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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att granska hur språkliga skillnader såsom meningslängd, fre-

kvensen av ordklasser och ordval yttrar sig mellan de nivåbaserade läseböckerna Den 

magiska kulan A, B och C. Studien vilar på kvantitativa och kvalitativa metoder. Läsbar-

hetsindex används till det kvantitativa avsnittet för att få fram data som kan analyseras i 

kontrast till det kvalitativa avsnittet som istället fokuserar på ord och meningars betydelse 

för en texts lättlästhet och läsbarhet. Ännu en aspekt som granskas är textens förhållande 

till bilderna i samtliga böcker. Undersökningen tyder på att läseböckernas bilder har be-

tydande roll i A-boken som verkar för lästräning för nybörjare. Ordval och förekomsten 

av olika ordklasser påverkar likaså textens lättlästhet samt läsbarhet. Många substantiv 

bidrar till en informationstät text vilket kan leda till att den blir svårläst. Många verb gör 

en text mer talspråklig och därmed lättläst eftersom texten liknar det talade språket som 

redan är bekant för nybörjarläsaren. I och med detta närmar vi oss en tydligare bild av hur 

en lättläst text ser ut och vilka krav som ställs för att böcker ska tillhöra den kategorin. 

Nyckelord 

Läsebok, läromedel, komparativ analys, nivåanpassade texter, årskurs 1, lättläst, läs-

barhet 
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1. Inledning 

Om läsning handlar om att gå på en inre upptäcktsfärd så handlar läsundervisningen om att 

utrusta resenärerna, visa hur man använder en karta, ge dem nycklar till äventyret och sa-

gan, stödja dem när de far vilse och tar omvägar tills barnet klarar sig på egen hand med 

sin karta. 

 (Keene och Zimmermann, 2003, s. 48) 

Så här väljer Keene och Zimmermann (2003) att beskriva vikten av läsning och läsunder-

visning. På regeringsnivå anses läsning vara någonting grundläggande och betydelsefullt 

för individen. Utbildningsminister Gustav Fridolin menar i en intervju på uppdrag av Re-

geringskansliet (2016a) att grunden till all kunskap finns i läsförståelsen. En samman-

koppling kan därför göras mellan den internationella undersökningen PISA (Program for 

International Student Assesment) och elevers läsförståelse samt kunskaper i ämnen som 

matematik och naturkunskap. Regeringskansliet (2016a) betonar att regelbunden läsning 

hos barn och ungdomar har minskat. I den här undersökningen benämns elev enligt Nat-

ionalencyklopedins definition (Elev, u.å.) som en person som får undervisning särskilt 

inriktad på barn alternativt yngre personer. Denna studien är baserad på läseböcker inrik-

tade mot barn i grundskolans årskurs 1 som är i åldrarna mellan 7 och 8 år. 

För att förbättra läsförmågan hos barn och ungdomar har regeringen startat ett projekt, 

Hela Sverige läser med barnen, där målet är att få fler unga individer att läsa mer (Rege-

ringskansliet, 2016b). Med hjälp av andra vuxna än barnens föräldrar och lärare kan de 

efter avslutade fritidsaktiviteter få möjlighet att följa med ansvarig vuxen till biblioteket 

för att läsa eller låna böcker. Läslovet, som tidigare benämndes höstlovet, är en satsning 

där läsfrämjande aktiviteter lyfts fram under skollovet (Regeringskansliet, 2016b). Under 

hösten 2016 introducerades läslovet med syfte att barnen även under lovet ska läsa hemma 

eller i biblioteket (Regeringskansliet, 2016a). 

Läsningens betydelse har enligt våra erfarenheter sett olika ut. Vi som uppsatsskribenter 

har dels haft kontakt med skolor där läsning har behandlats som en syssla eleverna får 

utföra när de är färdiga med en uppgift. På andra skolor har läsning fått det vi anser är sin 

egen rätt, läsningen är där någonting som sker för nöjets skull. Eleverna får där en avsatt 

tid på schemat som endast är tillägnad läsning. De skolor vi under vår utbildning har varit 

i kontakt med har även uppmärksammat läsningens betydelse i hemmet på olika sätt. Det 

gäller bland annat några skolor i Mellansverige som använder sig av ett så kallat läsbingo 

som de skickat med eleverna hem innan ett lov. Läsbingo fungerar på så sätt att eleverna 

får ett rutnät med ett antal läsaktiviteter. De får kryssa i en ruta med den aktivitet de utfört, 

exempelvis läsa på mage i 10 minuter. Läsinlärning och lästräning är någonting vi anser 

har stor betydelse i skolans yngre årskurser och framförallt i årskurs 1 där läsutvecklingen 

startar för många barn. 

Det urval av läromedel som används i undervisningen är idag decentraliserat, det vill säga 

att det har skett en förskjutning i vem eller vilka som ansvarar för läromedelsgransk-

ningar. Åren 1938 till 1974 granskade staten alla läroböcker och avgjorde om de stämde 
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överens med de mål kursplanen fordrade. Numera finns ingen statlig granskning av läro-

medel som används i skolan utan det är upp till skolorna själva och framförallt varje 

klasslärare eller arbetslag att kvalitetsgranska läromedlen i samtliga ämnen. I en intervju 

utförd av Calderon (2015c) beskriver Anna Johnsson Harrie hur ansvaret också lagts på 

Sveriges lärarutbildningar att göra lärarstudenterna medvetna om deras roll i denna fråga, 

samt förbereda dem för att kunna göra bra granskningar. Enligt Selander åsyftar lärome-

del de pedagogiska redskap som används för undervisning och formellt lärande. Begrep-

pet läromedel avser inte enbart skrivna texter utan numera också övriga urval från TV, 

film, radio, teater, spel och tidningar (Sandström, 2015). I denna undersökning definieras 

läromedel på samma sätt som Selanders definition. 

Den huvudsakliga inriktningen i denna undersökning är läsinlärning under skolans första 

år. Elever befinner sig vid skolstart på flera olika nivåer och behovet att tillgodose alla 

elevers kunskaper och kompetens är betydelsefullt för att främja deras läsinlärning. För 

nyutexaminerade lärare kan det vara svårt att förhålla sig till alla tillgängliga läslärome-

del. Vi som uppsatsskribenter vill därför undersöka det läsläromedel som vi mest har 

kommit i kontakt med. I och med denna undersökning granskar vi även begreppen lättläst 

och läsbar. För oss som snart är färdigexaminerade lärare är det bra att känna till hurdana 

texter som en elev klarar av att läsa. Studien kan även bidra till läromedelsförfattare då 

den kommer att ge en insikt i vad som räknas som en lättläst text.  

Elisabet Frithiof och Marianne Björn Milrad, lektorer på Linnéuniversitetet, förklarar i en 

intervju presenterad av Calderon (2015a) att anpassning av läromedel till elever med olika 

behov är en fråga om inkludering och exkludering. Läraren kan således uppmärksamma 

elevernas perspektiv, villkor och situation. Eleverna kan behöva en annan version av 

samma läromedel för att kunna tillägna sig den kunskap som är tänkt. Läromedlet kan 

istället vara mer åskådligt eller hörbart och på så vis öka elevens tillgänglighet till kun-

skapen (Calderon, 2015a).  

Materialet som ligger till grund för denna undersökning är läseboken Den magiska kulan. 

Det är en läsebok som är individanpassad utan att det blir fråga om exkludering ur ge-

menskapen, där eleverna i andra fall skulle få olika böcker med olika innehåll. Nat-

ionalencyklopedin definierar läsebok (Läsebok, u.å.) som en bok anpassad för skolbruk 

innehållande kortare och relativt lättlästa textstycken. Denna undersökning baseras på 

Nationalencyklopedins definition (Läsebok u.å.) av ordet läsebok, det är en bok avsedd 

för lästräning, där elever delvis kan läsa men behöver stöd för att kunna utveckla sin egen 

läsning med hjälp av detta redskap. Den magiska kulan kan erbjuda tre nivåanpassningar 

(A, B och C) vilket gör att elever får ta del av samma berättelse och handling fast i tre 

olika svårighetsgrader. Valet att göra den här undersökningen föll på att Den magiska 

kulan erbjuder en bok för alla. Vi som uppsatsskribenter vill ta reda på hur de olika nivå-

erna har anpassats efter olika behov och vad som skiljer svårighetsgraderna åt. Av den 

anledningen görs en komparativ textanalys för att undersöka skillnader och likheter mel-

lan Den magiska kulans tre nivåer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen är att undersöka den språkliga progressionen i det 

nivåbaserade läsinlärningsmaterialet Den magiska kulan som tillhör ABC-klubbens läs-

lära. Vi som uppsatsskribenter vill undersöka olika språkliga och typografiska aspekter 

som belyser utformningen av det utvalda materialet relaterat till begreppen lättläst och 

läsbar. Därutöver undersöks också hur progressionen sker mellan det första och det sista 

kapitlet i Den magiska kulan. Undersökningens frågeställningar är: 

• Vilka språkliga skillnader förekommer mellan tre olika svårighetsgrader av en 

och samma läsebok?  

• På vilket sätt nivåanpassas texten i Den magiska kulan A–C?  

• Hur påverkas böckernas läsbarhet av den typografiska utformningen och valet av 

bilder? 

1.2 Disposition 
I kapitel 2 presenteras en bakgrund vilket inleds med en beskrivning av Den magiska 

kulan. Därefter belyses läsebokens historia och läsningens kopplingar till läroplanen. I 

kapitel 3 beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna undersök-

ning nämligen ordkunskap, lättlästhet och läsbarhet, nivåanpassning och individanpass-

ning samt betydelsen av bilder i läseböcker. Liknande undersökningar presenteras också 

under detta kapitel. Material och metoder behandlas i kapitel 4 tillsammans med bland 

annat metoddiskussion och validitet. Här presenteras materialet på ett djupare plan, böck-

ernas handling beskrivs och vi belyser även läslärans författare och deras intentioner med 

materialet. Valet av metoder som använts i undersökningen motiveras och tydliggörs li-

kaså. Kapitlet avslutas med metoddiskussion och validitet där kritik mot läsbarhetsindex 

också belyses. Undersökningsresultatet av denna undersökning presenteras i kapitel 5. 

Där redovisas resultatet av läsbarhetsindex, meningslängd och ord, lättlästhet och läsbar-

het samt bildanalys. Därefter följer kapitel 6 med diskussion och slutsatser där undersök-

ningens frågeställningar diskuteras i förhållande till undersökningsresultat och teoretiska 

utgångspunkter. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning under kapitel 7. 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet ges en beskrivning av materialet Den magiska kulan. Därefter present-

eras läsebokens historia i korta drag och avslutningsvis följer läsningens kopplingar till 

Lgr11.   

2.1 Den magiska kulan 
Den lättaste varianten i Den magiska kulan, A-boken, innefattar bland annat många bil-

der, ord som är enkla att avkoda och text i mindre omfång. Den svåraste nivån är C-boken 

och den är mest lämpad för högläsning. C-boken har mycket text och färre bilder, samt 

ord som barnen sällan kommit i kontakt med och som av den orsaken kan behöva förkla-

ras av läraren. Den magiska kulans innehåll engagerar barn menar Lundberg (2011, s. 8). 

Läsarna får möjlighet att leva sig in i boken genom karaktärernas tankar och känslor samt 

följa hur diverse dilemman klaras upp under berättelsens gång (Lundberg, 2011, s. 8). 

Den magiska kulan är en läslära som består av läxbok, läsebok och arbetsbok dock foku-

serar denna undersökning enbart på läseboken. Det utvalda materialet är anpassad för 

årskurs 1 och finns tillgänglig på A-, B- och C-nivå, varav C är den svåraste utgåvan. Det 

som skiljer böckerna åt är hur textens svårighetsgrad har påverkats av textmängd, antal 

ord på varje sida samt ordval. Det läseböckerna har gemensamt är handlingen, sidantalet 

och kapitelmängden. Varje läsebok är 112 sidor lång och består av 25 kapitel. Samtliga 

av materialets delar består inledningsvis av ett dubbeluppslag med en karta över samhället 

där handlingen utspelar sig. Därefter förekommer ytterligare ett dubbeluppslag med in-

troduktion av huvudkaraktären Asta samt de människor som kretsar kring henne. På av-

slutningssidan, det vill säga sidan 112, finns texten till en bokstavssång som Astas klass 

sjunger tillsammans med sin lärare. En noggrannare beskrivning av undersökningsmateri-

alet Den magiska kulan beskrivs under Material (se 4.1). 

2.2 Läsebokens historia 

Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att 

forma framtiden. 

(Simone Weil, 1909–1943) 

För att få förståelse för varför läseboken är utformad och används på ett visst sätt i dagens 

skolor erfordras en historisk tillbakablick över vad läseboken genom de senaste årtion-

dena har haft för syfte. Läsebokens utformning och syfte har förändrats mycket under 

åren. Läsebokens traditionella syfte till samhällsfostran är inte lika framträdande i dagens 

läseböcker. Den har istället blivit något som kan ses som en hybrid av läsebok och barn-

bok (Eilard, 2008, s. 25–26). Enligt Magnusson (2009, s. 15) har det under de senaste 

åren gjorts förändringar för att göra läseboken mindre läroboksaktig. De närmanden som 

läseboksförlagen och läseboksförfattarna gör den skönlitterära genren anser Magnusson 

(2009) däremot aldrig kan bli mer än ett sken. 
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Magnusson (2009, s. 4–5) framhåller att läsebokens ändamål har förändrats genom år-

hundraden. En läsebok betraktades tidigt i historien som en lärobok vars uppgift var att 

ge bildning till barn i skolans samtliga ämnen. I dagens svenska skolor har läseboken 

snarare ett syfte att enbart lära barn att läsa. Läseböckerna kan innehålla text som succes-

sivt ökar i komplexitet, från att innehålla ett fåtal korta ord till flera meningar. Att läs-

ningen har fått en betydande roll i skolan menar Persson (2012) kan bero på dess förank-

ring i det svenska kulturarvet och den nationella identiteten. Detta kan likaså vara anled-

ningen till att svenska som skolämne, till skillnad från till exempel estetiska ämnen, do-

minerade och fortfarande idag dominerar i undervisningen (Persson, 2012, s. 17). 

Under 1970-talet kritiserades den rådande skriv- och läsläran. Läseboksläsningen skulle 

istället vara en meningsskapande aktivitet. Den rådande läsläran influerades vid denna tid 

av ”whole-language-metoden” där läseböckerna grundas på det litterära och har ett nivå-

anpassat språk (Längsjö & Nilsson, 2005, s. 75). Läseböckerna fick ett skönlitterärt djup 

med en sammanhängande berättelse. Skönlitterära författare ansvarade för läseböckerna, 

däribland Moni Nilssons Kom och läs (2007) och Martin Widmarks Jag läser (2008). 

Idag påträffas en hel del läseböcker i svenska skolor som nivåanpassats efter sin språkliga 

komplexitet. Därför förekommer flera utgåvor av samma bok (Taube, 2007, s. 120). Läro-

medelsförfattare har fått upp ögonen för barns olika läsförmågor och vill på så vis också 

anpassa böckerna efter den efterfrågan som finns. Det är även vanligt att bokförlag som 

publicerar läseböcker idag också ger ut tillhörande lärarhandledning samt bokstavs- och 

arbetsböcker av olika slag som en helhet (Taube, 2007, s. 119–120). 

2.3 Kopplingar till läroplanen Lgr11 
I och med införandet av den nya läroplanen för grundskolan 2011 konkretiserades mål 

för varje ämne. Skolans uppgift omfattar att samtliga elever uppnår målen i skolans äm-

nen. Med avseende på att skolans elever har rätt att utvecklas i sin egen takt och få den 

vägledning de behöver för att uppnå målen ska undervisningen formas utifrån varje indi-

vids behov och förutsättningar. Undervisningen ska också främja barnens vidare kun-

skapsutveckling och lärande (Skolverket, 2016, s. 8). En vital del är här att anpassa läro-

medel efter elevernas olikartade förutsättningar. 

Komplexiteten i en lärares arbete är att se till att var och en av eleverna får möjlighet att 

utvecklas som individer men också i ett socialt sammanhang som grupp. Det ingår i lära-

rens uppdrag att ge barnen möjlighet att uppvisa sina kunskaper samt vara involverade i 

sitt lärande (Skolverket, 2016, s. 13–14). Barn lär sig från början att läsa och läsningen 

övergår sedan till ett läsande för att lära sig (Taube, 2007, s. 61). Förmågan att kunna läsa 

är en av de mest betydelsefulla förmågor och färdigheter som nyttjas både i skolan och i 

det övriga livet. Taube (2007, s.61) och Liberg och Säljö (2012, s. 236) menar att ett 

fullvärdigt liv i ett informationsrikt och demokratiskt samhälle uppnås genom att med-

borgarna kan läsa såväl som orientera sig i texter och övriga informationskällor, samt 

använda sig av den informationen. 

Det centrala innehållet i Lgr11 upplyser om de mål eleverna ska ha uppfyllt i slutet av 

årskurs 3 i svenskämnet. Mål som inbegriper läsning är bland annat bokstävernas namn 
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och ljud (Skolverket, 2016). Elever ska ha inhämtat lässtrategier i syfte att kunna tolka 

och förstå texter samt för att reglera sin läsning efter textens innehåll och struktur. Berät-

tande texter såsom kapitelböcker, bilderböcker och sagor ska barnen ha kommit i kontakt 

med, likaså ska de ha kännedom om språkets struktur. Grammatik såsom stavningsregler 

och användandet av stor och liten bokstav, frågetecken, punkt samt utropstecken är delar 

som eleverna ska vara bekanta med (Skolverket, 2016, s. 248). Barnen ska tillika kunna 

analysera och läsa skönlitteratur för diverse syften (Skolverket, 2016, s. 79). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet redogör vi som uppsatsskribenter för de teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för denna undersökning och presenterar teoretiska begrepp som används. 

Ordkunskap är ett begrepp som behöver belysas med anledning av att detta är en grund-

läggande del i läsutveckling. Den magiska kulans mål är att bidra till en god läsutveckling 

för barn med olika förutsättningar. Läsbarhet och lättlästhet utgör begrepp som är svåra 

att särskilja, vilket likaså kommer att uppmärksammas under detta avsnitt. Nivåanpass-

ning och individanpassning är begrepp som tar sig uttryck i samtliga av ABC-klubbens 

texter, därmed är det ett medvetet val att belysa dessa. Betydelsen av bilder i läseböcker 

kommer också att beskrivas samt hur samspelet ser ut mellan bilder och text. Avslut-

ningsvis presenteras undersökningar med liknande utgångspunkt som denna. 

3.1 Teoretiska begrepp 
Det finns en mängd områden inom läromedelsforskning. Form- och innehållsanalys, ana-

lys av bild och text, om läsbarhet, inlärningseffekt och användningsområden är några ex-

empel. Den forskning som vi har påträffat då vi sökt efter studier som berör grundskolans 

läseböcker har haft värdegrundskoppling som etnicitet, genus, familjekonstellationer, 

sexualitet, funktionshinder, jämställdhet eller social klass. Enligt Lundberg (2010, s. 119) 

finns likaså intresse hos forskare av att undersöka meningslängd, typografi, ordförråd och 

komplexitet i händelseförlopp i nivåanpassade texter. 

En av de forskare som är återkommande i den här studien är Ingvar Lundberg. Lundberg 

var medförfattare till ABC-klubbens lärarhandledning och professor i psykologi. Lund-

berg publicerade en rad böcker och ett flertal artiklar inom läsinlärning och lässvårigheter 

innan han avled år 2012. Det kan tyckas finnas en konflikt i att ha med en av medförfat-

tarna till Den magiska kulans lärarhandledning i det här avsnittet om teori och tidigare 

forskning. De referat vi har inhämtat från Lundberg kan måhända uppfattas som en partisk 

handling från vår sida. Vi anser dock att Lundberg under sina år som forskare har produ-

cerat tillräckligt med forskning som även kan granskas fristående från ABC-klubbens 

läslära. Mer om detta i avsnittet Metoddiskussion och validitet. 

I Den magiska kulans lärarhandledning har Lundberg tagit upp vad han anser är hörnste-

nar för en lyckad progression i läsning, nämligen språklig medvetenhet, bokstavskunskap 

och ordkunskap samt läsintresse (Lundberg, 2011, s. 9). I vår undersökning har vi valt att 

fokusera enbart på ordkunskap eftersom begreppet stämmer väl in på studiens frågeställ-

ningar.  

3.1.1 Ordkunskap 

Den fonologiska kunskapen gynnas av barns kunskaper om bokstäver menar Lundberg 

(2011, s. 11). Elbro (2006, s. 26–27) beskriver läsningen som en konst bestående av två 

element: avkodning och språkförståelse. Avkodning innebär en förmåga att kunna iden-

tifiera ordet såsom dess uttal, betydelse generellt och grammatiska karaktärsdrag. Vidare 

påpekas att när ordet har avkodats kan läsaren i de flesta fall uttala ordet samt känna till 
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dess innebörd: ”där står det sko, den heter ’sko’ och det är något man har på fötterna” 

(Elbro, 2006, s. 27). Språkförståelse som omfattar läsning består inte enbart av kunskap 

om meningsuppbyggnad utan av många olika delar, bland annat kunskap om metaforer 

och diverse textgenrer. En utvecklad läsfärdighet nås när en person besitter både avkod-

ningskunskapen och förståelsen för textens språk (Elbro, 2006, s. 27–28).  

Ordbilder är ett vanligt förekommande fenomen för att minnas ord, det vill säga att ett 

ord kopplas till en visuell bild (Åkerblom, 1988, s. 67). Lundberg (2011, s. 11) och Åker-

blom (1988, s. 67) anser att ordbilder och särdrag hos både stora och små bokstäver samt 

ord kan hjälpa de barn som ännu inte kan läsa att känna igen sitt eget namn eller upp-

märksamma vissa skrivna ord på skyltar, vilket är av stor betydelse i barnens läs- och 

skrivutveckling. Jönsson (2009, s. 94) och Lundberg (2011, s. 11) framhåller att barn som 

förstår sambandet mellan bokstäver och deras respektive ljud har ”knäckt läskoden” och 

detta utgör basen för deras läsinlärning. 

Lundberg (2011, s. 11) bedömer att i samband med att barnet lyckats knäcka läskoden 

kan det också avkoda ord som det inte stött på tidigare vilket är en bra resurs i läsningen. 

Därefter handlar det om att läsaren kan ta hjälp av ordbilder samt textens bilder och sam-

manhang för att förstå vad texten vill förmedla. Målet med avkodning är att den ska ske 

felfritt och automatiskt, vilket barnet kommer att få uppleva i sinom tid. Westlund (2009, 

s. 104) menar att läsare som saknar lässtrategier brister i textförståelsen. I ett försök att 

förstå texten på annat sätt kan läsaren söka efter ledtrådar i bilderna.  

Nikolajeva & Scott (2006, s. 235–236) skriver att barnboksförfattare tenderar att undvika 

ord som är ovanliga och som deras läsare kanske är obekanta med. Barnböckers språkliga 

enkelhet menar Nikolajeva & Scott är ett konstnärligt grepp som kan jämföras med poesi. 

De upprepningar av ord och begrepp som sker i en barnbok är ett medvetet val av förfat-

taren som bidrar till ett stöd för minnet och gynnar läsarens ordförråd. Många barnboks-

författare använder även långa och krångliga ord. 

Substantiv förekommer mer frekvent än någon av de andra ordklasserna (Lagerholm, 

2008, s. 108). En texts informationsinnehåll är enligt Lagerholm (2008, s. 107–108) be-

roende av andelen substantiv. Lundberg & Reichenberg (2008, s. 52) menar att ju fler 

substantiv desto mer informationstät blir texten. De menar att en text kan bli svårläst om 

den innehåller många och långa substantiv. Lagerholm (2008, s. 108–109) anser i sin tur 

att substantiv och verb har ett komplementärt förhållande till varandra; få verb betyder 

fler substantiv och vice versa. En text där det förekommer många verb menar både La-

gerholm (2008, s. 109) och Lundberg & Reichenberg (2008, s. 52) gör den skrivna texten 

mer talspråklig.  

Flera studier har visat att informationstätheten minskar om det finns en personlig förfat-

tarröst som talar till läsaren. Brist på det direkta tilltalet och åtskilliga abstrakta substantiv 

förekommer i en hel del texter vilket medför en distans till läsaren. Många substantiv i en 

text, tillägnad barn och vuxna som är ovana vid läsning, innebär att det figurerar mycket 

information i texten. Således blir texten informationstät. Dessutom kan många och långa 
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abstrakta substantiv i samma text innebära att den blir svårförstådd på grund av att läsaren 

måste använda ett omfattande tankearbete för att förstå den lästa texten (Lundberg & 

Reichenberg, 2008, s. 52). Nedan följer ett exempel på en mening hämtad från Lundberg 

& Reichenberg (2008, s. 52) som är informationstät och innehåller abstrakta substantiv. 

Exempel: ”Stadsdelsnämnden lät en undersökning av maten i förskolorna gå i verkstäl-

lighet.” 

En mening som är mindre informationstät och därmed, enligt Lundberg & Reichenberg 

(2008, s. 52), mer lättläst är exemplet nedan som har gjorts om för att innehålla få sub-

stantiv. Med inslag från talspråket och ett mindre antal substantiv blir exemplet nedan 

mer intressant och bjuder in läsaren på ett annat sätt en exemplet ovan. 

Exempel: ”Stadsdelsnämnden undersökte maten på förskolorna.” 

Enligt Lagerholm (2008, s. 115) har adjektiv en beskrivande och värderande uppgift näm-

ligen att frambringa ytterligare information om substantiv. Adjektiv framträder frekvent 

i detaljerade och beskrivande typer av texter där intentionen är att skildra någonting spe-

cifikt. 

3.1.2 Läsbarhet och lättlästhet 

Läsbarhet är ett begrepp som är återkommande när det gäller språket i läseböcker. Be-

greppet lättläst används oftast för att karakterisera egenskaper hos texten som är avgö-

rande vid en bedömning av om boken klassificeras som lättläst eller svårläst (Reichen-

berg, 2000, s. 17). Lättlästa böcker har inte någon vedertagen definition; förenklat kan 

den sägas vara de böcker som har lättare text än normala böcker. Definitionen är generell 

enligt Lundberg & Reichenberg (2008, s. 10–11) och berör ovana läsare, vuxna som barn. 

Texter anpassade för lättare läsbarhet har ett syfte och det är att göra texterna tillgängliga 

för läsare med olika former av lässvårigheter.  

Myndigheten för tillgängliga medier är ett centrum för tillgängliga medier, det vill säga 

medier som är anpassade till individer med läsnedsättningar eller bristande läsförmåga. 

På Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats står det att en lättläst bok är språkligt 

och innehållsmässigt anpassad. Lättlästa böcker förekommer i tre olika nivåer: lätt, lättare 

och lättast. Yvonne Lööw-Olebak är lärare på Eriksdalsskolan i Stockholm och berättar 

för Myndigheten för tillgängliga medier om sitt arbete med nivåanpassade böcker: ”Det 

gäller att möta eleven där den är, och kunna ge eleven de verktyg som behövs. Man be-

höver hitta en strategi som passar varje elev. Samma hjälpmedel passar inte alla” (Myn-

digheten för tillgängliga medier, u.å.-a, s. 9).   

Med anpassade texter får barn möjlighet att öva på sin läsförmåga fram tills läsförmågan 

övergår till ett läsflyt (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 70–71). Lundberg (2010, s. 121) 

är av samma åsikt som Lundberg & Reichenberg (2008). Han listar enkelt typsnitt, stöd-

jande illustrationer, lite text och enkla satsbyggnader som faktorer som alla påverkar läs-

svaga läsare positivt. Lundberg & Reichenberg (2008, s. 8) anser likaså att en lättläst text 
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bör ha ett fåtal ord på varje sida och en dialogisk utformning. I de texter där det förekom-

mer olika karaktärer, bör texten vara skriven som en dialog mellan karaktärerna, därmed 

har texten en dialogisk utformning.  

Björnsson (1968, s. 14) indikerar att en texts typografiska utseende inverkar på en läsares 

upplevelse av texten. Det typografiska utseendet påverkas av typsnittets storlek, mängden 

ord per sida och bildernas antal. Likaledes belyser Elbro (2006, s. 169) några kännetecken 

som kan göra att en text klassificeras som svårläst, vilka är långa meningar samt långa 

och ovanliga ord och uttryck. Här belyses diverse språkliga drag som påverkar texters 

lättlästhet eller svårlästhet. Det kan vara att ord eller uttryck i texterna är långa eller 

okända för läsaren. För långa meningar gör att läsningen kan upplevas som problematisk. 

Textens kontext kan i samband med långa meningar uppfattas som otydlig och oklar. 

Westlund (2009, s. 94) menar att det är en stor utmaning för svaga läsare att plocka ut 

relevant information ur en text.  

Enligt Björnsson (1968, s. 39) definieras långa meningar som de som innehåller fler än 

12 ord. Elbro (2006, s. 169–170) anser att en mening innehållande 10–15 ord är rimligt 

att avkoda för en god läsare medan nybörjarläsare behöver något kortare meningar, dock 

inte alltför korta då sammanhanget kan påverkas negativt. Elbro (2006, s. 170) går även 

in på att en så kallad hoppande framställning i texter ämnade för lästräning kan påverka 

uppfattningen av berättelsens handling. En hoppande framställning innebär att händel-

serna inte kommer i kronologisk ordning. Det som inträffar först i handlingen ska också 

delges först och orsaken till en händelse ska omnämnas före konsekvensen, annars blir 

det ett förvirrande och rörigt innehåll för läsaren. Ett annat språkligt drag som kan ha en 

inverkan på hur läsaren kan komma att se på texten är om satsen är aktiv eller passiv. Det 

är svårare när det grammatiska subjektet i en text inte betecknas av aktören som utför en 

handling, vilket exempel 1 visar (Elbro, 2006, s. 170).   

Exempel 1: ”Kerstin kramades av Per.”  

Exempel 2: ”Per kramade Kerstin.”  

Exempel 1 är en passiv sats medan exempel 2 är en aktiv sats. Enligt Elbros (2006, s. 

170) exempel är exempel 2 en sats där aktören direkt omnämns och meningen blir därför 

lättare att förstå. 

Böcker som är riktade till nybörjarläsare formulerar ofta korta meningar med upprep-

ningar (Lundberg, 2010, s. 86, Elbro, 2004, s. 169). Lundberg & Reichenberg (2008) och 

Elbro (2006) lyfter fram kohesiva band såsom konjunktioner eller motsvarande ord, vilka 

används för att knyta ihop meningar. Två exempel hämtade från Lundberg & Reichenberg 

(2008, s. 4) visar på sådana kohesiva band. Citatet lyder: 

Exempel 1: ”Lisa cyklar. Lisa cyklar fort. Lisa ser en å. Lisa kan inte stanna. Lisa faller 

i.” 

Exempel 2: ”Lisa föll i ån därför att hon cyklade för fort och inte kunde stanna.” 
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Exempel 1 visar en text där meningarna har styckats upp till så kallade stackatomeningar 

där aktören (Lisa) upprepas. Trots att exempel 2 är en längre mening förefaller den en-

klare att läsa än den uppdelade texten i exempel 1. Lundberg & Reichenberg visar på så 

vis att kohesiva band håller samman en skriven text och tillför enkelhet genom att skapa 

ett sammanhang för läsaren (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 34, Elbro, 2004, s. 169). 

Reichenberg (2000, s. 47) skriver att ”det verkar finnas en övertro på att om en text bara 

är kort, saklig och saknar bisatser så blir den lättläst”. En lättare textversion av en origi-

naltext som saknar bisatser och beskrivande adjektiv gör texten naken och avskalad på de 

logiska relationer som hjälper svaga läsare att följa ett resonemang i texten (Reichenberg, 

2000, s. 47). 

Lundin (2009, s. 126–129) håller med Reichenberg och pekar på att ett vanligt antagande 

är att en kort text med korta meningar är detsamma som en lättläst text med hög läsbarhet. 

Lundberg (2010, s. 84) anser emellertid att en text som är organiserad på ett bra sätt, med 

växlande textmängd där sammanlänkande huvudsatser varvas med bisatser, är mer lätt-

läst. Vidare påpekar Lundin (2009, s. 126–129) att det finns ett samband mellan bisatser 

och texters komplexitet. Det bör dock understrykas att Lundin (2009, s. 126–129) även 

påpekar att texter inte nödvändigtvis behöver bli mer komplexa på grund av att mening-

arna innefattar ett flertal bisatser. Lundberg (2010, s. 84) konstaterar att det inte räcker 

med att analysera textmängden och den språkliga uppbyggnaden för att bedöma om en 

text är lättläst eller svårläst. Läsförståelsen handlar om samspelet mellan läsaren och tex-

ten. Andra faktorer som måste beaktas är därför läsarens tolkningsramar, vilka tidigare 

kunskaper läsaren har samt läsarens förhoppningar och föreställningar. 

3.1.3 Nivåanpassning och individanpassning 

Nivåanpassade texter innebär olika svårighetsnivåer av en text. Lundberg (2010, s. 119) 

framhåller den uppmärksamhet som nuförtiden riktas mot arbetet med nivåanpassade tex-

ter. Dessa texter har genomgått kontroller grundade på meningslängd, ordförråd, typo-

grafi, förutsägbarhet, komplexitet i händelseförlopp. En nivåanpassad text utgör dock inte 

någon form av garanti för en underlättad läsinlärning för elever. För att uppnå maximal 

inlärning och utveckling skulle det behövas en mängd olika material anpassade efter ele-

vers olikheter och nivåer, vilket dock inte är möjligt rent praktiskt (Lundberg, 2010, s. 

119–120). Ett praktiskt exempel kan vara en klass på 20 elever där samtliga har diverse 

utgångslägen vad gäller kunskapsnivåer, erfarenheter och inlärningsbehov et cetera. Åtta 

elever kan måhända inte läsa över huvud taget, sex stycken har precis börjat avkoda ord, 

fyra elever har inte svenska som modersmål medan två kan läsa med ett bra läsflyt. Lund-

berg (2010, s. 119–120) menar i stället att det ingår i lärarens roll att vara medveten och 

besitta kunskap om vad som utmärker läsbarhet samt kvalitet i en text. 

En nivåanpassad bok ska väcka elevers intresse samt ge eleverna bra förebilder för det 

egna skrivandet. Framförallt ska en bra nivåanpassad bok understödja eleverna i deras 

inlärning till en utvecklad läsfärdighet (Lundberg, 2010, s. 119). Lundberg & Reichen-

berg (2008, s. 16) påpekar att barn behöver texter som är anpassade till deras nivå. An-

passningarna kan exempelvis ske genom att läroboksförfattaren använder ord som barn 

lätt kan avkoda.  
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Att barn som börjar skolan har olika utgångslägen är inget nytt och kommer inte som en 

överraskning, men olikheterna medför att barn måste få arbeta med olika slags texter ut-

ifrån sina egna behov. Nivåanpassade texter är därmed ett bra redskap och hjälpmedel. 

Samtidigt är barnen inte enbart individer utan de är också en del av en grupp och denna 

gemenskap är något som läraren bör ta i och använda när det kommer till läsning (Lund-

berg, 2010, s. 120). Säljö (2010, s. 18) beskriver lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

som ett samspel med andra. Vidare redogör Lundberg (2010, s. 121) för att läraren genom 

att använda nivåbaserat material kan tillgodose individens behov och samtidigt dra nytta 

av klassgemenskapen. Jönsson (2009, s. 93) beskriver vikten av gemenskapen eller läsar-

gemenskapen som hon valt att uttrycka det. Gemenskapen öppnar upp för samtal om det 

lästa och eleverna kan hjälpa varandra att uttrycka tankar och ställa frågor till texten 

(Jönsson, 2009, s. 93). 

I läroplanen Lgr11 uttrycker Skolverket kravet på individanpassad undervisning på föl-

jande sätt: ”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfa-

renheter och tänkande” (Skolverket, 2016a, s. 14). Skolan ska på så vis stimulera samtliga 

individers behov, samtidigt ska individerna lära tillsammans som grupp. Giota (2002, s. 

296) framhåller att läraren är tvungen att göra ett medvetet val då denne använder sig av 

nivåanpassade läromedel. Eleverna kan antingen stärkas eller sänkas beroende på vilken 

nivågraderad bok de erhåller. Lärare måste tro på att samtliga elever kommer att göra 

goda framsteg i sin utveckling och det är varje lärares skyldighet att se till att eleverna 

likaså gör det. Taube (2013, s. 139) anser att ett av de mål som lärare har är att eleverna 

under sin skolgång ska utvecklas till den grad att de blir tillräckligt självständiga och inte 

är i behov av en lärarens vägledning.  

Giota (2002, s. 296) anser att det medvetna valet av läromedel bör utgå ifrån varje elevs 

förutsättningar och följa deras fortsatta utveckling. Detta val ska likaså inte ha en negativ 

inverkan på elevernas självkänsla och motivation. Taube (2013) fortsätter på motivations-

spåret och understryker vikten av att barn måste få känna att de klarar av en uppgift. 

Därför bör de få tillgång till texter som är anpassade efter dem själva som individer. Med 

anledning av att en för stor utmaning kan medföra att eleverna blir passiva och tappar 

intresse för läsning är det mer lämpligt att de läser, vad som kan upplevas som, en för lätt 

text (Taube, 2013, s. 139). Det bör poängteras att det finns de elever som kan tappa in-

tresset av en alltför lätt text. Klassläraren bör därför bestämma vilken typ av text som 

passar för dennes elever då läraren känner eleverna bäst. Lundberg (2011, s. 8) förmedlar 

budskapet att man lär sig läsa genom att läsa.  

3.2 Betydelsen av bilder 
Nikolajeva & Scott (2006) anser att nivåanpassade ABC-böcker räknas som bilderböcker 

och dessa kan benämnas som en konstform på samma sätt som teater eller film. Textens 

läsare tvingas länka samman komponenter från diverse kommunikationsnivåer som i bil-

derbokens fall utgör det visuella och det verbala samspelet (Nikolajeva & Scott, 2006, s. 

11). Detsamma kan antas gälla läseböckerna som undersöks i denna studie då dessa är 
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nivåanpassade ABC-böcker. Nikolajeva & Scott (2006) vidareutvecklar tanken och me-

nar att de visuella detaljerna förtydligar textens budskap, dock kan ord stå för sig själva 

medan bilderna ska fungera mer som stöd till en text. Saknas det text att stötta fungerar 

bilderna mer som utsmyckning. 

Enligt Melin (2011, s. 7) ska bilderna ha ett genomtänkt syfte, de ska inte fungera som 

dekorationer med funktionen att texten ska se bra ut. I textskapandet ska bild och text 

samspela för att tillsammans förtydliga upplevelsen av läsning. Pettersson (2008, s. 102) 

menar likaså att bilder i en text kan ha en kompenserande funktion och stötta lässvaga 

läsare med att bättre och lättare förstå, lära sig samt minnas vad de läser. För att barn ska 

få upp ett intresse och en motivation till den egna läsningen krävs lust men också för-

mågan att kunna leda uppmärksamhet och koncentration till den skrivna texten (Lund-

berg, 2011, s. 13).   

Kristina Danielsson och Monica Johansson påpekar i en intervju presenterad av Calderon 

(2015b) att bilderna inte alltid är tydliga och med säkerhet underlättar förståelsen. Bil-

derna kan bli ett störande moment i läsutvecklingen eftersom de inte ger läsaren ett skäl 

till att kämpa med sin läsutveckling menar Lundberg (1984, s. 122). Eriksson och 

Göthlund (2004, s. 34) hävdar däremot att det inte nödvändigtvis behöver handla om ett 

val mellan text och bild. De båda bör istället existera i symbios med varandra. 

Danielsson och Johansson menar att någon som har stor kunskap om ett specifikt ämne-

sinnehåll, i det här fallet läromedelsförfattare, kan ha svårt att förstå hur en bild kan på-

verka en läsare som inte är lika insatt. Det kan handla om bilder som ska illustrera ab-

strakta fenomen på ett konkret sätt men som istället får motsatt effekt och missuppfattas. 

Läraren kan därför behöva agera stöd för eleven om det förekommer sådana företeelser 

som kan försvåra förståelsen. Finns det däremot hjälp i läromedlet som eleven kan ut-

nyttja kan läraren inta en mer passiv roll. Danielsson och Johansson uppfattar att lärome-

delstexter i allmänhet har blivit kortare och med ett förenklat språk där även meningar 

kortats ner och innehåller endast ett fåtal bisatser. Det kan få motsatt effekt då information 

undanhålls och eleven får på egen hand fylla i det som inte nämns (Calderon, 2015b). 

3.3 Liknande undersökningar 
Vi har avgränsat oss till två examensarbeten med anledning av att undersökningarna nytt-

jade liknande metoder och dessutom material i form av läseböcker.  

I ett examensarbete vid Linnéuniversitetet undersökte Ståhl (2014) de språkliga och in-

nehållsliga skillnaderna mellan två läseböcker som ingår i ett nivåanpassat material och 

som har olika svårighetsnivåer. Materialet som studerades var Diamantjakten skriven av 

Mats Wänblad (2012) vilken också tillhör ABC-klubbens läslära, dock är den anpassad 

för årskurs 2. Diamantjakten är uppdelad i två svårighetsnivåer och Ståhl undersökte A-

boken och B-boken, där B-boken är den svåraste nivån. Ståhl använde kvalitativ metod 

med hermeneutiska inslag (Ståhl, 2014, s. 10). Med ett hermeneutiskt inslag menas att 

tolkningen av materialet har stått i centrum som den huvudsakliga metoden. 
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Resultatet mynnade ut i fyra språkliga kategorier: idiomatiska uttryck, beskrivande fraser, 

utvidgningar och omständigheter. Ståhl fann att abstrakta begrepp och ord förekom. Li-

kaså idiomatiska uttryck som barn inte kan gissa sig till utan behöver hjälp att förstå, men 

Ståhl menar att detta manar elever till att bygga ut sitt ordförråd. Beträffande beskrivande 

ord visade det sig att den svårare utgåvan, B-boken, innehöll fler beskrivande adjektiv än 

A-boken. Ståhl anser att meningar som saknar adjektiv kan upplevas som platta. Utvidg-

ningar handlar enligt Ståhl om två satser där den andra satsen ger utvidgad information 

om den första satsen. Detta var likaså något som uppmärksammades mer i B-boken än i 

A-boken. Kategorin omständigheter rör var, hur, vart och varför någonting inträffar. Ståhl 

exemplifierar detta med att både A- och B-bokens läsare får veta att karaktären Beas 

mamma gömde en diamantring i en nallebjörn för att lura inbrottstjuvar. Mammans reso-

nemang kring det inträffade får enbart B-bokens läsare ta del av, det vill säga att det är 

det sista stället att leta på efter dyrbara föremål (Ståhl, 2014, s. 13–15, 17–18).  

Slutsatsen av arbetet är att elever som får läsa A-boken går miste om bland annat ett utökat 

förråd av både ord och uttryck samt chansen att skapa inre bilder då texten utelämnar 

beskrivande adjektiv. B-boken ger mycket mer information än A-boken vilket ledde till 

att läsaren inte får träna på att läsa mellan raderna (Ståhl, 2014, s. 23–24). 

I vår undersökning ligger fokus på Den magiska kulan som är avsedd för årskurs 1 medan 

Ståhl koncentrerar sig på ABC-klubbens utgåvor avsedda för årskurs 2. Ståhl har fokus 

på språkliga och innehållsliga skillnader, vilket även denna undersökning har. En metod 

som vi har valt är att till skillnad från Ståhl använda läsbarhetsindex (lix) för att mäta hur 

läsbara texterna är. 

Fäste och Jonesjö (2014) studerade likaså vid Linnéuniversitetet och i deras examensar-

bete undersöktes progressionen mellan de tre nivåerna av läseboken Den magiska kulan. 

De undersökte den språkliga och typografiska utformningen i samtliga av svårighetsni-

våerna A, B och C samt samspelet mellan text och bild. Fäste och Jonesjö använde lix för 

att mäta texternas läsbarhet och språk som kvantitativ metod och granskade typografiska 

faktorer som texternas typsnitt, styckeindelning samt bilder. Undersökningen baserades 

på det hermeneutiska perspektivet och hade likaså subjektiva tolkningar som inslag (Fäste 

och Jonesjö, 2014, s. 9–12).  

Resultatet som Fäste och Jonesjö presenterade visade på ett flertal uppmärksammade ele-

ment. Språkliga faktorer, svårighetsgrad, läsbarhetsindex, högfrekventa ord, dialog och 

den grafiska formen är de kategorier som har studerats. Några av de resultat Fäste och 

Jonesjö kom fram till var att småord såsom han, hon, det, jag, var, på, att och är var mest 

frekventa. B- och C-boken har mer av ett beskrivande syfte och dialoger förekommer inte 

lika frekvent som i A-boken. Teckenstorleken i A-boken kan medföra att nybörjarläsaren 

undersöker varenda bokstav individuellt vilket gör att läshastigheten avstannar. En ny-

börjarläsare som däremot håller på att utveckla ordavkodning och fonologisk medveten-

het kan använda detta som en fördel (Fäste och Jonesjö, 2014, s. 13–19).  
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Studien som Fäste och Jonesjö (2014) utförde har många olika trådar att knyta ihop, me-

dan vår undersökning enbart fokuserar på ett fåtal kategorier. Det som skiljer Fäste och 

Jonesjös studie från vår är att de har fokuserat mycket på den textuella layouten medan 

detta kort nämns i denna undersökning. Fokus i vår undersökning ligger på läseböckernas 

ordval samt att kategorisera orden i ordklasser för att på så vis se vilka ordklasser som är 

vanligast i respektive bok.  
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4. Material och metod 

I det här kapitlet kommer material, urval och avgränsning samt metodval att presenteras. 

Sedan följer en redogörelse av läsbarhetsindex, lättlästhet och läsbarhet. Därefter redovi-

sas en analysmodell av bilder och undersökningens genomförande. Detta kapitel avslutas 

med metoddiskussion och validitet.  

4.1 Material 
Den magiska kulan är skriven av Mats Wänblad och illustrerad av Catharina Nygård. 

Boken handlar om de tre vännerna Asta, Bea och Cesar. De går i första klass och kommer 

att få en ny lärare som de får höra ska vara elak. En dag möter Asta en gammal dam som 

ger henne en kula. Damen berättar att om Asta gnider kulan mellan tummen och pekfing-

ret medan hon önskar sig något blir önskan verklighet. Asta önskar att den nya läraren 

ska vara snäll och när hennes önskan slår in bestämmer sig Asta, Bea och Cesar för att 

dela på den magiska kulan. De startar en klubb och kallar den för ABC-klubben. Men när 

både kulan och damen försvinner måste de tre vännerna lösa problem som de möter på 

egen hand. 

I sin helhet består läromedelsmaterialet ABC-klubben av läseböcker skrivna av Mats 

Wänblad, både i tryckt bokform och i digital utgåva, en lärarhandledning skriven av Ing-

ela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson och Ingvar Lundberg (Felth Sjölund, 2011), en 

läxbok, en bonusbok med extra uppgifter i läsförståelse och en arbetsbok (bokform och 

digital utgåva). Materialet ABC-klubben omfattar även en arbetsbok där barnen får möj-

lighet att systematiskt skriva och forma bokstäver. Materialet finns tillgängligt i olika 

utgåvor i 2–3 svårighetsgrader upp till årskurs 3. Eleverna får på så vis ta del av samma 

läsupplevelse, men på sin läsnivå. Den magiska kulan (Wänblad, 2011) riktar sig till ele-

ver i årskurs 1. Läseböckerna handlar om samma huvudpersoner i alla upplagor. I den här 

studien granskar vi enbart de tre läseböckerna. 

Mats Wänblad är utbildad till förskollärare, och arbetar numera som författare. Förutom 

de tre läseböcker som vi analyserar i den här studien har han även skrivit ett flertal barn-

böcker, bland annat bokserierna Familjen Monstersson och Tyson Carlgren och fakta-

böckerna Rut och Knut och Morgan och piraterna. Han har även skrivit böcker om barn-

programsmaskoten Bolibompadraken och faktaböcker i samarbete med barnprogrammet 

Hjärnkontoret. Illustratören för samtliga upplagor av Den magiska kulan heter Catharina 

Nygård och hon har bland annat illustrerat bilderböckerna Lille Ville, Stora T: ett spel på 

liv och död och Fredde och Frida-serien. 

Den magiska kulan har tre olika svårighetsgrader, A, B och C. A-boken är den lättaste 

boken och är anpassad för elever som nyligen har knäckt läskoden. Boken innehåller ett 

visuellt stöd i form av bilder som hjälper eleverna att komma ihåg vad som utspelat sig i 

kapitlet. B-boken riktar sig till elever som redan har knäckt läskoden och förstår den al-

fabetiska principen. Bokens sidor består till hälften av text och till hälften av bilder. C-

boken är tänkt att fungera som en högläsningsbok. Den innehåller mer text än bilder. 
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Materialets tilltänkta användning är enligt lärarhandledningen (Lundberg, 2011, s. 5) att 

läraren kan använda text eller bilder som stöd till bok- och bildsamtal. I lärarhandled-

ningen redovisas den vetenskapliga grunden till metodiken. Likaså innehåller den en 

handledning för arbetet med läseböckernas texter. 

Författarna till lärarhandledningen påvisar tydligt i materialet kopplingen mellan innehål-

let i ABC-klubben och det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Nedan följer utvalda 

mål från läroplanen som författarna till lärarhandledningen (Felth Sjölund, 2012, s. 6–7) 

menar att Den magiska kulans läseböcker kan uppfylla genom lärarens arbete med ABC-

klubben (Skolverket, 2016, s. 80).  

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll. 

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 

samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

• Sambandet mellan ljud och bokstav. 

Tala, lyssna och samtala 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

Språkbruk 

• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man 

talar om. 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords 

nyanser. 

4.2 Urval och avgränsning  
Urvalet i denna studie består av läseböcker i ABC-klubbens läslära som är riktade till 

årskurs 1. En analys av hela läseboksserien från förskoleklass till årskurs 3 hade resulterat 

i en mer omfattande undersökning, som inte hade varit möjlig utifrån det ramverk som 

den här uppsatsen har styrts av. Det urval som har gjorts utgår från vårt intresse för läse-

boksserien och det faktum att det är ett läromedel som varit i fokus på samtliga av de 

skolor som vi har utfört vår verksamhetsförlagda utbildning på. Avgränsningen till års-

kurs 1 grundas på att det är den årskurs där den stora utvecklingen i läsning sker, från 

introduktion till automatiserad läsning. 

I denna studie har vi enbart använt oss av lärarhandledningen och de tre läseböckerna i 

bokform. Enligt lärarhandledningen är C-boken ursprungligen tänkt som högläsningsbok. 

Läsarna möter således den texten i muntlig form vilket gör att den i den här studien kan 

mätas med A-nivån och B-nivån. Vi har valt att undersöka två kapitel i vardera boken, 

det första kapitlet ”Monstret Olle!” och det sista kapitlet ”Succéshowen”.  
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Ett annat urval som varit medvetet handlar om vad som anses vara text och vad som kan 

räknas som bild. I A-boken förekommer pratbubblor som innehåller textraderna ”Hej 

Sigge!” och ”Hej Asta!” (Wänblad, 2011, s. 8). Dessa har exkluderats i uträkningen av 

läsbarhetsindex, med anledning av att det som sägs i pratbubblorna redan tas upp i den 

löpande huvudtexten. Vi har därför valt att se dessa pratbubblor som en del av bilden. 

I början av den här studien var den tänkta idén att vi även skulle fokusera på huvudsatser 

och bisatser. Syftet var att undersöka hur pass frekventa dessa satser är i de olika svårig-

hetsnivåerna. Vi har dock insett att en sådan del skulle vara för omfattande för vår studie, 

och utrymme för läsbarhetsindex, språklig komplexitet och bildanalys hade blivit mindre. 

I efterhand har vi insett att huvudsatser och bisatser kan vara föremål för en egen under-

sökning, ett kortare avsnitt om detta förekommer i avsnittet Förslag på fortsatt forskning. 

4.3 Metodval  
Syftet med den här undersökningen är att undersöka den språkliga progressionen i det 

nivåbaserade läsinlärningsmaterialet Den magiska kulan som tillhör ABC-klubbens läs-

lära. Vi som uppsatsskribenter vill synliggöra språkliga och typografiska aspekter såsom 

skillnader och likheter mellan läseböckerna A, B och C. För att kunna undersöka den 

språkliga progressionen måste dessa utgåvor jämföras med varandra, och vi har därför 

valt att utföra en komparativ textanalys. Denk (2002, s. 7, 114) menar att komparativ 

analys karakteriseras som förståelse genom jämförelse. Diverse objekt jämförs för att un-

dersökaren ska få en bredare bild av det valda området. I samband med jämförelsen kan 

nya tankebanor väckas samt nya förklaringar upptäckas. 

De valda metoderna för denna studie är av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Undersök-

ningens kvantitativa metod har utförts genom att läseböcker har granskats och jämförts 

med varandra för att klargöra skillnaderna i hur deras lättlästhet och läsbarhet kan komma 

till uttryck. Läsbarhetsindex (lix) har använts för att få ut värden för respektive läsebok 

och på så vis jämföra värdena med varandra och med befintliga värden, som Björnsson 

(1968) har utvecklat, för lättlästhet och läsbarhet. Enligt Rienecker och Stray Jørgensen 

(2014, s. 215) har avsnitt som bygger på kvantitativa metoder en högre validitet då uträk-

ningarna är utförda efter en bestämd algoritm. Vilken person som helst har därför möjlig-

het att genomföra en upprepad studie med ett samstämmande resultat (Rienecker och 

Stray Jørgensen, 2014, s. 215) som denna undersökning redovisar gällande den kvantita-

tiva delen.   

Kvalitativa forskare har en tendens att stödja metoder och tillvägagångssätt som innebär 

att teori och empiriska studier vävs samman (Bryman, 2006, s. 99). Genom den kvalita-

tiva metoden i det här arbetet har läseböckernas skillnader granskats i A-, B- och C-nivå-

erna. Det har skett genom att granska vilka ord som förekommer i den mer avancerade 

och i den mindre avancerade utgåvan. Dessutom har förekomsten av specifika ordklasser 

synliggjorts, hur ord har använts och ordens svårighetsgrad, samt ord som förekommer i 

enbart en av boknivåerna. Lärarhandledningen har haft betydelse för undersökningen ef-

tersom vi har fått ta del av författarnas intentioner med de nivåanpassade texterna. Lärar-
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handledningen redovisar också den teoretiska grunden som läsläran bygger på. Läseböck-

ernas bilder har likväl vägts in i studien för att undersöka skillnader i antalet bilder som 

finns i de utvalda kapitlen. 

4.4 Läsbarhetsindex som analysmetod 
Den analysmetod som denna studie har grundats på är en beräkning av texternas lix-värde. 

Läsbarhetsindex (lix) är ett beräkningssystem på en texts svårighetsgrad och introducera-

des av pedagogikforskaren Björnsson år 1968. Lix framställer kvantitativa data genom 

att det bildar ett numeriskt värde för läseböckernas texter och deras tillhörande svårig-

hetsgrader. Valet föll på att använda lix för att se hur läseböckerna har nivåanpassats. Vi 

ville också få ett värde på de utvalda kapitlen för att underlätta jämförelsen av texternas 

progression. Värdena har därefter kunnat sättas i perspektiv till Björnssons (1968) etable-

rade värden för vad som anses lättläst och vad som anses vara anpassat för en viss årskurs.  

Läsbarhetsindex har även använts i en tidigare studie med likartat upplägg, vilket vi har 

redovisat i avsnitt 3.6. Lix läsbarhetsformel ger snabbt ett värde som förmedlar om en 

text är lättläst eller inte. Med hjälp av värdena har vi kunnat få fram statistik som vi har 

använt för att synliggöra progressionen mellan läseböckerna. Metoden för lix-uträkningen 

följer en formel som presenteras i figur 1 (Lix.se). 

 

Figur 1. Omarbetad presentation av läsbarhetsindex beräkningsalgoritm 

1. Antal ord divideras med antalet meningar.  

2. Antalet långa ord (6 bokstäver eller mer) multipliceras med 100 och divideras 

med antalet ord i texten. Det ger den procentuella uträkningen av andelen långa 

ord.  

3. Kvoterna adderas sedan med varandra och summan ger då lix-värdet.  

Resultatet visas sedan i en beräkning som analyseras utefter tabell 1. 

Tabell 1. Läsbarhetsindex tolkningstabell (Lix.se) 

Lix Tolkning 

<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 

Ett lix-värde med en summa under 30 betyder mycket lättläst, 30–40 betyder lättläst, 40–

50 medelsvår, 50–60 svår och 60 eller över mycket svår. Genom denna tabell går det att 

se vilken lix-nivå en text ligger på. En lättläst text behöver dock inte betyda att texten är 
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en barnbok, på samma sätt som en barnbok inte behöver betyda att texten är lättläst. Mer 

om detta följer. 

För att kunna tolka lix-värdet krävs det att det sätts i ett sammanhang. Tabell 2 ger en 

djupare förståelse av lix-värdet då det placeras i relation till en skala som anger vilket lix-

värde som är lämpligt för en viss årskurs (Björnsson, 1968, s. 222–223). Vi redovisar de 

årskurser som är aktuella för Den magiska kulan. 

Björnsson (1968, s. 32) utförde en undersökning 1961 till 1963 vid Stockholms skoldi-

rektion. Undersökningen bygger på en granskning av 18 böcker för varje årskurs. Tre av 

dessa var läseböcker, resten var läroböcker och skönlitterära böcker. Björnssons studie 

har framställt en algoritm (figur 1) som vi har valt att bygga våra uträkningar på för denna 

undersökning. Nedan följer en tabell som påvisar en texts ökning i svårighetsgrad mellan 

olika årskurser. 

Tabell 2. Lix-värdets koppling till årskurs 1–3 (Björnsson, 1968, s. 223) 

Årskurs Meningslängd Långa ord Summa Lix 

1  8,0 10,0 18,0 18 

2 9,7 12,4 22,1 22 

3 11,1 14,5 25,6 26 

I exempelvis årskurs 1 ska den genomsnittliga meningslängden vara 8 ord och andelen 

långa ord 10. Summeras dessa variabler blir summan 18 och det ger lix-värdet 18. Be-

träffande summan för årskurs 3 avrundas siffran uppåt vilket ger värdet 26 (Björnsson, 

1968, s. 222–223). Lix-värdet utgörs av ett medelvärde, vilket tabell 3 illustrerar. 

Tabell 3. Läsbarhetsindex enligt årskurs och ålder (Björnsson, 1968, s. 225) 

Årskurs Ålder A. Lätt 

text 

B. Normal 

text 

C. Svår text Medel 

1 7 –16 17–19 20–22 18 

2 8 17–20 21–23 24–27 22 

3 9 20–23 24–27 28–32 26 

Tabell 3 visar läsbarhetsindex uträkning av ett medelvärde i fråga om vilken årskurs och 

ålder en text är riktad till. Tabellen är baserad på Björnssons tre begrepp lätt text, normal 

text och svår text. Kolumn A definieras som lätta texter för genomsnittseleven för den 

tänkta årskursen och B-kolumnen visar den normala svårighetsgraden. C-kolumnen anger 

att texter med detta index förväntas vara någorlunda svåra (Björnsson, 1968, s. 224–225).  

4.5 Undersökning av lättlästhet och läsbarhet 
Den här undersökningens analys av en texts lättlästhet och läsbarhet är grundad på forsk-

ning av Lundberg & Reichenberg (2008), Ahlén (2003) och MTM det vill säga Myndig-

heten för tillgängliga medier. De har valts då de är oberoende av varandra och på så vis 

tillsammans ger en nyanserad bild av de egenskaper en lättläst text har. Vi använder tre 
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listor över egenskaper som de har utformat. Lundberg & Reichenbergs (2008) och MTMs 

listor över lättlästa texters attribut gäller lättlästa texter i allmänhet anpassade för ovana 

läsare, vuxna som barn. Ahléns (2003) lista riktar sig till lättlästa texter för barn och ung-

domar. I avsnitt 6.1 Diskussion urskiljer vi gemensamma nämnare i listorna. Inlednings-

vis har vi granskat listorna och därefter jämfört deras innehåll med läseböckerna för att 

se vilka riktlinjer som går att uppfatta. Två moment som har varit relevanta i vår studie 

och som går att urskilja i läseböckerna har sedan jämförts med varandra. De moment som 

vi har valt att inte ta upp är passiv form och praktiska exempel. Dessa har valts bort med 

anledning av att de saknas i läsebokstexterna.  

Vi gör kopplingen att det som tas upp i listorna ska vara ett mönster för vad som utgör en 

lättläst text och vad det är i Den magiska kulan som gör texterna just lättlästa. Även om 

läsebokstexterna är avsedda för årskurs 1 är således inte tanken att listorna ska avgöra 

vad som är lättläst i årskurs 1. Lundberg & Reichenberg (2008) samt MTM riktar sig till 

lättlästa texter i allmänhet medan Ahléns (2003) attribut är inriktade på lättlästa texter för 

barn och ungdomar. Vi är medvetna om att listorna inte specifikt riktar sig till lättlästa 

texter för årskurs 1, vilket vårt material gör. Listorna är generella och utgår inte från lä-

seböcker för barn utan texter i allmänhet, och därför har resultatet framställts med en 

generalisering av vad som utgör en lättläst text. Eftersom listorna liknar varandra inne-

hållsmässigt har vi uppfattat ett mönster för vad som gör en lättläst text lättläst. 

Lundberg & Reichenberg (2008, s. 8) har sammanfattat följande attribut som lättlästa 

texter undviker och innehåller: 

 
Omarbetad lista (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 8) 

Lundberg & Reichenberg (2008, s. 8) har bland annat listat personligt tilltal, det vill säga 

en författarröst som talar till läsaren, som en av de egenskaper som präglar en lättläst text. 

Vidare menar de att ett personligt tilltal i en text gör att texten förefaller muntlig och 

läsaren känner sig därmed inbjuden som en medskapare. Ahlén (2003, s. 192–193) har 

likaså sammanställt diverse element såsom typografisk inverkan, bildmaterial och textu-

ell komplexitet som bör tas i åtanke vid valet av texter. 
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Omarbetad lista (Ahlén, 2003, s. 192–193) 

Som listan ovan visar har typografin en inverkan på en texts lättlästhet. Ahlén (2003, s. 

192–193) menar att stilstorleken gärna ska vara stor och tydlig, något Ahlén benämner 

som ett ”rent typsnitt”. Radavståndet ska gärna vara dubbelt och texten ska innehålla en 

genomtänkt kapitelindelning och en luftig sidlayout. Textmassan bör bestå av korta kapi-

tel och sidorna ska innehålla bilder med anledning av att Ahléns attribut är riktade till 

lättlästa texter anpassade för barn och ungdomar. Handlingen och karaktärerna påverkar 

om texten blir lättläst eller inte och karaktärerna ska i samband med detta bestå av ett 

mindre antal personer. Handlingen ska vara rak och gärna innehålla mycket dialog. Tex-

ternas ämnen ska även upplevas som fängslande och gärna utgöra någonting som man 

känner igen eller ett intressant faktaområde. Strävan efter lättlästhet har en inverkan på 

ordvalet i lättlästa texter, orden ska vara korta och enkla. Ahlén hänvisar till en gräns för 

läsbarhet vid 6–7 bokstäver. Abstrakta och nya begrepp ska förklaras i sitt textsamman-

hang och innehållet i texten bör likaså vara intresseväckande för den preciserade ålders-

gruppen (Ahlén, 2003, s. 192–193).  

Även Myndigheten för tillgängliga medier (MTM, u.å.-b) har sammanställt en lista med 

punkter som bör uppfyllas för att en text ska anses vara lättläst. 
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Omarbetad lista (www.mtm.se) 

Utformningen av texten bör enligt Myndigheten för tillgängliga medier vara anpassad till 

den typ av läsare som texten är riktad till. Texten bör även ta tag i läsaren direkt och följa 

en röd tråd, texten bör likaså innehålla vardagliga ord och korta rader. Sammanhanget i 

texten bör vara tydligt. Läsaren ska således inte behöva ha omfattande förkunskaper om 

textens innehåll. Layouten för bild och text bör stå i ett samspel. Vidare beskriver Myn-

digheten för tillgängliga medier att riktlinjerna för framställningen av en lättläst text inte 

alltid är desamma. Texter av olika typer har olika krav beroende på textens syfte (MTM, 

u.å.-b). 

4.6 Analysmodell av bilder 
Utgångspunkten i analysen av läseböckernas bilder är Petterssons (2008, s. 114) riktlinjer 

för bilders funktionalitet och innehåll. Pettersson har framställt en analysmodell i syfte 

att underlätta undersökningen av bilder i en bilderbok. Modellen innehåller frågor och de 

är relaterade till bildens funktion och innehåll. Denna modell kompletterar väl den texta-

nalys vi genomfört på så sätt att utgångspunkten gäller bildens funktion i förhållande till 

texten. Vi har avgränsat frågorna på så sätt att de passar vår undersökning av Den magiska 

kulans bilder. 

Bildens funktion och innehåll 

• Vad har bilderna för funktion eller funktioner? 

• Är bilderna nödvändiga för att förmedla det avsedda budskapet? 

• Är bilderna huvudsakligen dekorativa? 

• Vilken typ av innehåll har bilderna? 

(Pettersson, 2008, s. 114) 

Att bilderna huvudsakligen är dekorativa bör ses som funktioner, dock nämner inte Pet-

tersson (2008) varför inte punkt 3 räknas till punkt 1. 

En bild i förbindelse med en text kan enligt Melin (2011, s. 89) verka för tre ändamål. 

Bilden kan säga detsamma som texten och är då en föreställande bild. En bild kan även 

säga någonting annat än texten vad förmedlar, men inom samma ämnesområde, bilden är 
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då kompletterande. En bild kan även vara irrelevant för textinnehållet och benämns då 

som en dekorativ bild. Vi har valt att utgå från dessa benämningar i den här undersök-

ningen samt att analysera Den magiska kulans bilder utifrån Petterssons (2008) punkter. 

4.7 Genomförande 
Efter genomläsning av de tre läseböckerna i helhet bestämde vi vilka kapitel i böckerna 

som vi skulle analysera i denna studie. Eftersom studien granskar läseböckernas progress-

ion föll det sig naturligt för oss att analysera det första och det sista kapitlet. På så sätt 

kunde vi mäta hur progressionen skett mellan bokens inledande kapitel och bokens av-

slutande kapitel. Vi ansåg även att de största skillnaderna kunde synliggöras om kapitel 

1 och kapitel 25 sattes i kontrast till varandra.  

Vi läste de utvalda kapitlen var och en för sig och antecknade utmärkande drag, det vill 

säga frekvensen av olika ordklasser, ordval, ordlängd, meningslängd och antalet bilder. 

Sedan jämförde vi dessa anteckningar med varandra för att se om vi hade uppfattat samma 

utmärkande drag. Vi tittade likaså närmare på språket som användes i samtliga nivåer och 

jämförde dessa för att se hur meningar utvecklas från A-nivå till C-nivå. Granskningen 

av böckernas språk inkluderade ordval och ordfrekvens. Studien har också granskat vilka 

ord som är återkommande i det nivåanpassade materialet, samt om det förekommer några 

ord som för barn kan vara okända. Även bilderna genomgick en liknande procedur där vi 

först och främst granskade bilderna var och en för sig och sedan hur de samspelade med 

den övriga texten. Vi använde oss av frågorna som Petterson (2008, s. 114) föreslagit för 

att på så vis fastställa bildernas funktionalitet och innehåll. Granskningen gällde likaså att 

urskilja likheter och skillnader i bildernas antal och användning i samtliga läseböcker. 

För att ta reda på skillnader mellan nivåerna och författarnas intentioner med det nivåba-

serade materialet har vi läst igenom den tillhörande lärarhandledningen och sammanställt 

de begrepp som läsläran har baserats på. Dessa presenterades i avsnitt 3.1. Valet att 

granska lärarhandledningen har gjorts i syfte att få fram läromedlets teoretiska bakgrund 

och på så sätt lägga grunden för den komparativa textanalys vi har genomfört. I avsikt att 

mäta texternas läsbarhet när det gäller ordfrekvens har vi använt oss av läsbarhetsindex 

(lix). Texternas lix-värden har ställts i relation till en tabell ämnad att avgöra för vilken 

årskurs den undersökta texten är lämpad.  

Läsbarhetsindex har varit grundpelaren i den här studien. Vi har använt oss av webbplat-

sen lix.se där uträkningarna sker automatiskt. Utvalda kapitel från respektive bok har 

skrivits in för att få en kvantitativ datamängd. Uträkningarna presenterar, förutom lix-

värdet med tillhörande tabeller, en frekvensordlista som vi använt oss av fristående från 

lix-beräkningarna. Anledningen till att den har använts fristående från läsbarhetsavsnittet 

är att den i sig inte tillför någonting till lix-värdet. Frekvensordlistan är redovisad som ett 

diagram för att synliggöra skillnaderna. Den finns i avsnitt 5.2.2 Ordfrekvens och ordval. 

För att avgöra hur en lättläst text ser ut har vi använt oss av tre olika listor och samman-

ställningar där forskare och författare presenterar egenskaper som en lättläst text bör ha. 
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Vi har valt listor från olika källor för att med säkerhet förmedla de egenskaper som till-

skrivits lättlästa texter. Listorna är sammanställda av Lundberg & Reichenberg (2008, s. 

70–71), Ahlén (2003, s. 192–193) och Myndigheten för tillgängliga medier (u.å.-b). Detta 

har vi tidigare presenterat i avsnitt 4.5.  

4.8 Metoddiskussion och validitet 
Under detta avsnitt kommer metoderna som använts i denna textanalys att diskuteras och 

kritiseras. 

4.8.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie är subjektiv, vilket denna studie till viss del är då den kvalitativa delen 

till stor del är byggd på våra subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Vi har gjort med-

vetna val utifrån vilken information som vi anser är relevant att redovisa i den här studien, 

såsom val av kapitel i boken att undersöka. Forskningsresultatet kommer oavsett det att 

vara påverkat av normer och värderingar. Forskningen påverkas på så vis av forskaren 

(Denscombe, 2009, s. 423). Det har bland annat rått delade meningar om hur effektivt 

ABC-klubbens läsläror fungerar i de klassrumssammanhang vi har vistats i under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi är två studenter som utför studien, vilket kan ha un-

derlättat ett kritiskt resonemang. Det har således inte varit enbart en styrande åsikt utan 

två. Ännu en möjlighet är att vi har påverkats av varandra vilket i sin tur har påverkat 

resultatet. 

Urvalet för denna studie har innefattat enbart två kapitel per bok, men hade kunnat om-

fatta fler kapitel. Undersökningen kan ur ett kvantitativt perspektiv kritiseras då det kvan-

titativa tillvägagångssättet fordrar ett så stort urval som möjligt. På grund av tidsramen 

har det dock varit en nödvändighet för oss att enbart fördjupa oss i ett begränsat urval av 

ABC-klubbens läseböcker.  

4.8.2 Kritik mot kvalitativ och kvantitativ metod 

Den kritik som har riktats mot kvalitativ forskning menar att den är subjektiv (Bryman, 

2002, s. 269–270). Vi har i den här studien själva avgjort vad som är av betydelse för vår 

forskningsfråga och valt att rikta fokus på det. Att låta andra genomföra samma studie 

som denna kan därför bli problematiskt då de inte nödvändigtvis delar de intressen vi har 

haft. Ännu en aspekt har varit urvalsstorleken. Vi anser att ett stort urval hade blivit svår-

hanterligt och inte fått det utrymme som krävts för att kunna behandlas.  

Kvalitativ metod koncentrerar sig på ord (Bryman, 2002, s. 249), vilket passar denna 

undersökning bra då texters lättlästhet och läsbarhet har uppmärksammats. Det kvantita-

tiva tillvägagångssättet har också bidragit till att vi har fått en överblick över varje enskild 

boks antal meningar, svåra ord samt hur pass frekvent vissa ord förekommer. Siffror i en 

uträkning är något som enkelt kan jämföras med varandra vilket likaså bidrar till jämfö-

relsen mellan nivåernas komplexitet. Textens komplexitet kan på ett enkelt sätt jämföras 

med siffror över vad som är godtagbart för den årskurs som boken riktar sig till.  
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Bryman (2002) påpekar att en aspekt av den kritik som riktar sig mot kvantitativ forskning 

är att forskaren förlitar sig i för hög grad på mätinstrument och mätprocedurer. Ännu en 

aspekt är att analysen utmålar en statisk bild av verkligheten som saknar anknytning till 

människors vardagliga liv (Bryman, 2002, s. 95). Att vi har valt att använda det kvalitativa 

tillvägagångssättet i vår undersökning har varit med anledning av att få fördjupa oss i ett 

specifikt material istället för att ytligt överskåda ett stort urval.  

I denna studie har vi valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod i syfte 

att inte enbart förlita oss på en metod. Kombinationen av dessa två metoder tillför ett 

resultat med större värde på grund av att två oberoende synsätt har använts.   

4.8.3 Kritik mot läsbarhetsindex 

På läsbarhetsindex webbplats (www.lix.se) går att läsa att uträkningarna inte är en exakt 

vetenskap, utan enbart en fingervisning om en texts svårighetsgrad. Därför uppmanar El-

bro (2004, s. 170–171) till en varsam hantering av lix-värden då dessa inte uttrycker hur 

enkelt det är att lära sig den lästa textens innehåll. Ett högt värde för en text gör att den 

med stor sannolikhet uppfattas som svårläst. Ett lågt värde för en text behöver däremot 

inte automatiskt betyda att den uppfattas som lättläst. Ett värde av 60 anses vara en svår 

text medan ett värde av 20 anses vara i hög grad en lätt text. Det bör dock även påpekas 

att för svaga läsare kan en text med lix-värdet 20 vara av den svårare varianten (Elbro, 

2004, s. 170–171).  

Att använda läsbarhetsindex läsbarhetsformel till att mäta samtliga faktorer som utgör en 

lättläst och läsbar text skulle skapa en låg tillförlitlighet (Lundberg & Reichenberg, 2008, 

s. 40). Att påstå att läsbarhetsindex tillförlitlighet grundas i att det är ett medel som tar 

hänsyn till alla faktorer är därför felaktigt. Av den anledningen påpekar Lundberg & 

Reichenberg (2008, s. 40) att kritiken som har riktats mot läsbarhetsindex är grundad på 

statistiska resonemang som faller utanför vad läsbarhetsindex läsbarhetsformel kan mäta 

med tillförlitlighet. Lundberg & Reichenberg (2008) påpekar att läsbarhetsindex inte tar 

hänsyn till alla de faktorer som graderar en texts lättlästhet. För att komplettera de brister 

läsbarhetsindex har beskrivits ha baserats resultatet av denna studie även på faktorer fram-

ställda av ett flertal forskare. Det är viktigt att förstå att läsbarhetsindex inte sitter inne 

med den absoluta sanningen bakom läsbarhet. Däremot är läsbarhetsindex ett enkelt mä-

tinstrument som ger en fingervisning om en objektiv uträkning. 

Björnsson (1968, s. 113) kritiserar även sin egen formel och uppmanar till att använda det 

sunda förnuftet när det gäller att avgöra en texts läsbarhet. En faktor som bör ses över är 

innehållet i relation till den tänkta målgruppen. Lix ska ses som ett hjälpmedel och ett 

redskap som mäter den språkliga svårighetsgraden i en texts utformning inte i textens 

innehåll. 
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5. Undersökningsresultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den utförda undersökningen. Den första delen är 

en läsbarhetsanalys och består av resultatet av de lix-uträkningar som utförts på kapitel 1 

och 25 i Den magiska kulans nivåanpassade material. Sedan följer en presentation av 

skillnader mellan de utvalda kapitlen som har påträffats. Meningslängd, ordklasser och 

ordval granskas i en lättlästhetsanalys. Därefter granskas Den magiska kulans texter uti-

från listorna som nämnts i avsnitt 4.4 som berör både lättlästhet och läsbarhet. Slutligen 

redovisas analysen av läseböckernas bilder.  

5.1 Läsbarhetsindex 
För att kunna göra bedömningen av hur läsbar en text är kan hjälp tas från summan av ett 

lix-värde. Värdet baseras på ett fåtal faktorer med koppling till textens språk, såsom antal 

meningar och ord, ord med 6 bokstäver eller fler, den genomsnittliga meningslängden 

samt andelen långa ord. Lix-värdet gör det möjligt att urskilja hur textens komplexitet 

ökar med böckernas svårighetsgrad. Det har räknats fram genom att vi har matat in texten 

för kapitlet i fråga i lix-räknaren tillgänglig på www.lix.se. 

5.1.1 Läsbarhetsindex i A-boken 

Resultatet i denna lix-undersökning visar att A-boken börjar på lix-värdet 3 för att sedan 

öka till ett lix-värde på 13 i kapitel 25. A-boken överskrider inte lix-värde 30, vilket kva-

lificerar den som mycket lättläst och enligt läsbarhetsindex faller den inom samma värde 

som barnböcker. Enligt Björnssons (1968) beskrivning av lix kopplat till olika årskurser 

i tabell 2 (se avsnitt 4.4) hamnar lix-värdet under summan 18. Resultatet av det placerar 

A-boken under lix-värdet för årskurs 1 och den passar därför bra till de elever som behö-

ver mycket lästräning.  

Hur pass läsbar en text är kan bestämmas utifrån diverse språkliga faktorer, såsom antal 

ord och meningar samt deras respektive längd. Antalet ord i kapitel 1 har läsbarhetsindex 

beräknat till 24, den genomsnittliga längden på textens meningar är 3 ord och kapitel 1 

saknar helt ord med 6 bokstäver eller mer. 

I tabell 4 kan utläsas att kapitel 1 omfattar 8 meningar. Kapitel 25 innehåller mycket mer 

text, fortfarande åtskilliga dialoger men som nu även vävts samman med den övriga in-

formativa texten. Antalet meningar har ökat till 28 och antalet ord är 146. Den genom-

snittliga meningslängden har ökat något till 5,21 ord. Antalet ord med 6 bokstäver eller 

mer, som inte förekom i kapitel 1, har i bokens sista kapitel ökat till 11 och andelen långa 

ord är 7,53. 

Tabell 4. Lix-beräkning A-bok (kapitel 1 och 25) 

 Kapitel 1 Kapitel 25 Ökning 

Antal meningar  8 28 20 

Antal ord 24 146 122 

Antal ord med 6 bokstäver eller fler 0 11 11 
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Genomsnittlig meningslängd 3 5,21 2,21 

Andel långa ord 0 7,53 7,53 

Läsbarhetsindex 3 13 10 

5.1.2 Läsbarhetsindex i B-boken 

Resultatet i lix-undersökningen som finns presenterat här nedan i tabell 5 visar att B-

boken börjar på lix-värdet 9 för att sedan öka till 18. Enligt lix-tolkningsvärde överskri-

der inte B-boken värdet 30, vilket karakteriserar B-boken som mycket lättläst. I enlighet 

med Björnssons beskrivning i tabell 2 faller lix-värdet på 9 för att sedan öka till18. Det 

placerar den under snittnivån för årskurs 1.  

Tabell 5. Lix-beräkning B-bok (kapitel 1 och 25) 

 Kapitel 1 Kapitel 25 Ökning 

Antal meningar  27 46 19 

Antal ord 142 286 144 

Antal ord med 6 bokstäver eller fler 6 33 27 

Genomsnittlig meningslängd 5,26 6,22 0,96 

Andel långa ord 4,23 11,54 7,31 

Läsbarhetsindex 9 18 9 

I det första kapitlet är antalet ord beräknat till 142 och den genomsnittliga längden på 

textens meningar är 5,26 ord. Kapitlet innehåller 6 ord med 6 bokstäver eller mer vilket 

innebär antalet 4,23 långa ord. I kapitel 25 har antalet ord ökat till 286 och den genom-

snittliga längden på textens meningar är 6,22 ord. Andelen långa ord är 11,54 och antalet 

ord med 6 bokstäver eller mer är 33.  

5.1.3 Läsbarhetsindex i C-boken 

Enligt lix-tolkningsvärde överskrider inte C-boken värdet 30, vilket kvalificerar C-boken 

som mycket lättläst. I överensstämmelse med Björnssons redogörelse i tabell 2 faller lix-

värdet för det första kapitlet på summan 18. Därefter ökar värdet något till ett lix-värde 

på 19 i det avslutande kapitlet, vilket enligt Björnsson (1968) sätter den på snittnivån för 

årskurs 1. I kapitel 1 är antalet ord uträknat till 384, den genomsnittliga längden på textens 

meningar är 6,62 ord och antalet meningar är beräknat till 58. Kapitlet innehåller 11,72 i 

andel långa ord samt 45 ord med 6 bokstäver eller mer. Antalet ord i C-bokens sista ka-

pitel är 576, andelen långa ord är 11,98 och det finns 69 ord som har 6 bokstäver eller 

fler. Det avslutande kapitlet omfattas av 79 meningar och den genomsnittliga menings-

längden är 7,29 ord. 

Tabell 6. Lix-beräkning C-bok (Kapitel 1 och 25) 

 Kapitel 1 Kapitel 25 Ökning 

Antal meningar  58 79 137 

Antal ord 384 576 192 

Antal ord med 6 bokstäver eller fler 45 69 24 

Genomsnittlig meningslängd 6,62 7,29 0,67 

Andel långa ord 11,72 11,98 0,26 
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Läsbarhetsindex 18 19 1 

5.1.4 Sammanställning av läsbarhetsindex 

I tabell 7 är samtliga böcker och utvalda kapitel sammanställda. Här går det att utläsa 

hur progressionen ser ut mellan kapitlen.  

Tabell 7. Lix-beräkning A-, B- och C-bok (kapitel 1 och 25) 

Kapitel A-boken B-boken C-boken 

1 3 9 18 

25 13 18 19 

 

Lix-värdet för det första kapitlet i C-boken är sex gånger så stort som för A-boken och C-

boken är även en fördubbling av B-bokens värde. Kapitel 25 har en ökning som inte är 

lika påtaglig. Skillnaderna mellan B- och C-boken är endast ett lix-värde på 1. Mellan A- 

och B-boken är skillnaden ett lix-värde på 5. Den största skillnaden är mellan kapitel 1 i 

A-boken och kapitel 25 i C-boken där lix-värdet har en ökning på 16. 

5.2 Meningslängd och ord 
I detta avsnitt kommer undersökningen av lättlästhet, textmängd och meningslängd att 

behandlas. Likaså ordfrekvens och ordval samt kraven för lättlästhet. 

5.2.1 Meningslängd 

Omfattningen av text är tydlig vid en jämförelse av de tre böckernas utvalda kapitel. A-

boken innefattar minst mängd text och C-boken innehåller mest text i form av längre 

meningar innehållande större antal ord. I A-boken är större delen av texten dialog som är 

avskalad på den information som finns i B- och C-boken. En lättläst text ska innehålla 

dialoger och en mindre mängd text enligt Lundberg & Reichenberg (2008, s. 8). De skrift-

liga dialogerna i A-boken kompenseras av bilder, vilket kommer att presenteras mer 

grundligt i kommande avsnitt 5.4. 

Meningar som innefattar 10–15 ord är enligt Elbro (2006, s. 169–170) rimligt för en god 

läsare att avkoda. För någon som är nybörjare krävs något kortare meningar, däremot inte 

för korta då förståelsen av sammanhanget blir lidande (Elbro, 2006, s. 169–170). A-

bokens första kapitel omfattas i genomsnitt av 3 ord per mening och i det avslutande 

kapitlet innehåller meningarna fler ord. I kapitel 1 av B-boken rör det sig om 5,26 ord per 

mening, vilket är en något större ökning i jämförelse med A-bokens sista kapitel där det 

rör sig om 5,21 ord. Således sker en jämn progression av ordmängden mellan A- och B-

bok. I kapitel 25 av B-boken förekommer dock en progression då antalet ord per mening 

utökas till 6,22. I de utvalda kapitlen i C-boken är meningslängderna varierande. C-

bokens meningar är betydligt kortare än meningar som Elbro (2006, s. 169–170) anser är 

avsedda för en god läsare. 
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5.2.2 Frekvensen av ordklasser 

Ordfrekvens och val av ord är något som har betydelse för att se hur en text har nivåan-

passats. Nedan följer en redogörelse för förekomsten av ordklasserna verb, egennamn, 

substantiv och adjektiv. 

Ordklasser 

Nedan i tabell 8 följer en redogörelse för alla verb, egennamn, substantiv och adjektiv 

som förekommer två eller fler gånger i kapitel 1. Tabell 8 visar även vilka ordklasser som 

finns representerade i kapitel 1. 

Tabell 8. Ordfrekvens i relation till ordklass i kapitel 1 

 A-bok  B-bok  C-bok  

Ordklass Kapitel 1  Kapitel 1  Kapitel 1  

Verb sa 4 har  

säger 

tänker 

4 

4 

2 

säger 

går 

vill 

skvalpar 

8 

3 

3 

2 

Egennamn Asta 

Sigge 

Olle 

8 

3 

2 

Olle 

Asta 

Sigge 

6 

6 

5 

Asta 

Sigge 

Olle 

Maja 

18 

6 

2 

2 

Substantiv mamma 3 mamma 

 

3 

 

mamma 

ankorna 

monster 

läraren 

5 

4 

3 

3 

Adjektiv     nye 

gröna 

3 

2 

Tabell 8 visar att i A-bokens första kapitel är Asta, Sigge och Olle vanligt förekommande 

och används upprepade gånger. Märk här att de andra huvudkaraktärernas namn, Bea och 

Cesar, inte förekommer. Det beror till stor del på att första kapitlet utspelar sig i Astas 

hemmiljö där Sigge och Astas mamma är bifigurer. I det kapitlet presenteras även bokens 

problem, den nye läraren Olle. I kapitel 1 i A-boken kan texten upplevas som repetitiv då 

namnet Asta förekommer i var och en av kapitlets åtta meningar. Det beror förmodligen 

på att boken inrymmer flera dialoger. Asta, Olle och Sigge förblir frekvent förekommande 

genom samtliga av de tre böckerna.  

Det enda verbet som förekommer i A-bokens första kapitel är sa. I B-boken ändras tem-

pusformen till presens säger. Det är samma egennamn som förekommer i B-boken som i 

A-boken, dock förekommer namnet Olle fler gånger i B-boken. C-boken utmärker sig 

likaså då det är den enda av de tre böckerna som innehåller adjektiv, nye och gröna. I C-

boken förekommer fler variationer av verb och substantiv än i de övriga böckerna. Verbet 

säger figurerar 8 gånger vilket gör det mest frekvent i C-boken. Egennamnet Asta före-

kommer 18 gånger i jämförelse med det näst mest frekventa namnet Sigge som bara fö-

rekommer 6 gånger. 



 

31 

 

I tabell 9 följer en redogörelse för alla verb, egennamn, substantiv och adjektiv som före-

kommer två eller fler gånger i kapitel 25. Tabell 9 presenterar även vilka ordklasser som 

finns representerade i kapitel 25. 

Tabell 9. Ordfrekvens i relation till ordklass i kapitel 25 

 A-bok  B-bok  C-bok  

Ordklass Kapitel 25  Kapitel 

25 

 Kapitel 25  

Verb säger 

är 

hade 

undrar 

7 

5 

2 

2 

sa 

är 

12 

5 

sa 

sjunga 

våga 

15 

3 

3 

Egennamn Asta 

Valle 

6 

4 

Asta 

Olle 

Valle 

8 

3 

3 

Asta 

Olle 

Sigge 

25 

4 

2 

Substantiv rektorn 

tröjor 

2 

2 

mamma 

damen 

tröjor 

5 

3 

2 

mamma 

kulan 

damen 

pappa 

6 

5 

5 

4 

Adjektiv bästa 2 bästa 2 bästa 2 

Tabell 9 visar att i A-bokens utvalda kapitel är verben säger och är mest frekventa. Egen-

namn förekommer också många gånger till exempel Asta och Olle. När det gäller B-boken 

är egennamnet Asta mer frekvent förekommande än tidigare och förblir så även i C-

boken, mer förekommande än egennamnen Sigge och Olle. Tabell 9 påvisar att verb är 

den ordklass som används med störst variation i A-bokens kapitel 25. I A-bokens kapitel 

1 är tempusformen för verbet säga i preteritum. I B-boken och C-boken är tempusformen 

för samma verb presens. Detta ändras i kapitel 25 för samtliga böcker då verbet säga 

övergår i presens i A-boken och preteritum i B- och C-boken. I både A- och B-boken 

förekommer enbart ett adjektiv, nämligen bästa. Detta adjektiv finns även med i C-boken. 

Tabell 8 och 9 visar hur olika ordklasser förekommer olika mycket beroende på vilket 

kapitel det är. Adjektiv är någonting som inte förekommer i kapitel 1 i A- eller B-boken, 

men däremot i C-boken. I kapitel 25 är adjektiv däremot mer vanligt i både A- och B-

boken, dock förekommer det mer i C-boken. Liksom den här undersökningen visar har 

Ståhl (2014) kommit fram till att den mer avancerade svårighetsnivån innefattas av fler 

beskrivande adjektiv. Ståhl indikerade likaså att meningar som saknar adjektiv kan upp-

levas som platta (Ståhl, 2014, s. 13–15, 17–18). Reichenberg (2000, s. 47) yttrar att av-

saknaden av beskrivande ord och satser gör texten avklädd. Lagerholm (2008, s. 115) 

bekräftar dessa påståenden och menar att texter som omfattas av adjektiv ger en mer må-

lande och detaljerad bild av innehållet. 

Egennamn är vanligt förekommande i A-boken. Verb förekommer likaså i A-boken vil-

ket, som tidigare nämnts, bidrar till textens lättlästhet samt mer av en talspråklig utform-

ning. C-boken innehåller fler substantiv än A- och B-boken vilket stärker Lagerholms 

(2008, s. 108–109) teori om att fler substantiv betyder färre verb. På grund av detta blir 
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C-bokens text mer informationstät och därmed svårläst (Lundberg & Reichenberg, 2008, 

s. 52). 

5.2.3 Ordval 

Nedan följer exempel på några ordval som förekommer med varianter i A-, B- och C-

böckerna. Dessa utdrag visar tydligt hur samma mening kan skilja sig mellan de olika 

nivåerna.  

A-bok  

Välkomna! Säger rektorn. 

B-bok 

Kära vänner, sa rektorn. 

C-bok 

Kära föräldrar, släkt och vänner, sa rektorn. 

I A-boken är meningen kortfattad och enkel för att i B- och C-boken byggas upp till att 

tala om vilka hälsningen riktas till. Meningarna får på så vis en koppling till var Asta 

befinner sig och vilka som befinner sig där. Olika sätt att förmedla informativt innehåll i 

de olika nivåerna visar exemplen nedan. 

A-bok 

Jag har nya tröjor till er. Den här gången är trycket rätt.  

B-bok 

Jag tog med mig lite presenter. Rättstavade. 

C-bok 

På tal om det, jag tog med mig lite presenter. Har precis hämtat dem från tryckeriet. 

Nu är de garanterat rättstavade.  

 

Utdragen visar på en tydlig utveckling och progression av informationsinnehållet i texten 

som läsaren får tillgång till. I A-boken ges en kortfattad version och i C-boken utvecklas 

formuleringen. Den viktigaste informationen som texten vill förmedla är att nya tröjor 

finns och att den tryckta texten på dem är rättstavad. Dock kommer budskapet inte helt 

fram i A-boken. I C-boken framkommer det att tröjorna precis är hämtade.  

B-böckerna innehåller för det mesta ord som är kända för läsarna. Taube (2007) menar 

att ord, men tillika bokstäver, som barn känner igen och som dessutom anses enkla att 

ljuda är de som bör presenteras först i deras läsning. Ett ord som barnen möjligtvis kan 

ha kommit i kontakt med förut är show, vilket i A- och B-böckerna förekommer två 

gånger varav en gång som sammansättningen Succéshowen, vilket är titeln på kapitel 25. 

Liksom Elbro (2004), Lundberg (2011) och Taube (2007) förmedlar kan ordet show upp-

levas som svårt för barnen att läsa då det har en komplicerad stavning av sj-ljudet. Dess-

utom kan det vara svårt för barnen att förstå att dubbelkonsonanten i Succéshowen i det 
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här fallet uttalas ks. För att kunna förklara sådant krävs det att läraren är aktiv i barnens 

läsning. 

I C-boken förekommer fler främmande ord, det vill säga vissa ords innebörd som barnen 

kan ha svårt att gissa sig till då de inte ger en ordbild. Exempel är ögonvrån, tryckeriet, 

garanterat, hummade och instämmande. Åkerblom (1988, s. 67) och Lundberg (2011, s. 

11) menar att ordbilder är en viktig del i barns läsutveckling. Det är ett stöd för de barn 

som ännu inte knäckt läskoden att uppmärksamma vissa ord. Uttryck som barnen kan-

hända inte tidigare stött på förekommer, främst ta mig fabian. Då C-boken avses för hög-

läsning ges det således utrymme för läraren att förklara okända ord och uttryck. Abstrakta 

ord och begrepp förekommer som tidigare nämnt enbart i C-boken där det handlar om 

ord som kan vara okända för barn. De förekommer i meningarna: 

 

 

 

 

 

 

(Wänblad, 2011, s. 110) 

Ordfrekvensdiagram 

Diagrammet nedan visar de fem mest frekventa orden i A-, B- och C-bokens kapitel 1 

och kapitel 25. Det ord som är mest förekommande är det i C-boken. Asta är det mest 

frekvent förekommande ordet i såväl A-boken som B-boken. Ordet och förekommer som 

mest i C-boken, det vill säga 27 gånger. Ordet Olle förekommer enbart i B-boken och 

påträffas 6 gånger. Säger är det mest frekvent förekommande ordet och figurerar enbart i 

A-boken, det används 7 gånger. Data som använts i diagrammet är hämtade från uträk-

ningen av läsbarhetsindex i samtliga böcker (originaltabellerna finns tillgängliga som bi-

lagor). 

  

Han hade sett en liten tår i ögonvrån. 

Har precis hämtat dem från tryckeriet. 

 
Nu är de garanterat rättstavade. 

Pappa hummade instämmande.  
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Diagram 1. Ordfrekvensdiagram 

 
 

Bokomslagen på de tre böckerna i Den magiska kulan A–C har olika färg, se figur 2. A-

boken är blå, B-boken röd och C-boken grön. Färgerna i diagrammet motsvarar de tre 

böckernas omslagsfärger.  

 

Figur 2. Omslaget till Den magiska kulan A–C (Wänblad, 2011, bilder av Catharina Nygård) 

 

5.3 Lättlästhet och läsbarhet 
I ABC-klubben uppfylls flera av Lundberg & Reichenbergs (2008, s. 8) punkter för en 

lättläst text som tidigare nämnts (se avsnitt 4.2). I samtliga böcker undviks abstrakta be-

grepp och långa substantiv. I A-bokens första kapitel är orden inte särskilt långa. Som 

tidigare nämnts är sa och namn som Asta och Sigge vanliga. Eftersom texten i A-bokens 

första kapitel består av enbart ett fåtal ord finns det inte utrymme för en författarröst. I A-

bokens kapitel 25 blir det däremot tydligare att texten innehåller en författarröst som talar 

om hur Asta tänker och känner. Ett exempel på detta är ”Asta är nervös” (Wänblad, 2011, 

s. 108). 
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Meningarna är korta i både A- och B-boken och det kan vara en av anledningarna till att 

ett tydligt orsakssamband inte framträder förrän i C-bokens sista kapitel. Där får läsaren 

veta att Asta är nervös för att hon ska sjunga inför många människor. I C-boken förekom-

mer även flera ord och uttryck som kan vara främmande för barn. 

Det är inte bara främmande ord som undviks i A- och B-boken utan även passiv form och 

abstrakta begrepp saknas. De två sistnämnda förekommer inte heller i C-boken. B- och 

C-boken innehåller en mening med ett bindeord som får meningarna att hänga ihop. Me-

ningen är i stort sett densamma. 

B-bok: Asta tittar på teve, men hon tänker bara på Olle (Wänblad, 2011, s. 9). 

C-bok: Asta tittar på teve, men hela tiden tänker hon på den nye läraren (Wänblad, 

2011, s. 9). 

ABC-klubbens läseböcker uppfyller flera av Ahlén (2003, s. 192–193) punkter för lätt-

lästhet (se avsnitt 4.5). Gällande stilstorlek har A-boken stor och tydlig text i kapitel 1 

och 25 där typsnittet liknar handskrivna bokstäver. B-bokens stilstorlek är något mindre 

än A-bokens och bokstävernas typsnitt har seriffer. C-boken har samma typsnitt som B-

boken men innehar den minsta stilstorleken utav samtliga utgåvor. Radavståndet förefal-

ler minska i takt med progressionen och textmassans uppdelning ter sig tämligen jämn i 

böckernas utvalda kapitel då kapitelindelningen är kort och layouten luftig. Samtliga lä-

seböcker uppfyller Ahléns krav om textmassans omfång.  

Ahléns (2003, s. 192–193) menar att en lättläst text bör ha åtskilliga bilder vilket läse-

böckerna i vår studie har. A- och B-böckerna har en bild per sida medan det i C-boken 

förekommer två sidor helt utan bilder och med enbart text. Handlingen innehåller mycket 

dialog och kretsar kring ett mindre antal huvudkaraktärer (tre stycken). Eleverna kan även 

känna igen sig till stor del i handlingen eftersom den kretsar kring elevnära miljöer och 

händelser. Ett ämne förutom att skildra en skolelevs vardag är mystiken bakom den ma-

giska kulan, att med magins hjälp kunna övervinna problem i vardagen. Liksom Björns-

son (1968) hänvisar Ahlén (2003, s. 192–193) till läsbarhet vid 6–7 bokstäver där orden 

är enkla och korta. Tabellerna 4, 5 och 6 visar A-, B- och C-böckernas antal ord med 6 

bokstäver eller mer. 

Myndigheten för tillgängliga mediers lista över vad som utmärker en lättläst text (se av-

snitt 4.5) stämmer delvis överens med ABC-klubbens läseböcker. Texterna är anpassade 

till olika typer av läsare eftersom de är nivåanpassade. Det löper en röd tråd genom hand-

lingen som återknyts till elevers vardag. Texterna innehåller tillika vardagliga ord. Bar-

nens nye lärare är den röda tråden genom handlingen eftersom han redan i kapitel 1 pre-

senteras som ett skräckinjagande monster som skapar oro och i kapitel 25 beskrivs som 

världens bästa lärare. Gällande böckernas layout innefattar en riktlinje att text och bild 

ska samverka. Det sker i A-boken då bilderna har ett kompenserande syfte då texten sak-

nar den information bilderna förmedlar. Även Pettersson (2008, s. 102) anser att bilder 

har kompenserande värde i barnböcker. 
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5.4 Bildanalys 
Antalet bilder i A-boken och B-boken är fyra bilder per kapitel. I C-boken är det fyra 

bilder i första kapitlet och tre i det sista kapitlet, dessutom är bilderna i C-boken mindre 

än i de övriga böckerna eftersom texten tar mer plats. Det är dessutom olika bilder i böck-

erna. I kapitel 1 förväntas A-bokens bilder täcka större delen av handlingen som i B- och 

C-böckerna står skriven i textform. I B-boken förekommer endast bilder som sammanfat-

tar en liten del av texten, ibland bara en mening och i C-boken har bilderna inte samma 

informationsvärde som i A- och B-boken. A-bokens bilder förväntas stöttas av C-bokens 

text som eleverna får uppläst för sig. Nikolajeva & Scott (2006, s. 65–66) menar att de 

visuella detaljerna förtydligar textens budskap, dock kan ord stå för sig själva medan bil-

derna ska fungera mer som stöd till en text. Förekommer det inte någon text som behöver 

stöttning får bilderna en mer utsmyckande funktion.  

Den största skillnaden finns i kapitel 1 i A-boken. Där befinner sig Asta och Sigge hemma 

i köket och har precis ätit. Sigge berättar då för Asta om hennes nya lärare och säger att 

han är ett monster. Bilderna i kapitel 1 skapar ett sammanhang för läsaren, de skrivna 

orden integreras med bilderna. I A-boken får bilderna en större betydelse för att läsaren 

ska kunna urskilja handlingen. Att Astas nye lärare är ett monster står inte uttryckligen 

skrivet i texten i A-boken, utan det är någonting som läsaren måste urskilja från bilden. 

Den huvudsakliga informationskällan blir på så vis bilderna i A-bokens första kapitel. 

Melin uttrycker sig likaså om bildens kompenserande syfte i barnböcker (2011, s. 89) då 

bilden förtäljer information som inte står skriven i den löpande texten. Det huvudsakliga 

syftet med A-bokens bilder är att få läsaren att minnas vad läraren tidigare har läst ur C-

boken (Felth Sjölund, 2011, s. 5). Det stämmer med Petterssons (2008, s. 102) tanke att 

symbolspråket ska ge läsaren möjlighet att minnas vad denne tidigare har läst. I C-boken 

fyller bilderna ingen större funktion annat än ett dekorativt syfte. 

På sidan 9 i A-boken finns en bild som inte förekommer i någon av de andra böckerna. 

Den har ett stort informationsvärde då den förmedlar vad texten i de övriga två böckerna 

berättar. Nedanstående text och bild är vad som förekommer på sidan 9 i samtliga böcker. 

I A-boken är det bilden som berättar medan i B-boken får läsaren viss information av 

handlingen i textform och viss information i bildform. Eriksson och Göthlund (2004, s. 

34) anser att det för läsaren inte ska handla om valet mellan text och bild utan dessa bör 

istället samspela. Melin (2011, s. 7) delar denna åsikt och menar att bild, form och text 

ska interagera med varandra för att tillsammans utveckla läsupplevelsen. Eftersom B-

boken har text som beskriver saknar den denna bild som finns i A-boken. I C-boken fö-

rekommer heller inte någon sådan bild utan där beskrivs hela situationen på ett mer grund-

ligt sätt. 
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Figur 3. Bild i A-boken (Wänblad, 2011, s. 9, bilder av Catharina Nygård) 

I figur 3 syns den som läsaren kan utgå ifrån är Astas nye lärare Olle. Det kan härledas 

då namnet Olle står bredvid den stora karaktären i pratbubblan. Olle är utmålad som en 

skräckinjagande jätte. Läsaren kan se hur han ser ut att skrika eller skälla på tre barn. 

Texten i B- och C-böckerna (se tabell 10) förmedlar likaså den information bilden (se 

figur 3) förmedlar, nämligen att Olle är sträng och elak mot barn vilket Astas oro grundar 

sig i. På bilden i figur 3 kan läsaren likaså se vem det är som förmedlar denna information 

till Asta via en pratbubbla. I texten i de övriga böckerna blir det likaså tydligt då det 

framkommer att det är Sigge som uttalar sig.  

I tabell 10 står den skriftliga information som i A-boken förmedlas genom figur 3. B-

bokens text är kortfattad medan C-boken innehåller längre dialoger mellan Asta och 

Sigge. 

Tabell 10. Text i B- och C-boken 

B-boken C-boken 

- Olle är ett monster, säger Sigge.  

Sigge är Astas storebror. Tänk om Sigge 

har rätt. Tänk om Olle är elak. 

- Han är ett riktigt monster, säger Sigge. 

Det vet alla.  

- Sluta, säger Asta. Du bara hittar på. 

Då skrattar Sigge.  

- Du får väl se i morgon. 

Asta känner oro i magen fast hon vet att 

det är just vad Sigge vill. Fy. Tänk om 

Sigge har rätt. Tänk om den nye läraren 

är ett monster. Inte på riktigt, såklart, 

men han kanske är jättesträng och elak 

mot barn. 
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Den avslutande sidan av kapitel 1 i A-boken saknar text och utgörs endast av en bild (se 

figur 4). Bilden föreställer den teckning som läsaren får veta i B- och C-böckerna att 

Sigge har ritat. I A-boken påvisar bilden ingen bakomliggande orsak till teckningen men 

i samverkan med lärarens högläsning av C-boken får läsarna på så vis ett sammanhang. 

Bilden av Sigges teckning får tillsammans med C-bokens höglästa text ett genomtänkt 

syfte (Melin, 2011, s. 7) och en kompenserande funktion för att få lässvaga läsare att 

lättare förstå, lära sig samt minnas vad de läser (Pettersson, 2008, s. 102) eller vad någon 

annan läser. I kapitel 1 i samtliga böcker förekommer bilden i figur 4. Bilden är i ett 

förminskat format i B- och C-böckerna och förekommer jämsides med den löpande tex-

ten. I A-boken figurerar endast bilden utan textuell information.   

Bilden i figur 4 förstärker budskapet om att Asta är orolig över sin nya lärare. I C-boken 

framkommer denna information redan på sidan 8: ”Asta känner oro i magen fast hon vet 

att det är just vad Sigge vill. Fy. Tänk om Sigge har rätt. Tänk om den nye läraren är ett 

monster” (Wänblad, 2011, s. 8). Eleverna får på så vis tidigt i boken höra om Astas oro 

innan bilden på Olle som monster dyker upp i deras egen läsebok, nämligen på sidan 11. 

 

Figur 4. Bild i A-boken (Wänblad, 2011:11, bilder av Catharina Nygård) 

Av figur 4 går det att utläsa en del information. Bilden föreställer Sigges teckning av 

Astas nye lärare Olle. Det är den viktigaste informationen som A-boksläsaren får ta del 

av genom bilden. Det kan härledas då pratbubblan säger ”Jag är Olle!”. Bilden förmedlar 

tillika, till den uppmärksamma läsaren, vem som har målat bilden då den är undertecknad 

av Sigge. Texten i B- och C-böckerna innehåller samma information som bilden i A-

boken förmedlar, dock en utökad version. Detta blir synligt i tabell 11. 
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Tabell 11. Text i B- och C-boken 

B-boken C-boken 

På Astas säng har Sigge lagt en bild. Han 

har ritat en bild som säger: Jag är Olle. 

- Så ser han ut, ropar Sigge. Men Olles 

tänder är längre. 

På Astas säng ligger det en teckning. Den 

är från Sigge och föreställer ett otäckt 

monster. I en pratbubbla säger monstret: 

Jag är Olle! 

- Så där ser han ut, ropar Sigge från hal-

len, men Olles tänder är mycket längre. 

Diverse faktorer inom den typografiska utformningen av en text menar Björnsson (1968, 

s. 14) påverkar läsarens upplevelse av texter. Textstorleken i läseböckerna är något som 

kan uppmärksammas. A-boken har tämligen stor text och i takt med att nivån ökar mins-

kar textens storlek. Övriga faktorer som tillika underlättar läsningen är sidornas ordmängd 

och antalet bilder. Bildernas funktion i A- och B-böckerna är kompenserande, det vill 

säga att stötta lässvaga läsare i förståelsen och så att de lättare minns bokens handling. 

Bilderna har således inte ett dekorativt syfte, vilket Pettersson (2008, s. 114) nämner i sin 

bildanalysmodell (se avsnitt 4.6). 

Sammanfattningsvis kan man se att bildernas huvudsakliga funktion i de utvalda kapitlen 

är varierande. A-bokens bilder kan beskrivas som kompenserande i det avseendet att de 

förmedlar det budskap texten i B- och C-boken uttrycker. I B-boken har bilderna ett kom-

penserande syfte men även ett dekorativt syfte då texten förmedlar mer information än 

bilderna. I C-boken fyller bilderna ett dekorativt syfte då de innehåller samma informat-

ion som texten. Bilderna förmedlar således inget informativt budskap. Bilderna i alla tre 

nivåer förmedlar textens handling. 
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6. Diskussion och slutsatser  
Här kommer vi att föra samman resultatets fyra delar och låta dem mötas med de teorier 

vi tidigare har presenterat. Vi kommer även att presentera våra slutsatser. 

6.1 Diskussion 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur den språkliga progressionen i det 

nivåbaserade läsinlärningsmaterialet Den magiska kulan tar sig uttryck i tre olika (men 

ändå lika) läseböcker. Likaså undersöks hur läsbarhet påverkas av böckernas typografiska 

utformning och bildval. Diskussionsavsnittet är upplagt utifrån de tre frågeställningarna 

undersökningen har sökt svar på. 

6.1.1 Vilka språkliga skillnader förekommer i tre olika svårighetsgrader av 

en och samma läsebok?  

Läsbarhetsindex bidrar i den här undersökningen med en fingervisning som pekar på en 

möjlig svårighetsgradering för de tre studerade böckerna. Läsbarhetsindex är i den här 

studien ett av momenten i att synliggöra progressionen för Den magiska kulans analyse-

rade kapitel. Lix-värdena har hjälpt oss att se en progression från kapitel 1 till 25 för 

samtliga böcker. Det är klivet som lix-värdet tar genom boken som varit av intresse vid 

denna studie.  

Då läromedlet syftar till att bidra till en progression mellan läseböckerna förefaller det 

nästan som en självklarhet att en progression mellan de analyserade kapitlen är given och 

sker per systematik och detta visas även genom lix-värdet. Den största progressionen sker 

i A- och B-böckerna som är tänkta att barnen ska läsa själva. C-boken är menad som en 

högläsningsbok som ska läsas högt av läraren. A-boken är även tänkt som en lästränings-

bok som ska slussa läsaren vidare till B-bokens mer informationsrika text. I B-bokens 

första kapitel ses dialogerna som en extra krydda till den övriga löpande texten. Mycket 

information förmedlas likaså genom texten, till skillnad från A-bokens första kapitel där 

informationen förmedlas via bilder (mer om detta länge fram i diskussionen). 

Enligt Björnsson (se tabell 1) ska lix-värdet ligga på 18 för böcker riktade till årskurs 1. 

Texter med lix-värden under 30 kan räknas som lättlästa. Den magiska kulan har genom 

denna undersökning visat sig uppfylla dessa krav och kan därmed kategoriseras som lätt-

läst. Endast C-boken överskrider värdet för texter anpassade för årskurs 1. Denna ska 

dock enligt Lundberg (2011) läsas högt av läraren och inte av eleverna. Undersökningens 

resultat kan tyckas ha varit självklart från början, nämligen att Den magiska kulan klassas 

som lättläst. Det är dock enligt Calderon (2015c) en lärares skyldighet att granska de 

läromedel som används i skolan, vilket har varit vår tanke med den här studien. 

Det är också viktigt att känna till vilka aspekter som gör en bok lättläst, vilket har varit 

ännu en aspekt i denna studie. Vad gäller lättlästhet i Den magiska kulan har denna under-

sökning tagit hjälp av olika riktlinjer och kommit fram till att böckerna är lättlästa. Men 

ett ja- eller nej-svar svar fyller ingen större funktion i det här sammanhanget. Vad som är 
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intressant är att besvara frågan varför texterna är lättlästa. Det kan sammanfattas med att 

meningarna är korta, språket som används är riktat till barn och är ett språk som kan 

användas av barn. Med undantag av C-boken förekommer inga främmande ord. Texterna 

utgår ifrån läsaren och dennes erfarenheter nämligen skolmiljö och nervositeten som kan 

infinna sig av att få en ny lärare. En text har olika krav beroende på textens syfte, i det 

här fallet verkar Den magiska kulan för ett lättläst och läsbart ändamål. 

De tre nivåerna av ABC-klubbens Den magiska kulan bidrar till att läseböckerna kan 

uppfylla tre olika funktioner, för tre olika läsare. A-bokens lättlästa text bidrar till att ny-

börjarläsaren lyckas med läsningen. B-boken stimulerar elever som är på god väg i sin 

läsutveckling. På liknande sätt berör Taube (2013, s. 139) detta eftersom hon menar att 

elever bör få tillgång till enklare texter för att deras motivation inte ska gå till spillo vid 

en för stor utmaning.  

Något som varit problematiskt under den här undersökningen är definitionen av långa 

meningar och textmängd. Ahlén (2003, s. 192–193) och Lundberg & Reichenberg (2008, 

s. 55) tar upp att långa meningar och lång text kan ha en negativ inverkan på en texts 

lättlästhet. Dock finns det ingen samstämmig definition hos några av dessa forskare om 

vad som utgör en lång mening eller text. Vi fann istället att Björnsson (1968) definierar 

en lång mening som innehållande över 12 ord. Elbro (2004, s. 169–170) uttrycker att en 

mening innehållande 10–15 ord kan läsas av en god läsare, vilket även inbegriper 12 ord. 

Båda två menar dock att en nybörjarläsare är i behov av kortare meningar att avkoda. 

Antalet meningar som är lätta att avkoda för nybörjarläsaren ligger under 12 i samtliga 

av de tre läseböckerna. Definitionen av mycket text förekommer inte bland den forskning 

vi har tagit del av. 

Ordvalet skiljer sig mellan de olika texterna. A-boken har visat sig innehålla korta och 

komprimerade ord medan C-boken har mer utförliga och beskrivande ordval. Texterna 

visar på utveckling och progression av informationsinnehållen. En del meningar visar 

tydligt på hur ordvalet skiftar. I A-boken kan meningar vara kortfattade och mer generella 

för att i B- och C-boken byggas ut för att åsyfta specifika personer eller tillhörigheter. 

Vad gäller frekvensen av ord i texternas två utvalda kapitel har den här undersökningens 

resultat visat att orden Asta, Olle, sa, mamma, hej, men, är, var, och, det, säger samt för 

förekommer flest gånger. Samtliga ord exklusive mamma, säger och egennamnen kan ses 

som småord. Resultatet från vår undersökning stämmer delvis överens med Fäste och 

Jonesjö (2014, s. 13–19) som studerade tre kapitel i Den magiska kulan och likaså upp-

täckte att småorden dominerade.  

Ordklasser är även någonting som har påverkat böckernas lättlästhet. Variationen av be-

skrivande adjektiv saknas i både A- och B-boken vilket resulterar i ett mindre detaljerat 

innehåll. C-boken däremot omfattar fler adjektiv än i A- och B-boken och leder till ett 

mer målande och beskrivande innehåll. Egennamn är vanligt förekommande i A-boken 

och verb likaså. Förekomsten av verb bidrar med att den skrivna texten närmar sig tal-
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språket vilket därmed ökar läsarens förståelse och textens lättlästhet. C-boken är mer in-

formationstät än A- och B-boken i och med mångfalden av substantiv och är följaktligen 

mer svårläst än de övriga böckerna.  

6.1.2 På vilket sätt nivåanpassas texten i Den magiska kulan A–C?  

Likt de läseböcker som publicerats under 1970-talet, där texten övergår från enkel till 

avancerad, är det en elevs individuella läsutveckling som avgör vilken läseboksnivå som 

eleven blir tilldelad. De elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling får den enklare 

utgåvan, medan elever som läser med ett större flyt kan utmanas med avancerade utgåvor. 

1970-talets läsläror grundades i den skönlitterära genren och inlärningen av skriftspråket 

skedde istället som ett separat arbete. Den största skillnaden är därför att böckerna har 

närmat sig den skönlitterära genren och därmed förmedlar en berättelse istället för skrift-

språkets grunder. Läsningen har på så sätt fått sin egenrätt i klassrummet. Tyngdpunkten 

faller därför på att väcka ett intresse för läsningen.  

Läsebokens utformning och syfte har förändrats över tid. Den har frångått sin funktion av 

samhällsfostran och börjat ta form som en hybridisering av läsebok och barnbok. Den 

magiska kulans läseböcker kan ses som en tidstypisk läslära. Lgr11s krav på lärarens för-

måga att ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Skolverket, 2011, s. 14) gör sig därmed påminda i läseböckernas individan-

passade upplägg. Nivåanpassade läromedel är något som uppkommit under de senaste 

årtiondena inom skolvärlden och förekommer inom diverse skolämnen i olika varianter.  

Syftet med dessa läromedel är att samtliga elever ska ges möjlighet att utvecklas efter 

sina förutsättningar. Med stöd i grundskolans läroplan (Lgr11) kan slutsatsen dras att 

undervisningen har individanpassats och kanhända därmed att dessa nivåbaserade 

material har blivit ett resultat av den individanpassningen. Som Lgr11 påpekar är målet 

att anpassa läromedlen efter elevgrupper då alla individer har olika förutsättningar. Det 

hjälper inte att alla elever läser samma bok på samma nivå eftersom alla elever inte har 

samma utgångslägen.  

Utan att låta alltför partisk kan Den magiska kulans mål uttryckas vara att låta alla elever 

läsa samma bok, men efter sina egna behov och förutsättningar. Eleverna utvecklas som 

enskilda läsare, men ändå får de tillhöra gemenskapen i samband med att klasskamraterna 

läser samma bok (dock med olika textuppsättningar). B-boken och C-boken är trots sitt 

separata upplägg påfallande lika. Läsaren utvecklar sin läsförmåga under läsningens gång 

för att i B-bokens sista kapitel enbart vara ett lix-värde från C-boken. Övergången från 

B-bok till C-bok blir därför smidig.  

Böckerna har nivåanpassats på olika sätt. Textmängd, ordval, ordfrekvens och bilder är 

bara några av de betydande faktorerna. A-boken innefattas av en mindre textmängd och 

till större delen av dialog. B- och C-boken har ett mer målande och beskrivande ändamål 

och dialogerna är inte lika vanligt förekommande som i A-boken. Detta är även något 

som Fäste och Jonesjö (2014, s. 13–19) har uppmärksammat i sin undersökning. Lund-

berg & Reichenberg (2008, s. 8) anser att det som utgör en lättläst text är ett fåtal ord per 
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sida och att texten har en dialogisk utformning. Lundberg & Reichenbergs påstående kan 

i och med detta rättfärdiga att A-bokens utformning har en lättläst funktion i och med 

förekomsten av dialoger. Handlingen och budskapet i B- och C-boken förmedlas istället 

genom en berättarröst.  

6.1.3 Hur påverkas böckernas läsbarhet av den typografiska utformningen 

och valet av bilder? 

Bilderna har i Den magiska kulan olika betydelse för de olika nivåerna. För de lässvaga 

eleverna som nyligen börjat första klass och blir tilldelade A-boken fungerar bilderna som 

ett stort stöd för förståelsen av berättelsens handling. I kapitel 25 förväntas eleverna kunna 

tillägna sig text i större variation. Betydelsen av bilderna avtar då och texten blir mer 

bärande i förmedlingen av information. I C-boken har bilderna enbart ett dekorativt syfte 

genom samtliga kapitel på grund av informationstätheten. Den lässvage är dock i ständigt 

behov av stöd från C-bokens högläsning även om bilderna likaså är av stor betydelse. Det 

är ett gammalt talesätt att en bild säger mer än 1 000 ord, men somliga bilder i Den ma-

giska kulan behöver sättas i ett sammanhang för att förstås.  

Förutom böckernas bilder har även den typografiska utformningen spelat in för förståel-

sen av texterna. Textstorleken och radavståndet minskar i takt med att böckernas svårig-

het ökar. Textmassan å andra sidan ökar i takt med progressionen i böckerna. I A-boken 

är typsnittet annorlunda i jämförelse med de övriga böckerna. Typsnittet påminner 

mycket om handskrivna bokstäver och ska kanhända efterlikna elevers egen skrivutveckl-

ing.  

6.2 Slutsatser 
Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur den språkliga progress-

ionen i det nivåbaserade läsinlärningsmaterialet Den magiska kulan tar sig uttryck i tre 

olika (men ändå lika) läseböcker. Likaså har läsbarhetens påverkan på böckernas typo-

grafiska utformning och bildval undersökts. 

Den magiska kulans lix-värden visar på en stark progression i A- och B-böckerna som 

inte är lika påtaglig i C-boken. Läsbarhet och lättlästhet tar sig även uttryck genom an-

vändningen av verb och substantiv. Att de båda ordklasserna påverkar varandra blir tyd-

ligt då en liten mängd verb istället ger utrymme till en större mängd substantiv, och vice 

versa. A- och B-bokens läsare får enbart skrapa lite på ytan av berättelsen. De är därför i 

behov av högläsningen ur C-boken för att få dessa målande beskrivningar och ett sam-

manhang av innehållet. Lättlästhet påverkas likaså av intresset och motivationen till att 

läsa. Det visade Ahléns riktlinjer (se avsnitt 4.2) som påpekar att karaktären och miljön 

har en inverkan på läsaren. Läsbarhetsindex har tillsammans med bildanalysen visat att 

ett lågt lix-värde ger utrymme till ett behov av kompletterande bilder. 

Granskningen av de nivåanpassade texterna i Den magiska kulan har utförts genom fyra 

olika perspektiv: lix, meningslängd och ord, lättlästhet och läsbarhet samt bildanalys. 

Detta har bidragit till möjligheten att betrakta texterna ur olika perspektiv. Hade något 

perspektiv uteslutits hade vi inte kommit fram till samma resultat. Om undersökningen 
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inte hade lagt fokus på bildanalysen hade vi inte förstått hur pass stor betydelse bilderna 

och den typografiska utformningen har för förståelsen av textens budskap i A-boken. 

Avsnittet om meningslängd och ord i denna undersökning har bidragit med en undersök-

ning av meningslängd, frekvensen av ordklasser och ordval som alla påverkar hur pass 

läsbar och lättläst en text blir. Faktorerna påverkar i sin tur läsaren och hur denne uppfattar 

texten samt dennes framtida inställning till läsning. Är texten för svårhanterlig är det lätt 

att läsaren tappar intresse och motivation till läsning överlag. Såsom Giota (2002, s. 296) 

yttrar kan valet av läromedel ha en stor inverkan på eleverna. Läromedlet ska utgå från 

elevernas förutsättningar och ska inte ha en negativ inverkan på elevernas självkänsla och 

motivation. Taube (2013, s. 139) pekar på vikten av att eleverna känner att de behärskar 

en uppgift eftersom det motsatta kan medföra att eleverna blir passiva och tappar intresset. 

Ett förlorat intresse för läsning kan i sin tur leda till komplikationer i elevens läsutveckling 

och framtida inlärning. Som Taube (2007, s. 61) omnämner börjar barn med att lära sig 

läsa och därefter läser de för att lära sig. Samtliga av ovan nämnda faktorer har en bety-

dande roll för läsarens förståelse av en texts innehåll och handling. Denna kunskap hade 

vi som lärarstudenter aldrig fått ta del av om vi inte hade studerat dessa språkliga aspekter.  

Om inte läsbarhetsindex analyserat texternas utvalda kapitel hade vi inte haft värden som 

kunde underlätta jämförelsen av texternas progression med varandra. Uträkningarna 

kunde sättas i perspektiv med de värden som redan etablerats av Björnsson (1968) för vad 

som anses lättläst och vad som anses vara anpassat för den utvalda årskursen. Jämförelsen 

mellan läsbarhetsindex och bildanalysen i denna undersökning påvisar att ett lägre lix-

värde av texten innebär att bilderna spelar en större roll. Ett högt lix-värde betyder i sin 

tur att bilderna inte har samma informativa betydelse. 

De resultat som den här undersökningen har funnit stöds av tidigare forskning. Samtliga 

avsnitt i resultatet, såsom meningslängd, ordklasser, ordval och frekvensen av bilder, in-

nefattar olika språkliga och typografiska aspekter av lättläst och läsbarhet. Tillsammans 

bidrar dessa aspekter till att synliggöra samspelet mellan dem. Den här undersökningen 

har likaså visat hur dessa språkliga och typografiska aspekter är beroende av varandra för 

att en text ska upplevas som lättläst och läsbar. 
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7. Förslag på fortsatt forskning  

Under denna undersökning blev vi medvetna om att vi enbart har skrapat lite på ytan och 

att det finns mycket mer att finna inom detta ämne. Vid fortsatt forskning om läsläran 

ABC-klubben vore det intressant om andra perspektiv beaktades. I den här studien har 

fokus legat på lättlästhet, läsbarhet, nivåanpassningen i läseböckerna avsedda för årskurs 

1 samt den typografiska utformningen och bilder. Vid undersökningen av läsläran ABC-

klubben väcktes även många frågor om hur progressionen ter sig långsiktigt och hur skill-

naderna tar sig uttryck i C-boken och ABC-klubbens läseböcker för årskurs 3. Ännu en 

möjlighet är att titta vidare på bildspråket som ter sig tydligt i A-boken för årskurs 1. Det 

är en aspekt som inte har behandlats i den här studien i den mån som är möjlig. Framtida 

forskning kan fokusera på att undersöka omfattningen av huvudsatser och bisatser i läse-

böckerna och hur detta påverkar läsaren och lix-värdet. På grund av omfattningen av detta 

har vi valt att inte ta med detta avsnitt i vår egen undersökning. 
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Bilaga 1. Text i A-, B- och C-böcker 
 

A-bok 
Kapitel 1 (s. 8–11) Kapitel 25 (s. 108–111) 
”Asta och Sigge.  

- Hej Sigge, sa Asta.  

- Hej Asta, sa Sigge. 

- Mamma! sa Asta. 

- Asta! sa mamma. 

Asta och mamma.” 

 

”- Välkomna! säger rektorn. 

Asta är nervös. Hon försöker tänka på an-

nat. Hon tänker på kulan. Den hade hjälpt 

dem att våga gå till rektorn. Men sedan 

hade de ju klarat sig utan den. Det var 

nog det damen ville visa dem.  

Efter showen samlas klassen.  

- Det var det bästa jag sett! säger Valle. 

Jag har nya tröjor till er. Den här gången 

är trycket rätt.  

- Du Valle, säger Olle. Han håller upp en 

tröja. Valle med W! 

På kvällen undrar pappa vem som skrivit 

sången.  

- Det var Olle, säger Asta.  

För han är världens bästa lärare.  

- Du Asta, säger Sigge. Kan jag få en av 

dina Valle-tröjor?  

- Du får båda, säger Asta. De är för stora 

för mig.  

Asta går för att ringa Bea och Cesar. 

- Vad ska ni prata om? undrar mamma.  

- Tyvärr, säger Asta. Det är hemligt.”  
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B-bok 
Kapitel 1 (s. 8–11) Kapitel 25 (s. 108–111) 

”Asta ska få en ny lärare. Han heter Olle.  

- Olle är ett monster, säger Sigge.  

Sigge är Astas storebror. Tänk om Sigge 

har rätt. Tänk om Olle är elak. Men 

mamma tror att den nye läraren är snäll. 

Asta tittar på teve, men hon tänker bara 

på Olle.  

- Vad är det gumman? frågar mamma. Är 

du ledsen? 

Asta vill inte berätta. 

- Jag går och badar, säger hon.  

Asta har tre ankor i badet. Hon låter dem 

tävla. Det är roligt att plaska. Asta glöm-

mer att tänka på Olle. Då kommer 

mamma. 

- Men Asta! säger hon. Det var du som 

skulle bada, inte ankorna. 

Det är dags att sova. På Astas säng har 

Sigge lagt en bild. Han har ritat en bild 

som säger: Jag är Olle. 

- Så ser han ut, ropar Sigge. Men Olles 

tänder är längre.” 

”- Kära vänner, sa rektorn.  

Luta er tillbaka och njut, för nu blir det 

show! Treorna skulle börja, sedan två-

orna och sists ettorna. Asta var nervös. 

Hon tänkte på något annat istället. Hon 

tänkte på den gamla damen. Nu förstod 

Asta vad den gamla damen menad med 

'kulan kommer att hjälpa er, fast inte på 

det sätt ni tror'. Utan kulan skulle de ald-

rig vågat gå till rektorn. Men sedan hade 

de ju klarat sig utan den. Det var nog det 

damen ville visa dem. Plötsligt var det 

deras tur att sjunga. 

- Ta i så ni spricker, sa Olle. En-två, en-

två-tre-fyr... 

- Det var den bästa show jag sett, sa Valle 

efteråt. Jag tog med mig lite presenter. 

Rättstavade. Han började dela ut tröjor.  

- Du Valle... sa Olle. Han höll upp sin 

tröja. 'Walles verkstad' stod det. Med W. 

- Vad duktiga ni var, sa mamma när de 

kommit hem igen.  

- Var det Olle själv om hade skrivit den 

där sången? frågade pappa.  

- Ja, sa Asta. För han är världens bästa lä-

rare.  

- Det verkar nästan så, sa mamma. Sigge 

frågade Asta om han kunde få en av hen-

nes Valles verkstads tröjor?  

- Ta båda, sa Asta. Det är inte min stor-

lek. 

Pappa kokade kaffe. Mamma löste kors-

ord. Sigge läste. Det var lugnt och skönt. 

En helt vanlig kväll hemma hos familjen 

Ekelund.  

- Förresten Asta, sa mamma. Ska inte du 

ta ett bad?  

- Hinner inte, sa Asta. Jag måste ringa till 

både Cesar och Bea. 

- Ni träffades ju alldeles nytt, sa mamma. 

Vad ska ni prata om som är så viktigt?  

- Tyvärr, sa Asta. Det är hemligt. För så 

är det. Vissa saker passar bara för ettag-

luttares öron.” 
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C-bok 
Kapitel 1 (s. 8–11) Kapitel 25 (s. 108–111) 

”Astas klass ska få en ny lärare. Han he-

ter Olle. Mer vet inte Asta. Men hennes 

storebror Sigge säger att han vet precis 

vem Olle är.  

- Han är ett riktigt monster, säger Sigge.  

Det vet alla.  

- Sluta, säger Asta. Du bara hittar på. 

Då skrattar Sigge.  

- Du får väl se i morgon. 

Asta känner oro i magen fast hon vet att 

det är just vad Sigge vill. Fy. Tänk om 

Sigge har rätt. Tänk om den nye läraren 

är ett monster. Inte på riktigt, såklart, 

men han kanske är jättesträng och elak 

mot barn. Mamma ber Sigge att diska. 

Sedan klappar hon Asta på kinden och 

säger att den nye läraren säkert är snäll. 

Men det vet väl inte mamma? Asta försö-

ker titta på teve, men hela tiden tänker 

hon på den nye läraren Olle. Monstret 

Olle. Usch! Varför måste Maja sluta?  

- Vad är det, gumman? frågar mamma. 

Är du ledsen? Asta skakar på huvudet. 

Hon vill inte berätta. Hon vill vara ifred.  

- Jag går och badar, säger hon. 

- Gör det. Men stänk inte ner hela bad-

rummet den här gången. Och tvätta dig 

ordentligt.  

Plopp! säger det när ankorna plumsar i 

vattnet. Plopp-plopp! Asta har simtävling 

med sina tre badankor. Hon knuffar i dem 

från ena kanten, sedan skvalpar hon över 

dem till andra sidan. Den gröna vinner 

nästan jämt.  

- Simma fortare! säger hon till de andra 

två. Annars förlorar ni igen. Hon skvalpar 

så att ankorna glider fram på stora vågor 

men hur hon än plaskar, så är den gröna 

ankan snabbast. Det är så roligt att Asta 

glömmer bort att tänka på Maja och Olle. 

Länge leker hon simtävling. Fram och 

tillbaka simmar ankorna. Mer och mer 

plaskar Asta. Ända tills mamma kommer.  

- Men Asta! Det var du som skulle bada, 

inte ankorna. Klä av dig och hoppa i nu! 

Det stänker om mammas fötter när hon 

går över golvet. När Asta badat färdigt 

och torkat sig, är det redan dags att sova. 

Hon pussar mamma och pappa och går in 

”- Kära föräldrar, släkt och vänner, sa 

rektorn. Så är det dags för Musiknatten 

igen. Denna härliga tradition i vår skola. 

Luta er tillbaka och njut, för nu blir det 

show!  

Först spelade lärarorkestern ett stycke, 

som uppvärmning. Sedan var det dags för 

klasskörerna. Treorna började, sedan 

skulle tvåorna och sist ettorna sjunga. 

Asta var nervös. Hon kände sig nästan 

febrig. Det var första gången hon skulle 

sjunga inför så många människor. De 

skulle ju vänta så länge också. Varför 

måste just deras klass sjunga näst sist? 

Mamma, pappa och Sigge satt längst 

fram. Asta ville inte titta på dem. För när 

hon gjorde det, pirrade det i magen och 

hon mådde lite illa. Hon försökte tänka 

på något annat istället, som den gamla 

damen. Vem var hon egentligen? Hur 

kunde hon försvinna sådär? Och den ma-

giska kulan – vart hade den tagit vägen? 

Nu förstod Asta vad damen menat med 

'kulan kommer att hjälpa er, fast inte på 

det sätt ni tror'. Utan kulan hade de aldrig 

ens kommit på tanken att gå till rektorn 

Men när kulan sedan var borta, fick de 

sköta det själva. Kulan hjälpte dem att 

våga! I slutändan måste man nog våga 

göra saker själv. Det var nog samma sak 

med sagan om prinsen. Den handlade ju 

om att våga vara sig själv. Det var nog 

därför damen berättat... Just när Asta 

tänkte det, såg hon damen längst bak i 

matsalen. Det såg åtminstone ut som hon, 

men det var svårt att se bland allt folk. En 

lång gubbe ställde sig i vägen och sedan 

såg inte Asta till damen igen.  

-Beredda? viskade Olle. 

Oj, var det deras tur redan? Asta hostade 

lite för att känna att rösten fungerade.  

-Då så, sa Olle. Ta i så ni spricker. En-

två, en-två-tre-fyr... 

- Det var ta mig fabian den bästa show 

jag har sett, sa Valle efteråt. Han hade en 

liten tår i ögonvrån.  

- Och ni var den snyggast klädda kören i 

världen, fortsatte han. På tal om det, jag 

tog med mig lite presenter. Har precis 
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i sitt rum. På Astas säng ligger det en 

teckning. Den är från Sigge och förestäl-

ler ett otäckt monster. I en pratbubbla sä-

ger monstret: Jag är Olle! 

- Så där ser han ut, ropar Sigge från hal-

len, men Olles tänder är mycket längre.” 

hämtat dem från tryckeriet. Nu är de ga-

ranterat rättstavade. Valle rotade upp trö-

jor ur en kartong och delade ut till hela 

1b.  

- Du Valle, sa Olle lite dröjande.  

- Ja, vad är det?  

Olle höll upp sin tröja så att Valle kunde 

se trycket. 'Walles verkstad' stod det. 

Med W.  

- Vad duktiga ni var, sa mamma när de 

kommit hem. Pappa hummade instäm-

mande. Till och med Sigge sa att de var 

bättre än han hade trott. En aning.  

- Och den där sången, sa pappa. Var det 

Olle själv som hade skrivit den?  

- Ja, sa Asta. För han är världens bästa lä-

rare.  

-Det verkar nästan så, sa mamma.  

- Du Asta, sa Sigge. Kan inte jag få en av 

dina Valles verkstads tröjor?  

- Ta båda, sa Asta. Det är inte riktigt min 

storlek.  

Pappa kokade kaffe och satte sig framför 

teven. Mamma löste korsord. Sigge låg 

på sängen och läste. Det var så lugnt och 

skönt. En helt vanlig kväll hemma hos fa-

miljen Ekelund. 

- Förresten gumman, sa mamma till Asta. 

Ska inte du ta ett bad? Det vore väl 

skönt? 

- Hinner inte, sa Asta. Jag måste ringa till 

både Cesar och Bea.  

- Jaså? Sa mamma. Ni träffades ju allde-

les nyss. Vad ska ni prata om som är så 

viktigt? 

- Tyvärr, sa Asta. Det är hemligt.  

För så är det. Vissa saker passar bara för 

ettagluttares öron.” 
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Bilaga 2. Ordfrekvenslistor 
 
A bok. Kapitel 1  
1 Asta 6 

2 sa 4 

3 Sigge 3 

4 mamma 3 

5 hej 2 

  
B-bok. Kapitel 1 

1 är 10 

2 Asta 6 

3 Olle 6 

4 Sigge 5 

5 men 4 

  
C-bok. Kapitel 1  
1 är 14 

2 hon 14 

3 och 12 

4 det 11 

5 Asta 11 

  
A-bok. Kapitel 25 

1 säger 7 

2 det 6 

3 Asta 6 

4 är 5 

5 för 4 

  

B-bok. Kapitel 25 

1 det 13 

2 sa 12 

3 Asta 8 

4 var 7 

5 den 5 

  

C-bok. Kapitel 25 

1 det 25 

2 och 15 

3 sa 15 

4 var 15 

5 Asta 12 

 

 


