidigt i intrigen får läsaren tecken på att bröderna är utvalda att bekämpa 

mörkrets onda krafter genom att de ska hjälpa de åldrande väktarna Estrid och Magnar 

att vakta det magiska biblioteket i Mariefred. Bibliotekets ligger på platsen där klostret 

PAX Mariae låg för länge sedan. Viggo och Alrik står inför flera utmaningar, både 

övernaturliga sådana och vardagliga problem och det är någon mörk kraft som vill ha 

bort bröderna från Mariefred. I skolan utsätts de av det tuffa killgänget under Simons 

ledning, på fritiden kämpar de mot övernaturliga väsen hämtade ur den fornnordiska 

mytologin. De har oanade krafter vilket de upptäcker och utvecklar under seriens gång. 

Samtidigt tampas de med saknaden av sin mamma och längtan efter stabilitet i livet. 

Brödernas styrkor och svagheter återkommer i berättelsen. Viggo som är den yngre av 

bröderna är impulsiv och orädd, Alrik är modig men lite mer försiktig. Idyllen i 

Mariefred är hotad och spänningen är tät. 
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2.5 Lärarhandledning  

Det finns en lärarhandledning (Korsell & Jonsson u.å.) riktad mot den första boken i 

PAX-serien Nidstången. Handledningen är förankrad i läroplanen Lgr-11 och hänvisar 

till aktuell läs- och skrivforskning. Som tidigare nämnts har Korsell en bakgrund som 

lärare och hon är forskare i pedagogik med läs- och skrivinriktning. I 

lärarhandledningen ges tips och idéer till lärare att inspireras av. Det är 

språkutvecklande arbetsmetoder som utgår från det sociokulturella perspektivet på att 

lärande sker i gemensamma praktiker. Det gemensamma arbetet utgör en grund för 

olika språkutvecklande arbetssätt. Korsell betonar vikten av samtal kring texter där 

lärare är med och modellerar hur eleven aktivt kan reflektera under läsning. Det handlar 

om att undervisa om lässtrategier. 

 

I lärarhandledningen (Korsell & Jonsson u.å., s. 7) ges exempel på hur lärare kan väcka 

och stärka elevers motivation att läsa genom att undervisa om hur de skapar sig en 

förförståelse om berättelsen. Det kan handla om att göra förutsägelser utifrån bokens 

omslag och sidorna som inramar själva berättelsen. Eleverna kan bläddra igenom boken 

innan läsning och läsa illustrationerna som en filmtrailer för att skapa sig förförståelse. I 

lärarhandledningen hänvisas även till en trailer framställd av illustrationerna i 

Nidstången, denna finns tillgänglig på förlaget Bonnier Carlsens (u.å.) hemsida. Till de 

första fem kapitlen i Nidstången är lärarhandledningen detaljerad, detta eftersom 

Korsell menar att de första kapitlen i en bok är extra viktiga att eleverna förstår för att 

kunna sätta sig in bokens intrig och lära känna karaktärerna (Korsell & Jonsson u.å., 

s.8). De strategier som beskrivs handlar om att sammanfatta det lästa och det erbjuds 

frågor om berättelsen att samtala kring. Det finns även en lista med ord som kan 

upplevas som svåra för eleverna och som kan vara bra att samtala kring för att gynna 

elevernas språkutveckling. 

 

Korsell har även sammanställt ett antal allmänna frågor som lärare kan utgå ifrån under 

skönlitterära textsamtal (Korsell & Jonsson u.å., s. 14–16). Därefter följer en fördjupad 

presentation av huvudkaraktärer, väsen och platser i Nidstången där vi får betydligt mer 

information än vad som ges i själva boken Nidstången (Korsell & Jonsson u.å., s. 17). 

Det syftar till hur man kan arbeta vidare med att göra person- och miljöbeskrivningar. 

Sedan följer tips hur lärare kan uppmärksamma eleverna på illustrationerna i boken och 

vilken betydelse de har för berättelsen samt vad de förmedlar (Korsell & Jonsson u.å., s. 

22–23). Även hur lärare kan ge eleverna i uppgift att skapa nya egna texter utifrån PAX 

förmedlas (Korsell & Jonsson u.å., s. 24–25). Det kan handla om att dramatisera, skapa 

nya slut eller fortsättningar på berättelsen, skriva ett mejl till en huvudkaraktär eller att 

skriva utifrån ett annat perspektiv. Handledningen kopplar till kursplanen i svenska i 

Lgr-11 genom att eleverna ska kunna skilja olika typer av texter åt och till exempel veta 

hur en berättande text är uppbyggd (Korsell & Jonsson u.å., s. 28). Korsell tar upp 

begreppen intrig, cliffhanger och dramaturgisk kurva. Lärarhandledningen avslutas med 

länkar till vidare läsning kring PAX-serien.  
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om betydelsefulla faktorer som kan skapa 

motivation till läsning, hur text och bild kan stödja barn under läsning samt hur 

fantasygenren kan användas som didaktisk utgångspunkt i undervisningen.  

3.1 Motivationens betydelse  

Barns motivation gynnas av ett varierat arbetssätt i klassrummet där fantasi och 

lustfylldhet får ta plats konstaterar Ahlén och Gustavsson (2012, s. 32). De lägger till 

motivationens betydelse till variablerna avkodning och förståelse när de beskriver 

läsning. Det är viktigt att barnen tidigt får det stöd de behöver för att utveckla sin 

läsning så att läsning inte förknippas med något negativt vilket kan leda till känslor av 

misslyckande och sänkt självförtroende. 

 

Motivationens betydelse ska inte underskattas, utan motivation kan elever aldrig nå sin 

fulla potential som läsare argumenterar Gambrell (2011, s.172). Utifrån tidigare 

forskning, både egen och andras, har Gambrell sammanställt sju principer för vad som 

skapar läsmotivation. Den mest betydelsefulla faktorn för läskompetensutveckling är att 

eleverna ges tid att läsa (2011, s. 174). Ju mer tid läraren avsätter för elevernas egen 

läsning, desto mer utvecklas elevernas läskompetens och inneboende motivation. Det är 

också viktigt att eleverna kan göra kopplingar mellan det de läser och sina egna liv, 

detta gör att de har lättare att förstå innehållet i texten. En annan viktig faktor är att de 

har tillgång till ett brett utbud av läsmaterial i olika genrer och texttyper såsom 

skönlitteratur, tidningar och faktaböcker (Gambrell 2011, s.173–174). Det räcker dock 

inte att ha en mängd olika texttyper i klassrummen, läraren måste aktivt arbeta med att 

skapa nyfikenhet hos eleverna genom att till exempel presentera böcker på olika vis. 

Detta ökar möjligheterna att eleverna väljer att läsa och kan generera goda läsvanor. 

 

Motivationen att läsa ökar när eleverna får välja bok själva och på den punkten är 

lärarens vägledning viktig (Gambrell 2011, s. 175). Ytterligare en betydelsefull faktor är 

att ha ett uppdaterat urval av texter tillgängliga i klassrummet (Gambrell 2011, s.177). 

De svagare läsarna tenderar att välja alltför svåra böcker vilket inte gynnar 

läsutvecklingen (Gambrell 2011, s. 175). Läraren bör stödja eleven genom att välja ut 

ett antal böcker som matchar både elevens intresse och läsnivå och presentera dessa för 

eleven. Detta gynnar både läsutveckling och kan verka motivationshöjande. I 

undervisningen är det betydelsefullt att läraren har uppgifter kopplade till den lästa 

texten, till exempel kan läsdagböcker eller kort egen reflektion kring texten vara 

givande. Reflektion tillsammans med andra kan skapa nyfikenhet kring böcker och det 

kan stärka läsengagemanget när elever vet att de ska diskutera det lästa. Ett sätt att följa 

upp den fria läsningen i skolan kan vara att eleverna under slutet av ett läspass får ta 

några minuter att berätta får sin bänkkamrat vad de just läst (Gambrell 2011, s. 176). Att 

ta del av klasskamraters utveckling, att se att det är möjligt att lyckas om man kämpar 

vidare, kan verka motivationshöjande (Gambrell 2011, s. 175).  
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Svaga läsare behöver rätt utmaningar för att det ska stärka deras lässjälvförtroende och 

på så vis öka motivationen att läsa (Gambrell 2011, s. 176). Alla läsare behöver känna 

att de lyckas för att vilja läsa mer. Gambrell föreslår att istället för att klassificera 

böcker utifrån lätt, medel och svår kan man sortera dem i kategorierna svår, svårare och 

svårast. Hon menar att barn gärna väljer en bok som kategoriserats som svår medan 

många svaga läsare undviker böcker som är kategoriserade som lätta. Texters 

svårighetsgrad har stor betydelse för elevers motivation att läsa (Andersson 2015, s. 26). 

Det är viktigt att hitta en bra balans mellan utmaning och stimulans, texten får inte vara 

för svår för läsaren att ta sig an, men inte heller ligga på en för låg nivå eftersom det kan 

få läsaren att tappa intresset. Felaktiga bokval kan resultera i att en svag läsare utvecklar 

motstånd mot läsning (Fridolfsson 2015, s.192). Lundberg och Reichenberg (2009, s.73) 

menar också att om motivation att läsa ska finnas hos eleven får texten varken vara för 

lätt eller för svår.  

 

Viktiga faktorer för att läsmotivation ska infinna sig är att litteraturen upplevs som 

betydelsefull för individen, att tid avsätts för läsning, att eleverna har tillgång till ett 

stort urval av litteratur och att de ges möjlighet att diskutera vad de läst (Andersson 

2015, s. 27). Elevers motivation ökar när de får det stöd de behöver i läsningen. Intrigen 

ska vara tät och spännande och innehållet ska helst fängsla läsaren redan på den tionde 

raden (Lundberg & Reichenberg 2009, s. 63). Spänning i böcker är en faktor som ökar 

motivationen att läsa, nyfikenheten som väcks gör att läsaren vill läsa vidare 

(Nikolajeva 2004, s. 55–56). Andra motiverande element är cliffhangers och 

antecipation. Cliffhangers innebär att slutet på ett kapitel är så spännande att läsaren 

motiveras att läsa vidare. Antecipation innebär att texten innehåller information som 

sammantaget pekar mot upplösningen av berättelsen och dessa ledtrådar återkommer i 

berättelsen. 

 

Det har skett en förskjutning från det känslomässiga ordet lust till det intellektuella 

ordet intresse i Lgr-11, vilket innebär ett mer mekaniskt synsätt på hur kunskapande 

sker med hjälp av yttre motivation snarare än inre analyserar Elam och Widhe (2015, s. 

175–176). Det finns ett dilemma i undervisningssammanhang, ambitionen att skapa 

motivation hos eleverna står mot verkligheten av sjunkande läsförmåga och intresse för 

att läsa. De hänvisar till motivationsforskaren Gallagher som hävdar att skolans 

undervisning i läsning ofta tar kål på läslusten snarare än väcker den hos eleverna. Den 

meningsfulla lusten saknas i skolans styrdokument idag till skillnad från tidigare 

läroplan där lust och fantasi lyftes fram. Elam och Widhe (2015, s.180) menar att skolan 

inte bara kan satsa på den traditionellt mätbara kunskapen utan inkludera begreppet lust 

som en meningsfull aspekt i kunskapandet. 

 

Det är viktigt att barn förknippar läsning med lust och glädje att och de upplever vad 

litteraturläsning har att erbjuda i form av spänning, kunskap, äventyr och utflykter i 

fantasin (Lundberg och Herrlin 2014, s. 19). Läsintresse utgör en av de fem dimensioner 

som Lundberg och Herrlin menar samspelar i god läsutveckling och är den enda 

dimensionen som tar hänsyn till vad barnen vill, mer än vad de kan och klarar av. Det 
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handlar med andra ord både om nyttoaspekten av att läsa för att utveckla sin läsfärdighet 

och om vikten av att få uppleva vilket rikt utbyte att läsa kan ge. Faktorerna kostnader 

och utbyte lyfts fram när det gäller att hålla läsintresset uppe hos barnen (Lundberg & 

Herrlin 2014, s. 20). Balans mellan dessa måste finnas. Kostnaderna, det vill säga den 

ansträngning eleven gör i läsningen, ska vara rimliga i förhållande till det utbyte eleven 

får av att läsa. Läraren har ett stort ansvar att välja ut texter som är nivåanpassade 

gällande ordval, typografiska egenskaper, meningsbyggnad samt att erbjuda det stöd 

eleven behöver i läsningen för att kostnaden ska vara rimlig. Gällande utbytet har 

läraren ansvar att välja ut texter som berör eleven och kanske högläsa första kapitlet för 

att öka läsmotivationen (Lundberg & Herrlin 2014, s. 21).  

3.2 Interaktion mellan text och bild 

Att sammanfatta en texts budskap och att plocka ut viktig information i texten är en stor 

utmaning för svaga läsare konstaterar Westlund (2009, s. 94). Problem med avkodning 

eller att läsaren saknar användbara lässtrategier resulterar ofta i gissningar och brister i 

förståelsen av texten. Det leder till att läsaren söker ledtrådar om innehållet i bilder och 

omgivande text. Den svaga läsaren har även svårt att skapa inre bilder när hen läser 

(2009, s.104). Det påverkar läsarens förståelse av textens innehåll eftersom att skapa 

inre bilder är att göra en inferens, det vill säga att använda sina egna erfarenheter och 

andra kunskaper för att visualisera texten. Läsaren behöver stöd av läraren att utveckla 

strategier för detta. 

 

Text och bild i bilderböcker kan samspela i olika grad (Nikolajeva 2000, s. 22). De kan 

vara symmetriska vilket innebär att text och bild ger samma information, de kan fungera 

kompletterande eller expanderande där bilder förstärker den skrivna berättelsen eller 

berättelsen expanderar bilderna. Andra exempel på samspel är kontrapunktisk vilket 

innebär att text och bild inte får någon betydelse utan varandra, eller ambivalent där 

kopplingen mellan ord och bild saknas. 

 

I kunskapskraven i Lgr-11 för årskurs 1 anges att elever ska ha förmåga att söka stöd av 

bilder som hjälp för läsförståelse (Skolverket 2016, s. 252). PAX-serien kategoriseras 

som bildroman av bland andra Svenska barnboksinstitutet, SBI (2015, s. 17). Begreppet 

bildroman förklarar Boglind och Nordenstam (2016, s. 142–143) med att det finns en 

stark interaktion mellan text och bild och den beskrivs som en hybridform som leker 

med typsnitt, färg och form. Mangaserier, dataspel och webbsidor är källor för 

inspiration till bildromanens uttryck. Detta lockar ovana läsare och ungdomar som är 

vana att läsa bilder. Bildromanen är även snabb på att reflektera samtiden både när det 

gäller språk och tematik och intrigen utgörs ofta av komplexa och svåra ämnen.  

 

Utgivningen av bildromaner där illustrationerna förstärker och stödjer läsarens 

förståelse av handlingen ökar kraftigt (SBI 2015, s. 5). Tidigare har textbaserade böcker 

dominerat utgivningen av böcker riktade mot mellanåldern. SBI beskriver att en 

förklaring kan vara att forskning kring multimodalitet och bilders betydelse som stöd 



 

17 

 

för läsarens förståelse har ökat. Exempelvis utkom 2015 en tidigare helt textbaserad 

Harry Potter-roman i en omarbetad illustrerad utgåva. 

 

Den visuella läskunnigheten hos barn har ökat (Johansson 2015, s. 4). Bilder har fått en 

ökad betydelse i ungdomskulturen till exempel genom sociala medier, filmer och 

digitala spel vilket återspeglas i litteraturen (Boglind & Nordenstam 2016, s. 131). Barn 

idag har en utvecklad visuell kompetens tack vare att de i så hög grad tar del av 

multimodala texter där bild och text samspelar.  

 

Det finns många likheter i struktur på berättande i datorspel, serier och bildromaner 

vilket kräver att läsaren kan läsa både text och bild (Boglind & Nordenstam 2016, s. 

132). Läsordningen är inte på förhand given, läsaren kan välja att läsa text eller bild 

först och hur hen rör sig i den multimodala texten. Blicken kan röra sig över sidan för 

att få en överblick för att sedan zooma i på detaljer. Svartvita illustrationer i serierutor 

utan text med varierande storlek underlättar för läsaren att snabbt läsa av bilderna 

(Boglind & Nordenstam 2016, s 155). Boglind och Nordenstam menar att strukturen gör 

att läsningen kan liknas vid att se en film. Fast (2015, s. 34) menar dock att både yngre 

och äldre barn kan behöva hjälp att förstå bilder i böcker. Det krävs att barnet har 

erfarenheter att tolka bilder och att de kan behöva stöd av vuxna för att träna att dra 

slutsatser om vad som händer i bilden och för att förstå och fantisera bortom bilden. 

3.3 Hur text kan stödja läsaren   

Hur lätt- eller svårläst en bok är beror på flera komponenter (Fridolfsson 2015, s. 190). 

Den mest betydelsefulla faktorn är textmängden; ju större textmängd desto svårare 

verkar texten vara. Långa ord, fonologiskt oregelbundna eller obekanta ord kan försvåra 

både barnets avkodning och förståelse av det lästa. Textens uppbyggnad, det vill säga 

meningslängd och om det finns många bisatser kräver större läsfärdighet. Layouten, 

textens och bildernas utformning har stor betydelse för en texts läsbarhet. Långa 

textrader försvårar läsningen speciellt när raden tar slut och barnet ska byta rad. Om text 

och bild är huller om buller på en sida kan det öka svårighetsgraden. Bilderna ska 

fungera som stöd i läsningen för att hjälpa eleverna förstå textens innehåll. 

 

Element som påverkar en texts läsbarhet är typografiska egenskaper såsom textens 

layout (Björnsson 1968, s.14–15). Det innefattar exempelvis teckenstorlek, hur stort 

avståndet är mellan raderna, bildinslag och styckesindelning. Överlag menar Björnsson 

att typografiska drag och innehållsliga element har liten betydelse för en texts läsbarhet 

varför språket är den enda mätbara faktorn som säger något om en texts läsbarhet, det 

vill säga om den är lätt eller svårtillgänglig (Björnsson 1968, s. 16–17). Han utvecklade 

läsbarhetsindex, lix, en metod där texts läsbarhet mäts vilket ger ett svar på hur pass 

lätt- eller svårtillgänglig en specifik text eller berättelse är.  

 

Avsikten med lix är att ta fram ett instrument som gör det möjligt att rangordna texter 

utifrån deras språkliga lättillgänglighet eller svårighetsgrad (Björnsson 1968, s. 18–19). 

Läsbarhetsindex ger information som ger bättre förutsättningar att matcha läsare och 
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text. Informationen om en texts svårighetsgrad hävdar Björnsson ger verktyg att 

arrangera lässituationer så de blir lyckade. Läsbarhet handlar om texten, läsförmåga 

handlar om en förmåga hos läsaren. Att en text är läsbar ska inte förväxlas med att den 

är bra påpekar Björnsson. En läsbar text kan vara dålig om den inte anpassats efter 

målgruppen. Elbro (2006, s. 168–170) menar dock att lix-värdet ofta överensstämmer 

med läsarens upplevelse av en texts svårighetsgrad. I och med att lix beräknas på antal 

långa meningar och långa ord motsvarar ofta ett högt värde en mer svårtillgänglig text. 

Långa meningar med många inskott, sällsynta ord eller uttryck, otydliga sammanhang 

och passiva satser ökar texters språkliga svårighetsgrad. 

 

Myndigheten för tillgängliga medier (u.å.), MTM, tillhör Kulturdepartementet och har i 

uppdrag att säkerställa att alla medborgare oavsett funktionsnedsättningar eller 

läsförmåga har tillgång till litteratur och samhällsinformation. Det kan röra sig om 

texter framtagna för ovana nybörjarläsare som till exempel elever i grundskolan och 

individer som lär sig svenska. MTM har sammanställt några punkter baserade på 

samlade erfarenheter med avsikt att öka texters lättillgänglighet. 

 

• Texten ska utgå från läsaren – texten ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder 

sig till. 

• Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt. 

• Sammanhanget ska vara tydligt – läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper 

• I texten används vardagliga ord och korta rader. 

• I layouten ska text och bild samspela. 

• Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en 

tidningsartikel eller en broschyr är olika medier med olika krav. 
(MTM u.å.) 

 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, (2017) har också sammanställt punkter 

om vad som kännetecknar lättlästa texter. De framhåller att alla kan ha nytta av lättlästa 

texter. 

 

• är inte är särskilt långa 

• har ett personligt tilltal 

• har omväxlande korta och långa meningar 

• undviker långa substantiv 

• undviker främmande ord 

• förklarar tydligt orsakssamband 

• är i aktiv form 

• undviker abstrakta begrepp 

• ger praktiska exempel 

(SPSM 2017) 

 

Nivåbestämning av texter medför vissa svårigheter eftersom det finns en mängd faktorer 

som påverkar hur svår en viss text upplevs av en specifik läsare (Lundberg & 

Reichenberg 2009, s. 74). Lundberg och Reichenberg specificerar ytterligare ett antal 

faktorer utöver de punkter som presenteras ovan från SPSM. De innebär hur mycket 

illustrationer stödjer läsarens förståelse av berättelsen, den typografiska utformningen, 

textens förutsägbarhet och hur motiverande berättelsen är. 
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Det finns många olika typer av strukturer i text som kan fungera som ett stöd för 

läsaren. Till exempel är ett vanligt förekommande stilistiskt drag inom barnlitteratur att 

appellationer, beskrivande substantiv, används för att poängtera olika karaktärers mest 

framträdande drag beskriver Nikolajeva (2004, s. 238). Dessa appellationer används för 

att hjälpa läsarens förståelse för och uppfattning av en karaktär. Ett exempel som 

Nikolajeva lyfter fram är titeln Ronja Rövardotter, skriven av A. Lindgren, där 

rövardotter förklarar att Ronja är dotter till en rövare. 

3.4 Fantasygenren och didaktiska möjligheter 

Fantasy som genre har stor dragningskraft på barn och ungdomar och fångar många 

läsare (Kåreland 2013, s. 67–68). Fantasygenren inkluderar en kamp mellan goda och 

onda krafter där strider utkämpas dem emellan (Kåreland 2015, s. 78–79). Genren har 

idag många förgreningar och begreppet fantasy fungerar som ett paraplybegrepp. Ofta 

startar berättelsen i en realistisk miljö för att sedan utspelas i en magisk värld, till 

exempel som i C.S Lewis serie om landet Narnia. Kåreland (2013, s. 67–68) hävdar att 

fantasy inte ska ses som eskapism eller en flykt från verkligheten som ofta nämns om 

fantasygenren. Denna åsikt delar Ehriander (2012, s. 10–12) som poängterar att i en tid 

när undersökningar visar att både högläsning i hemmen och barns egen läsning minskar, 

är det viktigt att lärare har kunskap om vad barn faktiskt vill läsa och vad som fångar 

deras intresse. Litterär kvalitet ska ges utrymme att diskuteras men det som är viktigt är 

att fånga upp barnens läsintresse. Lärare måste ta barns läsning på allvar genom att visa 

intresse och vara insatta i vad barn läser, utgå från det och arbeta didaktiskt med 

texterna så att deras förståelse av texten kan fördjupas. ”Barn som läser får ett större 

ordförråd, skriver lättare och bättre, får en större förståelse för de grammatiska reglerna 

och utvecklar sin fantasi på ett positivt sätt” (Ehriander 2012, s. 11).  

 

Vikten av att följa upp barns fantasyintresse ska inte underskattas. Motivation för 

läsningen kan skapas i skolan genom att utgå från vad barn vill läsa och arbeta 

didaktiskt kring det för att uppnå kursplanens uppsatta mål (Ehriander 2012, s.14). 

Nikolajeva (2004, s. 21) konstaterar att fantasy har hög status inom barnlitteraturen till 

skillnad från dess status i vuxenlitteraturen. Ehriander (2012, s. 14) refererar till Magnus 

Persson som menar att ungdomskultur och ungdomslitteratur ofta setts som skräp men 

menar att fantasylitteraturen har mycket att erbjuda eftersom den ofta innehåller 

realistiska moment från vardagen som, kärlek, svek, vänskap och liknande existentiella 

frågor som kan utgöra element att diskutera. På så vis kan litteraturen användas som 

utgångspunkt för till exempel värdegrundssamtal och därmed fungera som ett didaktiskt 

redskap i undervisningen.  

 

Welander (2012, s. 179–182) har studerat fantasylitteratur och sammanfattar att genren 

har mycket att erbjuda. Hon tar upp exempel på fantasytitlar och menar att J.R.R 

Tolkiens trilogi om härskarringen är fantasyns största representant men nämner även 

Harry Potter-romanerna skrivna av J.K. Rowlings och Twilight-serien skriven av S. 

Meyer. Samtliga ovanstående titlar innehåller och behandlar fundamentala problem som 

att förstå sig själv och sin nästa och att utvecklas som människa. Att protagonisterna 
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utsätts för prövningar som måste övervinnas är ett återkommande tema i genren. 

Fantasy kan erbjuda en flykt från verkligheten men erbjuder även en möjlighet att bättre 

förstå samma verklighet (Welander 2012, s. 190). 

 

Fantasylitteratur är läsfrämjande hävdar Ehriander (2012, s. 7–10). Speciellt böckerna 

om Harry Potter har varit mycket betydelsefulla för barns intresse för kultur och 

litteratur vilket gör det viktigt att lärare har kunskap att möta detta intresse. Resultatet 

av litteraturanalyser av fantasy kan bidra till lärares didaktiska kunskap att både 

fördjupa och bredda barns läsintresse. Ehriander ger exemplet att ett barn som läst 

Harry Potter och efterfrågar något liknande behöver lärarens kunskap och vägledning 

av bokval. Detta kan leda till att barnens läsning utvecklas och att lusten att läsa stärks. I 

Harry Potter blandas genrer, gamla myter, legender och sagor med den traditionella 

fantasygenren vilket Ehriander menar var nyskapande. Den eviga kampen mellan gott 

och ont skapar spänning. Harry Potter-serien utspelas i både en realistisk och en 

parallell värld vilket innebär att den kan tillhöra genren fantastik snarare än fantasy. 

Fantasy utspelar sig i en helt egen värld eller en sekundär värld medan fantastiken 

växlar mellan den verkliga och den övernaturliga världen. Ofta finns en osäkerhet om 

det som händer i berättelsen är verklighet eller något övernaturligt både hos läsaren och 

karaktärerna i boken (Ehriander 2012, s. 7–10).  

 

Inom fantasygenren är huvudpersonerna ofta utvalda för ett uppdrag, de måste ge sig ut 

på okända äventyr och lämna det välbekanta bakom sig skriver Maria Nilson (2012, s. 

254). Den utvalda hjälten har ofta i uppdrag att rädda världen men lär sig även nya saker 

och utvecklas under resans gång. Nilsson menar vidare att fantasy ofta innehåller inslag 

av personlig utveckling hos huvudpersonerna eftersom de växer och mognar. 

 

PAX-serien tillhör urban fantasygenren. Miljön skiljer sig från klassisk fantasy, i urban 

fantasy utspelar sig handlingen i en realistisk stad men där mörka övernaturliga krafter 

härjar (Boglind & Nordenstam 2016, s. 93). Platsen är viktig för händelserna och typiskt 

för genren är att spänningen är tät, actionnivån hög, skräcken intensiv och ofta har 

kärlek betydelse i genren. Ofta existerar det naturliga och övernaturliga sida vid sida i 

berättelserna. 

 

Barns behov av identifikation diskuteras av Kåreland (2009, s. 74) som beskriver att 

barn kan lockas av det som är annorlunda, det vill säga det som skiljer sig från barnets 

vardag. Detta kan förklara Harry Potters enorma framgångar. Berättelserna behöver inte 

vara av det slag att barn utifrån egna erfarenheter kan känna igen sig, det kan finnas 

andra grunder till att barnen kan identifiera sig med drag hos huvudkaraktärerna. Till 

exempel kan temat att vara en hunsad pojke som blir en hjälte locka barnet att läsa. 

Detta menar Kåreland ligger i linje med Appleyards teori om olika lässtadier i barns 

läsutveckling. Det mest typiska för läsaren i mellanåren är att läsaren antar rollen som 

hjälte eller hjältinna i sin läsning (Brink 2006, s. 242). 
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4. Teori och Metod 
Nedan följer en beskrivning av undersökningens teoretiska utgångspunkter och 

metodval. Därefter behandlas empiri och urval. Sedan presenteras undersökningens 

genomförande och analysmetoder. Efter det följer metodkritik och diskussion om 

undersökningens validitet. Avsnittet avslutas med etiska aspekter.  

4.1 Teoretisk ansats  

Vi använder narratologin, en textorienterad teori där textens uppbyggnad studeras 

(Nikolajeva 2004, s. 36). Det är ett litteraturvetenskapligt verktyg som präglas av två 

grundläggande aspekter som analyseras i litterära texter: vad som berättas (innehållet) 

eller hur det berättas (formen). Vi studerar och analyserar formen i PAX-böckerna 

vilket innebär att vi studerar sättet att berätta. Nikolajeva (2004, s. 37) beskriver att 

berättarröst, berättarperspektiv, temporalitet, stil och språk utgör huvudelement av 

formstudier. Dessa element används för att få syn på strukturer i texten som kan stödja 

och motivera läsaren. Vi studerar även valda innehållsliga aspekter av PAX-böckerna i 

bemärkelsen av vad de kan erbjuda läsaren i form av läsupplevelse, stöd i läsning och 

motivation.  

4.2 Metodval  

I denna studie kombineras kvalitativa och kvantitativa metoder eftersom vi anser att de 

på olika vis kan besvara studiens frågeställning. Både den kvantitativa metoden och den 

kvalitativa används för att undersöka textens läsbarhet, svårighetsgrad, vilka 

stödstrukturer för läsning som återfinns i böckerna samt om vi hittar element i boken 

som motivationsforskning menar gynnar läsaren. Det inte finns någon skarp gräns 

mellan metoderna menar Lagerholm (2010 s. 30). I kvantitativa metoder används 

mätningar av något slag medan kvalitativa metoder innebär djupare närstudier som 

medför tolkningar av resultatet. Kvantitativa resultat ger en beskrivning och förklaring 

av studerade fenomen men erbjuder inte metoder för en djupare förståelse (Lagerholm 

2010, s. 31). Kombinationen innebär att både statiska och dynamiska aspekter lyfts fram 

i en undersökning samt att forskaren kan hitta stöd för resultatet med hjälp av två olika 

metoder som kombineras (Bryman 2002, s. 414–415). 

 

Den statiska kvantitativa metoden kan synliggöra avvikelser i ett material vilket kan 

följas upp med en dynamisk processinriktad kvalitativ metod. Det finns både för och 

nackdelar med att göra det menar Bryman (2002, s. 408) vilket kommer att diskuteras 

under rubriken metodkritik. Bryman tar upp Hammersleys olika klassifikationer av hur 

kvalitativa och kvantitativa metoder kan kombineras och den forskningsstrategi som 

används i denna studie är framförallt Triangulering (2002, s. 411). Med triangulering 

menas att forskaren kan betrakta empirin ur flera synvinklar och kombinera metoder och 

datakällor (Denscombe 2009, s. 184). Metodisk triangulering mellan metoder ger oss 

möjlighet att jämföra kvantitativa och kvalitativa resultat och Denscombe (2009, s. 187) 

menar att en fördel med detta tillvägagångssätt är att resultaten kan bekräftas eller 

ifrågasättas genom jämförelsen.  
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4.3 Empiri och urval 

Empirin i studien utgörs av den skönlitterära PAX-serien. Den kommer att innefatta tio 

böcker varav sju stycken är publicerade i nuläget. Urvalet består av tre böcker ur PAX-

serien vilket enligt Bryman (2002, s. 101) utgör ett representativt urval. De böcker som 

valts ut är seriens första bok Nidstången (Larsson & Korsell 2014), den tredje boken 

Mylingen (Larsson & Korsell 2015) och den sjätte boken Näcken (Larsson & Korsell 

2016). I denna studie studeras PAX-böckernas peritext medan epitexten faller utanför 

ramen för detta arbete av tidsskäl. Peritext och epitext utgör delar av begreppet paratext. 

Paratext är ett begrepp för allt som omsluter den egentliga berättelsen i en bok (Genette 

1997, s. 7).  

 

I den kvantitativa metoden där lix används har vi valt att ta stickprov ur de tre böckerna 

eftersom vi anser det vara ett representativt urval av texten. Stickproven omfattar det 

andra kapitlet, ett i mitten samt det sista kapitlet i de utvalda böckerna med mål att 

fastställa ett genomsnittligt läsbarhetsindex. Stickproven utgör grund för en komparativ 

analys mellan böckerna för att undersöka om det sker en progression i textens 

svårighetsgrad.  

4.4 Genomförande och analysmetoder 

Under denna rubrik beskriver vi de analysmetoder som används i studien. Vi utgår i 

analysen från ett vidgat textbegrepp som inkluderar både det skrivna ordet och den 

berättelse som förmedlas visuellt genom illustrationer, symboler och paratext.  

 

Paratext kan ses som en tröskel till en berättelse som läsaren kan välja att kliva över 

eller stanna kvar vid men även som ett skal som förlänger berättelsen (Genette & 

Maclean 1991, s. 261). Paratext delas upp i peritext och epitext (Genette & Maclean 

1991, s. 262). Peritext omgärdar själva berättelsen i den fysiska boken. Exempel på 

peritext är bland annat innehållet på bokens fram- och baksida, bilder på författarna, 

illustrationer samt färg och form. Epitext är exempelvis författarintervjuer och 

marknadsföring i samband med boksläpp, det vill säga när det talas eller skrivs om 

boken i olika medier. I denna studie är det böckernas peritext som analyseras. 

 

Boglind och Nordenstams (2016, s. 155–156) komponenter för bildromananalys utgör 

ramen för studien av PAX-serien. Bildromananalys består av ett antal frågor som ställs 

till boken för att synliggöra dess form. Studiens avsikt är att undersöka om det finns 

strukturer i texten som stödjer läsaren under läsningen och strukturer som verkar 

motivationshöjande. Vi använder ordet stödstruktur med innebörd att det är strukturer i 

den vidgade texten som hjälper läsaren inför och under läsning samt med läs– och 

språkutveckling. Därför fördjupas bildromananalysen med en analys av böckernas 

peritext.  
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Detta kompletteras med en språkvetenskaplig läsbarhetsanalys där läsbarhetsindex, lix, 

beräknas utifrån ordlängd och meningslängd (Melin & Lange 2000, s. 15). Björnsson 

(1968) utvecklade lix som en metod att mäta en texts svårighetsgrad utifrån dess 

språkliga egenskaper. ”Läsbarheten är summan av sådana språkliga egenskaper hos en 

text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren” (Björnsson 1968, s. 13). 

Egenskaperna är var för sig läsbarhetsfaktorer och att en text är läsbar behöver inte 

innebära att den är lätt eller bra, det är bara en egenskap hos en text (Björnsson 1968, s. 

17). Lix ger ett mått på hur lätt- eller svårtillgänglig en text är och analysverktyget lix.se 

ger även information om högfrekventa ord i texten. Lix utvecklades av Björnsson då 

han undersökte språket i skolböcker 1968 (Lundberg & Reichenberg 2009, s. 39). 

4.4.1 Bildroman och peritext 

Att utföra textanalys genom närläsning är en kvalitativ metod (Lagerholm 2010, s. 31). 

Inom litteraturvetenskap bottnar den vetenskapliga metoden textanalys i hermeneutiken 

som innebär tolkning och analys genom närläsning (Johansson & Svedner 2010, s. 49–

50). För att få en förståelse av texten på djupet krävs aktiv läsning då understrykningar 

och anteckningar görs under läsningen. En kritisk närläsning innebär även att frågor 

ställs till texten menar Johansson och Svedner (2010, s 49–50). Den kritiska 

närläsningen används i denna studie med avsikt att synliggöra strukturer som stödjer 

och motiverar läsaren när vi genom en tolkande hermeneutisk analys av bildroman och 

peritext undersöker böckernas form. För att systematiskt undersöka, upptäcka och 

analysera böckernas form och besvara studiens frågeställning använder vi Boglind och 

Nordenstams (2016, s. 156) komponenter för bildromananalys. Nedanstående frågor för 

bildromananalys används som utgångspunkt för den kvalitativa delen av vår studie. 

  

Boken som estetisk produkt 
• Undersök format och storlek 

• Hur ser omslaget och titelsidan ut? 

• Titta på bildernas placering och storlek. Var står texten? 

• Vad är det för färgskala? Ljus, mörk, lysande etc 

• Hur är bildernas former? Runda, kantiga? 

• Vad har illustratören valt för bildteknik? Akvarell, collage, pastellkrita etc? 

• Är bilderna realistiska eller inte? 

• Miljö – ute eller inne? 

 
Samspel mellan text och bild 

• Vad står i texten? Vad förmedlar bilden? Är det samma eller olika? 

• Finns det rörelse i bilderna och/eller mellan bilderna? 

• Hur gör författaren och illustratören för att stimulera till att bläddra vidare? 

 
Texten 

• Vem berättar? Berättas det i presens (nutid) eller preteritum (dåtid)? 

• Hurdant är språket? Modernt? Slang? Högtravande? Ordval? 

• Förekommer dialoger? 

• Finns det exempel på intertextualitet, det vill säga anspelningar på andra texter?  

    

(Boglind & Nordenstam 2016, s. 156) 
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Vi använder begreppet peritext vilket ger oss verktyg att studera det som omgärdar 

själva berättelsen i PAX-böckerna. Peritext omsluter som tidigare nämnts den egentliga 

texten och innefattar illustrationer, typografiska val och andra element (Genette 1997, s. 

7). Peritexten undersöks och analyseras för att upptäcka faktorer som kan fungera 

motiverande och/eller stödjande för läsaren inför och under läsning. Peritextuella 

element jämförs i de utvalda böckerna med intention att upptäcka likheter och skillnader 

i peritexten.  

 

Med utgångspunkt i hermeneutiken närläser vi de utvalda böckerna kritiskt genom att 

föra anteckningar, ställa frågor till texten och diskutera utifrån frågorna för bildanalys. 

Resultaten presenteras och analyseras utifrån olika kategorier. Boken analyseras som 

estetisk produkt och paratexten inkluderas. Därefter studerar och analyserar vi 

samspelet mellan text och bild för att sedan fokusera på textuella nyanser. Detta för att 

besvara vår frågeställning. 

4.4.2 Läsbarhetsindex 

Vi använder en kvantitativ metod genom analysverktyget lix.se (2017–03–08) som är 

ett webbaserat program som utför lixberäkningen. Ordlängd, meningslängd och 

högfrekventa ord undersöks vilket enligt Lagerholm (2010, s. 44) är en variabelanalys. 

Resultatet används med ändamål att analysera textens läsbarhet i PAX-böckerna. Det 

utgör även grund för en komparativ undersökning av om det sker en progression i 

textens svårighetsgrad.  

 

Texten i varje utvalt kapitel skrivs ner i var sitt worddokument som sedan förs in i 

lix.se. Programmet analyserar texten och beräknar kapitlets läsbarhetsindex samt ger 

information om högfrekventa ord i texten. Denna information ger möjligheter att dra 

kompletterande slutsatser till lixvärdet angående textens svårighetsgrad.  

 

För att tolka resultaten av lixanalysen används Björnssons (1968) lixtolk och tolkningen 

som presenteras på lix.se (2017–03–08). Dessa två tolkningsnycklar används för att 

tolka våra resultat och redovisas i Bilaga A tabell 1 och 2. Läsbarhetsindex upp till 20 

klassas av Björnsson (1968, s. 89) som en mycket lätt text och upp till 30 som en lätt 

text. På lix.se (2017–03–08) klassas text med ett lixvärde upp till 30 som mycket lättläst 

och exemplifieras som barnböcker.  

 

Björnsson (1968, s. 222–223) utarbetade en nivågradering för olika årskursers texter 

baserad på en skolboksstudie. Denna nivågradering finns bifogad i Bilaga A tabell 

3.  Den är relevant att använda för att tolka och analysera resultaten av vår undersökning 

av de utvalda PAX-böckerna eftersom de uttalat vänder sig till läsare mellan 9–12 år.   

4.5 Metodkritik och validitet 

Att använda både kvalitativ och kvantitativ metod kan medföra vissa svårigheter. 

Argument mot denna kombination är att de står för två olika paradigm som anses 

oförenliga (Bryman 2002, s. 409–410). Forskaren måste på ett skickligt och precist vis 
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jämföra, kontrastera och integrera resultaten i metodkombinationen vilket innebär en 

mer komplicerad analys av resultaten eftersom olika metoder används (Denscombe 

2009, s. 190). Denscombe menar att det även finns en risk att forskaren från början 

förväntar sig ett samstämmigt resultat av de två kombinerade metoderna i 

trianguleringen och om det inte framkommer krävs en utförligare forskningsinsats vilket 

är tidskrävande. 

 

Kritik mot hermeneutisk ansats är att den aldrig är helt objektiv trots att det eftersträvas 

(Johansson & Svedner 2010, s. 49). Vid textanalys finns en risk att analysen utmynnar i 

ett referat varför det är betydelsefullt att vara systematisk och kategorisk (Johansson & 

Svedner 2010, s. 54). 

 

Ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt att inneha när lix används för att bedöma en 

text menar Björnsson (1968, s. 113). En allmän bedömning bör göras utifrån innehåll 

och om innehåll och ämne passar aktuell målgrupp. Lix ger endast ett mått på den 

språkliga svårighetsgraden i en bok och är ett hjälpmedel bland många andra. Björnsson 

påpekar att korta ord kan vara svårare än långa och att alltför korta meningar kan störa 

läsupplevelsen (1968, s. 115). Denna kritik mot lix tas även upp av Lundberg och 

Reichenberg (2009, s. 39–40). De påpekar att en lixmätning kan ge signaler om 

svårighetsgraden i en text men att lix inte tar hänsyn till alla faktorer som påverkar om 

en text är lätt- eller svårläst. Lix är dock statistiskt tillförlitligt om det används enligt de 

parametrar Björnsson beskrivit menar Lundberg och Reichenberg (2009, s. 40). 

Reichenberg (2015, s. 6) beskriver att läsbarhetsformler i praktiken endast tar hänsyn 

till texters utseende och inte deras innehåll vilket utgör ett problem. En faktatext om 

ekonomi ställer andra krav på läsförståelse hos eleven än en berättande text trots att de 

kan ha likvärdiga lix. 

4.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet skiljer mellan forskningsetik och forskaretik och eftersom vår studie 

baseras på textanalys är det forskaretiska frågor som är aktuella för oss att förhålla oss 

till (Vetenskapsrådet 2011, s 16). Forskaretiken inkluderar etiska frågor som rör process 

och hantering av empiri. Vi anser att vi handlat forskningsetiskt och följt 

vetenskapsrådets allmänna regler genom att sanningsenligt redovisa våra källor och 

öppet redovisa den arbetsprocess som studiens resultat baseras på (Vetenskapsrådet 

2011, s. 12).      
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5. Resultat och analys 
Frågeställningen denna undersökning utgår ifrån är att belysa hur de utvalda PAX-

böckerna utifrån språklig uppbyggnad, dramaturgi och illustrationer kan skapa 

motivation till läsning och stödja läsaren under läsning.  

 

Vi börjar med att presentera resultat av den kvalitativa delen av vår undersökning. 

Resultaten analyseras med stöd av forskning som tidigare presenterats. Som ramverk 

används bildromananalysens frågor. Vi beskriver undersökningens resultat och 

analyserar vilka stödstrukturer och motiverande element vi upptäckt i PAX-böckerna. 

Därefter presenteras och analyseras resultaten av den kvantitativa lix-undersökningen. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av undersökningens resultat. 

5.1 Peritext  

Nedan beskriver och analyserar vi de undersökta böckernas peritext, det vill säga det i 

böckerna som omgärdar berättelsen. Vi börjar med omslaget för att sedan beskriva 

sidorna innan den faktiska berättelsen tar vid. Därefter går vi vidare med beskrivning 

och analys av de sidor som kommer efter själva berättelsen. 

5.1.1 Peritext omslag 

Alla PAX-böcker har ett eget färgtema. Den första boken i serien, Nidstången, har röd 

färg som tema. Den röda färgen finns på pärmens fram- och baksida, på bokryggen samt 

på bokens huvud, fot och framsnitt. Även seriens namn PAX och titeln Nidstången är 

skrivet med rött. Den röda färgen återkommer även i bakgrunden av illustrationen. 

Böckernas olika färgkodning gör att de sticker ut i mängden och visar att de är delar av 

PAX-serien. Färgerna är starka klara regnbågsliknande färger. Färgtemat kan locka 

läsare och verka inbjudande. Vi menar att de starka färgerna drar ögonen till sig. 

Bortsett från den unika färgen varje bok har är svart den dominerande färgen på 

omslaget. Denna formgivning av omslag återkommer i seriens alla delar vilket 

förstärker känslan av att böckerna hör ihop. Böckerna ser coola ut vilket kan påverka 

läsarens motivation att vilja läsa dem. Formgivningen ger många signaler om bokens 

stil och innehåll.  

 

Seriens namn PAX är placerad ovanpå silhuetten av en svart korp och intrycket är att 

PAX är spraymålat i graffittistil. Böckernas titlar är skrivna med snirklig stil. Alla titlar 

i PAX-serien består av ett ord till exempel: Nidstången, Mylingen och Näcken. 

Böckernas titlar kan vara obekanta ord som är svåra att förstå för de tilltänkta läsarna 

men titlarna finns illustrerade på framsidan. På omslaget av Nidstången finns en 

nidstång illustrerad, på omslaget av Mylingen skymtar en Myling i bakgrunden. Text 

och bild samspelar och underlättar för läsaren att förstå titelns innebörd. Moderna 

barnböcker tenderar att ha personnamn som en del av titeln menar Nikolajeva (2004, s. 

242–243). Titlarna återspeglar inte alltid huvudkaraktärernas namn vilket skiljer sig från 

mer traditionella titlar. Tidigare undersökningar visar att titeln på en bok har stor 

betydelse för om barn väljer att läsa den eller inte (Nikolajeva 2004, s. 242–243). 
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Seriens namn PAX kan få läsaren att tro att det är ett namn på en huvudperson i boken 

vilket kan skapa intresse av att ta reda på vem eller vad PAX egentligen är. Detta menar 

vi kan skapa motivation att läsa boken. Nyfikenhet är en drivande faktor som ökar 

läsmotivationen (Ahlén och Gustavsson 2012, s. 32). Titeln PAX är i själva verket 

handlingsorienterad, PAX relaterar till det gamla klostret PAX Mariae som betyder 

Marias fred. Att skapa ordning och fred tillhör även bröderna Viggo och Alriks uppdrag 

i serien. 

 

Baksidestexten ger information om bokens innehåll. Den är centrerad och inramad av en 

vit cirkel i graffitistil. Cirkelsymbolen kopplar intertextuellt till andra fantasyromaner 

som till exempel Cirkeln, skriven av S. Bergmark Elfgren och M. Strandberg, och 

Sagan om ringen, skriven av J.R.R. Tolkien. Cirkeln kan vara en portal till en annan 

dimension men vi ser även cirkeln som något man kan kika in i för att se lite ur boken. 

Cirkeln kan även användas för att ringa in det viktigaste. I toppen av cirkeln står bokens 

nummer i serien med en siffra och seriens namn PAX i bokens unika färg. Under denna 

text återfinns ett citat eller tema hämtad ur berättelsen. Till exempel på Näckens baksida 

står det: ”DEN EGNA RÄDSLAN ÄR DET STARKASTE FÄNGELSET” med 

versaler. Typsnittet är detsamma som används i titeln på framsidan och texten har 

bokens unika färg som i detta fall är gul. Citaten skapar mystik och kopplar till temat i 

boken. De förmedlar bokens stämning vilket kan skapa intresse och locka till läsning 

eftersom läsaren måste läsa boken för att förstå vad som menas med citatet.  

 

Under baksidestexten finns en symbol som även återkommer som markör för varje nytt 

kapitel i berättelsen vilket under läsning påminner om bokens övergripande tema. 

Symbolen är kopplad till bokens handling och i många fall återfinns symbolen i 

illustrationen på bokens framsida. I exempelvis Mylingen är symbolen en sax vilken har 

betydelse för handlingen. Symbolen kan skapa nyfikenhet innan läsning och läsaren kan 

efter att ha läst en bok i serien göra förutsägelser om berättelsens handling i och med att 

det är en återkommande struktur. Symbolen binder ihop framsida, baksida och 

innehållet i boken och påminner om bokens huvudtema. De många symbolerna i PAX 

kopplar även till genren fantasy vilket kan få läsaren att aktivera tidigare erfarenheter, 

kunskaper och förväntningar inför läsning. 

 

På böckernas baksida finns även recensioner skrivna av barn i bokens åldersmålgrupp, 

litteraturkritiker och journalister. Att det finns omdömen av barn på pärmens baksida 

kan tilltala andra barn och skapa motivation att läsa.  

 

Omslaget erbjuder läsaren förförståelse för berättelsens innehåll och lyfter fram 

berättelsens huvudpersoner. Den signalerar även bokens genre, att det är en fantasybok. 

Illustrationerna är berättelsebärande och förmedlar många känslor. Illustrationen på 

Nidstångens framsida är actionfylld. Det är en ögonblicksbild fylld av känslor, rörelse 

och spänning. Huvudpersonerna Viggo och Alrik är i kamp mot ett ormliknande odjur. 

Alrik håller en lång stav i händerna som han ser ut att försvara sig mot ormens attack 

med. Bakom Alrik står Viggo med en svart bok under armen. Staven är en nidstång och 
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det är också titeln på boken. Illustrationen expanderar texten (Nikolajeva 2000, s. 22). 

Denna struktur är genomgående i serien vilket kan hjälpa läsaren. Om läsaren inte vet 

vad en nidstång är så kan illustrationen vara till stöd för att utveckla förståelse.   

5.1.2 Peritext före berättelsen 

På insidan av pärmen finns en flik. På flikens framsida porträtteras Alrik och Viggo i en 

svartvit illustration. De omges av en flock svarta korpsilhuetter och fullmånen lyser i 

bakgrunden. Denna bild återkommer i samtliga utkomna böcker i serien. Illustrationen 

ger ett spännande verklighetstroget intryck och inger en känsla av mystik genom 

fullmånen och korparna. När fliken viks upp möter läsaren en svartvit illustration av 

författarna Åsa Larsson och Ingela Korsell samt illustratören Henrik Jonsson i en 

realistisk arbetssituation. Illustratören sitter vid skrivbordet och arbetar och författarna 

står bakom honom. På skrivbordet sitter en imp, ett mytologiskt sagoväsen som har en 

betydelse i bokens intrig. I Nidstången talar författarna i pratbubblor till läsaren.  

 
Ingela säger: ”Wah! Du tänker läsa vår bok! KUL!” 

Åsa säger: ”Läs på! Första kapitlet är lite mystiskt, men du kommer snart att fatta allting”.  

Illustratören Henrik tänker, vilket visas med en tankebubbla: ”Shit! Den där Nidstången. 

Man blir ju rädd själv!” 

 

Illustrationen är likadan i alla böcker men den text som finns i pratbubblorna skiljer sig 

åt. Författaren Korsell ställer en direkt fråga om läsaren minns vad som hände i 

föregående bok. Båda författarnas blickar är riktade mot läsaren. Korsell står till vänster 

i illustrationen vilket gör att läsaren läser hennes fråga först. Larsson som står till höger 

summerar med några ord vad som hänt i den förra boken och ger oss en inblick i nuläget 

av berättelsen. Illustratören Jonsson tänker ofta något som är framåtsyftande om vad 

som kommer hända i berättelsen. I den tredje boken i serien, Mylingen, säger författarna 

följande.  

 
Ingela: ”Kommer du ihåg vad som hände i Grimmen?” 

Åsa: ”De besegrade kyrkogrimmen vid ruinen. Alrik blev biten och vi vet inte om han 

lever eller är död. Damir räddade dem, men blev förvandlad av Gleipnerrepet. Nu står de 

vid Estrid och Magnars hus. Men det hörs ljud därinifrån.”  

Henrik: ”Wah! I <3 impar!”.  

 

Denna illustration där text och bild samspelar skapar kommunikation mellan författarna, 

illustratören och läsaren. Att det är författarna och illustratören som avbildas omnämns 

dock inte vilket läsaren kan behöva ha hjälp att upptäcka. En stödstruktur är också att 

läsaren uppmanas tänka till av ena författaren men får hjälp av den andra. Även 

illustratören hjälper läsaren att skapa sig en förförståelse genom tankarna som förmedlas 

i tankebubblorna. I textexemplen ovan ser vi även prov på det talspråkliga tilltalet. Det 

liknar språket och uttrycket i actionserietidningar, vilket även är den stil som beskriver 

illustrationerna. Språket, till exempel ord som shit och de tecken som används, till 

exempel symbolen <3, är ett språk som används på sociala medier och vilka 

målgruppen väl känner till. Illustratören använder målgruppens språk vilket vi menar 
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kan tilltala läsaren. Även Korsell använder uttrycket Wah! vilket vi menar tillhör ett 

vardagligt språkbruk för böckernas målgrupp. 

 

På försättsbladet, på pärmens insida, finns bokens huvudkaraktärer som porträttfoton 

där endast huvud och en del av axelpartiet syns mot en bakgrund målad med bred 

tuschpenna. Överst till vänster finns Alrik med bild och namn, till höger om honom 

Viggo. Båda bär halsband med ett hänge som ser ut som en korpvinge. Under Alrik 

finns Estrid som har pinnar som håller hennes långa hår fast i en knut och bredvid henne 

till vänster Magnar. Under porträtten återkommer silhuetter av korpar. Denna sida på 

insidan av pärmen är identisk i alla utkomna böcker i serien fram till del sju då 

karaktären Iris tillkommer. De fotografiliknande illustrationerna av huvudpersonerna 

hjälper läsaren med en bild av hur karaktärerna ser ut. Den ovana läsarens förståelse kan 

gynnas av att få en färdig bild presenterad för sig. Illustrationerna innehåller mycket 

information som läsaren kan skapa sig förförståelse utifrån, men de kan även fungera 

som stöd för minnet i och med att de även inkluderar information om karaktärernas 

huvuddrag. Halsbanden Alrik och Viggo bär signalerar och påminner läsaren om att de 

är utvalda att vakta biblioteket. Att vara utvald är ett typiskt drag i fantasygenren 

(Nilson 2012, s. 254).  

 

Estrids hårpinnar kopplar vi till hennes skicklighet att strida med stav som vapen. Dessa 

attribut påminner läsaren om karaktärernas särdrag och vad som tidigare hänt i serien 

vilket gör att vi anser dem vara exempel på stödstrukturer för läsaren. Vi menar att detta 

utgör en struktur som Nikolajeva (2000, s. 22) beskriver som ett samspel mellan text 

och bild där illustrationerna både förstärker och expanderar den skriva texten. Att det 

finns ett samspel mellan text och bild menar MTM (u.å.) ökar en texts lättillgänglighet. 

 

På högersidan, som möter läsaren när boken öppnas, presenteras viktiga karaktärer för 

den aktuella bokens handling. Detta utgör en stödstruktur och kan även aktivera tankar 

och funderingar om vad personerna kommer göra i boken och vilken roll de kommer 

spela. Läsaren kan med andra ord aktiveras att fundera och ställa frågor till texten innan 

läsningen. I Nidstången, porträtteras nyckelpersonerna Laylah (brödernas 

fostermamma), Anders (brödernas fosterpappa) och Simon (mobbare och antagonist). 

Laylah och Anders ler till skillnad från Simon som har en stirrande arg blick.  

 

Under porträtten löper ett band av korpsilhuetter. Dessa korpsilhuetter knyter ihop 

peritextens olika delar och återkommer även på nästkommande sida, det andra 

försättsbladet. De är symboler som skapar mystik. Korpar tillhör den nordiska 

mytologin och korparna Hugin och Munin var hjälpare till guden Oden. De såg och 

mindes vad människor gjort. De är symboler för kraftfulla andevarelser och i dagligt tal 

talar vi om olyckskorpar. Korparna utgör ett intertextuellt drag som refererar till 

berättelser i den fornnordiska mytologin. Kåreland (2015, s. 146) beskriver att 

intertextuella kopplingar är vanliga både inom barn och vuxenlitteraturen. Korparna 

återfinns överst på sidan, underst finns en illustration av ett slott. Denna sida är identisk 

i samtliga böcker. Illustrationen av slottet kan skapa en undran dels vad det är för slott, 
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dels vad det har för betydelse för handlingen i boken. Detta kan föda en inre dialog med 

texten hos läsaren. Slottet är Gripsholms slott vilket förlägger handlingen till Mariefred. 

 

Efter titelsidan följer ett uppslag med en karta. Nere till höger på uppslaget finns en 

kompass. Kartan ger ett realistiskt intryck och en bild av en stad med dess omgivning, 

både landsbygd och vatten. Överst till vänster på uppslaget finns ett rektangulärt fält 

med ett förstoringsglas i kanten där det står det Mariefred i graffitistil. Det signalerar att 

en sökning på Mariefred gjorts i en sökmotor på internet och att kartan kommit fram 

som ett resultat. Symbolen förstoringsglaset skapar ytterligare en dimension till 

uppslaget eftersom man som läsare inte bara presenteras för en karta utan möter ett 

aktivt nu, en handling har utförts när en sökning har gjorts. Vi menar att sökfältet och 

symbolen kopplar till målgruppens vardagserfarenheter vilket förstärker känslan av 

realism och att boken utspelar sig i nutid vilket kan väcka intresse och motivation.  

 

Symboler och signaler i peritexten kräver att läsaren har en viss vana att använda sociala 

medier för att kunna tolka dessa tecken. Annars framgår till exempel inte detaljen att 

Mariefred är ett sökord. Läsaren kan genom att använda läsförståelsestrategin som 

Keene och Zimmerman (2003, s. 70–79) benämner text till själv koppling utgå från sina 

tidigare erfarenheter och skapa sig en förståelse för peritextens budskap. Genom att 

läsaren använder egna erfarenheter kan en djupare förståelse för berättelsen uppstå och 

litteraturen får betydelse för läsaren. Gambrell (2011, s.174) menar att för motivationens 

skull är det viktigt att läsaren kan göra kopplingar mellan texten de läser och den egna 

livssituationen. Layouten med sökfunktionen inger känslan av en digital karta mer än av 

en papperskarta. Att kartan upplevs som digital signalerar aktuell samtid och anknyter 

till målgruppens vardagserfarenheter.  

 

Kartan ger en överblick av Mariefred och lyfter fram de mest centrala platserna i den 

aktuella bokens handling som förstorade bilder. Exempelvis i Nidstången, förstoras 

platserna: Hjorthagen, Orangeriet, Gripsholms slott, Estrid och Magnars hus, Mäster 

Skräddares gård, skolan och Mariefreds kyrka. De förstorade platserna ser ut som om 

någon fört en muspekare över en digital karta av Mariefred i exempelvis Google maps. 

De utvalda platserna som förstorats i bilder är stödstrukturer som både skapar en 

förförståelse för läsaren och kan fungera som ett stöd under läsning. Detta är en layout 

som återkommer i samtliga böcker. De platser som finns med i samtliga böckers kartor 

är: Mäster skräddares gård där Viggo och Alrik bor, Gripsholms slott som är byggt på 

platsen där klostret PAX Mariae låg och Estrid och Magnars hus där det magiska 

biblioteket finns. Samtliga dessa platser har en central del av berättelsen genom hela 

PAX-serien. Ett utmärkande drag för fantasygenren är att platserna är viktiga för 

handlingen (Boglind & Nordenstam 2016, s. 93). 

5.1.3 Peritext efter berättelsen 

Genomgående för alla böcker är att när berättelsen avslutats följer en sida med frågor 

ställda till läsaren och ett påstående att läsaren får svar på frågorna om den läser 
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nästkommande bok i serien. Ovanför frågorna återkommer också bokens symbol som 

löper som en röd tråd. I bok nummer tre, Mylingen lyder frågorna efter berättelsen:  

 
Vem försökte förgifta Alrik i skolmatsalen? Vem är den där Iris egentligen? JA, VEM 

ÄR DEN DÄR IRIS EGENTLIGEN? Läs fortsättningen om Alrik och Viggo i Bjäran.  

    (Mylingen 2015, s. 192) 

 

Frågorna är framåtsyftande och ställs till läsaren av en allvetande berättare. Läsaren 

uppmanas även att läsa vidare och det faktum att nästkommande titel anges menar vi 

syftar till att aktivera läsarens funderingar och tankar om vad som ska hända i 

nästkommande bok och hjälper läsaren att tänka vidare kring fortsättningen. Frågorna 

kan skapa en förväntan och fungera som en brygga mellan böckerna. De kan förstärka 

läsarens motivation att få reda på hur berättelsen fortsätter vilket engagerar att läsa 

vidare. Frågorna i sig utgör en stödstruktur, de tar läsaren i handen och leder den vidare 

mot nästa del i PAX-serien. Dessa frågor är av typen som en lärare skulle ställa till 

eleverna efter högläsning. Att dessa nu finns talar till den självständiga läsaren på 

samma vis och har därför en didaktisk funktion. 

 

Efter frågorna kommer ett eftersättsblad som innehåller information om copywrite där 

författarna, illustratören och formgivaren namnges. Om boken öppnas från 

baksidespärmen möts läsaren av ett uppslag som på ena sidan visar ett svartvitt fotografi 

av författarna och illustratören. De är svartklädda och ser bestämda men vänliga ut 

samtidigt som en känsla av mystik infinner sig. Korpsilhuetterna finns även på denna 

sida. Stilen på fotografiet liknar stilen på fliken i början av böckerna, där Alrik och 

Viggo är illustrerade. Fotografiet ger läsarna en bild av författarna men läsaren måste 

själv göra den kopplingen eftersom de inte är namngivna. På andra sidan av uppslaget 

finns en flik som kan öppnas. På fliken finns PAX-symbolen, det vill säga texten PAX 

med versaler som är placerad på silhuetten av en korp med utfällda vingar. Det är 

samma symbol som finns på pärmens framsida.  

 

Under den finns en lista på alla de tio delarna av PAX-serien. De utkomna titlarna är 

skrivna med svart text, de outgivna med grå. Läsaren ges information om vilka böcker 

serien kommer omfatta och vilka delar som finns utgivna. Denna lista kan dock förvirra, 

den är endast till hjälp om man läser böckerna i den takt de publiceras. Vilken bok i 

ordningen läsaren håller i sin hand markeras inte och listan blir därför inaktuell i det 

ögonblick en ny titel i serien publiceras. Informationen är därmed inte till hjälp för 

läsaren mer än att de tio titlarna som serien omfattar finns representerade. När läsaren 

sedan lyfter på fliken visas omslagsbilder på de böcker som publicerats. 

Omslagsbilderna kan locka läsaren att läsa vidare genom att de kan skapa en nyfikenhet 

vad böckerna handlar om. De kan även hjälpa läsaren att minnas de böcker hen redan 

läst.  

 

På insidan av pärmen skiljer sig det som kommuniceras, både mellan olika upplagor och 

titlar. I Nidstången med tryckår 2015 återfinns symbolen korpen överst på sidan. 

Därefter följer en presentation av författarna och illustratören. Läsaren får bland annat 
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veta att Larsson är en bästsäljande spänningsförfattare för vuxna och att PAX är hennes 

första serie för unga läsare. Korsell beskrivs som författare och forskare i literacy samt 

att hon har en bakgrund som lärare. Läsaren får information om författarnas yrken, att 

de bor i Mariefred och att de är intresserade av nordisk mytologi och svensk folktro. 

Illustratören Henrik Jonsson är en känd serietecknare som bland annat har tecknat 

Batman. Han bor i Göteborg och gillar impar. I Nidstången med tryckår 2016 finns inte 

dessa författarpresentationer. Texten har symbolen korpen överst men därefter kommer 

meningen:  

 
Hej PAX–läsare! Hoppas att du gillade boken och att du är lika taggad som oss att 

fortsätta följa Alriks och Viggos kamp i Mariefred. 

      

Tilltalet är talspråkligt och vänder sig till läsaren. Det personliga tilltalet kan fånga 

läsarens uppmärksamhet och hela texten på sidan är utformad som ett brev med 

inledning och avslut. Texten som följer innehåller tips på bonusmaterial som till 

exempel en länk till en PAX-promenad i Mariefred. Texten informerar även om att det 

finns en lärarhandledning att ladda ner från förlaget. Den berättar även att det finns 

intervjuer och boktrailer på YouTube samt att läsaren kan följa nyheter om PAX på 

sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Även en hänvisning till förlagets 

hemsida ges. Texten avslutas med: ”PAX på er! Henrik, Ingela och Åsa” 

 

Utgåvorna som innehåller presentationer av författarna och illustratören ger information 

om vilka de är och vad de arbetar med. Läsaren får även reda på att författarna är 

intresserade av nordisk mytologi och svensk folktro vilket återspeglas i böckernas 

handling. Texten ger information men saknar ett personligt tilltal. Den andra versionen 

som säger: ”Hej PAX–läsare!” har ett personligt tilltal och knyter läsaren till PAX-

seriens omgärdande epitext. Texten har ett ungdomligt vardagsspråk med till exempel 

ord som taggad. Ordvalen och tonen i texten passar böckernas målgrupp. Den del av 

texten som vänder sig till lärare, genom den nämnda lärarhandledningen, har ett 

opersonligt informativt språk som skiljer sig från den resterande texten som har ett mer 

personligt tilltal. Placeringen mitt på sidan, insprängd i övrig text som vänder sig till de 

unga läsarna menar vi därför är en märklig placering.  

 

Länkar, samt namn på olika sociala medier är skrivna med fetare stil vilket drar läsarens 

blick till sig. Sociala medier anges och används för att fånga och knyta läsaren tätare till 

sig genom att erbjuda bonusmaterial. Det skapar en känsla av att det finns mer att 

upptäcka och att man kanske får veta något innan alla andra om PAX-serien när man tar 

del av dessa kanaler vilket kan fungera motiverande och skapa en känsla hos läsaren att 

vara del av en PAX-gemenskap. 

5.2 Text och bild i samspel 

Nedan beskriver vi undersökningens resultat av hur text och bild samspelar i PAX-

serien och analyserar detta. PAX-serien definieras som bildroman och bilderna har stor 

betydelse i berättelsen.  
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Undersökningens resultat visar att illustrationerna är svartvita och i de flesta fall fyller 

en helsida. De kombinerar vardagsrealism med fantasi vilket är utmärkande för urban 

fantasy-genren. Bilderna är oftast uppdelade i rektangulära inramade serierutor. 

Svartvita illustrationer i serierutor utan text med varierande storlek underlättar för 

läsaren att snabbt läsa av bilderna (Boglind & Nordenstam 2016, s 155). Boglind och 

Nordenstam menar att strukturen gör att läsningen kan liknas vid att se en film. Barn 

idag har en utvecklad visuell kompetens tack vare att de i hög grad tar del av 

multimodala texter i exempelvis datorspel, filmer, och sociala medier (Boglind & 

Nordenstam 2016, s. 131).  

 

Det förekommer även helsidesbilder och enskilda serierutor insprängda i texten i 

böckerna. Gemensamt för alla böcker är att en sådan monterad insprängd illustration 

finns på sista sidan av berättelsen i böckerna. I den illustrationen finns även en 

pratbubbla vilket skiljer sig från övriga illustrationer som saknar skriven text. 

Illustrationerna samspelar i hög grad med berättelsen och tillför samt förstärker i många 

fall den skrivna texten vilket kommer att exemplifieras. Detta benämner Nikolajeva 

(2000, s. 22) som att bilderna expanderar berättelsen. Miljön som skildras i 

illustrationerna följer handlingen i berättelsen. Eftersom mycket av den utspelas 

utomhus utgör utomhusmiljöer merparten av miljöer i illustrationerna. Endast ett fåtal 

bilder är rena miljöskildringar, i merparten av bilderna förekommer huvudkaraktärer. 

Som tidigare nämnts ses bilder i denna uppsats som utvidgad text. Illustrationerna 

beskrivs av författaren Korsell som gjorda i västerländsk superhjältestil (Korsell & 

Jonsson u.å., s. 5). 

 

Bilderna förstärker berättelsens handling och karaktärernas känslor. Detta är drag som 

Westlund (2009, s. 104) menar stödjer den svaga läsaren som ofta har svårt att skapa 

inre bilder. Vi menar att illustrationerna fungerar som en trailer för en film om läsaren 

väljer att bläddra igenom boken från början till slut innan läsning, vilket även ger 

läsaren förförståelse inför läsning. Bilders betydelse som stöd för läsarens förståelse har 

ökat under senare år (SBI 2015, s. 5). Illustrationerna är uttrycksfulla och innehåller ofta 

mycket rörelse. Handlingen illustreras med snabba ögonblicksbilder ofta ur olika 

vinklar och växlingarna av perspektiv skapar dynamik. De kan både förmedla och/eller 

skapa känslor hos läsaren.  

 

I Nidstången (2014, s. 9) möter läsaren berättelsens första illustrationer på bokens tredje 

sida. Tillsammans med texten kastar dessa läsaren direkt in i den spännande handlingen 

vilket kan fånga läsarens intresse. Illustrationerna stödjer läsaren genom att karaktärerna 

i texten finns med på illustrationerna och lite av miljön i biblioteket där det hela utspelas 

skildras. Impen, det sagoväsen från mytologin som omnämns i texten, finns på den 

översta illustrationen av fyra på sidan. Impen har blottade vassa tänder, slem som rinner 

ur munnen och den sitter i en bur och läsaren möter impens blick ur ett 

underifrånperspektiv. Under denna bild möter vi karaktärerna Estrid och Magnar med 

allvarliga bistra miner. Impen försöker grabba tag i Estrid och sträcker sin arm ut ur 
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buren. I bakgrunden skymtar en hög vägg med böcker, delar av en rustning och 

spindelväv. Bilden under denna är en närbild på impens ansikte med vassa tänder och 

slem rinnande ur munnen. Bilden längst ned på sidan visar spelkort med märkliga 

symboler lagda i en ring. Läsaren ser även brinnande stearinljus och en del av foten på 

en fotogenlampa.  

 

Läsaren lämnas inte att skapa en inre bild utifrån hur karaktärerna och miljön beskrivs i 

texten helt på egen hand utan får stöd av illustrationerna vilket stödjer läsarens 

förståelse av textens innehåll (Fast 2015, s. 114). I texten står det: ”Magnar tittar på sin 

syster. Estrids ansikte är fårat som ett gammalt träd” (Nidstången 2014, s. 8). Denna 

beskrivning är illustrerad, läsaren får hjälp att förstå ordet fårat genom att bilden 

exemplifierar hur ett fårat ansikte kan se ut. Även texten har en stödstruktur, den gör en 

liknelse med hur ett gammalt träd kan se ut för att hjälpa läsaren med förståelse av 

innebörden av ordet fårat.  

 

Illustrationerna förstärker den otäcka allvarliga känslan i texten genom Estrids och 

Magnars sammanbitna miner, de mystiska korten och närvaron av den hotande impen. 

Alla serierutor utom den längst ner på sidan förstärker och skildrar handlingen som 

hittills beskrivits i texten. Illustrationen längst ner på sidan skapar förförståelse för 

texten på nästa uppslag då orakelkorten omnämns, den är framåtsyftande. Läsaren har 

fått korten på bild vilket är en stödstruktur för förståelse av innehållet i kommande text. 

Dessa kort återkommer även i form av fokuserade illustrationer på uppslaget där 

orakelkorten omnämns. Läsaren har först sett dem en gång på bild, sedan omnämns de i 

texten för att sedan återkomma på bild. Det förstärker läsarens möjlighet att förstå ett 

nytt ord och utvidga sitt ordförråd.  

 

Ett annat exempel på samspel mellan text och bild är då illustrationen fungerar som en 

förklaring av ord som kan förmodas vara nya för läsaren. Till exempel visas en 

spetsnäsduk med de broderade bokstäverna AGW på en illustration (Mylingen 2015, s. 

123). Spetsen omnämns inte i texten men bilden förstärker genom spetsen det 

annorlunda ålderdomliga intrycket. Bilden kompletterar i detta fall den skrivna texten. I 

texten står det att bland annat att hon hette Anna–Greta Wallin och att AGW är initialer. 

Läsaren får stöd av bild och text men behöver dra en egen slutsats vad ordet initialer 

betyder. Ytterligare ett exempel på hur illustrationer kan stödja läsarens förståelse av 

den skrivna texten är hur ett ord förklaras på flera vis. I Mylingen (2015, s. 107–118) 

omnämns en kista som har en central roll i sammanhanget. Kistan visas på bild flera 

gånger och omnämns i texten som kista, amerikakoffert och koffert. Det förklaras att det 

inte är en likkista men att den är stor nog att gömma sig i vilket också framgår av 

bilderna. På illustrationerna ser den ut som en amerikakoffert vilket kan öppna upp för 

diskussion om vad det är för något och vad den kan ha använts till, detta kopplar även 

texten till äldre tider. Läsaren får både stöd i att förstå ett okänt ord, utöka sitt ordförråd, 

samt med förståelsen att intrigen är kopplad till något som hänt för länge sedan. 
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Samspelet mellan text och bild kan även förstärka läsarens förståelse för karaktärernas 

relationer och känslor. I Nidstången (2014, s. 20) beskrivs och visas Viggo och Alriks 

kärleksfulla relation. Händelsen löper över fem serierutor där den översta visar bröderna 

komma gående på avstånd. Rörelse visas genom att ett fönster passeras på bilderna. På 

den andra bilden har de kommit närmare. Textens information visas i bilderna, Alriks 

hår hänger ner över pannan och Viggos står rakt upp. Detta är ytterligare ett exempel på 

textens och bildens samspel och hur bilderna fungerar som stöd för läsaren. En serieruta 

visar att Alrik lägger armen runt Viggo och gnuggar hans hår med ett snett leende på 

läpparna. Texten lyder: ”Alrik lägger armen om Viggo och drar honom intill sig. Boxar 

honom lekfullt mot pannan med den fria handen” (Nidstången 2014, s. 19). 

 

I Nidstången (2014, s. 28–29) finns ett dubbeluppslag då ett slagsmål utspelar sig. 

Bilderna är tecknade ur olika vinklar och inger känslan av en filmsekvens. 

Illustrationerna visar hur Viggo blir attackerad av bokens antagonist Simon och hans 

kumpaner, hur ett slagsmål mellan dem utspelas och hur Alrik kommer till undsättning. 

Text och bild samspelar, först beskrivs slagsmålet i texten sedan visas det på uppslaget 

ur olika vinklar och perspektiv. Det finns både rörelse i varje enskild serieruta och 

mellan rutorna. Illustrationerna för handlingen framåt och förmedlar samt förstärker de 

starka känslor som är i omlopp. Läsaren får information om vad som sker både via 

skriven text och av illustrationer. Det kan stödja läsaren med förståelse av berättelsen.  

5.3 Texten 

Under denna rubrik synliggörs och analyseras olika textuella strukturer och 

innehållsliga element i PAX-böckerna som kan fungera stödjande eller motiverande 

under läsning. Exempel ur texten lyfts fram och analyseras. Det är en allvetande 

berättare som för handlingen framåt i böckerna. En allvetande berättare kan gå in i alla 

karaktärernas roller, hoppa mellan dem och vet allt som ska hända i berättelsen 

(Nikolajeva 2004, s. 149). Berättelsen är framför allt berättad i presens vilket ger läsaren 

en känsla av att vara närvarande i händelserna, att det som sker i ett nu. Texters 

svårighetsgrad har stor betydelse för elevers motivation att läsa menar Andersson (2015, 

s. 26). Det ska finnas balans mellan utmaning och stimulans vilket innebär att texten 

varken får vara för lätt eller för svår, då läsaren kan tappa intresset. Språket är aktivt 

vilket är karaktäristiskt för lättlästa texter (SPSM 2017). Att en mening är aktiv innebär 

att det är subjektet i en sats som utför en handling (Elbro 2006, s. 170). Exempel på 

detta utgör följande stycke ur Näcken.  

 

Freja får simma i poolen och Alrik kastar i gummiankor till henne. Anders lånar Laylahs 

badmössa och leker att han är siminstruktör Fabian Flipp–Flopp som håller lektioner i 

torrsim för mamma och Laylah. 

      (Näcken 2016, s. 52)  
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Den allvetande berättaren växlar mellan olika karaktärer, fokalisering sker utifrån vilken 

karaktär som berättaren antar vilket skapar känslan av att berättelsen berättas ur olika 

personers perspektiv (Nikolajeva 2004, s. 172). Intrigen är tät och berättelsen är till stor 

del uppbyggd av dialoger mellan karaktärerna vilket vi menar är ett berättartekniskt 

drag för att förstärka känslan av att berättelsen är pågående i nuet. Detta kan engagera 

läsaren ytterligare och skapa motivation att läsa vidare. 

 

Språket är modernt med inslag av typiska uttryck som böckernas målgrupp kan tänkas 

använda i sitt vardagliga talspråk. I Mylingen återfinns följande dialog: 

 
– Men hallå, pucko! Sonja ligger ju begravd. På kyrkogården, säger Alrik och pekar på 

graven.  

– Ja, men HALLÅ! Har din hjärna tagit semester, eller? Tänk om kroppen inte blev 

begravd här?  

    (Mylingen 2015, s. 101) 

 

Andra exempel på vardagligt, tidstypiskt språk är: 

  
– Simon är fett dryg […]. (Mylingen 2015, s. 113).  

– Ibland är du ingen F.I.F, Fett Irriterande Finne, säger han.   

     (Mylingen 2015, s. 113) 

 

Slanguttryck och svordomar förekommer även i berättelsen vilket förstärker realismen 

och placerar berättelsen i nutid. Språket är anpassat efter vilken karaktär som har ordet 

vilket vittnar om att det kan finnas en åldersskillnad mellan dem som talar. Ett exempel 

är från den första delen i serien Nidstången (2014, s. 37) där ordvalet ”– Stilla dig 

pojk!” förstärker att det är en äldre person som tilltalar en yngre med ett ålderdomligt 

uttryck. I samma bok är texten kursiverad när karaktärerna upplever att ett hästhuvud 

talar inuti dem, det vill säga att de hör en röst i huvudet. Att texten är kursiverad är ett 

stilistiskt typografiskt medel som urskiljer rösten från övrig text, det förstärker känslan 

att det är något övernaturligt som tagit över karaktärernas tankar och förtydligar det. 

Typografiska drag som olika typsnitt både förstärker berättelsens budskap och 

förtydligar innehåll.  

 

I Nidstången (2014, s. 111) visar Magnar en motförbannelse som finns nedtecknad i en 

gammal bok i det magiska biblioteket. Förbannelsens typsnitt och storlek skiljer sig från 

övrig brödtext och att det är en ramsa framgår tydligt med hjälp av kortare rader. Detta 

stödjer läsaren under läsningen. Andra exempel är då ett sms framställs i form av en grå 

textruta med text i ett till synes vanligt sms-typsnitt vilket gör att det känns 

verklighetstroget och underlättar för läsarens förståelse för att det är ett sms (Näcken 

2016, s. 53). Typsnittet för sms är detsamma i alla seriens delar, ett sms urskiljer sig i 

brödtexten genom att typsnittet förändras. Ett handskrivet kontrakt som nämns i 

brödtexten återfinns på en helsida med ett typsnitt som efterliknar handstil (Näcken 

2016, s. 61). I Mylingen (2015, s. 120) står det i brödtexten att barnen har hittat en 

gammal psalmbok där ”någon skrivit med snirklig gammeldags skrivstil”. Detta 
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meddelande är framställt med ett snirkligt svårläst typsnitt som även förtydligar 

budskapet att meddelandet var skrivet för länge sedan.  

 

Det finns många berättartekniska faktorer som kan skapa motivation och driv att läsa 

vidare. När läsaren läst ut första boken och ska börja läsa nästa del i serien behöver hen 

inte börja om på kapitel 1 eftersom kapitlen löper genom hela serien. Den tredje boken i 

serien, Mylingen, startar med kapitel 51 och den sjätte boken Näcken startar med kapitel 

171. Det menar vi kan skapa motivation och ger läsaren både insikt och ett kvitto på hur 

mycket hen läst vilket kan skapa känsla av att ha lyckats. Att känna att man lyckas är en 

viktig faktor som skapar motivation att vilja läsa mer menar Gambrell (2011, s. 176). 

Kapitlen är relativt korta och håller sig ofta inom ramen av tio sidor. Det kan också öka 

lässjälvförtroendet hos läsaren. Namnen på kapitlen ger läsaren ledtrådar och 

förförståelse om vad kapitlet kommer att handla om vilket kan verka motiverande, 

läsaren utmanas att fundera över fortsättningen. Kapitelnamnen innehåller ofta 

utropstecken eller ett frågetecken. För att exemplifiera följer några kapitelnamn ur 

Näcken: 

 
• Dags för isbad! 

• APELSIN, APELSIN, APELSIIIN! 

•  Snälla, berätta inte för pappa eller mamma! 

• En imp i biblioteket 

•  Näckar är massmördare 

• Har alla blivit galna? 

•  Det säger FLOFF! Och brinner upp.  

• Flyg, din lilla idiot! 

     (Näcken 2016) 

 

Dessa kapitelnamn ger ledtrådar som kan användas av läsaren för att göra förutsägelser 

om vad som kommer att hända i berättelsen. Det är en lässtrategi som lärare kan 

undervisa om i undervisningspraktiken. Att kunna använda lässtrategier för att förstå 

och tolka texter är ett kunskapskrav i svenska i årskurs 3 (Skolverket 2016, s. 252). 

Kapitlen avslutas ofta med en cliffhanger som är ett dramaturgiskt grepp som ofta 

används i tv–serier för att få tittarna att välja att se nästa avsnitt av serien. Ett exempel 

på cliffhanger mellan kapitlen är de avslutande meningarna i Nidstångens andra kapitel. 

 
–Du kan väl lova mig att du försöker, säger Alrik. Inget bråk och inga trix.  

–Ja, jag lovar, säger Viggo. 

Och Viggo håller sig i skinnet. Ganska länge för att vara han. Exakt i en timme och 

fyrtiosju minuter faktiskt. 

    (Nidstången 2014, s. 21) 
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PAX-böckerna är uppbyggda enligt en dramaturgi som skiljer sig från den klassiska 

dramaturgiska kurvan där berättelsen ofta rundas av mot slutet och dramat får sin 

upplösning. De avslutande meningarna i Näcken lyder: 

 
Maggan Migrän ser på Hej-Henry genom mörkret och snöfallet. Nu har han kommit 

högst upp och längst ut.  

– Och nu, ropar Maggan Migrän. Flyg, din lilla idiot. FLYG! 

Och Hej-Henry tar ett steg ut i tomma luften. 

     (Näcken 2015, s. 198) 

 

Vi har tidigare nämnt hur Viggo och Alrik tampas med problem av både övernaturlig 

och vardaglig karaktär. Ehriander (2012, s. 14) menar att fantasygenren ofta innehåller 

realistiska teman från vardagen som kan handla om existentiella frågor som vänskap, 

kärlek och svek. Dessa teman kan lyftas i undervisningen och skönlitteratur kan erbjuda 

ingångar till samtal om exempelvis värdegrundsfrågor. Ett återkommande tema i 

böckerna är att Viggo känner ett motstånd mot läsning och det framgår att han har 

skrivsvårigheter. I exempelvis Mylingen beskrivs hans läsmotstånd och i Näcken hans 

skrivsvårigheter. Nedan följer citat från Mylingen och Näcken. 

 
Nere i biblioteket har Magnar lagt fram böcker om spöken och gengångare. 

– Nu läser vi, säger Magnar. Lär känna din fiende. Var det inte så Damir sa? En timmes 

läsning börjar nu. Så vänder han på timglaset som står på stenbordet. Viggo suckar djupt. 

Han gillar inte att läsa. Har aldrig gjort. Det är både jobbigt och tråkigt. En timmes 

läsning känns som en hel hösttermin. 

    (Mylingen 2015, s. 82) 

 
Det blir tyst igen. Alla tar upp nya böcker. Och letar efter texter om mylingar. Alla utom 

Viggo. Han stönar inom sig. Läser en mening här och en där. Vänder blad. Hur tråkigt 

kan det vara på en skala? Är det cement i det där timglaset? Har det inte gått en timme 

snart? 

    (Mylingen 2015, s. 87). 

 
Alrik får pappret av Viggo och läser. Det tar en stund. Viggos handstil och stavning är 

inte helt lätt att tyda. 

    (Näcken, 2016, s. 60) 

 

Vi menar att detta tema erbjuder möjligheter till identifikation för läsarna, speciellt de 

svagare läsarna som känner igen sig i Viggos beskrivningar. Detta skulle kunna 

beskrivas med vad Westlund (2015, s. 54) benämner estetisk läsning som innebär en 

process mellan läsare och text. Berättelsens handling, karaktärer och miljöer erbjuder 

möjlighet att koppla samman egna erfarenheter att både upptäcka känslor hos sig själv 

och att förstå det egna livet. Situationer och textavsnitt där Viggo beskriver hur det 

känns när han ska läsa kan även erbjuda ingångar till samtal om läsmotstånd i 

undervisningspraktiken. Det kan stärka den ovana svagare läsaren och skapa förståelse 

för hur jobbigt det kan kännas att öppna en bok hos de starka läsarna. Att som läsare 

kunna plocka fram och använda egna erfarenheter under läsning är en lässtrategi som 

leder till djupare läsförståelse (Skolverket 2010, s. 15–16). Om läsaren kan koppla 
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innehållet i texten till egna erfarenheter skapar det motivation (Gambrell 2011, s. 173–

174). I den sjätte boken Näcken upplever även Alrik känslan av att kämpa med läsning 

när han ska söka information om vattenväsen i de gamla böckerna i det magiska 

biblioteket. 

 
Alrik känner sig också dum och arg. Han läser, med det går långsamt. Bara att klura ut 

vad det är för bokstav tar tid, stilen är gammeldags och snirklig. När han kommer till 

slutet på en mening har han ofta glömt hur den började och måste läsa om. 

     (Näcken 2016, s. 33) 

 

Citatet belyser hur en ovan läsare som kämpar med sin läsutveckling kan uppleva en 

lässituation. Samtidigt exemplifierar citatet att Alrik använder sig av en framgångsrik 

lässtrategi för att förstå vad han läser. Även om läsningen är kämpig så har den en 

mening för Alrik vilket förmår honom att läsa vidare. En grundläggande faktor för att 

förbättra sin läskompetens är att känna motivation att läsa (Andersson 2015, s. 23–24). 

 

Barn har ett behov av att kunna identifiera sig med karaktärer i det de läser, det kan 

både handla om att känna igen sig och om att lockas av det som är annorlunda och 

skiljer sig från barnets egna vardag (Kåreland 2009, s. 74). I och med att PAX-serien 

innehåller en blandning av vardagsrealism och fantasy menar vi och serien kan erbjuda 

barn både igenkänning och en utflykt i fantasin. 

 

Andra strukturer i texten som kan fungera som stöd för läsaren är det stilistiska draget 

appellationer (Nikolajeva 2004, s. 238). Det innebär att ett beskrivande substantiv 

används tillsammans med namnet på en karaktär, detta med den didaktiska intentionen 

att stödja läsarens minne och förståelse för karaktärens särdrag. I de undersökta 

böckerna i PAX-serien förekommer appellationer i samtliga böcker. I Nidstången möter 

läsaren Träslöjds-Thomas. Han är lärare i träslöjd på Viggos och Alriks nya skola och 

dessutom pappa till antagonisten Simon. I Mylingen finns karaktärerna Hej-Henry som 

ofta säger hej hej, poliserna Tunna flätan och Strykjärns-näsan som fått sina namn 

baserat på utseendet, skolsystern Maggan Migrän som ofta har en skylt på dörren att 

hon gått hem på grund av migrän och pappa Martin som är pappa till Loke och Tove. I 

Näcken har Idrotts-Linda, skolans idrottslärare, en central roll i intrigen och en tidigare 

skolsyster, Tyra Tyrann, går igen. Dessa appellationer påminner om drag i personernas 

karaktärer som både stödjer läsarens minne och förståelse för vilka karaktärerna är och 

knyter dem till en plats eller en roll. 

 

Ytterligare exempel på hur texten stödjer läsaren att utveckla förståelse är strukturen att 

författarna förklarar begrepp som kan tänkas vara nya för läsaren. Tidigare beskrevs hur 

text och bild i samspel ger ledtrådar till läsaren att skapa sig en förståelse av ett nytt ord 

utifrån. Här följer ett par exempel som belyser hur begrepp förklaras i brödtexten. 

 

Alrik, som fortfarande står kvar på planket, trycker sig tätt mot husfasaden. Han försöker 

bli ett med husväggen, för att inte synas ifall någon tittar ut genom fönstret. 

    (Nidstången 2014, s. 83–84)  
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Hon arbetade hårt, men till slut gick det inte längre. Hennes barn skulle auktioneras bort. 

– Vad betyder det? frågar Loke. 

– Jo, på den tiden fanns det något som hette barnauktioner. Fattiga barn som inte hade 

föräldrar eller som hade föräldrar som inte hade råd att ta hand om dem såldes, kan man 

säga.     

    (Mylingen 2015, s. 148)  

 

Dessa stödjande förklaringar av ord, som när ordet husfasad i nästa mening benämns 

husvägg som är ett mer vardagligt ord, gynnar läsförståelse och expanderar läsarens 

ordförråd.  Lättillgängliga texter ska inte kräva att läsaren har omfattande förkunskaper 

för att förstå innehållet (MTM u.å.). 

5.4 Läsbarhetsindex 

Nedan presenterar vi resultaten av lixanalysen i tabellform för de tre böckerna 

Nidstången, Mylingen och Näcken. Lix beräknas på andelen långa ord samt 

genomsnittlig meningslängd. En text som främst innehåller korta ord med upp till sex 

bokstäver och korta meningar ger ett lågt lixvärde och är därmed mer lättillgänglig än 

det motsatta. 

  

Läsbarhetsindex Nidstången 

Nidstången  Kapitel 2 Kapitel 11 Kapitel 19 

Antal meningar (M) 121 133 217 

Antal ord (O) 999 1090 1510 

Antal ord med fler än 6 tecken (L) 122 172 192 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M) 8,26 8,2 6,96 

Läsbarhetsindex (Lix = Lm + Lo) 20 24 20 

 

Läsbarhetsindex Mylingen 

Mylingen Kapitel 52 Kapitel 69 Kapitel 86 

Antal meningar (M) 50 94 168 

Antal ord (O) 342 795 1079 

Antal ord med fler än 6 tecken (L) 62 95 124 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M) 6,84 8,46 6,42 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100) 18,13 11,95 11,49 

Läsbarhetsindex (Lix = Lm + Lo) 25 20 18 

  



 

41 

 

Läsbarhetsindex Näcken 

Näcken Kapitel 172 Kapitel 185 Kapitel 206 

Antal meningar (M) 125 97 112 

Antal ord (O) 899 645 732 

Antal ord med fler än 6 tecken (L) 130 106 106 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M) 7,19 6,65 6,54 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100) 14,46 16,43 14,48 

Läsbarhetsindex (Lix = Lm + Lo) 22 23 21 

 

Genomsnittligt läsbarhetsindex för texten i Nidstången och Mylingen är 21 medan 

texten i Näcken har ett läsbarhetsindex 22. Detta kan ses mot bakgrunden att texter med 

lixvärde 20 anses som en mycket lätt text av Björnsson, se Bilaga A tabell 1. Texter 

med ett lixvärde under 30 klassas som mycket lättlästa och kategoriseras som 

barnböcker, se Bilaga A tabell 2.   

 

Enligt Björnssons nivågradering (se Bilaga A, tabell 3) av texter för åldersgruppen har 

lätta texter för en 9-åring ett värde mellan 20–23 och för en 12-åring ett värde mellan 

24–30. Analysen av tre böckerna visar att det genomsnittliga lixvärdet ligger mellan 21–

22 vilket klassas som lätta texter för hela åldersgruppen. Det ska ses mot bakgrunden att 

en text som klassas som normal för åldersgruppen har ett genomsnittligt lix mellan 26–

33. Lix 22 är ett medelvärde för en skolbokstext i årskurs 2. Lundberg och Reichenberg 

(2009, s. 73) skriver att en text varken ska vara för lätt eller för svår om motivationen att 

läsa ska finnas hos eleven. PAX-böckerna vänder sig till mellanålderns läsare, 9–12 år, 

vilket innebär att texten kan anses som lättillgänglig för denna åldersgrupp baserat på 

resultaten av lix.  

 

Enligt Björnsson (1968, s. 223) ligger genomsnittlig meningslängd för 9–12 åringars 

skolbokstexter mellan 11,1–14,1 ord. Resultatet av vår undersökning visar att 

meningslängden i PAX-böckerna ligger mellan 6,42–8,46 ord per mening vilket ligger 

betydlig under den genomsnittliga meningslängden som åldersgruppen möter i 

skolböcker (Björnsson 1968, s. 223). Fridolfsson (2015, s. 190) menar att långa ord och 

långa meningslängder i texter är faktorer som kan öka svårighetsgraden och kräver en 

hög läsfärdighet hos barn. Lixresultatet visar att så inte är fallet för de analyserade 

PAX-böckerna. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (2017) lyfter dock fram 

att korta och långa meningar bör varieras i lättlästa texter. Detta säger egentligen inte 

själva lix–undersökningen något om eftersom endast ett medelvärde för meningslängd 

räknas fram, lix ger inte information om meningslängd varvas.  En meningslängd på 8,0 

ord per mening är normalt för en elev i årskurs 1 att läsa i skolböcker.  
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Vår slutsats baserat på lixresultaten är att den analyserade texten i PAX-böckerna är en 

lättillgänglig text för åldersgruppen 9–12 år ur ett läsbarhetsperspektiv. Att texten är 

lättillgänglig kan stärka svaga läsares lässjälvförtroende och öka deras motivation att 

läsa (Gambrell 2011, s. 176). Fridolfsson menar att felaktiga bokval med för svåra 

texter kan leda till att svaga läsare utvecklar motstånd mot läsning (Fridolfsson 2015, s. 

192).  

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Det finns många element i peritexten som kan verka motiverande att läsa boken. 

Böckerna har omslag som sticker ut i mängden med sina olika färgteman. Seriens namn 

PAX kan väcka intresse och undran för vad PAX står för. Titlarna är 

handlingsorienterade och kan skapa nyfikenhet och motivation att läsa. Det finns 

mycket rörelse i illustrationerna på omslagen och de visar att boken innehåller spänning 

och mystik.  

 

Att genren är fantasy framgår genom att peritexten innehåller flera illustrationer och 

symboler med magiska eller övernaturliga förtecken. Peritexten innehåller även 

information som kräver en viss kompetens av läsaren för att hen ska kunna tolka den. 

Ett exempel är kartan där namnet på staden Mariefred ser ut att vara inskrivet i en 

sökmotor. För att läsaren ska göra den kopplingen krävs dock förkunskap i form av att 

läsaren har gjort egna sökningar på Internet och har förmåga att göra en koppling mellan 

sin vardag och peritexten. Igenkänning och att kunna koppla det lästa till det egna livet 

är en viktig faktor som skapar motivation (Gambrell 201, s. 173). Peritexten är på så vis 

anpassad efter böckernas målgrupp. MTM (u.å) menar att när text är anpassad till 

mottagare innebär det att texten blir mer lättillgänglig för läsaren.  

 

Sidorna innan berättelsen förstärker känslan av mystik, de lyfter fram huvudpersoner 

och platser där handlingen utspelas. Detta ger möjlighet för läsaren att skapa sig 

förförståelse om berättelsen vilket är en viktig lässtrategi. Att kunna bygga förförståelse 

och använda den är en av de lässtrategier som stärker och fördjupar läsares läsförståelse 

(Skolverket 2010, s. 15–16). Peritexten i PAX erbjuder många stödstrukturer för läsaren 

att bygga förförståelse utifrån: kartan, persongalleriet, och text och bild i samspel. Dessa 

stödjer även läsaren under läsning om hen väljer att gå tillbaka och titta i peritexten då 

det kan fungera som stöd för minnet. Författarna kommunicerar även med den tilltänkta 

läsaren i böckernas peritext före berättelsen med ett personligt tilltal vilket kan verka 

motiverande samt påminna läsaren om vad som hänt i tidigare delar i serien. Detta är ett 

stöd för läsaren. På sidorna efter berättelsen finns även det personliga tilltalet där 

författarna tipsar om att PAX finns på sociala medier.  

 

Illustrationerna både kompletterar och expanderar den skrivna texten. Det finns ett 

samspel mellan text och illustrationer som kan stödja läsarens förståelse. Karaktärer, 

mystik och känslor förstärks av illustrationerna och läsaren får på detta vis stöd att tolka 

texten. Westlund (2009, s. 104) menar att svaga läsare ofta har svårt att skapa egna inre 

bilder. Illustrationerna förstärker i flera fall karaktärernas känslor vilket kan stödja 
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läsarens förståelse genom att både förmedla känslor och skapa känslor hos läsaren. 

Exempelvis finns en illustration där kärleken som finns mellan bröderna Viggo och 

Alrik förstärker den skriva texten (Nidstången 2014, s. 20). I flera fall illustrerar 

bilderna ovanliga ord, eller vad som för läsaren kan förväntas vara nya ord eller uttryck. 

Exempelvis när författarna nämner ordet orakelkort så finns orakelkort i fokus på en 

illustration. Begreppet används vid flera tillfällen i både text och bild och stödjer 

därmed läsaren att utveckla sitt ordförråd. Att förstå innebörden av det lästa menar vi är 

en förutsättning för motivation att läsa vidare. 

 

De serieliknade svartvita bilderna kan läsas som en filmtrailer och på så vis stödja 

läsarens utveckling av förförståelse, om läsaren använder strategin att bläddra igenom 

boken innan läsning. Formen på bilderna gör att läsaren snabbt kan läsa av dem. Barn 

idag är vana att läsa bilder och har en hög visuell kompetens (Boglind & Nordenstam 

2016, s. 131). Bilders betydelse som stöd för läsarens förståelse har ökat (SBI 2015, s. 

5). 

 

Berättelsen är skriven med ett aktivt språk. Det är en faktor som gör berättelsen lättläst 

(SPSM 2017). Detta stödjer läsarens motivation och förståelse. För att läsaren ska känna 

sig motiverad behöver hen lyckas i läsningen och möta lagom utmanande texter 

(Andersson 2015, s. 26). Att känna att man lyckas i sin läsning ger en känsla av 

kompetens och ökar den inre motivationen (Gambrell 2011, s. 172).   

 

Texten i PAX-böckerna är lättläst ur ett läsbarhetsperspektiv. Att texten är lättillgänglig 

kan stärka svaga läsares lässjälvförtroende och öka deras motivation att läsa (Gambrell 

2011, s. 176). Resultaten av lix-undersökningarna visar att det genomsnittliga lixvärdet 

ligger mellan 21 och 22 vilket klassas som lättläst för hela åldersgruppen 9–12 år. 

Fridolfsson menar att felaktiga bokval med för svåra texter kan leda till att svaga läsare 

utvecklar motstånd mot läsning (Fridolfsson 2015, s. 192). 

 

Korta kapitel ofta med cliffhanger som avslut skapar motivation att läsa vidare. Dessa 

cliffhangers avslutar även varje PAX-bok. Kapitelnumreringarna löper genom hela 

serien, läsaren behöver inte börja om på kapitel 1 och känslan av att lyckas förstärks. 

PAX innehåller mycket dialoger och språket är autentiskt för böckernas målgrupp, det 

förekommer både slanguttryck och svordomar. Autenticiteten i samverkan med urban 

fantasy menar vi skapar motivation hos läsaren. Flera teman som lyfts i intrigen 

erbjuder läsaren möjligheter till identifikation. Detta kan stödja läsaren att koppla 

samman egna känslor och erfarenheter med berättelsens intrig och karaktärer vilket kan 

få läsaren att bättre förstå det egna livet (Westlund 2015, s. 54). Typografiska drag 

förstärker berättelsens budskap och stödjer läsarens förståelse för budskapet.  

 

Vår undersökning visar att det finns många strukturer i bokens form som stödjer läsaren 

både inför och under läsning. Undersökningen synliggör flera motiverande faktorer i 

PAX-böckerna. Analysen av resultaten visar att PAX-böckerna i hög grad innehåller 

vad tidigare forskning visar är stödjande och motiverande faktorer.   
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6. Diskussion 
Vi har i resultatet och analysen påvisat flera faktorer som kan förklara att PAX-serien 

blivit så populär. Ur ett skönlitterärt perspektiv erbjuder PAX-böckerna läsaren en 

upplevelse som ligger på en för målgruppen stimulerande intellektuell och känslomässig 

nivå och som på samma gång har ett lättillgängligt språk. Böckerna är med andra ord 

inte barnsliga, de är språkligt tillgängliga för vana som ovana läsare. Fantasygenren är 

för många barn en inkörsport till vidare läsning och som lärare är det viktigt att ge 

eleverna rätt förutsättningar för att utveckla sin läsning.  

 

I uppsatsens bakgrundsavsnitt redovisades flera förslag på hur lärare genom att utgå från 

fantasygenren, då med Harry Potter som exempel, kan arbeta med skönlitteratur som 

utgångspunkt för att uppnå flera olika mål. Att ge barn möjligheter att uppleva fantasins 

magiska värld och uppleva karaktärernas känslor kan även skapa förståelse för den 

andre. PAX-böckerna ger lärare möjlighet att i undervisningspraktiken lyfta svåra 

ämnen till samtal. Värdegrundsteman som alkoholism, att känna sig övergiven, ha läs- 

och skrivsvårigheter och mobbning kan diskuteras utan att något barn behöver känna sig 

utlämnad eftersom diskussionen handlar om det som händer andra i berättelsen. 

Skönlitteratur och PAX-böckerna kan vara till stöd för läsaren, erbjuda tröst och nya 

tankebanor samt en känsla av att inte vara ensam.   

 

Barn måste få tid att läsa och arbeta med olika typer av texter, berättelser och genrer för 

att bli goda läsare som förstår och kan förhålla sig till vad de läser. Läsning är en central 

basfärdighet och en oerhört viktig förmåga som ger individen bättre förutsättningar att 

delta i samhällslivet som aktiv demokratisk medborgare vilket är en central målsättning 

i Lgr-11. Taube (2007, s. 79) menar även att det finns ett starkt samband mellan barns 

läsinlärning och självförtroende och att det är viktigt att barn får det stöd och den tid 

samt de verktyg de behöver för att lyckas.  

 

Skönlitteratur och böcker som PAX kan motivera barn att läsa och den självständiga 

läsningen bör få ta plats i undervisningspraktiken menar vi. Enligt Ewald (2007, 372–

373) fungerar den självständiga läsningen ofta som utfyllnad när elever arbetat färdigt 

med andra uppgifter och många elever hinner aldrig läsa i skolan. Detta är utgör ett 

problem, både Chambers (2011, 42–45) och Gambrell (2011, s.174) menar att det måste 

skapas tid för eleverna att läsa självständigt för att de ska utvecklas och känna 

motivation att läsa. Att lärare sedan följer upp elevernas läsning och undervisar om 

lässtrategier är avgörande för utveckling av elevernas läskompetens (Westlund 2015, s. 

83). 

 

Ur ett didaktiskt perspektiv erbjuder PAX mycket material för lärare att utgå ifrån och 

använda i undervisningspraktiken. Det finns en gedigen lärarhandledning till 

Nidstången som ger förslag på hur lärare kan arbeta språkutvecklande utifrån PAX-

böckerna. Om lärare arbetar utifrån innehållet i lärarhandledningen får elever 

undervisning om ett flertal av de förståelsestrategier Liberg (Skolverket 2010, s. 15–16) 

konstaterar är viktiga för barn att använda under läsning för att utveckla läsförståelse 
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och läsfärdighet. Lärarhandledningen är applicerbar på andra skönlitterära böcker. 

Korsell, författaren som även skrivit lärarhandledningen, har lång erfarenhet som lärare 

och är forskare i pedagogik. Detta menar vi återspeglas i både böckerna och 

lärarhandledningen. Vi upplever att lärarhandledningen främst utgår från att boken 

högläses och att ett gemensamt arbete med texten sker i klassen, men många av idéerna 

är applicerbara även om eleverna läser boken självständigt. Lärare kan genom frågor 

vägleda elever hur de genom att studera bokens peritext kan skapa förförståelse inför 

läsning vilket underlättar för elever att utveckla läsförståelse. Denna strategi kan 

eleverna sedan använda när de ska läsa en annan bok. Det speglar det sociokulturella 

perspektivet på lärande, hur eleverna kan utvecklas med gruppens stöd för att sedan 

klara uppgiften själv. En god förförståelse underlättar läsförståelsen som i sin tur är en 

viktig faktor för att lyckas i läsningen. Att inte förstå vad man läser kan skapa ovilja att 

läsa. Gambrell (2011, s.176) menar att det inte alltid är så att elever som kämpar med 

sin läsning saknar motivation utan att de ofta misslyckas på grund av de inte förstår. 

Risken finns att dessa elever hamnar i en negativ spiral där självförtroende och 

motivation sjunker vilket kan leda till passivitet och undvikande av lässituationer 

(Taube, 2007 s. 82–85).  

 

Dramaturgin i PAX liknar snarare den i tv-serier än att den följer den klassiska 

dramaturgiska kurvan. Vi menar att barnen känner igen dramaturgin och att det höga 

tempot i böckerna är av betydelse för att så många fastnar för böckerna. 

Illustrationerna är dynamiska och innehåller mycket rörelse, språket är lättillgängligt 

och intrigen är tät. Att lärare tar tillvara på att böckerna är så populära ger dem 

möjlighet att utgå från och integrera barns intresse i undervisningen.  

 

Barns förmåga att avkoda visuellt har ökat och de är vana att använda flera olika 

medier. På sociala medier som Facebook och Instagram under namnet PAX Series 

kommunicerar författarna med läsarna. De bjuder på nyheter om böckerna, 

extramaterial och information som anknyter till serien. På de sociala medierna 

publiceras olika nyheter om PAX-serien, recensioner av böcker, samt bilder på barn 

som läser. Det finns förhandsbilder ur kommande böcker, inbjudan till boksläpp och 

signeringar samt kommunikation mellan författarna och följarna. De sociala medierna 

knyter läsarna till sig, de ligger i tiden och är en del av läsarnas vardag. De erbjuder ett 

mervärde för både unga och vuxna och erbjuder känslan av att vara del av en 

gemenskap. Ett exempel på hur kommunikation med läsaren kan se ut och hur läsaren 

uppmärksammas ges i citatet hämtat på Facebook (2017–03–20): 

 
“TACK alla ni som skickar meddelande, brev, teckningar till oss! Vi ÄLSKAR det! Glöm 

inte att tagga oss på sociala medier, så att vi hittar er. Vi försöker svara … förlåt om vi 

inte hinner med alla (vi måste ju skriva PAX–böcker också :–)), men snälla fortsätt att 

höra av er. Stor PAX– kram till er alla! <3<3 Den här supersnygga bilden på Iris har 

@[...] gjort Tack! // Ingela” 
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Det lättlästa språket, den täta intrigen med illustrationer och formspråk inspirerade av 

populärkultur kan motivera barn till läsning och bidra till varför så många barn har 

fastnat för PAX-serien.  

6.1 Slutsatser 

Vi menar att PAX-böckernas form och struktur är genomtänkta både ur ett didaktiskt 

och ur ett skönlitterärt perspektiv. Intrigen är tät och innehåller även personporträtt där 

karaktärerna har många nyanser. Berättelsen inkluderar teman som läsare i mellanåldern 

kan relatera till vilket kan fylla läsarens behov av identifikation och ha betydelse för den 

personliga utvecklingen. Att vardagsproblematik blandas med fantasy innebär att 

läsaren både kan känna igen sig och uppslukas av fantasin. Skönlitteratur kan vara ett 

medel för att öka barns läskompetens och stödja deras läsutveckling men att läsa 

skönlitteratur har också ett värde i sig. 

 

Att barn läser är viktigt både för att främja deras läsutveckling men också för den 

personliga utvecklingen. Motivation är en avgörande faktor. Om motivation saknas är 

det inte roligt att läsa. Det kan bero på att boken är för lätt, för utmanande eller att 

berättelsens innehåll inte tilltalar. Lärares kunskap om skönlitteratur och elevernas 

läsnivå är betydelsefulla för om en elev ska ha förutsättningar att uppleva glädjen med 

att läsa och att förlora sig i en bok. Lärare behöver utgå från dessa kunskaper när hen 

planerar undervisningen. För att läsning ska vara språkutvecklande och höja elevernas 

läsfärdighet krävs att lärare vägleder och undervisar i lässtrategier både när det gäller 

högläsning och elevernas självständiga läsning. Det handlar bland annat om att göra 

förutsägelser genom att studera bokens peritext, att läraren modellerar hur hen tänker 

under läsning, att leta ledtrådar i illustrationer och att samtala om det lästa med olika 

perspektiv. Att kunna läsa och att ha förmåga att förstå det lästa utgör en god grund för 

att utvecklas till den aktiva demokratiska medborgare skolan har som uppdrag att fostra. 

6.2 Slutord 

Vi har under arbetets gång tillägnat oss mycket ny kunskap både inom det 

språkutvecklande forskningsområdet och vilken betydelse skönlitteratur kan ha för 

individen. Denna kunskap kommer att vara värdefull för oss i läraryrket. Denna 

fördjupning har givit oss en djupare förståelse för hur viktigt det är att elever ges rätt 

utmaningar för att de ska utveckla lässjälvförtroende och läslust. 

6.3 Vidare forskning 

Under denna studies gång har flera frågeställningar vuxit fram. Det skulle exempelvis 

vara intressant att undersöka läsarnas upplevelser av berättelsen om Viggo och Alrik. 

Vad som tilltalar dem i PAX-serien, hur de närmar sig böckerna inför läsning, vilken 

betydelse illustrationerna har för dem. Vi har även diskuterat att det skulle vara 

intressant att undersöka hur lärare arbetar didaktiskt med elevernas självständiga läsning 

i undervisningspraktiken och hur mycket tid läsningen ges. Vägleder lärarna eleverna i 

deras bokval och på vilket sätt i sådana fall?   
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 1 

Bilaga A 

 

Tabell 1. Lixtolk (Björnsson 1968, s. 89) 

Lix Beskrivning 

20 Mycket lätt 

30 Lätt 

40 Medelmåttig 

50 Svår 

60 Mycket svår 

 

 

Tabell 2. Tolkning (lix.se 2017–03–08) 

Lix Beskrivning 

> 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

< 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

 

 

Tabell 3. Lix fördelning på årskurser (Björnsson 1968, s. 225) 

Årskurs Ålder Lätt text Normal Svår text Medelindex 

1 7 0 – 16 17 – 19 20 – 22 18 

2 8 17 – 20 21 – 23 24 – 27 22 

3 9 20 – 23 24 – 27 28 – 32 26 

4 10 22 – 26 27 – 31 32 – 36 29 

5 11 23 – 28 29 – 34 35 – 39 31 

6 12 24 – 30 31 – 36 37 – 42 33 
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