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Sammandrag  
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av språkliga analyser undersöka likheter och 

skillnader mellan ett antal barnböcker, och sedan jämföra dessa med den forskning som 

finns om barns språkliga utveckling. Hur utökas och utvecklas språket i böckerna i och 

med att den avsedda åldern höjs? Stämmer utformningen av barnböckerna överens med 

forskningen om barns språkutveckling? För att svara på dessa frågor har vi undersökt 

åtta böcker som tillhör fyra olika ålderskategorier.  

 

Undersökningens resultat visar att det finns en generell ökning i texternas komplexitet 

från en åldersgrupp till en annan. Detta gäller allt från språk till innehåll och 

utformning. I jämförelse med forskningen om barns språkliga utveckling 

överensstämmer majoriteten av texterna på alla plan, dock finns undantag där böckerna 

för en avsedd åldersgrupp ligger på en högre nivå än dessa barn har bemästrat. Dessa 

undantag tas upp i diskussionen, och sammanfattas sedan i slutsatsen, där även förslag 

på vidare forskning förekommer.  

 

 

 

Nyckelord: Barnlitteratur, Språk, Språkutveckling, Läsutveckling 
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1. Inledning 
I modern tid har vår läsfärdighet stor betydelse för hur smidigt vi tar oss igenom både 

vardagliga och akademiska hinder. Under en sedvanlig dag möts den generella 

människan av skrift i en stor del av livets situationer (Herrlin och Lundberg, 2005, 4). 

Samhället är uppbyggt på så sätt att vi utan läsförmåga inte kan klara av ens de mest 

vardagliga uppgifter (Taube, 2013, 80). Till exempel behöver vi kunna läsa för att betala 

räkningar, tolka skyltar, samt ta del av information från olika myndigheter. På grund av 

detta är det mycket viktigt för barn att lära sig läsa, och det är även viktigt att de får ta 

del av det skriftliga språket så tidigt som möjligt (Taube, 2013, 81–83). Vi vill därför 

med denna undersökning studera hur mycket av barns språk- och läsutveckling det går 

att urskilja i barnböcker.  

 

Idén till ämnet uppstod i och med de kurser vi har deltagit i under våra tre år på 

högskolan. Ett flertal av dessa kurser har berört olika sätt att analysera texter. När vi 

bestämde oss för att göra detta arbete tillsammans insåg vi därför tidigt att vi ville 

använda oss av denna kunskap för att analysera litteratur på något sätt. Anledningen till 

att vi valde att sikta in oss på just barnlitteratur är att vi ansåg att det skulle vara en 

spännande utmaning, då de analyser vi fokuserat på tidigare endast har handlat om 

texter riktade till en äldre publik.  

 

Till sist vill vi avsluta denna inledning med ett passande citat. Albert Einstein lär en 

gång ha sagt ”Om du vill att ditt barn skall bli intelligent, läs för det. Om du vill att det 

skall bli ännu intelligentare, läs ännu mer för det.”  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett område inom litteraturen som vi anser är i 

behov av ytterligare studier. När vi först började leta efter lämplig forskning fann vi 

ytterst lite om det språk som används i barnlitteratur, däremot fann vi mycket om barns 

språkutveckling. Vi ansåg därför att det kunde vara intressant att använda den befintliga 

forskningen som en mall att jämföra barnböcker med. Detta genom att undersöka 

likheter och skillnader hos barnböcker för olika åldersgrupper för att sedan kunna 

analysera hur resultatet överensstämmer med forskningen om barns språkutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur utökas och utvecklas språket i böckerna i och med att den avsedda åldern 

höjs?  

 Stämmer utformningen av barnböckerna överens med forskningen om barns 

språkutveckling? 
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2. Teori och forskning 
En av teorierna för denna undersökning handlar om barns språk- och läsutveckling. 

Denna teori har relevans för undersökningen då målet med analysen bland annat är att 

studera huruvida denna läsutveckling stämmer överens med den språkliga utveckling 

som sker i barnböckerna i takt med att åldern på målgruppen ökar.  

 

2.1 Barns språkutveckling              

När barnet är ett år förstår hen vanligtvis ett fåtal enkla ord och fraser (Sallinen, 

Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012) Hen kan även använda sig av dessa ord i 

ettordsmeningar, dvs. barnet kan uttrycka ett ord som representation för en hel mening 

(Håkansson, 2014, 40–42). När barnet sedan närmar sig två års ålder lär sig hen även att 

kombinera ett antal enkla ord till tvåordsmeningar, till exempel ”Nej sova” och ”Pappa 

sova”. 

 

De första orden som barnet lär sig mellan ett och två års ålder är främst ord för något 

som barnet ofta använder sig av eller viktiga personer i hens liv (Håkansson, 2014, 42). 

Dessa ord som barnet lär sig att använda först är substantiv, verben kommer senare.  

Något som är gemensamt för alla barn är att förståelsen för ordet kommer innan talet. 

Barnet förstår alltså mycket fler ord än hen använder sig av (Sallinen, Paqvalén och 

Harju-Luukkainen, 2012). 

 

När barnet är omkring två år gammalt kan hens vokabulär bestå av ca 50 ord, detta antal 

varierar dock mycket mellan barnen. Hen börjar även kunna referera till sig själv och 

dem i sin närhet med ett antal pronomen: jag, du, mig, min och mitt (Grandelius, 

Lindberg och Lindberg, 2011a).  Mellan år två och tre börjar barnet kunna konstruera 

korta meningar innehållande tre till sex ord (Grandelius, Lindberg, Lindberg, 2010a). 

Hen kan även svara på frågor och tala med orden i korrekt ordföljd (Sallinen, Paqvalén 

och Harju-Luukkainen, 2012). 

 

Vid tre års ålder använder barnet sig av längre meningar, ställer mycket frågor och 

förstår mer än hen kan uttrycka. Vidare använder hen även ental och flertal, vanliga 

prepositioner som i och på och förstår fler tempus än presens då hen kan berätta vad 

som har hänt och vad som kommer att hända. Dock är presens fortfarande det som 

främst används (Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012). Tidsuppfattningen är 

dock fortfarande vag och barnet har till exempel inte fått förståelse för hur lång en 

timme är, men de kan använda sig av begrepp som nu, snart och senare (Håkansson, 

2014, 69-70) Barnet börjar även böja ord, men överanvänder böjningsmönstret på ord 

där det inte ska användas, till exempel storare och gedde (Sallinen, Paqvalén och Harju-

Luukkainen, 2012).  Utöver detta brukar barn i denna ålder förstå vissa geometriska 

former, som fyrkanter och cirklar, samt kunna de vanligaste färgerna, räkna två-tre 

föremål och använda sig av satser innehållande om och så (Grandelius, Lindberg och 

Lindberg, 2010b). 
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När barnet är fyra år har hen utvecklat den grundliga förståelsen för språket. Barnet kan 

friare använda sig av tempus och förstår och använder bindeord (Sallinen, Paqvalén och 

Harju-Luukkainen, 2012). I fyra–femårsåldern börjar barnet förstå begrepp som störst, 

längst, lika, mer än, mindre än, samt använda fler prepositioner: på, i, under, bakom, 

då, före och framför. Hen kan även räkna till tio, skilja på, samt namnge, färger och har 

fått en bättre uppfattning om tiden. Vaga existentiella frågor dyker upp i denna ålder, till 

exempel vad döden är och vad det innebär (Grandelius, Lindberg och Lindberg, 2011b). 

 

Vid fem års ålder kan barnet i grunden korrekt använda sig av språkets grammatik. Hen 

kan dessutom konstruera meningar bestående av sex till tio ord (Sallinen, Paqvalén och 

Harju-Luukkainen, 2012). Det behöver inte finnas lika många bilder i böckerna, men 

det är fortfarande föräldrarna som står för läsningen (Westerlund, 2009). Barnet förstår 

att en berättelse bör ha en början, en mitt och ett avslut. De flesta barn fem–sex 

årsåldern har ett stort ordförråd och har ett nyväckt intresse av moralfrågor, rätt och fel, 

samt regler och överenskommelser (Grandelius, Lindberg och Lindberg, 2011c). 

 

Barn i sex–sju års ålder har utvecklat en mer varierande språkstruktur, till exempel 

använder de sig av bisatser (Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012). Barnets 

språk är främst konkret och hen har ännu inte mycket förståelse för det abstrakta. 

Barnets ordförråd i denna ålder är ca 7 000–10 000 ord (Sallinen, Paqvalén och Harju-

Luukkainen, 2012). Hen har även fått en fullständig förståelse för de olika formerna av 

tempus, förstår tidslängd och har börjat förstå att människorna runtomkring inte 

kommer att leva för alltid. Detta kan leda till bland annat oro för separationer 

(Grandelius, Lindberg och Lindberg, 2011d). 

 

Vid två till sex års ålder träder barnet in i det, som utvecklingspsykologen Jean Piaget 

kallade, preoperationella stadiet av den kognitiva utvecklingen. I början av detta 

stadium ser barnet sin omgivning endast från sitt eget perspektiv och hen kan inte förstå 

att andra tänker, känner eller uppfattar omvärlden annorlunda än vad hen själv gör. 

Händelser får heller inte ske baklänges. Barnet förstår alltså inte resonemang som inte 

sker efter en rak kronologi. Till exempel kan barnet röra sig från en plats till en annan, 

men det betyder inte att hen förstår hur hen ska ta sig tillbaka (Aroseus, 2013). 

 

När barnet är åtta år kan det använda både små och stora bokstäver i sitt skrivande, och 

hen kan även läsa enklare böcker med få bilder på egen hand. När barnet har blivit nio 

kan det läsa så mycket som hundra sidor eller mer, och dessutom begripa det hen läser. 

Barnet behöver inte längre ljuda fram varje bokstav, utan kan läsa snabbare med större 

förståelse (Westerlund, 2009). De adjektiv som används i beskrivningar av personer 

börjar involvera ord som beskriver hur personer är, som blyg eller modig. Barnets eget 

sociala liv blir viktigare och hen vill passa in och tillhöra gemenskaper (Grandelius, 

Lindberg och Lindberg, 2011e). 

 

Vid sju till tolv års ålder befinner sig barnet i de konkreta operationernas stadium. 

Barnet har här ett inre logiskt tänkande, kan förstå reversibla resonemang (till skillnad 
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från tidigare då händelser och tankegångar endast kunde förstås i en rak kronologi), 

samt ta till sig av andra människors perspektiv. Barnet får även en bättre förståelse för 

tempus (Aroseus, 2013). 

 

När barnet är i tio-tolvårsåldern kan hens ordförråd växa mycket på kort tid. När hen når 

tolv års ålder är det vanligt att barnet intresserar sig för vuxnare aspekter i bland annat 

utseende, till exempel smink, och hen kan gå långt för att bli accepterad i gemenskaper. 

I den här åldern är det vanligt att barnet läser för nöjes skull (Grandelius, Lindberg och 

Lindberg, 2011f). 

 

Vid tolv års ålder når barnet de formella operationernas stadium. Barnet erhåller här ett 

abstrakt tänkande och hen förstår begrepp som demokrati, fantasi och kärlek. Barnets 

tänkande har nu potentialen att vara vetenskapligt, reflekterande och systematiskt 

(Aroseus, 2013). 

 

3. Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av metoder, samt varför dessa har valts. Under ett antal 

rubriker presenteras det även hur resultatet kommer redovisas i resultatavsnittet. 

 

3.1 Metodval 

I undersökningen kommer vi att använda en LIX-räknare för att få fram böckernas 

läsbarhetsindex, samt analyser av den textuella strukturen och den ideationella 

strukturen, innehållet. De senare är baserade på två av Hallidays tre metafunktioner, the 

ideational och the textual function (Hellspong & Ledin, 2013). Vi kommer även att 

undersöka författarperspektivet, vilket vi har valt att hämta från en annan källa eftersom 

Hellspong och Ledins förklaring av Hallidays funktioner ansågs otillräckliga. Dessa 

analysmetoder har valts för deras relevans i utförandet av analyserna, samt deras 

anpassning till samtida undersökningar. Gemensamt för samtliga är att de introducerar 

analysredskap som studerar textens språk eller handling på ett både detaljerat och 

övergripande sätt. Nedan följer en redovisning av dessa metoder. 

3.1.1 LIX–räknare 

Till att börja med skrivs ett antal sidor från varje barnbok in i LIX–räknare, Sveriges 

mest använda läsbarhetsindex. Detta läsbarhetsindex är skapat av pedagogikforskaren 

Carl-Hugo Björnsson på 1960-talet.  

 

Genom att använda en formel, som presenteras nedan, får räknaren fram ett LIX-tal som 

används som mått på hur avancerad en text är. I LIX räknare finns en tabell, som även 

den presenteras nedan, där man sedan jämför LIX-talet med de tal som är karaktäristiska 

för olika typer av text. Formeln för att räkna ut LIX-talet är: 
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Betydelse av parametrarna: 

O = Antal ord i texten  

M = Antal meningar i texten 

L = Antal långa ord (mer än sex bokstäver) 

 

LIX tolkningstabell: 

< 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 

 

3.2 Analys av den textuella strukturen 

Med denna analysmetod undersöks själva språket i de utvalda barnböckerna. 

Studerandet av en texts textuella struktur är utarbetad med utgångspunkt från Hallidays 

textual function. Den textuella strukturen har tre sidor: lexikogrammatik, textbindning 

och komposition (Hellspong & Ledin, 2013). 

3.2.1 Lexikogrammatik 

Inom lexikogrammatik ingår lexikala aspekter och syntax. Det förstnämnda studerar 

enskilda ord; det handlar om lexikonet eller ordförrådet. Syntax, i sin tur, handlar om 

hur orden går ihop och fungerar i fraser, satser och meningar (Hellspong och Ledin, 

2013, 67). Nedan presenteras de underrubriker som faller in under lexikogrammatik. 

 

Ordklasser och ordbildning 

Ordklasser avser det sedvanliga sättet att dela in substantiv, adjektiv, verb, 

konjunktioner etc. Ordbildning studerar olika former av sammansättningar, avledningar 

och böjningar av dessa ord (Hellspong och Ledin, 2013, 67).  

 

I resultatavsnittet kommer det först redovisas vilka de tre mest använda orden i texten 

är, vilket följs av att andelen förekommande ord inom en ordklass anges både i antal och 

i procent. Därefter presenteras ett antal av de funna orden inom ordklasserna som 

exempel. Observera att addition av procenttalen inte kommer utjämna till 100 %. Detta 

av anledningen att de har avrundats. I ordbildningens resultat redovisas sammansatta 

ord, olika typer av verbalsubstantiv och de analyserade texternas tempus. Ytterligare 
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presenteras statiska/dynamiska och passiva/aktiva former hos verb. Hos 

statiska/dynamiska verb undersöks inte hjälpverb. 

 

Ytterligare om lexikonet 

Denna underrubrik är, mer än någon annan, kopplad till LIX–räknare. Här riktar man in 

sig på långa ord, vilka ingår i uträkningen av böckernas läsbarhetsindex. Ord med mer 

än sex bokstäver räknas som långa. Här kan även överlånga ord räknas, vilket innebär 

ord med mer än 13 bokstäver. Ordens längd och hur frekvent användningen av dem är i 

texten avslöjar nivån av komplexitet, då tunga, specialiserade eller sammansatta ord ofta 

blir långa. Här skiljer man även på innehållsord och formord. Till den förstnämnda hör 

de ord som står för faktiska saker, både konkreta och abstrakta, samt händelser. Det är 

de ord som ger texten dess innehåll. Med andra ord substantiv, adjektiv och många verb 

och adverb. Formordens funktion är mer allmän. De ger satser och meningar form och 

sammanhang. De ordklasser som faller in här är prepositioner, konjunktioner, 

subjunktioner och pronomen. Nästa steg är att räkna förekomst och upprepningar av 

innehållsord, då detta säger mycket om vad som prioriteras och vill förmedlas i texten 

(Hellspong och Ledin, 2013, 71–72).  

 

I undersökningens resultatdel kommer andelen långa och överlånga ord att presenteras 

och anges i procent. I de överlånga orden markeras även antalet bokstäver inom 

parentes De mest använda innehållsorden kommer redogöras, hur många gånger de 

används, samt vad dessa representerar i texten. För att plocka ut alla de olika delarna i 

texten kan man använda LIX som ett verktyg. 

 

Fraser 

En fras bildas när en grupp av ord sammanfogas och skapar en syntaktisk enhet. Det ord 

som blir kärnan, huvudordet, i frasen avgör vilken sorts fras den formar. Ett substantiv, 

eller ibland även pronomen, som huvudord skapar en nominalfras. Till huvudordet kan 

det läggas till bestämningar eller attribut. Attributen kan i sin tur ha ett huvudord som 

kategoriseras som preposition. Detta blir då en prepositionsfras, och det är dessa 

prepositionsattribut som gör att nominalfraser lätt blir långa (Hellspong och Ledin, 

2013, 73). ”Kontorsstolen vid skrivbordet” är ett exempel på en nominalfras.  

Kontorsstolen är huvudordet, medan vid skrivbordet är en prepositionsfras då frasen 

inleds med prepositionen vid. Andra fraser är bland annat verbfraser, adjektivfraser och 

adverbfraser. 

 

Satser 

En sats byggs upp av fraser. Här finns subjekt, predikat och nexusförbindelser. En sats 

kan vara antingen en huvudsats eller bisats. ”Vi är lyckliga, när våra barn är friska” är 

ett exempel på en huvudsats och en bisats. Orden i kursiv bildar bisatsen, men de övriga 

orden bildar huvudsatsen. 

 

Huvudsatsen kan stå på egen hand utan att behöva kopplas till andra satser för att dess 

betydelse fullt ska förstås. En bisats är underordnad huvudsatsen och klarar sig inte 
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själv på samma sätt som huvudsatsen. Oftast har den även en bisatsinledare, i exemplet 

när, som kan utgöras av ett pronomen, ett adverb eller en subjunktion. 

 

När språkliga led underordnas på detta sätt kallas det hypotax. När man istället 

samordnar och binder samman satser kallas det för paratax. Detta kan bland annat göras 

med bindeorden och, men eller kommatecken. Genom att jämföra mängden 

underordnade eller samordnade satser i en text kan man se om den är mer parataktisk 

eller hypotaktisk (Hellspong och Ledin, 2013, 74–75).  

 

Meningar 

När alla de övriga delarna är på plats har texten nått färdiga meningar. För att få en 

överblick kan man räkna fram den genomsnittliga meningslängden för texten. Likt 

tidigare nämnt under Ytterligare om lexikonet kan man här använda sig av LIX–räknare. 

För att förstå resultatet av den genomsnittliga meningslängden studeras ovanstående 

lexikogrammatiska underrubriker. 

 

Nästa steg är att studera fundamentet i meningen. Fundamentet är förstapositionen och 

är det som står före huvudsatsens finita (tidsböjda) verb. Har meningen de flesta orden i 

fundamentet är den vänstertung, medan en mening som har flest ord efter det finita 

verbet är högertung. Vänstertunga meningar innehåller ofta långa och invecklade 

nominalfraser, vilket kan komplicera läsningen och göra meningen svårbegriplig. 

Tillfällen då mycket information ska förmedlas i meningen, och till exempel flera långa 

nominalfraser placeras efter det finita verbet, kan texten bli invecklad på en sida. Detta 

kan leda till nödvändigt vänstertunga meningar när information delas upp på båda 

sidorna av det finita verbet (Hellspong och Ledin, 2013, 75–77). 

3.2.2 Textbindning 

När man analyserar textbindning studerar man hur information förs framåt i en text. 

Man studerar hur samspelet ser ut mellan textens satser och meningar, hur nya ämnen 

dyker upp (om de arbetas in stegvis eller plötsligt dyker upp) och huruvida man får 

information från olika delar av texten att hänga ihop (Hellspong och Ledin, 2013, 81). I 

undersökningen kommer två olika typer av textbindning att användas. Nedan förklaras 

de ytterligare. 

 

Referensbindning 

Den/det som en text förmedlar information om kallar Hellspong och Ledin (2013, 81) 

referent. I en text förekommer oftast flertalet referenter. Det kan bland annat vara en 

person, ett ting eller ett tillfälle. Alla de olika ord man sedan använder som 

ersättningsord för referenter kallas benämningar. Till exempel skulle referenten kunna 

vara en ung flicka som heter Alice. Benämningar kan då vara: flickan, tjejen, den unga 

flickan, hon, den långhåriga. Referensbindningen skapas således av ordens syftning, 

dess referens. Det språkliga medel som är vanligast när man pekar ut referenter är 

nominalfrasen (Hellspong och Ledin, 2013, 81).  
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I resultatet av undersökningen kommer de mest betydelsebärande referenterna för 

berättelsen att listas, i anknytning till tillhörande referenser och ytterligare förklaring. 

 

Konnektivbindning 

Det andra sättet att analysera en texts koherens är att studera förbindelsen mellan två 

fakta eller två omständigheter. I denna bindning påverkar en språklig handling 

uppfattningen eller framställningen av en annan. Det är detta logiska samband mellan 

två meningar som Hellspong och Ledin (2013, 88) kallar konnektivbindning. De två 

språkhandlingarna fogas även samman av en språklig markör, en konnektiv. En 

konnektiv kan till exempel vara därför eller och.  

 

Det finns fyra huvudgrupper av konnektivbindningar: additiv (som rör tillägg, och-

relationer), temporal (som syftar på tid, då-relationer), adversativ (som behandlar 

motsats, men-relationer) och kausal (som gäller orsak, därför-relationer). 

 

I dessa huvudgrupper ingår flera undergrupper. Nedan presenteras en tabell över de 

konnektiver som tillhör dessa grupper (Hellspong och Ledin, 2013, 89). 

Huvudgrupper och undergrupper Exempel på konnektiver 

Additiv och, dessutom 

   Ordning för det första, dels 

   Alternativ eller 

   Specificering t.ex., bl.a. 

   Omformulering med andra ord, snarare 

   Spatial (rumslig) där 

Temporal när, då 

Adversativ men, dock 

   Koncessiv (medgivande) trots att, ändå 

Kausal eftersom, därför 

   Konsekutiv (konsekvens) följaktligen, så att 

   Konditional (villkor) om 

   Final (avsikt) för att 

 

Under resultat kommer de analyserade texternas konnektiver kategoriseras efter 

huvudgrupp. Om konnektiven tillhör en undergrupp skrivs denna inom parentes efter 

konnektiven. Därefter följer ytterligare information, som frekvens hos dess användning. 
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3.2.3 Komposition 

En text är sammansatt av flera delar. Delar med ett visst omfång, en viss ordningsföljd 

och en viss anknytning till varandra. Allt detta syftar till en texts komposition. När man 

studerar kompositionen utgår man från den högsta textnivån, den som ser till textens 

helhet. Undersökningen kommer använda två av de aspekter som hör till 

kompositionen: textmönstret och dispositionen (Hellspong och Ledin, 2013, 96). 

Djupare beskrivning av dessa står nedan. 

 

Textmönster 

Olika delar av en text har olika uppgifter, till exempel är avsikten hos en del att 

presentera en karaktär, medan en annan har avsikten att beskriva ett händelseförlopp. 

Det är textens textmönster som avgör hur fördelningen av uppgifterna ser ut. Genom att 

studera vad de olika delarnas uppgift är urskiljer man den funktion textdelen har i 

textens helhet. Denna avgränsade textdel kallas ett drag. En text leds framåt genom dess 

drag, tills man når textens övergripande syfte (Hellspong och Ledin, 2013, 97). 

 

Disposition 

De principer som rör hur en text fogar samman sina huvuddelar faller in under 

disposition. Det kan röra vilka platser som framställs, med andra ord rumsdisposition, 

hur händelser påverkar andra händelser, kallat orsaksdisposition, eller vilken typ av 

kronologi en text har, vilket ingår i tidsdisposition (Hellspong och Ledin, 2013, 98–

100). Då denna undersökning studerar berättelser, närmare bestämt barnböcker, kommer 

de alla tillhöra samma typ av disposition, nämligen tidsdisposition. Här kommer det 

studeras hur dess kronologi ser ut. Vanligt är att berättelsen börjar på en specifik 

tidpunkt och att handlingen sedan tidsenligt fortskrider till avslutet. Ett annat alternativ 

är att berättelsen startar på den utvalda tidpunkten, för att sedan historiens handling ska 

återberättas som om det redan skett, tills berättelsen avslutas där den började.  

 

3.3 Analys av den ideationella strukturen  

Vi har även valt att studera de teman som finns i böckerna. För att få reda på vad texten 

handlar om, och även för att vi ska förstå dess innehållsmönster, eller ideationella 

struktur som det också kallas, krävs aktiv läsning (Hellspong och Ledin, 2013, 115–

118).   

 

Teman 

Temat i texten kan för det mesta fastslås genom att ställa frågan ”Vad handlar texten 

om?” Svaret består ofta av en nominalfras. (Hellspong och Ledin 2013, 117) 

 

Makroteman och mikroteman 

Makrotemat är huvudämnet i texten, medan mikrotemat är ett eller flera underämnen. 

Båda ord har relativa betydelser. Något som anses vara mikrotema i förhållande till hela 

texten kan vara makrotema i någon av dess mindre delar. Texter som har ett tydligt 

makrotema är monotematiska, enämnestexter, medan texter som har ett flertal olika 

teman kallas för heterotematiska texter, eller flerämnestexter. (Hellspong och Ledin 

2013, 118–120) 
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Explicita och implicita teman 

I explicita texter är temat uppenbart, det vill säga textens författare har benämnt ämnet i 

texten. Dessa är vanliga för kapitel och huvudavsnitt. Det finns också implicita texter. 

Dessa har inte något uppenbart tema. Det är istället underförstått, och kan till exempel 

bestå av ett par stycken eller meningar i en text. (Hellspong och Ledin 2013, 121) 

 

Perspektiv 

Det sista vi valt att undersöka är perspektivet, närmare bestämt författarperspektivet. 

Detta för att barns förståelse för perspektiv utvecklas med åldern (se teori om barns 

språkutveckling). De perspektiv som är relevanta för undersökningen är första-person-

perspektiv, där texten är skriven utifrån ett jag och det endast är jagets åsikter och 

känslor läsaren får ta del av, tredje-person-perspektiv, där huvudkaraktären (samt övriga 

karaktärer) refereras till med pronomen i tredje person eller namn och endast 

huvudkaraktärens känslor och åsikter är kända, och allvetande berättare, där läsaren 

möts av en författarröst som namnger alla med namn med lika stort fokus på alla 

karaktärer. Den allvetande rösten är medveten om alla karaktärernas tankar och känslor 

(Baldick, 1990, 84, 156, 225). 

 

3.2 Material och urval 

Som tidigare nämnts avser undersökningen att jämföra barnböcker från fyra olika 

åldersgrupper. Nedan listas de valda böckerna i den ålderskategori de tillhör. Inom 

hakparentes står eventuell illustratör. 

 

0–3 år: 

 Dela! (2013) Stina Wirsén  

 Bosse & Bella äter upp (2015) Måns Gahrton [Amanda Eriksson] 

 

3–6 år: 

 Månkan och jag har en hemlighet (2014) Katarina Kieri [Emma Virke] 

 Nilla och jag (2012) Thomas Tidholm [Anna-Clara Tidholm] 

 

6–9 år: 

 Mitt lyckliga liv (2010) Rose Lagercrantz [Eva Eriksson] 

 Vill ni se en stjärna? (2013) Ulf Stark [Mati Lepp] 

 

9–12 år: 

 Jag blundar och önskar mig något (2012) Moa-Lina Croall  

 Extra, Svart löpare hotar vit dam (2012) Per Nilsson 

 

Vid urvalet av barnböcker hade vi ett flertal kriterier i åtanke. Det första var att 

publiceringsdatumet inte fick vara mer än sex år gammalt. Detta för att hålla 

undersökningen nutida, samt att hålla språket och utformningen av böckerna så lika som 

möjligt, då skrivandet konstant utvecklas. Vårt andra kriterium var att samtliga 
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barnböcker skulle ha en svensk författare, eftersom meningar byggs upp olika på olika 

språk, vilket gör att både betydelser och språkliga element kan försvinna i 

översättningen. Undersökningens frågeställningar skulle då inte rättvist kunna besvaras. 

 

Det tredje kriteriet var att ha lika många böcker skrivna av kvinnliga författare som 

manliga, trots att genus inte är en central del i vår undersökning. Vi ansåg dock att även 

detta skulle ge en mer rättvis jämförelse på alla punkter i analysen. Det fjärde, och sista, 

kriteriet var att alla böcker skulle kategoriseras inom ämnet vänskap. Den främsta 

anledningen var här att begränsa materialet, men det var även ett sätt att se hur språket 

förändras inom samma ämne när den avsedda åldern hos målgruppen ökar. Chansen 

finns att samma ämnesspecifika ord används, men att de utvecklas eller brukas på olika 

sätt.  

 

Att den äldsta åldersgruppen inte går högre än 12 år beror på en vilja att begränsa oss i 

undersökningen. Förutom detta handlar undersökningen om barnböcker, och böckerna 

för dem som är äldre än 12 år brukar kallas tonårsböcker. Därför kan det diskuteras om 

det i det här fallet inte längre gäller barnböcker. 

 

Det material som använts i avsnittet om barns språkutveckling (2.1) valdes ut eftersom 

undersökning kräver specifika åldrar för att det ska kunna göras korrekta jämförelser 

med barnböckerna, detta då det är skillnader mellan de olika åldersgrupperna i böckerna 

som undersöks. Denna typ av information var problematisk att hitta i den 

språkutvecklingslitteratur vi använde oss av, därav användningen av källor som 

Vårdguiden (Grandelius, Lindberg och Lindberg, 2010 och 2011) och Folkhälsan 

(Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012). 

 

3.3 Metodkritik 

För att kunna ge mer generaliserade resultat skulle undersökningen ha kunnat omfatta 

fler barnböcker inom varje åldersgrupp. Dock ansåg vi att eftersom vårt syfte är att 

jämföra förändringar i språket hos böckerna krävdes inte fler böcker för att kunna få ett 

resultat som visar på hur det ser ut. Med fler böcker hade dock fler element i böckerna 

kunnat studeras och jämföras, som hur huvudämnet vänskap framställs hos de olika 

åldersgrupperna.  

 

En annan aspekt av barnböckerna som hade kunnat ha betydelse i undersökningen är 

illustrationerna som förekommer i samtliga böcker, med undantag av de två inom 

ålderskategorin 9–12 år. En visuell textanalys hade kunnat ge ytterligare kunskap om 

skillnaderna i hur budskap förmedlas i olika åldrar.  

 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de böcker som har analyserats. Varje bok har en egen del där 

de verktyg som nämndes ovan (3. Metod) används för att analysera dess innehåll. Som 

tidigare nämnt kommer ordklasserna vara indelade i procent, och i samtliga kategorier 
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finns det exempel, om dessa exempel har gått att hitta i böckerna. Viktigt är också att 

påpeka att detta avsnitt ej innehåller någon diskussion, utan visar endast upp det resultat 

som har uppkommit under analyserna.  

  

4.1 Dela! (Wirsén, 2013) 

I åldersgruppen 0–3 år skrivs hela boken in i LIX, vilket är 78 ord. 

 

Textens läsbarhetsindex är: 9 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Subjunktionen som som används 7 gånger, artikeln en som används 7 gånger och 

adjektivet liten som används 5 gånger. 

 

Substantiv, egennamn: 1,3 % (1) Exempel: Ruta 

Substantiv, artikel: 8,9 % (7) Exempel: en 

Konkreta substantiv: 5,1 % (4) Exempel: godis, påsen, kräks 

Abstrakta substantiv: Förekommer ej 

Verb: 18 % (14) Exempel: tuggar, äter, delar 

Hjälpverb: 1,3 % (1) Exempel: vill  

Verbpartiklar: 1,3 % (1) Exempel: (äter) upp 

Adjektiv: 19,2 % (15) Exempel: grön, skär, liten 

Pronomen, första person: Förekommer ej 

Pronomen, andra person: Förekommer ej 

Pronomen, tredje person: 6,4 % (5) Exempel: det, sig 

Indefinita pronomen: Förekommer ej 

Adverb: 7,7 % (6) Exempel: allt, lite, inte 

Konjunktioner: Förekommer ej 

Subjunktioner: 9 % (7) Exempel: som 

Prepositioner: 6,4 % (5) Exempel: i, av, på 

Interjektion: 15,4 % (12) Exempel: oj, aha, mjom 

Räkneord: Förekommer ej  

 

Ordbildning 

Sammansatta ord:  

Inga sammansatta ord förekommer. 

 

Verbalsubstantiv:  

Inga verbalsubstantiv förekommer. 

 

Tempus: 

Texten är skriven i presens. Exempel: ”En liten skär som äter upp allt!”  

Dock finns det två undantag. På den första och andra sidan används imperativ för att 

vända sig till läsaren. Exempel: ”Titta, en skär liten brokig…”  
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Statiska verb: 

Ett fåtal statiska verb förekommer. Exempel: är, finns, händer 

 

Dynamiska verb: 

Majoriteten av verben är dynamiska. Exempel: delar, tuggar, äter 

 

Passiv/aktiv form hos verb: 

Inga passiva verb förekommer. De verb som används är alla aktiva.  

 

Ytterligare om lexikonet 

Långa ord: 5,13 % – 4 långa ord av totalt 78 ord. 

Överlånga ord:  

Inga överlånga ord förekommer.  

Mest använda innehållsord:  

liten (5), skär (3), smaka (2), brokig (2), godis (2) 

Innehållsorden reflekterar de karaktärer som förekommer i boken, samt vad de två 

fokuserar på, nämligen godis.   

 

Fraser 

Den fras som används mest är verbfras. Exempel: ”En liten skär som äter upp allt!”  

Det finns även ett stort antal adjektivfraser. Exempel: ”Titta, en skär liten brokig…”  

Även nominalfraser förekommer, men de är inte vanliga i den här texten. Eftersom 

meningarna är korta och enkla förekommer många fraser endast en eller två gånger. Till 

exempel prepositionsfras som endast förekommer en gång, medan infinitivfras ej går att 

hitta i texten.  

 

Satser 

Majoriteten av meningarna består endast av huvudsatser. Exempel: ”Vad finns i påsen?”  

I texten finns även ett antal meningar med bisatser.   

Exempel: ”En liten skär som äter upp allt!”  

Som är den enda bisatsinledaren som används i den här boken. 

Endast en mening inleds och består av en bisats. Exempel: ”Som delar med sig.”  

Texten är hypotaktisk. 

 

Meningar 

Genomsnittliga meningslängden: 3,55 ord.  

Ett stort antal meningar börjar med det finita verbet, men när det finns ett fundament 

består det av adverb, pronomen, eller en beskrivning av karaktären som utför 

handlingen. Ett fåtal gånger är det fler ord i fundamentet än efter det finita verbet:  

”En liten skär som blir lite… grön.”  

Andelen högertunga och vänstertunga meningar är nästan lika, dock förekommer det 

mest högertunga.  
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Referensbindning 

Referent, Ruta: en brokig, en liten rutig, en rutig. 

Referent, Huvudkaraktär: en skär liten: en liten skär, stackars liten. 

 

I denna bok blir endast en av karaktärerna tilldelad ett egennamn, och att detta namn 

används endast en gång. Huvudkaraktären får däremot inget namn, utan nämns i texten 

genom att dess utseende beskrivs, till exempel ”en skär liten”.  

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Inga konnektiver förekommer 

 

Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – Detta görs med en kort beskrivning av karaktärerna.  

Drag 2: Problem – Det finns endast en godispåse och huvudkaraktären vill inte dela 

med sig.  

Drag 3: Vändning – Huvudkaraktären äter för mycket godis och blir illamående. 

Drag 4: Problemlösning – Den andra karaktären hittar en sista godisbit och delar på den 

så att de båda kan äta.  

 

Disposition 

Boken har en rak kronologi. Händelserna i boken sker i ordning och utspelar sig endast 

under ett antal minuter.  

 

Teman 

Makrotema: Vikten av att dela med sig.  

Mikrotema: Vänskap.  

Explicita/implicita teman: Makrotemat är explicit. Bokens titel är Dela! och på så sätt 

får läsaren reda på vad berättelsen kommer att handla om, även om karaktärerna inte lär 

sig att det är viktigt att dela med sig förrän i slutet av boken. 

 

Perspektiv  

Det författarperspektiv som används i texten är allvetande berättare.  

 

4.2 Bosse & Bella äter upp (Gahrton, 2015) 

I åldersgruppen 0–3 år skrivs hela boken in i LIX, vilket är 365 ord. 

Textens läsbarhetsindex är: 22 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Konjunktionen och som används 23 gånger, verbet säger som används 15 gånger och 

egennamnet Bella som används 15 gånger. 

 

Substantiv, egennamn: 15 % (55) Exempel: Bella, Bosse, Mamma 
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Substantiv, artikel: Förekommer ej. 

Konkreta substantiv: 14 % (51) Exempel: mat, köttbullar, barnprogrammet 

Abstrakta substantiv: 0,3 % (3) Exempel: familjen, dagen 

Verb: 20 % (73) Exempel: säjer, äter, skrattar 

Hjälpverb: 2,7 % (10) Exempel: ska, får, har 

Verbpartiklar: 3 % (11) Exempel: (äter) upp, (öser) på 

Adjektiv: 3,3 % (12) Exempel: hungrig, stora, roliga 

Pronomen, första person: 1,9 % (7) Exempel: jag, vi 

Pronomen, andra person: 1,9 % (7) Exempel: du, ni 

Pronomen, tredje person: 4 % (15) Exempel: hon, dem, den  

Indefinita pronomen: 1,4 % (5) Exempel: flera, alla 

Adverb: 12,9 % (47) Exempel: inte, då, här 

Konjunktioner: 9 % (32) Exempel: och, men, eller 

Subjunktioner: 1,7 % (10) Exempel: om, som, så att 

Prepositioner: 6,3 % (23) Exempel: på, i, framför 

Interjektion: 1 % (4) Exempel: nej 

Räkneord: Förekommer ej. 

 

Ordbildning 

Sammansatta ord: 

Inga sammansatta ord förekommer. 

 

Verbalsubstantiv: 

Inga verbalsubstantiv förekommer. 

 

Tempus: 

Texten är skriven i presens.  

Exempel: ”Bosse äter inte heller. Han räcker ut tungan åt maten.” 

Dock finns två undantag. Det ena är i den första meningen. Denna är skriven i futurum: 

”Bosse och Bella ska äta middag.” 

Det andra undantaget är skrivet i preteritum: ”Vart tog barnen vägen?” 

 

Statiska verb: 

Ett mindre antal statiska verb förekommer. Exempel: sitter, vara, är 

 

Dynamiska verb: 

Majoriteten av verben är dynamiska. Exempel: äter, muttrar, säjer 

 

Passiv/aktiv form hos verb: 

Inga passiva verb förekommer, de är alla aktiva. 

 

Ytterligare om lexikonet 

Långa ord: 15,34 % – 56 långa ord av totalt 365 ord. 

Överlånga ord: 0,82 % 
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ketchupflaskan (14), barnprogrammet (14), köttbullarna (14). 

Mest använda innehållsord: 

säjer (15), Bella (15), Bosse (13), mamma (11), pappa (10), äter (10), mat (5). 

Innehållsordens fokus ligger på de karaktärer som framträder i boken och mat och 

ätande, vilket förefaller logiskt då majoriteten av handlingen är att få berättelsens två 

barn att äta upp sin mat (ytterligare om detta under 4.2 Teman). 

 

Fraser 

De mest använda fraserna är nominalfraser och verbfraser, oftast kombinerade.  

Exempel: ”Mamma marscherar till frysen.”  

Till frysen är i sin tur ett exempel på en prepositionsfras, vilket är en annan fras som 

också förekommer ofta. Det finns även ett fåtal adjektivfraser och adverbfraser. 

 

Satser 

Majoriteten av meningarna består av huvudsatser, utan bisats.  

Exempel: ”Bosse och Bella ska äta middag.” 

I texten finns även ett mindre antal meningar med bisatser.  

Exempel: ”Mamma och pappa tittar på tallrikarna, som står framför dem.” 

Andra bisatsinledare som används är: så, när, där. 

Ett fåtal gånger inleds en mening av en bisats. Exempel: ”När programmet är slut...” 

Majoriteten av satserna binds samman med och, men eller kommatecken.  

Exempel: ”– Vi äter inte framför teven i den här familjen, säger pappa och sneglar på 

mamma.” 

Här används både kommatecken och och som bindande medel. Det är med detta 

upplägg majoriteten av satserna kombineras. 

Texten är parataktisk. 

 

Meningar 

Genomsnittliga meningslängden: 6,52 ord. 

I majoriteten av meningarna är det endast ett–tre ord i fundamentet innan det finita 

verbet, om tre är det oftast flera personnamn som nämns, till exempel ”Bosse och 

Bella”. I övriga fall består fundamentet främst av enskilda personnamn och i färre fall 

pronomen, adverb eller konjunktioner. Det är inte stor variation i användningen av de 

olika orden inom ordklassen. 

Ett fåtal gånger är det fler ord i fundamentet än efter det finita verbet, eller t.o.m. att det 

finita verbet är placerat sist i meningen, detta endast i väldigt korta meningar:  

”Men bara ni äter!” 

Dock finns ett undantag: ”Fast den här dagen äter familjen framför teven.” 

I majoriteten av fallen är meningarna högertunga. 

 

Referensbindning 

Referent, Bosse: han, barnen, familjen. 

Referent, Bella: barnen, familjen. 
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Referent, Mamma: hon, familjen. 

Referent, Pappa: familjen. 

Referent, Middagen: mat, maten, Bosses och Bellas tallrikar, mammas (mat), pappas 

(mat). 

De tydligaste referenterna är berättelsens huvudkaraktärer, Bosse och Bella, samt 

mamma och pappa. Dock refereras pappan aldrig till med ett annat ord än pappa, med 

undantaget det generella begreppet familjen. Utöver huvudkaraktärerna är det som mest 

refereras själva maten. Då detta är en del av berättelsen makrotema (djupare redovisning 

av detta finns under 4.2 Teman) förefaller detta logiskt.  

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Additiv: och, eller (alternativ), där (spatial). 

Temporal: när, då.  

Adversativ: men, fast, i alla fall (koncessiv). 

Kausal: bara (konditional). 

I texten används alla fyra huvudgrupper, dock är det endast ett fåtal undergrupper som 

representeras och de konnektiver som används tillhör oftast samma grupp. 

De flesta konnektiverna används endast ett litet antal gånger vardera, ofta en eller två, 

undantagen är och och men. Det är dessa två mer än hälften av konnektivbindningarna 

består av.  

 

Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – Detta sker kort och endast genom att nämna 

karaktärernas namn. 

Drag 2: Syfte – Barnen i berättelsen ska äta middag. 

Drag 3: Problem – Barnen vill inte äta upp sin mat. 

Drag 4: Strid – Föräldrarna försöker locka barnen till att äta genom att lägga till bisarra 

tillägg på maten. Föräldrarna förlorar. 

Drag 5: Vändning – Barnen försvinner plötsligt. Föräldrarna hittar dem i köket, där de 

äter från föräldrarnas tallrikar. 

Drag 6: Problemlösning – Barnen äter upp all mat på tallrikarna. 

 

Disposition 

Berättelsen utspelar sig under en avsevärt kort tidsperiod, troligen under två timmar, 

och läsaren följer historiens händelser så som de uppstår i en rak kronologi. Berättelsen 

börjar från en utsatt tidpunkt, efterföljande händelser sker så som de normalt skulle ske i 

tiden, tills slutet nås ca två timmar senare. 

 

Teman 

Makrotema: Att äta upp maten. 

Mikrotema: Vardagligt familjeliv 
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Explicita/implicita teman: Makrotemat är explicit. Redan i bokens titel nämns 

huvudtemat tydligt: ”Bosse och Bella äter upp”. 

 

Perspektiv 

Det författarperspektiv som används i texten är allvetande berättare. 

 

4.3 Månkan och jag har en hemlighet (Kieri, 2014)  

I åldersgruppen 3–6 år skrivs hela boken in i LIX, vilket i det här fallet är 369 ord. 

Textens läsbarhetsindex är: 17 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Verbet säger som används 19 gånger, konjunktionen och som används 19 gånger och 

pronomen vi som används 17 gånger. 

 

Substantiv, egennamn: 3,5 % (13) Exempel: Månkan 

Substantiv, artikel: 2,7 % (10) Exempel: en, ett 

Konkreta substantiv: 8,1 % (30) Exempel: låda, kråka, soptunnorna 

Abstrakta substantiv: 2,4 % (9) Exempel: närheten, hemligheten, gömställe 

Verb: 24 % (89) Exempel: vaknar, säger, springer 

Hjälpverb: 2,7 % (10) Exempel: ska, råkade, har 

Verbpartiklar: 0,54 % (2) Exempel: (grävt) upp, (kommer du) ihåg 

Adjektiv: 3,7 % (14) Exempel: gammal, ful, bra 

Pronomen, första person: 8,9 % (33) Exempel: jag, vi 

Pronomen, andra person: 0,54 % (2) Exempel: du 

Pronomen, tredje person: 8,4 % (31) Exempel: hon, den, det 

Indefinita pronomen: 5,4 % (20) Exempel: man, några 

Adverb: 10,5 % (39) Exempel: nu, igår, kanske 

Konjunktioner: 5,4 % (20) Exempel: men, och 

Subjunktioner: 5,1 % (19) Exempel: som, att, för 

Prepositioner: 3,7 % (14) Exempel: till, i, på 

Interjektion: 2,7 % (10) Exempel: äh, attans, ja 

Räkneord: 0,27 % (1) Exempel: första 

 

Ordbildning 

Sammansatta ord: 

fulkulan, hemlighet-pumla, fegisungar 

De sammansatta ord som förekommer är enkla och talspråkliga för att reflektera att det 

är barn som använder dem.  

 

Verbalsubstantiv: 

Inga verbalsubstantiv förekommer. 

 



 

22 

 

Tempus: 

Majoriteten av texten är skriven i presens. Exempel: ”Månkan smyger först.”  

Även preteritum används i några enstaka fall, men för det mesta endast i dialog.  

Exempel: ”– När vi hittade vår hemlighet, säger jag.”  

 

Statiska verb: 

Ett antal statiska verb förekommer. Exempel: ligger, visste, känns 

 

Dynamiska verb: 

Majoriteten av verben är dynamiska. Exempel: släpper, slänger, frågar 

 

Passiv/aktiv form hos verb: 

Inga passiva verb förekommer, de verb som används är alla dynamiska.  

 

Ytterligare om lexikonet 

Långa ord: 10,3 % – 38 långa ord av totalt 369 ord. 

Överlånga ord: 0,27 %  

hemlighets-pumla (16)  

Mest använda innehållsord: 

säger (19), vi (17), jag (16), Månkan (13), hemlighet (3), fulkulan (2), gömställe (2) 

 

Innehållsordens fokus ligger på huvudkaraktären (jag) och hennes vän Månkan. Att 

ordet säger är ett av de vanligaste orden speglar att det finns mycket dialog i boken, och 

de resterande visar på vad den handlar om, nämligen den hemlighet som de båda 

vännerna delar.  

 

Fraser 

Den fras som är vanligast i denna text är nominalfras med verbfras.  

Exempel: ”Ungarna har grävt upp vår grop…”  

Även adverbfraser förekommer ett antal gånger. Exempel: ”Jag måste …”  

 

Satser 

I texten finns ett flertal enkla meningar som endast består av en huvudsats.  

Exempel: ”Jag har en hemlighet.”  

För att binda ihop satser utan bisats används för det mesta och. Kommatecken används i 

dialog. 

Det finns även ett litet antal bisatser.  

Exempel: ”Och några myror och skalbaggar och maskar som bor i närheten.”  

Andra bisatsinledare som används är: för, då, att, när, om.  

Det finns även ett litet antal meningar som inleds med en bisats.  

Exempel: ”När vi kommer fram till…”  

Den metod som oftast används för att kombinera satser är och samt kommatecken.  

Texten är parataktisk.  
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Meningar  

Genomsnittliga meningslängden: 6,96 ord.  

I majoriteten av meningarna består fundamentet endast av ett–tre ord:  

”Det är bara vi som vet.”  

Fundamentet består för det mesta av pronomen, adverb eller interjektioner. 

Ett fåtal gånger är det fler ord i fundamentet. Detta händer endast i dialog:  

” – Några himla ungar, säger Månkan.”  

Majoriteten av meningarna är högertunga och endast ett fåtal är vänstertunga.  

 

Referensbindning 

Referent, Huvudkaraktären: jag, vi 

Referent, Månkan: vi 

Referent, Hemligheten: den, vår hemlighet, ful kula, fulkula, pumla, hemlighets-pumla 

 

De två centrala referenterna är huvudkaraktären och hennes bästa vän Månkan. 

Huvudkaraktären har inget namn, utan nämner sig själv endast med hjälp av pronomen 

jag. Dessutom refereras deras hemlighet ett flertal gånger, då även denna är central i 

texten.  

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Additiv: och, där (spatial). 

Temporal: när, då 

Adversativ: men 

Kausal: om (konditional) 

I texten används alla fyra huvudgrupper, dock är det inte stor variation när det kommer 

till undergrupperna. Konnektiverna som används tillhör för det mesta samma grupp. 

Fem av sex av konnektiverna används endast en, två eller tre gånger. Och förekommer 

däremot mer än tio gånger, och är på så sätt den vanligaste konnektiven.  

 

Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – Detta görs kort och endast genom att nämna 

huvudkaraktärerna.  

Drag 2: Problem – Ett hinder uppstår när karaktärerna inser att några barn har upptäckt 

deras hemlighet.  

Drag 3: Problemlösning – I det här fallet är det inte karaktärerna själva som löser 

problemet. Det är istället en fågel som skrämmer bort barnen. 

Drag 4: Avrundning – Huvudkaraktärerna hittar ett nytt gömställe och bestämmer att de 

ska träffas nästa dag.  

 

Disposition 

Handlingen i boken utspelar sig under en kort tidsperiod, antagligen endast ett par 

timmar. Läsaren får följa med på karaktärernas äventyr i en rak kronologi. En 
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tillbakablick sker endast genom karaktärernas dialog, och följer därför fortfarande den 

raka kronologin.  

 

Teman 

Makrotema: Vänskap 

Mikrotema: Hemligheter 

Explicita/implicita teman: Temat är implicit eftersom vänskapen inte går att tyda utifrån 

bokens titel, som är Månkan och jag har en hemlighet. Det är först i bokens slut som det 

blir tydligt att den har fokuserat på karaktärernas vänskap och att det inte är just 

hemligheten som är det viktiga med berättelsen.  

 

Perspektiv 

Det författarperspektiv som används i texten är första-person-perspektiv. 

 

4. 4 Nilla och jag (Tidholm, 2012) 

I åldersgruppen 3–6 år skrivs hela boken in i LIX, vilket är 495 ord. 

Textens läsbarhetsindex är: 13 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Pronomen jag som används 31 gånger, pronomen hon som används 29 gånger och 

konjunktionen och som används 17 gånger. 

 

Substantiv, egennamn: 5 % (25) Exempel: Nilla, Kalifornien, Mamma 

Substantiv, artikel: 1,6 % (8) Exempel: en, ett 

Konkreta substantiv: 7,5 % (37) Exempel: hund, skolbussen, smultron 

Abstrakta substantiv: 0,6 % (3) Exempel: tur, sommaren, kalas 

Verb: 23,2 % (115) Exempel: är, gick, åka 

Hjälpverb: 6,3 % (31) Exempel: har, kan, ska 

Verbpartiklar: 2,6 % (13) Exempel: (ritat) av, (hålla) på, (tycker) om 

Adjektiv: 2,2 % (11) Exempel: korkad, dum, fula 

Pronomen, första person: 9 % (45) Exempel: jag, vi, mig 

Pronomen, andra person: 1 % (5) Exempel: du, ni 

Pronomen, tredje person: 11,5 % (57) Exempel: hon, dom, det 

Indefinita pronomen: 2,8 % (14) Exempel: man, ingen, andra 

Adverb: 13,1 % (65) Exempel: när, då, inte 

Konjunktioner: 5,7 % (28) Exempel: och, men, för 

Subjunktioner: 2,4 % (12) Exempel: att, som 

Prepositioner: 3,8 % (19) Exempel: på, med, till 

Interjektion: 1,2 % (6) Exempel: nej, hej då, ha 

Räkneord: 0,2 % (1) Exempel: två 
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Ordbildning 

Sammansatta ord: 

Jättedumt 

Det enda sammansatta ord som används är enkelt och talspråkligt. 

 

Verbalsubstantiv: 

Inga verbalsubstantiv förekommer. 

 

Tempus: 

Majoriteten av texten är skriven i presens.  

Exempel: ”Jag blundar när jag är vid Nillas hus.” 

Dock är en stor del av texten skriven i preteritum.  

Exempel: ”Jag fick leta och ropa en lång stund innan jag hittade henne.” 

I några enstaka fall används även futurum.  

Exempel: ”När jag blir stor ska jag åka till Kalifornien och hälsa på Nilla.” 

 

Statiska verb: 

En stor andel statiska verb förekommer. Exempel: stå, bor, har 

 

Dynamiska verb: 

Majoriteten av verben är dock dynamiska. Exempel: få, flytta, biter 

 

Passiv/aktiv form hos verb: 

Inga passiva verb förekommer, de är alla aktiva. 

 

Ytterligare om lexikonet 

Långa ord: 6,46 % – 32 långa ord av totalt 495 ord. 

Överlånga ord: 

Inga överlånga ord förekommer. 

Mest använda innehållsord: 

Nilla (11), sa (10), inte (8), är (6), gick (5), var (5), leka (5), dumt (4), flytta (3). 

 

Innehållsordens fokus ligger på karaktären Nilla, vad som sker och hur händelser är och 

upplevs. Då boken till större delen består av beskrivningar av Nilla, majoriteten 

negativa, och hur hon och huvudkaraktären tillbringar sin tid tillsammans förefaller 

detta logiskt. Ett av berättelsens orosmoment är Nillas flytt till Kalifornien, alltså är 

innehållsordet flytta inte förvånande. 

 

Fraser 

Den mest använda frasen är nominalfrasen, tätt följd av verbfrasen.  

Exempel: ”Vi gick ut i skogen…”  

I skogen är ett exempel på en prepositionsfras. Andra fraser som förekommer ett mindre 

antal gånger är adjektivfraser, adverbfraser och subjunktionsfraser. 

 



 

26 

 

Satser 

I texten finns flera enkla, korta meningar som endast består av en huvudsats.  

Exempel: ”Nilla biter på flätorna.” 

För att binda satser utan bisats används oftast och. Kommatecken används i dialog. 

Det finns ett stort antal meningar med bisatser.  

Exempel: ”Hon har en hund som har fula kläder” 

Andra bisatsinledare som används är: för, att, då, när, att, innan 

Flertalet gånger inleds en mening med bisats. Exempel: ”När jag blir stor...” 

Den metod som oftast används när satser kombineras är bisatser.  

Texten är hypotaktisk. 

 

Meningar 

Genomsnittliga meningslängden: 6,51 ord. 

I majoriteten av meningarna är det endast ett–tre ord i fundamentet innan det finita 

verbet: 

”Då gick jag ifrån henne.” 

Oftast består fundamentet av personnamn, pronomen, konjunktioner eller adverb. 

Ett fåtal gånger är det fler ord i fundamentet än efter det finita verbet, eller t.o.m. att det 

finita verbet är placerat sist i meningen. Detta händer endast i väldigt korta meningar: 

”Tur att inga andra åker.” 

I majoriteten av fallen är meningarna högertunga och det är ytterst få vänstertunga. 

 

Referensbindning 

Referent, Huvudkaraktären: jag, Ida, min bästa vän, mig själv. 

Referent, Nilla: hon, min bästa vän. 

Referent, Nillas hund: en hund, hennes hund, min hund. 

De centrala referenterna är de karaktärer som får störst plats i berättelsen. Utöver 

karaktärer finns inga fasta ting eller händelser att referera till, då detta varierar när 

huvudkaraktären beskriver Nilla i olika miljöer och det huvudsakliga syftet hos de 

aktiviteter som sker är att demonstrera vännernas relation för att förstå den djupare. 

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Additiv: och, där (spatial). 

Temporal: när, då, innan, nu, sen. 

Adversativ: men. 

Kausal: ju (konsekutiv), för (final). 

I texten används alla fyra huvudgrupper, dock är det inte stor variation kring 

undergrupperna. Konnektiverna som används tillhör oftast samma grupp. Hälften av 

konnektiverna används endast en eller två gånger. Andra hälften, och, när, då och men, 

är placerade med variation men i stort antal, med och använt mer än dubbelt så ofta som 

övriga konnektiver. 
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Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – I ungefär halva texten beskriver huvudkaraktären sin 

vän Nilla. 

Drag 2: Problem – Huvudkaraktären får veta att Nilla ska flytta. 

Drag 3: Hjälp – När de två vännerna säger adjö låter Nilla huvudkaraktären behålla 

hennes hund. 

Drag 4: Avrundning – Huvudkaraktären lovar sig själv att hon ska hälsa på sin bästa vän 

när hon är äldre. 

 

Disposition 

Berättelsen har en komplex/bruten kronologi. I större delen av texten hoppar läsaren 

från händelse till händelse utan uppgifter om tid bortom det faktum att händelsen redan 

skett. Det går från en karaktärsbeskrivning till en resa i skolbussen, sedan berättas det 

hur huvudkaraktärens födelsedagar kan se ut, tills scenariot ändras till ett kort avsnitt 

om hur huvudkaraktären en gång gick ut i skogen med sin vän. I andra delen av boken 

förändras kronologin och läsaren möter ett idag. Huvudkaraktären får information som 

kommer att förändra hennes vardag och följande sidor i berättelsen sker under en 

tidsenlig, rak kronologi. Ända fram till slutet utspelar sig dagar och händelser som de 

skulle i en verklig tidsuppfattning. 

 

Teman 

Makrotema: Vänskap 

Mikrotema: Knepiga relationer, en vän flyttar 

Explicita/implicita teman: Makrotemat är implicit. Av rubriken ”Nilla och jag” förstår 

läsaren att deras relation är fokus i boken, men det krävs läsning av texten för att inse att 

det handlar om vänskap. Då huvudkaraktären beskriver sin vän negativt under 

majoriteten av bokens händelseförlopp förblir makrotemat vänskap en aning snarare än 

fakta. Läsaren får istället ständigt ledtrådar om vänskapen. Först i sista meningen 

erkänner huvudkaraktären sina sanna känslor om sin vän: ”För Nilla var min bästa vän!” 

 

Perspektiv 

Det författarperspektiv som används i texten är första-person-perspektiv. 

 

4.5 Mitt lyckliga liv (Lagercrantz, 2010) 

I åldersgruppen 6–9 år skrivs de första sju kapitlen in i LIX, vilket är 1220 ord. 

Textens läsbarhetsindex är: 21 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Konjunktionen och som används 61 gånger, pronomen hon som används 59 gånger och 

pronomen det som används 32 gånger. 

 

Substantiv, egennamn: 8,6 % (105) Exempel: Dunne, Ella Frida, Pappa 

Substantiv, artikel: 1,3 % (16) Exempel: en, ett 
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Konkreta substantiv: 8 % (98) Exempel: bokmärken, halsband, marsvin 

Abstrakta substantiv: 2,9 % (36) Exempel: liv, mod, julafton 

Verb: 19,4 % (237) Exempel: lära, kände, gunga 

Hjälpverb: 4,8 % (58) Exempel: ville, kan, fick 

Verbpartiklar: 2,2 % (27) Exempel: (räcka) upp, (titta) på, (hitta) på 

Adjektiv: 2,9 % (36) Exempel: lycklig, rädd, liten 

Pronomen, första person: 0,41 % (5) Exempel: jag, mina, vi 

Pronomen, andra person: 0,74 % (9) Exempel: du, er, din 

Pronomen, tredje person: 13,6 % (166) Exempel: hon, de, det 

Indefinita pronomen: 3,2 % (39) Exempel: man, somliga, ingenting 

Adverb: 13,4 % (163) Exempel: när, inte, senare 

Konjunktioner: 7 % (86) Exempel: och, men, eller 

Subjunktioner: 4,3 % (53) Exempel: som, om, att 

Prepositioner: 4,8 % (58) Exempel: på, bredvid, till 

Interjektion: 0,41 % (5) Exempel: Å, nej, ja 

Räkneord: 1,9 % (23) Exempel: första, 5, tre 

 

Ordbildning 

Sammansatta ord: 

Fruktvecka, grönsaksvecka, natt-frukost, jättekul. 

De få sammansatta ord som används är korta och används endast en gång vardera. 

 

Verbalsubstantiv: 

-ing: Överraskningen 

-ning: Överraskningen 

 

Tempus: 

Majoriteten av texten är skriven i preteritum.  

Exempel: ”Hon var lycklig när fröken sa att hon och Ella Frida fick sitta bredvid 

varandra i klassrummet.” (s. 35) 

En del avsnitt är dock skrivna i presens.  

Exempel: ”Längre har hon inte kommit. Men allt i den berättelsen är sant.” (s. 112) 

 

Statiska verb: 

Flertalet statiska verb förekommer. Exempel: var, stod, heter 

 

Dynamiska verb: 

Majoriteten av verben är dynamiska. Exempel: räknar, upptäckte, erbjöd 

 

Passiv/aktiv form hos verb: 

Behövdes, känts, förkortas. 

Majoriteten av verben är aktiva. De få gånger passiva verb används är det tydligt vad de 

refererar till, och det är nästan alltid till konkreta eller abstrakta substantiv. 
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Ytterligare om lexikonet 

Långa ord: 12,13 % – 148 långa ord av totalt 1220 ord. 

Överlånga ord: 0,16 % 

överraskningen (14), kompishalsband (14). 

Mest använda innehållsord: 

var (29), Dunne (22), Ella Frida (21), lycklig (13), pappa (9), fröken (7), skolan (5). 

 

Innehållsordens fokus ligger på bokens viktigaste karaktärer: huvudkaraktären Dunne, 

huvudkaraktärens nyfunna vän Ella Frida och huvudkaraktärens pappa och fröken, vilka 

alla har en viktig roll att spela både i berättelsens skeende och i huvudkaraktärens liv. 

Ett övergripande tema i boken är hur huvudkaraktären beskriver tillfällen då hon har 

varit lycklig, därav innehållsordet lycklig. Tidigt i berättelsen börjar huvudkaraktären 

ettan på en ny skola, innehållsord som skolan och fröken får därför sin förklaring. De är 

även aspekter av huvudkaraktärens liv som gör henne lycklig. Senare i berättelsens 

händelseförlopp dyker det upp ord som flytta, ledsen, olycklig, grät och gråter, detta för 

att huvudkaraktärens bästa vän flyttar och fokus ligger på huvudkaraktärens olycka och 

hur hon ska bli lycklig igen. 

 

Fraser 

De oftast förekommande fraserna är nominalfraser och verbfraser.  

Exempel: ”Dunne målade en röd ko med stora horn.”  

I exemplets andra nominalfras, en röd ko finns en adjektivfras och i den sista 

nominalfrasen med stora horn finns även en prepositionsfras. De två sistnämnda 

fraserna finns i ett mindre antal utspridda i texten. Andra förekommande fraser är 

adverbfraser, subjunktionsfraser och ett fåtal infinitivfraser. 

 

Satser 

I texten finns flera grundläggande satser som endast består av huvudsats.  

Exempel: ”Dunne var lycklig i skolan” (s. 33) 

Det finns även en stor del bisatser.  

Exempel: ”Katten tyckte nog att Dunne var stor nu, när hon hade börjat ettan.” (s. 23) 

Ungefär en fjärdedel av alla meningar börjar med en bisats.  

Exempel: ”Om det blev så skulle hon aldrig mer gå dit...” (s. 18) 

Andra bisatsinledare som används är: när, som, fast, så, för, då, för att. 

Texten är parataktisk. Trots att det finns en stor del satser som kombineras genom 

bisatser är majoriteten av satserna kombinerade med och, men, och kommatecken. 

Främst används och. 

 

Meningar 

Genomsnittliga meningslängden: 8,65 ord. 

Majoriteten av meningarna har endast 1–2 ord i fundamentet innan det finita verbet. Det 

kan till exempel se ut så här: ”Framför dörren till klassrummet stod läraren...” (s. 19) 

Men majoriteten av meningarna har färre ord innan det finita verbet, dock finns det även 

de som har fler. 
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Fundamentet består av personnamn, pronomen, konjunktioner, adverb och längre 

nominalfraser med flera substantiv. 

Det finns flera meningar som är uppbyggda så att det finita verbet hamnar i mitten eller 

mot slutet av meningen:  

”Men just när det började bli roligt, var det dags att gå hem” (s. 22) 

I majoriteten av fallen är meningarna högertunga, dock finns en stor del vänstertunga 

meningar. 

 

Referensbindning 

Referent, Huvudkaraktären: Dunne, hon, sig själv, Daniela, de och varandra (syftar till 

Ella Frida och Dunne), man. 

Referent, Ella Frida: en annan person, den andra, de & varandra, man. 

Referent, Pappa: sin pappa, din pappa, han, hennes pappa. 

Referent, Skolan: där, den här nya, dit. 

Referent, Gånger huvudkaraktären varit lycklig: på den tiden, varje gång de hade NK, 

när Ella Frida fick komma över till henne och sova över, några minuter senare, några 

timmar senare, när de satt i mysrummet och målade solnedgångar, när hon var liten och 

fick en groda av sin kusin Svante, första gången hon klarade tre simtag utan att drunkna, 

när skolan började igen. 

 

Det som refereras till oftast är de mest väsentliga karaktärerna i berättelsen; 

huvudkaraktären, hennes bästa vän och huvudkaraktärens pappa. Förutom det har 

skolan stor betydelse då en stor del av händelseförloppet utspelar sig på skolområdet 

och skolan är en omtyckt plats av huvudkaraktären. Den referent som sticker ut mest 

och har störst betydelse för handlingen är ”gånger huvudkaraktären varit lycklig”, då 

lycka är makrotemat för berättelsen (ytterligare om detta under 4.5 Teman). 

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Additiv: och där (spatial), till sist (ordning) först (ordning), eller (alternativ). 

Temporal: när, förrän, sen, nästa dag, ända tills.  

Adversativ: men, i alla fall (koncessiv), fast, däremot. 

Kausal: för att (final), för (final), om (konditional), därför, eftersom. 

I texten används alla fyra huvudgrupper och nästan alla undergrupper, med undantag 

från tre: specificering, omformulering och konsekutiv. Inom vissa grupper används flera 

gånger endast en typ av ord. Dock är det i flertalet grupper en hel del variation kring de 

ord som används. Majoriteten av konnektiverna används ytterst få gånger. Dock 

används de vanligaste konnektiverna och, när och men (alla från olika huvudgrupper) 

tätt och ofta, och dubbelt så ofta som de övriga två. 

 

Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – Huvudkaraktären presenteras genom namn och det som 

tas upp i drag 2. 

Drag 2: Syfte – Huvudkaraktären berättar vad som gör henne lycklig. 
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Drag 3: Karaktärspresentation – Huvudkaraktärens pappa och katt presenteras, samt 

klasskamrater och skolfröken. 

Drag 4: Problem – Huvudkaraktärens bästa vän flyttar och huvudkaraktären blir 

olycklig. 

Drag 5: Hjälp – Huvudkaraktärens pappa köper två marsvin och huvudkaraktären blir 

vän med flera klasskompisar. 

Drag 6: Vändning – Huvudkaraktären får ett brev från sin bästa vän. 

Drag 7: Avrundning – Huvudkaraktären ska sova och dagen efter ska hon åka och träffa 

sin bästa vän. 

 

Disposition 

Berättelsen utspelar sig efter en cirkelkomposition. Historien börjar vid en specifik 

tidpunkt, en tidpunkt då presens används. Vid detta tillfälle ligger huvudkaraktären i 

sängen och kan inte somna. Majoriteten av den text som följer är skriven som en lång 

återberättelse. Ett antal gånger arbetas det även in återblickar ur huvudkaraktärens liv 

från innan återberättelsens scenarion sker. Återberättelsen utspelar sig efter en rak 

kronologi. I början av två kapitel närmare slutet möter läsaren ännu en gång presens. I 

dessa avsnitt är det tydligt att berättaren befinner sig vid samma tidpunkt som den 

gjorde i berättelsens början. Historien knyts samman i det avslutande kapitlet då presens 

åter dyker upp och läsaren får en förtydligad förklaring till varför berättaren, 

huvudkaraktären, inte kan somna. 

 

Teman 

Makrotema: Lycka 

Mikrotema: Vänskap, en vän flyttar, hantera separationer, hitta lyckan igen när man är 

olycklig. 

Explicita/implicita teman: Explicit. Titeln på boken är ”Mitt lyckliga liv”, det är alltså 

tydligt att lycka har innehållets fokus. Att det är just lyckan som fokus ligger på blir 

tydligt när man läser boken då huvudkaraktären räknar upp vad som gör henne lycklig 

och refererar till lyckliga stunder genomgående i boken och talar om varför hennes liv 

är lyckligt. Sista meningen i boken lyder: ”Då börjar ett nytt kapitel i Dunnes lyckliga 

liv”. 

 

Perspektiv 

Det författarperspektiv som används i texten är tredje-person-perspektiv. 

 

4. 6 Vill ni se en stjärna? (Stark, 2013)  

I denna bok finns ej några kapitel, men 1025 ord har analyserats i LIX. 

Textens läsbarhetsindex är: 17 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Pronomen jag som används 43 gånger, konjunktionen och som används 35 gånger och 

pronomen det som används 32 gånger. 
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Substantiv, egennamn: 1,75 % (18) Exempel: Astor, Ruben, Mandrake 

Substantiv, artikel: 2,7 % (28) Exempel: en, ett 

Konkreta substantiv: 11,6 % (119) Exempel: karusellen, hår, boken  

Abstrakta substantiv: 3,7 % (38) Exempel: kvällarna, favoritlåt, röst 

Verb: 23,7 % (243) Exempel: hörde, sa, träffade 

Hjälpverb: 1,17 % (12) Exempel: skulle, vill, ska 

Verbpartiklar: 0,8 % (9) Exempel: (satte) upp, (ser) ut, måste (vara) 

Adjektiv: 6,4 % (66) Exempel: klok, ful, rött 

Pronomen, första person: 5,4 % (56) Exempel: jag, vi 

Pronomen, andra person: 4 % (42) Exempel: ni, du, han 

Pronomen, tredje person: 5,4 % (56) Exempel: dom, hon, den 

Indefinita pronomen: 4,8 % (50) Exempel: några, något, man 

Adverb: 7,1 % (73) Exempel: ända, inte, nu 

Konjunktioner: 6,4 % (66) Exempel: för, och, men 

Subjunktioner: 7 % (72) Exempel: som, så, att 

Prepositioner: 6,6 % (68) Exempel: i, på, av 

Interjektion: 0,8 % (9) Exempel: jo, japp, nej 

Räkneord: Förekommer ej 

 

Ordbildning 

Sammansatta ord: 

Prickspotterskan, guldbokstäver, leopardväst.  

Av de sammansatta ord som finns i texten är det endast ett som används mer än en 

gång, vilket i det här fallet är prickspotterskan. Trots att dessa ord är sammansatta är de 

dock enkla att förstå. 

 

Verbalsubstantiv: 

-ing: ordning, sluttningen  

-ning: ordning, sluttningen  

-ende: leende 

 

Tempus: 

Texten är skriven i preteritum. Exempel: ”Han vågade nästan allt.” (s. 8)  

Andra tempus, i det här fallet presens och perfekt, förekommer endast i dialog mellan 

karaktärerna. Exempel: ”Hör på, sa jag och gjorde en hypnotisk gest.” (s. 26) 

 

Statiska verb: 

Ett stort antal statiska verb förekommer. Exempel: fanns, satt. tittade 

 

Dynamiska verb: 

Majoriteten av verben är dock dynamiska. Exempel: sågade, hjälpa, klippa 
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Passiv/aktiv form hos verb: 

De passiva verb som förekommer i texten är: finns, ses. 

Majoriteten av verben är aktiva. Passiva verb används endast i dialog mellan 

karaktärerna.  

 

Ytterligare om lexikonet 

Långa ord: 10,05 % – 103 långa ord av totalt 2025 ord. 

Överlånga ord: 0,48 % 

berg-och-dal-banan (18), prickspotterskan (16), bibliotekarien (14), fotbollsplanen (14), 

frisersalongen (14)  

Mest använda innehållsord: 

jag (43), sa (29), han (29), Astor (9), mamma (8), pappa (7), sjukhus (2), stjärna (2) 

 

Innehållsordens fokus ligger på karaktärerna i boken, främst huvudkaraktären (jag) och 

hans bästa vän Astor. Astors mamma ligger på sjukhus, vilket förklarar varför sjukhus 

används mer än en gång. Ordet stjärna finns även med i bokens titel, och syftar på 

Astors önskan att bli en stjärna.  

 

Fraser  

Den fras som är vanligast i denna text är nominalfras med verbfras.  

Exempel: ”För då hade Astors mamma somnat med ett leende på sina bleka läppar.” 

(Stark 2013, 10)  

Det finns även en hel del prepositionsfraser, adjektivfraser samt adverbfraser. Även 

infinitivfraser går att hitta, de förekommer dock endast ett fåtal gånger.  

 

Satser  

I texten finns ett flertal satser som endast består av en huvudsats.  

Exempel: ”Han satte kepsen på skallen.” (s, 24) 

Det finns även en stor del bisatser.  

Exempel: ”Det var tidningar som hans pappa hade haft när han var liten.” (s. 14) 

Andra bisatsinledare som används är: om, när, som, så, att. 

Texten är parataktisk. En stor del satser kombineras med hjälp av bisatser, men 

majoriteten av satserna använder och, men, och kommatecken.  

 

Meningar 

Genomsnittliga meningslängden: 7,43 ord.  

Majoriteten av meningarna har endast 1–2 ord i fundamentet innan det finita verbet:  

”Pappan brukade mest få ta hand om gamla gubbar som inte hade så mycket hår kvar.” 

(s. 12) 

Fundamentet består av personnamn, pronomen, konjunktioner och adverb. 

Majoriteten av meningarna är högertunga. Vänstertunga meningar är nästan obefintliga.  

 

Referensbindning 

Referent, Huvudkaraktären: jag, Ruben, vi, mej, du 
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Referent, Astor: min bästa kompis, han, vi, du 

 

Huvudkaraktärerna är de väsentliga referenterna i denna text. Andra karaktärer 

förekommer, men endast en kort stund. Inte heller har platser en stor betydelse i denna 

text. Karaktärerna besöker ett antal olika platser, och de nämns för det mesta endast med 

ett ord.  

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Additiv: och, där (spatial) 

Temporal: när, då,  

Adversativ: men, ändå (koncessiv)  

Kausal: eftersom, så att (konsekutiv), om (konditional), för att (final)  

Samtliga huvudgrupper används i texten, dock är det endast ett fåtal undergrupper som 

förekommer. Majoriteten av dessa konnektiver används endast ett få antal gånger. 

Undantagen är och, så att och men (alla från olika huvudgrupper). Och används ungefär 

tre gånger så ofta som de andra två.  

 

Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – Huvudkaraktären och hans bästa vän Astor presenteras.  

Drag 2: Syfte – Astor nämner att han vill bli en stjärna. 

Drag 3: Problem – Astors mamma ligger på sjukhus, dessutom visar det sig att han har 

lågt självförtroende. 

Drag 4: Hjälp – Huvudkaraktären bestämmer sig för att hjälpa Astor att må bättre. 

Drag 6: Problemlösning – Huvudkaraktären tar med Astor till en provspelning, och han 

får huvudrollen i en film. Dessutom mår hans mamma bättre.  

 

Disposition 

Denna text använder rak kronologi. Händelserna som utspelas i boken sker i rätt 

ordning, dock är det svårt att avgöra hur lång tid som passerar. Det skulle kunna vara 

allt från två dagar till tre eller till och med fyra dagar. I början av boken befinner sig 

karaktärerna på ett sjukhus, och sedan på en frisörsalong. Hur lång tid det tar för 

karaktärerna att ta sig dit är oklart, men att händelserna utspelas i en rak kronologi är 

dock tydligt.  

 

Teman 

Makrotema: Vänskap 

Mikrotema: dåligt självförtroende, förälder som är sjuk, uppmuntran 

Explicita/implicita teman: Makrotemat är i det här fallet implicit. Bokens titel är Vill ni 

se en stjärna? och även om dessa ord nämns i texten är det till slut karaktärernas 

vänskap som ligger i fokus.  

 

Perspektiv 

Det författarperspektiv som används i texten är första-person-perspektiv. 
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4.7 Jag blundar och önskar mig något (Croall, 2012) 

I åldersgruppen 9–12 skrivs de första tre kapitlen in i LIX, vilket är 2409 ord. 

Textens läsbarhetsindex är: 20 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Verbet är som används 85 gånger, pronomen det som används 84 gånger och 

konjunktionen och som används 77 gånger. 

 

Substantiv, egennamn: 3,8 % (92) Exempel: Nova, Nadja, Näbbet 

Substantiv, artikel: 1,7 % (40) Exempel: en, ett 

Konkreta substantiv: 10,1 % (244) Exempel: chips, cigaretter, smink 

Abstrakta substantiv: 4,2 % (101) Exempel: medlemskap, dofter, rykten 

Verb: 18,6 % (448) Exempel: lyssnar, skvallra, köper 

Hjälpverb: 3,8 % (92) Exempel: kommer, har, få 

Verbpartiklar: 1,8 % (43) Exempel: (få) ihop, (gå) på, (ser) ut 

Adjektiv: 4,1 % (99) Exempel: mjukt, trög, cool 

Pronomen, första person: 5,8 % (139) Exempel: jag, vi, våra 

Pronomen, andra person: 1,8 % (44) Exempel: du, ni, ert 

Pronomen, tredje person: 7,9 % (189) Exempel: hon, det, dem 

Indefinita pronomen: 4,1 % (99) Exempel: någon, man, någonting 

Adverb: 11,2 % (269) Exempel: alltid, ju, långsamt 

Konjunktioner: 5,2 % (125) Exempel: och, för, eller 

Subjunktioner: 4,7 % (113) Exempel: som, att, så 

Prepositioner: 7,4 % (179) Exempel: på, med, emellan 

Interjektion: 1,5 % (35) Exempel: åh, ja, nä 

Räkneord: 2,4 % (58) Exempel: 67, hundra, andra 

 

Ordbildning 

Sammansatta ord: 

Pantkvittot, presenningsväggarna, småfryser, moppekillarna, lönnnäsor, straffuppdrag, 

fantasiperson. 

I de sammansatta ord som används är enkla och vardagliga ord kombinerade och bildar 

längre, fortfarande okomplicerade, ord. Orden är vardagliga men rör flera olika delar i 

vardagen. De sammansatta orden kan dyka upp i texten efter några få rader eller med 

flera sidors mellanrum. 

 

Verbalsubstantiv: 

-ing: cirkusföreställning, belöning, förutsättning, öppningen 

-ning: cirkusföreställning, belöning, förutsättning, öppningen 

-ende: leende, leendet. 
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Tempus: 

Texten är skriven i presens.  

Exempel: ”Flera par skor står på mattan utanför. Röster pratar och fnissar.” (s. 3) 

Stundtals kan tempus övergå till preteritum när berättarrösten återberättar en tidigare 

händelse. Exempel: ”Hennes familj kom till vår stad i våras för att sätta upp en 

cirkusföreställning.” (s. 8) 

 

Statiska verb: 

Majoriteten av verben är statiska. Exempel: kosta, är, tittar 

 

Dynamiska verb: 

En mindre del av verben är dynamiska. Exempel: frågar, lägger, förändras 

 

Passiv/aktiv form hos verb: 

De passiva verb som förekommer i texten är: Känns, saknas, ses, träffades, förändras, 

avslöjas, minnas. 

Majoriteten av verben är aktiva. De få gånger passiva verb används är det tydligt vad de 

handlar om och vad de refererar till. De passiva verben används oftast i kombination 

med konkreta och abstrakta substantiv, samt egennamn och pronomen. 

 

Ytterligare om lexikonet 

Långa ord: 10,88 % – 262 långa ord av totalt 2409 ord. 

Överlånga ord: 0,17 % 

presenningsväggarna (19), blyertsspetsen (14), cirkusföreställning (19), diskvalificerat 

(15). 

Mest använda innehållsord: 

säger (21), Nova (16), Nadja (15), kronor (8), tar (8) uppdrag (5), Anna (5) Näbbet (5). 

 

Innehållsordens fokus ligger på de mest relevanta karaktärerna och det gäng Näbbet 

som huvudkaraktären blir medlem i genom att genomföra uppdrag. Då huvudtemat i 

berättelsen är huvudkaraktärens vänskap med karaktären Nova (ytterligare om detta 

under 4.7 Teman) är innehållsordet Nova väntat. Senare i berättelsen ligger 

innehållsordens fokus även på ord som rör utanförskap, besvikelse, obehag och oro då 

huvudkaraktärens vill ta avstånd från grupptrycket och hennes bästa vän blir mer insatt i 

Näbbet och ignorerar eller ljuger för huvudkaraktären. 

 

Fraser 

De fraser som används mest är nominalfraser och verbfraser. 

Exempel: ”De andra tittar spänt på henne.”  

Delen som markerats i kursiv innehåller även en adverbfras, genom adverbet spänt. På 

henne är ett exempel på en prepositionsfras. Både adverbfraser och prepositionsfraser 

förekommer ofta. Andra fraser som förekommer i mindre utsträckning är adjektivfraser, 

subjunktionsfraser och infinitivfraser. 
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Satser 

I texten finns ett stort antal meningar med endast huvudsatser.  

Exempel: ”Jag hittade tre tior i mammas jeansficka.” (s. 8) 

Dock är större delen av meningarna längre och med sammansatta satser. Detta gäller 

inte alltid då det är stor variationen på meningarnas längder. 

Det finns flertalet längre meningar, och de binds ofta samman med men, och eller 

kommatecken.  

Exempel: ”Jag tar tre mentos-rullar, höjer armen och släpper ner dem i jackärmen, 

känner dem studsa mot axeln innanför tyget och komma ner i jackan.” (s. 19) 

Flera av meningarna kombineras genom bisatser. Exempel: ”Undrar vad man får för 

belöning när man har klarat sitt första uppdrag?” (s. 9) 

En stor del av meningar börjar med bisatsinledare. Exempel: ”Om vi inte klarar ens det 

första uppdraget kommer de sprida elaka rykten om oss.” (s. 5) 

Andra bisatsinledare än när och om är: som, eftersom, så, så att, för att, trots att, tills, 

medan, hur, fast. 

I texten finns en stor variation bland de olika typerna av bisatsinledare. 

Texten är parataktisk. Majoriteten av satserna är kombinerade med och. Det finns även 

många men och kommatecken. 

 

Meningar 

Genomsnittliga meningslängden: 9,02 ord. 

I en stor del av meningarna är det få ord i fundamentet: 

”Alla tittar på oss och det är helt tyst medan vi skriver våra namn på listan.” (s. 4)  

Det är dock inte ovanligt att det är fler ord i fundamentet, redan i första kapitlets andra 

mening är det 10 ord i fundamentet: ”Gröna presenningar uppspända mellan träden i en 

liten skog som ligger vid cykelvägen bakom husen på norr.” (s. 3) 

Fundamentet kan bestå av vitt skilda ordklasser. Det kan vara personnamn, pronomen, 

längre nominalfraser med flera substantiv, beskrivningar av platser eller tider eller plats- 

eller tidsmarkeringar. 

I vänstertunga meningar är meningarna oftast korta och enkla: ” – Vågade du ta dom?” 

(s. 8) ”Speciellt inte när man ska hitta på saker tillsammans.” (s. 16) 

I många meningar då det finns flertalet ord i fundamentet kan meningarna vara så långa 

att de ändå klassificeras som högertunga. Det är även stor variation med en stor del 

korta meningar med endast ett eller två ord i fundamentet. 

Majoriteten av meningarna är med andra ord högertunga. 

 

Referensbindning 

Referent, Huvudkaraktären: jag, Lisa, vi, oss, du, ni, er, en tjej, mig, lilla bi, hennes 

kompis. 

Referent, Nova: min bästis Nova, vi, oss, jag, hon, du, ni, er, henne. 

Referent, Näbbet: gäng, de, oss, gänget, dom. 

Referent, Sommaren huvudkaraktärens och hennes bästa väns vänskap var som bäst: i 

somras, då, på sommaren. 
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Det som mest refereras till är de viktigaste karaktärerna: huvudkaraktären och hennes 

bästa vän. Då det är deras relation som har fokus i historien förefaller detta logiskt. 

Förutom de två karaktärerna är Näbbet den mest refererade referenten. Näbbet och dess 

medlemmar är den främsta antagonisten i berättelsen och det är på grund av Näbbet som 

huvudkaraktärens vänskap med sin bästa vän blir problematisk. Huvudkaraktären 

jämför ofta sin nutida relation med den de hade föregående sommar, därav Näbbet och 

sommaren huvudkaraktärens och hennes bästa väns vänskap var som bäst som viktiga 

referenter. 

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Additiv: och, bakom (spatial), eller (alternativ), där inne (spatial), här inne (spatial), 

först (ordning), på ena sidan (spatial), på andra sidan (spatial), där (spatial), det andra 

(ordning), nästa (ordning). 

Temporal: när, medan, sedan, resten av tiden, sen, nu, då, innan, efter, tills. 

Adversativ: trots att (koncessiv) i och för sig (koncessiv), men, ändå (koncessiv) 

egentligen, (koncessiv), ju (koncessiv), fast. 

Kausal: för att (final) eftersom, om (konditional), för (final), kommer att (konsekutiv), 

så (konsekutiv). 

I texten används alla fyra huvudgrupper och nästan alla undergrupper, med undantag för 

två: specificering och omformulering. Hos majoriteten av konnektivbindningarna 

används flera olika konnektiver från en grupp. 

Det är inte ofta konnektiverna används färre än 3 gånger. Om detta sker beror det främst 

på att konnektiven består av fler än ett ord, som till exempel resten av tiden och där 

inne. De konnektiver som används med störst frekvens är och, när, då, men, ju, om och 

så – och mer än dubbelt så ofta som de övriga. Av de mest använda tillhör minst en 

konnektiv varje huvudgrupp. 

 

Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – Huvudkaraktären, hennes bästa vän och andra viktiga 

karaktärer presenteras. 

Drag 2: Problem – Huvudkaraktären och hennes bästa vän vill bli medlemmar i ett 

gäng. 

Drag 3: Problemlösning – De två karaktärerna blir medlemmar i gänget efter att ha 

utfört ett antal uppdrag. 

Drag 4: Problem – Huvudkaraktärens bästa vän blir mer insatt i gänget än 

huvudkaraktären och deras vänskap skadas. 

Drag 5: Hjälp – Huvudkaraktären får en till vän utanför gänget. 

Drag 6: Vändning – Huvudkaraktärens bästa vän tycker inte heller om gänget och de två 

karaktärerna undviker gänget tillsammans. 

Drag 7: Problemlösning – Gänget stängs ned. 

Drag 8: Problem – Huvudkaraktärens bästa vän ska flytta. 

Drag 9: Problemlösning – Huvudkaraktärens bästa vän får bo hos huvudkaraktären tills 

de slutar skolan. 
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Disposition 

Berättelsens händelseförlopp utspelar sig efter en rak kronologi. Händelse efter händelse 

förefaller som de skulle efter ett naturligt tidsskede. Ett antal gånger möter läsaren 

återblickar från innan pågående berättelse inleds, men det är tydligt att det inte går 

utöver att vara en återblick. Läsaren placeras inte in i en scen där hen får uppleva 

händelserna själv, utan det är som att få detaljerna genom ett muntligt samtal. Texten 

följer denna utformning från början till slut. 

 

Teman 

Makrotema: Vänskap 

Mikrotema: Utanförskap, gemenskaper, relationer, att växa upp/bli tonåring, hantera 

svåra situationer 

Explicita/implicita teman: Makrotemat är implicit. Titeln på boken är ”Jag blundar och 

önskar mig något”, vilket inte avslöjar mycket om bokens faktiska tema. I 

kapitelrubrikerna finner läsaren inte heller några ledtrådar då de endast består av siffror, 

utan det är genom läsningen av texten som makrotemat blir tydligt. Ständigt grubblar 

huvudkaraktären över förändringarna i sin vänskap med sin bästa vän. Det är få kapitel 

där detta inte vidrörs eller håller störst fokus. Majoriteten av berättelsens känslomässiga 

stunder är även de relaterade till dåvarande situation i deras vänskap. 

 

Perspektiv 

Det författarperspektiv som används i texten är första-person-perspektiv. 

 

4.8 Extra, Svart löpare hotar vit dam (Nilsson, 2012)  

I åldersgruppen 9-12 skrivs de första fem kapitlen in i LIX, vilket är 2528 ord 

Textens läsbarhetsindex är: 23 

 

Ordklasser 

Textens tre mest använda ord är:  

Konjunktionen och som används 113 gånger, pronomen jag som används 101 gånger 

och pronomen han som används 62 gånger. 

 

Substantiv, egennamn: 4,7 % (119) Exempel: Extra, Mavro, Jesus 

Substantiv, artikel: 1,3 % (35) Exempel: en, ett 

Konkreta substantiv: 7,9 % (201) Exempel: fjäder, skolsköterskan, fotboll 

Abstrakta substantiv: 4,3 % (109) Exempel: tiden, luft, äventyr 

Verb: 19,8 % (502) Exempel: spelade, pratade, såg 

Hjälpverb: 1,8 % (47) Exempel: skulle, började, råkade 

Verbpartiklar: 0,3 % (8) Exempel: (sitta) upp,  

Adjektiv: 7,5 % (190) Exempel: vit, nya 

Pronomen, första person: 5,2 % (132) Exempel: jag, vi 

Pronomen, andra person: 0,7 % (18) Exempel: du, ni 

Pronomen, tredje person: 7,1 % (184) Exempel: han, det, hon 
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Indefinita pronomen: 6,4 % (162) Exempel: några, somliga, nån 

Adverb: 8,5 % (215) Exempel: igen, bara, kanske 

Konjunktioner: 5,6 % (142) Exempel: men, och, eller 

Subjunktioner: 6,6 % (168) Exempel: som, att, om 

Prepositioner: 8,4 % (214) Exempel: i, på, genom 

Interjektion: 1,3 % (35) Exempel: hallå, jo, visst 

Räkneord: 1,8 % (48) Exempel: två, första, tio 

 

Ordbildning 

Sammansatta ord: 

detektivarbete, supersura, sportlovscupen, vuxentrevlig, avfallstunnan 

De sammansatta ord som används är enkla att förstå, och används endast en gång.  

 

Verbalsubstantiv: 

-ing: förstärkning, samlingen, ryckning, löpning, träningen, tackling 

-ning: förstärkning, samlingen, ryckning, löpning, träningen, tackling 

-ende: leende 

-tion: sensation 

 

Tempus: 

Texten är skriven i preteritum.  

Exempel: ”Jag skyndade bort till bänken längst bak, och trängde mig fram.” (s. 11) 

Dock kan textens tempus övergå till pluskvamperfekt när huvudkaraktären tänker 

tillbaka på en tidigare händelse.  

Exempel: ”Men tack vare mig hade allting ordnat sig.” (s. 8) 

 

Statiska verb: 

Majoriteten av verben är statiska. Exempel: nickade, svimma, ligga 

Dynamiska verb: 

Dock finns det även ett stort antal dynamiska verb. Exempel: slog, petade, frågade 

 

Passiv/aktiv form hos verb: 

De passiva verb som förekommer i texten är: ses, hoppas, uttalas, döpas, slåss,  

Majoriteten av verben är aktiva. Passiva verb används endast i dialog och då endast ett 

fåtal gånger.  

 

Ytterligare om lexikonet 

Långa ord:14,32 % – 362 långa ord av totalt 2025 ord. 

Överlånga ord: 0,48 % 

skrivbordslådan (15), sportlovscupen (15), marionettdocka (15), fotbollstjärnor (15), 

skolsköterskan (14) 

Mest använda innehållsord: 

jag (101) han (62) hon (35) Extra (21) Mavro (20) Besnik 17) Jesus (10) Pim-Pim (8) 

skolan (6), klassen (5) 
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Innehållsorden reflekterar de karaktärer som nämns i boken. Det är de som nämns flest 

antal gånger. Dock används även ord som skolan och klassen ett antal gånger. Då en 

stor del av handlingen i början av boken utspelar sig i skolan är detta logiskt.  

 

Fraser  

Den fras som används mest är nominalfras med verbfras.  

Exempel: ”Jag ryckte på axlarna.” (s. 14) 

Det finns även ett stort antal adjektivfraser, nominalfraser och adverbfraser.  

Exempel på adjektivfras: ”Hennes ansikte var kritvitt…” (s. 10) 

Exempel på nominalfras: ”Vår skolsyrra heter Liskulla.” (s. 13) 

Exempel på adverbfras: ”Men jag reste mig igen.” (s. 11) 

 

Satser  

I texten finns ett stort antal meningar med endast huvudsatser. 

Exempel: ”Extra sa ingenting.” (s. 10) 

Det är stor variationen på meningarnas längder, och de längre meningarna binds för det 

mesta samman med men, och eller kommatecken. 

Exempel: ”Somliga trodde nog att vi var ihop, men det spelade ingen roll.” (s. 11) 

Dock finns det även ett stort antal bisatser. Exempel: “Eller så var det den där 

sjukdomen som farfar hade, när man bara ramlar omkull och biter sig i tungan.” (s. 18) 

Andra bisatsinledare är: som, att, så, medan, fastän. 

Det finns dessutom ett stort antal meningar som börjar med en bisats. 

Exempel: ”Fastän vi varit ute allihop och fått massor med frisk luft…” (s. 8) 

Texten är parataktisk. Majoriteten av satserna binds samman med hjälp av och.  

 

Meningar 

Genomsnittliga meningslängden: 8,48 ord.  

I majoriteten av meningarna består fundamentet endast av 1–3 ord:  

”När jag reste mig stod skolsköterskan bakom mig.” (s. 12) 

Fundamentet kan bestå av ett stort antal olika ordklasser, dock är pronomen, egennamn 

samt adverb de vanligaste.  

Majoriteten av meningarna är högertunga, men det finns ett fåtal undantag:  

”Och att han spelade fotboll.” (s. 9) 

 

Referensbindning 

Referent, Huvudkaraktären: jag, Pim-Pim, mig, vi, du, han 

Referent, Extra: ängel, vän, vi, hon, du  

Referent, Mavro: Mauro, kille, ny elev, någon, de, han, du  

 

Det som refereras till mest i denna text är de viktigaste karaktärerna. Huvudkaraktären, 

hans vän Extra, och Mavro som är ny i klassen. Det är dessa karaktärer som är 

återkommande och nämns med mer än bara egennamn och han eller hon.   

 



 

42 

 

Konnektivbindning 

Förekommande konnektiver: 

Additiv: och, eller (alternativ), där (spatial) 

Temporal: när, då,  

Adversativ: men, ändå (koncessiv)  

Kausal: om (konditional) för att (final) 

Samtliga av de fyra huvudgrupperna används i denna text, och även mer än hälften av 

undergrupperna förekommer. Endast två av dessa konnektiver används mindre än fem 

gånger. Och används över hundra gånger, men även när, men, och om används ett stort 

antal gånger, i det här fallet över tjugo. 

 

Textmönster 

Drag 1: Karaktärspresentation – huvudkaraktären presenteras, samt ett antal av hans 

klasskamrater 

Drag 2: Problem – huvudkaraktärens mamma verkar vara sjuk 

Drag 3: Problem – huvudkaraktären inser att något skumt är på gång 

Drag 4: Hjälp – huvudkaraktären får kryptiska meddelanden 

Drag 6: Problemlösning – huvudkaraktärens mamma börjar må bättre 

Drag 7: Vändning – den nya killen i klassen visar sig vara en skurk 

Drag 8: Upptrappning – det blir uppenbart att något måste göras för att stoppa skurken 

Drag 9: Strid – huvudkaraktären slåss mot skurken och vinner 

Drag 10: Avrundning – huvudkaraktärens liv blir lugnare igen  

 

Disposition 

Texten utspelar sig efter en rak kronologi. Händelserna sker i kronologisk ordning och 

det finns varken tillbakablickar eller hopp i tiden. Tidigare händelser nämns endast 

kortfattat av berättaren.  

 

Teman 

Makrotema: Vänskap 

Mikrotema: Familj, övernaturligt 

Explicita/implicita teman: Temat är implicit. Titeln på boken, Extra, Svart löpare hotar 

vit dam, ger inget tecken på vad boken kommer att handla om. Inte heller titlarna på 

kapitlen i boken avslöjar något om handlingen, då de endast består av siffror. Det är 

endast genom läsning som makrotemat blir tydligt. Huvudkaraktären funderar mycket 

på sin vänskap med sin bästa vän, sina klasskamrater, och även den nya killen i klassen. 

Även om det är mycket annat som sker i boken är detta det tydligaste temat. 

 

Perspektiv 

Det författarperspektiv som används i texten är tredje-person-perspektiv 
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5. Diskussion  
Det första vi analyserade i vår undersökning var böckernas läsbarhetsindex. Resultatet 

visar att siffran generellt höjs för varje ålderskategori, dock finns det ett antal undantag. 

Månkan och jag har en hemlighet tillhör en yngre målgrupp, men har ändå samma siffra 

som Vill du se en stjärna. Ett annat undantag är att Mitt lyckliga liv har en högre siffra 

än Jag blundar och önskar mig något, som tillhör en äldre åldersgrupp. Det tredje 

undantaget är det som står ut mest. Bosse och Bella äter upp, som tillhör den yngsta 

åldersgruppen, har den näst högsta siffran av samtliga barnböcker, nämligen 22. Endast 

Extra, Svart löpare hotar vit dam har en högre siffra, men skillnaden är inte stor, då 

denna bok har 23.  

 

Dock är det viktigt att påpeka att endast en del av böckerna i de två äldre 

åldersgrupperna har analyserats. Detta skulle kunna förklara varför Månkan och jag har 

en hemlighet har en lika hög siffra som Vill du se en stjärna, samt varför Mitt lyckliga 

liv har en högre siffra än Jag blundar och önskar mig något. Den bok som är svårare att 

förklara är, som tidigare nämnts, Bosse och Bella äter upp. Den har ett stort antal längre 

ord och meningar, dock är språket trots den höga läsbarhetsindexsiffran fortfarande 

talspråkligt. Det märks att det är riktat till yngre barn, och de ord som är långa och 

överlånga är enkla även för dem att förstå och ta in.  

 

Det finns även ett antal skillnader mellan böckernas olika ordklasser, till exempel när 

det kommer till de ord som har använts mest. Samtliga böcker i de tre äldsta 

åldersgrupperna har ett pronomen i dess topp tre, och alla böcker förutom Dela! har 

även en konjunktion. Dela! står ut och har istället en subjunktion, ett adjektiv och en 

artikel. Detta beror på att karaktärerna i boken beskrivs med hjälp av adjektiv. Dela! är 

dessutom den enda bok som har mer än tio procent interjektioner.  

 

Verb är vanliga i samtliga åtta böcker, ofta på grund av dialog, men även för att de 

analyserade texterna är berättelser där många handlingar utförs. I till exempel Månkan 

och jag har en hemlighet finns det mycket dialog och där förekommer ord som säger 

och frågar ofta. Enligt forskningen om barns språkutveckling (Sallinen, Paqvalén och 

Harju-Luukkainen, 2012) är det substantiv barn lär sig först, medan verben kommer 

senare. Resultatet visar dock att verb är vanligare än substantiv i majoriteten av 

böckerna, och detta är något som framförallt står ut i boken Dela! Det finns 18 procent 

verb, men endast 5,1 procent konkreta substantiv. Även egennamn förekommer endast 

en gång. Det som istället används i boken är adjektiv för att introducera de två 

karaktärerna. Eftersom det är en bok för de allra yngsta hade det förefallit logiskt att 

introducera fler substantiv, men denna bok har valt ett annat alternativ.  

 

Forskningen säger dessutom att barnets språk först och främst är konkret även när hen 

är i sex–sju årsåldern (Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012). Detta är något 

som märks i de böcker som ingår i denna undersökning. Det är först i de äldre 

ålderskategorierna som de abstrakta substantiven växer i antal, detta på grund av att 
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författarna inte behöver vara lika konkreta för att deras målgrupp ska förstå vad det är 

som händer. Dela! har till exempel inga abstrakta substantiv alls. Bosse och Bella äter 

upp har ett fåtal – endast tre stycken vilket innebär 0,3 procent – men majoriteten är 

konkreta, hela 14 %. Antalet abstrakta substantiv blir aldrig större än antalet konkreta i 

någon av böckerna, men däremot minskar skillnaden mellan de två kategorierna. Extra, 

svart löpare hotar vit dam har till exempel 7,9 procent konkreta substantiv, och 4,3 

procent abstrakta substantiv. Skillnaden där är alltså inte lika stor som hos böckerna för 

de yngre barnen. 

 

Något annat som forskningen tar upp är att adjektiv som beskriver hur någon är, som till 

exempel blyg eller modig, börjar dyka upp först när barnet är nio år (Grandelius, 

Lindberg och Lindberg, 2011e). I Dela! används de flesta adjektiv för att beskriva 

karaktärernas utseende, till exempel skär och liten. Även Månkan och jag har en 

hemlighet, som tillhör ålderskategorin tre–sex år, använder sig av adjektiv som till 

större delen beskriver någons utseende, till exempel ful. Några av de äldre böckerna har 

dock börjat fokusera på ord som beskriver hur någon är. Jag blundar och önskar mig 

något, som tillhör den äldsta ålderskategorin, har till exempel använt sig av adjektivet 

cool, ett ord som beskriver hur någon är och som dessutom är mer aktuellt för de äldre 

barnen. Överhuvudtaget märks det att adjektiven går från att vara enkla, som liten, till 

lite mer komplicerade, som lycklig eller cool.  

 

Även användandet av pronomen är något som förändras i böckerna. Forskningen menar 

att barn vid två års ålder kan endast ett fåtal pronomen (Grandelius, Lindberg och 

Lindberg, 2011a), och detta är något som stämmer överens med böckerna som tillhör de 

yngre målgrupperna. I Dela! förekommer endast pronomen i tredje person, och denna 

grupp utgör 6,4 % av ordklasserna. Bosse och Bella äter upp har däremot samtliga typer 

av pronomen i sin text, men de förekommer inte ofta. Första och andra person 

pronomen förekommer endast sju gånger vardera, medan tredje person pronomen 

förekommer femton gånger, vilket i det här fallet motsvarar fyra procent. Pronomen blir 

dock allt vanligare i de äldre åldersgrupperna. I åldersgruppen tre–sex år och framåt 

finns pronomen med bland de tre vanligaste orden. I Extra, svart löpare hotar vit dam är 

det till och med två av tre ord i topp tre som tillhör pronomen.  

 

Enligt forskningen börjar barn förstå andra tempus än presens runt cirka tre års ålder 

(Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012). De böcker vi har undersökt stämmer 

in även på detta påstående. Båda böcker i den yngsta målgruppen, alltså den för noll till 

tre år, använder sig av presens i majoriteten av texten. Även böckerna i nästa 

åldersgrupp (tre–sex år) använder sig av presens, dock är det preteritum som 

förekommer i nästa åldersgrupp. Den bok som avviker från detta mönster är Mitt 

lyckliga liv, som även fast den tillhör den näst äldsta åldersgruppen har valt att använda 

sig av presens. Bara för att barn kan andra tempus än presens betyder det dock inte att 

författarna inte kan återgå till detta.  
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Det finns inga större skillnader när det kommer till statiska och dynamiska verb, 

förutom att böckerna i den äldsta åldersgruppen är de enda som har fler statiska verb än 

dynamiska. Inte heller när det kommer till passiva och aktiva verb finns det några större 

skillnader. Ingen av böckerna har många passiva verb, dock ökar dessa för varje 

åldersgrupp, förutom de två yngsta där det inte finns några alls.  

 

Adverb blir också allt vanligare, och då särskilt tidsbestämda adverb, som till exempel 

nu eller senare. Trots att barn börjar lära sig dessa redan när de är tre år är det inte 

förrän i de senare åldersgrupperna som adverb förekommer allt oftare. Även antalet 

sammansättningar ökar i och med att åldern på målgruppen ökar. De två böckerna i den 

yngsta målgruppen har inga alls, sedan ökar siffran gradvis. Verbalsubstantiv är inte 

vanliga. De två yngsta åldersgrupperna saknar dessa helt, medan siffrans höjs för de 

äldre.  

 

Antalet långa ord blir också allt större, men även här finns det undantag. Återigen har 

Bosse och Bella äter upp en hög siffra, denna gång den högsta. Hela 15,34 % av bokens 

ord är långa. Återigen är det viktigt att poängtera att endast en del av böckerna i de två 

äldre åldersgrupperna har analyserats. Detta förklarar dock varför bokens 

läsbarhetsindex är så pass högt. Sett till procent har den även ett stort antal överlånga 

ord, men detta beror på textens korta längd. Endast tre ord är överlånga, vilket är mindre 

än vad tre av de andra böckerna har. När det kommer till innehållsorden syns inga större 

skillnader, förutom att de yngre böckerna fokuserar på till exempel verb och substantiv, 

medan de äldre böckerna fokuserar på pronomen.  

 

De fraser som finns i böckerna visar inte heller några större skillnader. Nästan alla 

böcker har nominalfras och verbfras som de vanligaste fraserna. Undantaget är Dela! 

som endast har verbfras som den allra vanligaste. Den skillnaden som dock går att 

urskilja är att fraserna blir mer komplicerade i och med att åldern på målgruppen höjs. 

Dela! har till exempel ett antal nominalfraser och adjektivfraser, medan Nilla och jag, 

som tillhör en äldre åldersgrupp, även har ett antal subjunktionsfraser i sin text. 

Böckerna som tillhör de äldre åldersgrupperna har dessutom ett antal infinitivfraser, 

något som de yngre inte har.  

 

Även när det kommer till satser förekommer inga större skillnader. Huvudsatser som 

står för sig själva är vanliga i samtliga böcker. De yngre har kortare meningar och därför 

färre bisatser, men även de äldre böckerna, som till exempel Extra, Svart löpare hotar 

vit dam har stor variation på meningslängd, och vissa är mycket korta och har därför 

ingen bisats. Att antalet bisatser ökar i och med målgruppen kan dock konstateras om 

man ser till bisatsinledarna. Dela! har till exempel endast en bisatsinledare, medan Jag 

blundar och önskar mig något har mer än tio olika. Detta stämmer överens med vad 

forskningen säger om bindeord, och att barn börjar förstå och använda bindeord först 

när de är cirka fyra år gamla (Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012). 

Konjunktioner blir också allt vanligare i de olika åldersgrupperna, och böckerna som 

tillhör de äldre målgrupperna har en stor del konjunktioner i sina texter. Dela! som 
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tillhör den yngsta kategorin har däremot inga konjunktioner alls, medan Nilla och jag 

som tillhör ålderskategorin tre–sex år har hela 5,7 % konjunktioner.  

 

Något annat som skiljer böckerna åt är huruvida de är parataktiska eller hypotaktiska. 

Endast två av böckerna som använts för denna undersökning är hypotaktiska: Dela! och 

Nilla och jag. Dela! har få långa meningar, och behöver därför ej använda vare sig och 

eller kommatecken. Som är den enda bisatsinledaren som används i texten.  

 

Barnen börjar enligt forskningen att använda sig av bisatser först vid sex till sju års 

ålder (Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 2012). Dock förekommer bisatser i 

samtliga böcker, även i dem som är riktade till yngre åldersgrupper. Istället för att hålla 

sig på exakt samma nivå som barnet själv tillhör kan författaren genom att hålla sig till 

ett språk som kanske inte är särskilt lätt för läsarna försöka utmana dem för att få dem 

att lära sig nya begrepp och sätt att bilda meningar. Genom att till exempel använda sig 

av många bisatser ger författaren barnet ett exempel på hur man kan använda dem. 

Dessutom visar det sig återigen att bisatserna generellt blir fler och fler ju äldre 

målgruppen blir. Varken Dela! eller Bosse och Bella äter upp har många bisatser, och 

inte heller böckerna i nästa ålderskategori. Språket är fortfarande enkelt. Det är först i 

ålderskategorin sex till nio år som bisatserna blir allt fler, dock är det viktigt att påpeka 

att även böckerna i den äldsta kategorin – Extra, svart löpare hotar vit dam och Jag 

blundar och önskar mig något – har ett varierat språk, och det finns fortfarande ett stort 

antal kortare meningar utan bisats.  

 

Gällande den genomsnittliga meningslängden kan man se en tydlig ökning från 3,55 ord 

i noll–tre års Dela! till 9,02 ord i nio–tolv års Jag blundar och önskar mig något. 

Undantag här är Bosse och Bella äter upp, som har ungefär lika många ord i meningarna 

som tre-sex årsgruppen, och Mitt lyckliga liv, som har ett antal som matchar den äldsta 

ålderskategorin. I den sistnämnda är det dock inte stor skillnad mellan sex–nio år och 

nio–tolv år då de alla håller sig inom ungefär sju–nio ord i genomsnittlig meningslängd 

(två av dem runt 8,5). En liknande ökning förekommer i antalet ord i fundamentet och 

antalet ordklasser som fundamentet består av. Även om majoriteten av texterna har 

fundament bestående av ca ett–tre ord finns det betydligt fler med längre fundament i de 

äldre åldersgrupperna än i de yngre. Detta förefaller logiskt då längre fundament skapar 

mer invecklade och svårförståeliga meningar. 

 

I forskningen om barns språkutveckling kan meningar för tre år och nedåt gå från att 

bestå av ett ord till att innehålla sex ord (Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 

2012). Detta stämmer överens med utformningen av Dela! medan Bosse och Bella äter 

upp är något komplex för sin åldersgrupp med 6,84 ord. Vid fem års ålder ökar antalet 

ord som kan användas i en mening till sex–tio ord. Därefter ökar ordförrådet, vilket 

leder till större variation i meningarna (Sallinen, Paqvalén och Harju-Luukkainen, 

2012). De undersökta barnböckerna från tre till tolv år har alla en meningslängd som 

överensstämmer med denna forskning. 

 



 

47 

 

Vidare är samtliga texter högertunga och förekomsten av vänstertunga meningar har en 

del variation. Exempelvis har Vill ni se en stjärna? och Extra, Svart löpare hotar vit 

dam, som tillhör de två äldsta ålderskategorierna, ett lägre antal vänstertunga meningar 

medan Dela! har nästan lika många vänstertunga som högertunga. Detta är en 

konsekvens av de korta meningarna i Dela! i kombination med att fundamentet kan 

bestå av en karaktärsbeskrivning innan det finita verbet avslutar meningen. Trots detta 

kan man urskilja en ökning av antalet vänstertunga meningar i takt med böckernas 

åldersökning. Att majoriteten alltid är högertunga är förståeligt då detta är det alternativ 

som är minst komplicerat för förståelsen av texten.  

 

I referensbindningarna finns inga större skillnader som kan relateras till ålderskategorin. 

Gemensamt för alla böckerna är att de viktigaste referenterna är karaktärer. Om övriga 

referenter finns har dessa relation till makrotemat, viktiga händelser eller platser. Om 

inga övriga referenter finns betyder det att störst fokus lagts på karaktärerna och att 

information utöver det inte har tillräcklig betydelse eller refereras till på mer än ett sätt. 

Den enda nämnvärda skillnaden mellan åldrarna är att det används fler benämningar i 

de två äldre åldersgrupperna. 

 

Hos den andra typen av textbindning, konnektivbindning, förekommer en tydlig ökning 

av konnektiver när den avsedda åldern för böckerna höjs. Det går från att inte ha använt 

några alls i den ena av noll-tre årsböckerna till att nästan alla huvud- och undergrupper 

används i nio-tolv årsgruppen.  

 

I alla böckerna, med undantag av Dela!, finns minst en konnektiv från varje 

huvudgrupp, det är därefter antalet undergrupper som ökar i frekvens i takt med 

åldersökningen, dock är det ingen av böckerna som innehåller alla grupper. Förutom en 

höjning i antalet grupper ökar även antalet olika konnektiver som förekommer inom 

varje huvud- och undergrupp. Medan det i de yngre åldrarna ofta finns endast en eller 

två, finns det så många som tio i den ena av nio-tolv årsböckerna, dock är normen här 

fyra–fem. I de äldre ålderskategorierna används konnektiverna oftare och med mer 

variation. 

 

För båda typerna av textbindning följer ökningen i ord och variation den 

språkutveckling som enligt forskningen sker i barns ordförråd med åldern. Förståelsen 

för ord och mängden text som barnet kan hantera växer på liknande nivå i barnböckerna 

som i språkutvecklingen. 

 

I böckernas textmönster är antalet drag i de två yngsta åldrarna jämna, 4–6 i den yngsta 

kategorin och 4–4 i den näst yngsta. Undantaget är Bosse & Bella äter upp som skulle 

placera sig bättre i sex–nio årsgruppen. Det höga antalet drag är en konsekvens av 

karaktärernas svårighet att lösa berättelsens problem, vilket leder till att flera metoder 

används. I de två böckerna avsedda för äldre åldrar ökar antalet drag för varje 

åldersgrupp, 6–7 i den näst äldsta och 9–10 i den för de allra äldsta. Det finns flera 

liknande drag hos alla böckerna. De börjar alla med en karaktärspresentation, tidigt 
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introduceras problemet och (om alls) syftet, efter det kan det variera hur problemet blir 

löst, om problemet alls blir löst. Om problemlösning inte finns förekommer en vändning 

eller någon form av hjälp innan avrundningen. Gemensamt för alla böckerna är att de 

slutar lyckligt med positivt eftertryck. 

 

Samtliga böcker avslutas antingen direkt med problemlösningen eller med en 

avrundning där händelseförloppet trappar av. Utöver användningen av flest drag har 

båda böckerna i nio-tolv årskategorin minst två problem. Extra är även den enda av 

böckerna som har en upptrappning. 

 

Det högre antalet drag i de äldre åldersgrupperna tyder på att handlingen blivit mer 

invecklad än tidigare. Då barns förmåga att reflektera och förstå logiska sammanhang 

ökar med åldern kan de även lättare förstå vändningar i berättelsen och sidospår i 

handlingen som troligen skulle ha förvirrat den avsedda läsaren i de yngre åldrarna. 

 

Den vanligaste använda kronologin hos barnböckerna är den raka. Även de texter som 

använder sig övergripande av en annan typ av disposition har långa partier med rak 

kronologi. De två undantagen från rak kronologi (en inom tre–sex år och en inom sex–

nio år) använder dessa dispositioner som verktyg för att återberätta eller ge 

beskrivningar som har betydelse för förståelsen av karaktärernas åsikter och reaktioner i 

nuet. Enligt Piagets (Aroseus, 2013) utvecklingsteori har barn före sju års ålder svårt att 

förstå händelser och resonemang som inte sker efter en rak kronologi. Det är därför 

logiskt att majoriteten av texterna utspelar sig efter en rak komposition. Boken Nilla och 

jag inom tre–sexårsgruppen som använder mer än endast rak kronologi kan därefter 

diskuteras huruvida den är komplex för sin avsedda åldersgrupp. Då berättelsens 

händelseförlopp hoppar mellan olika, korta scenarion i preteritum med syftet att 

beskriva en relation förhåller den sig trots kompositionen lättförståelig fram till att den 

raka kronologin tillämpas. 

 

Vidare finns skillnader mellan åldersgrupperna i hur långt tidsförloppet är i böckerna. Ju 

yngre åldersgrupp boken är avsedd för desto troligare är det att berättelsen utspelar sig 

under en kort tidsperiod. Båda i noll–treårsgruppen sker under minuter eller timmar. 

Detsamma gäller för en av böckerna i tre-sex årsgruppen. Efter det pågår 

händelseförloppet i dagar, veckor eller månader, dock nämns det aldrig exakt hur lång 

tid som passerar. I den äldsta åldersgruppen är det ändå tydligt att berättelsen utspelar 

sig under en längre tidsperiod än de övriga.  

 

Enligt forskningen om barns språkutveckling har barn under tre års ålder en vag 

förståelse för tid. Först vid tre års ålder ökar tidsuppfattningen utöver nuet, dock förstår 

barnet fortfarande inte hur lång tid som passerar (Sallinen, Paqvalén och Harju-

Luukkainen, 2012). Att de barnböcker som inriktar sig på den yngre åldersgruppen, 

samt den ena i tre-sex årsgruppen, består av korta händelseförlopp utan tidshopp 

överensstämmer alltså med språkutvecklingen. Förståelsen för tid ökar därefter i takt 

med åldersökningen tills barnet når full förståelse vid sex–sju års ålder. 



 

49 

 

 

Inom alla böckerna är makrotemat ett abstrakt koncept, dock vardagliga sådana, som 

vänskap och lycka. I den yngsta åldersgruppen är makroämnet lättare än i de äldre och 

rör situationer som barn behöver hjälp att lära sig, som att dela med sig. I takt med att 

den avsedda åldern ökar förekommer fler mikroteman, samtidigt som dessa behandlar 

allt mer komplexa ämnen. Ofta är dessa separationer, då främst flytt, och komplicerade 

relationer. Barn börjar uppleva oro för separationer runt sex–sju års ålder (Grandelius, 

Lindberg och Lindberg, 2011d), dock behandlas detta ämne tidigare än så i 

barnböckerna. En förklaring till detta är troligen att detta är ämnen barn behöver lära sig 

hantera tidigt då det är situationer de sannolikt kommer uppleva. Detsamma gäller 

djupare ämnen som sjukdom och död. 

 

I den äldsta åldersgruppen involverar handlingen fler händelser utanför makrotemat, 

fokuset är inte lika rakt på syftet som tidigare. I valet av ämnen som behandlas i 

böckerna, som grupptryck, utanförskap, att passa in, alkohol och smink, ser denna 

åldersgrupp annorlunda ut i jämförelse med de yngre. Att den avsedda läsaren ska 

inleda en ny fas i livet, tonåren, är tydligt. Det är även först i denna ålder som koncept 

som kärlek behandlas. Samtliga aspekter som endast gäller denna åldersgrupp 

överensstämmer med forskningen om barns språkutveckling. Utseende, vuxnare 

intressen och acceptans i sociala sammanhang är viktigt för barn i denna ålder 

(Grandelius, Lindberg och Lindberg, 2011f). Här har även förståelse för abstrakta 

begrepp utvecklats. Det logiska tänkandet är utvecklat och barnet har lättare att följa 

berättelser och avstick i handlingen. 

 

Det kan variera huruvida makrotemat är explicit eller implicit. De två böckerna i den 

yngsta åldersgruppen är explicita medan de två i den äldsta åldersgruppen är implicita. 

Av de fyra böckerna emellan är endast en explicit: Mitt lyckliga liv. Trots att en så stor 

del av dessa böcker är implicita finns det tydliga ledtrådar i framsidans visuella del 

och/eller i titeln, exempelvis heter en av böckerna i tre–sex årskategorin Nilla och jag 

medan framsidan består av bilder på två karaktärer. Makrotemat vänskap blir då något 

underförstått, trots att det är implicit. Det är endast de två böckerna i den äldsta 

ålderskategorin som saknar den här typen av ledtrådar. Chansen att makrotemat är 

implicit är av denna orsak större desto äldre åldersgrupp boken är avsedd för. Detta 

stämmer överens med teorier om barns förståelse inom språkutvecklingen. Vid yngre 

åldrar har barn svårare att förstå logiska sammanhang. Det krävs därför övertydlighet 

för att yngre barn ska kunna tillämpa böcker och deras lärdomar (Sallinen, Paqvalén och 

Harju-Luukkainen, 2012). När barnet blir äldre försvinner detta och tänkandet blir mer 

systematiskt och hen kan urskilja ledtrådar i vad som är viktigt och bör läggas fokus på 

för att förstå handling och syften (Aroseus, 2013).  

 

I böckernas perspektiv finns stora skillnader. De två böckerna i noll-tre årsgruppen 

använder sig båda av en allvetande berättare, medan tre-sex årsgruppen använder första-

person-perspektiv och de två äldsta ålderskategorierna antingen har ett första- eller 

tredje-person-perspektiv. I forskningen om barns språkutveckling framkommer det att 
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barn i den yngsta åldersgruppen inte förstår andra perspektiv än sitt eget (Aroseus, 

2013). Det är därför intressant att båda böckerna i noll-tre årsgruppen använder ett 

perspektiv där alla inblandade karaktärers tankar och uppfattningar ges lika mycket 

fokus, vilket står i kontrast till forskningen. Övriga böcker stämmer dock överens med 

den språkliga utvecklingen. 

 

Vidare finns ett antal visuella skillnader. Illustrationer täcker majoriteten av sidorna i 

noll–tre och tre–sex års grupperna. Mängden illustrationer minskar därefter i takt med 

att åldersgruppen höjs, tills de helt försvinner i nio–tolv årsgruppen. Detta stämmer 

överens med det forskningen uppger om hur första minskningen av illustrationer sker 

vid fem års ålder, för att sedan sänkas ytterligare vid åtta års ålder (Westerlund, 2009). I 

de yngre åldrarna krävs illustrationer för att fånga barns uppmärksamhet, då 

läsprocessen genomförs av föräldrarna och inte barnet. I samma takt som 

illustrationerna minskar ökar mängden text och antalet sidor, detta då barn i de äldre 

åldrarna lägger mer fokus på texten än tidigare. Endast i de två äldsta ålderskategorierna 

finns kapitel och sidnummer.  

 

5.1 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att studera likheter och skillnader mellan åtta barnböcker 

från fyra olika åldersgrupper. Frågeställningen berörde huruvida dessa böcker stämde 

överens med den forskning som finns om barns språkutveckling. Samtliga böcker 

undersöktes med hjälp av analyser med fokus på den textuella och ideationella 

strukturen. Även LIX användes för att analysera texternas svårighetsgrader. Resultatet 

visar som förväntat att böckerna ser olika ut. Böckerna med en äldre målgrupp befinner 

sig generellt på en högre nivå än böckerna med en yngre målgrupp. Detta visar att det 

mesta stämde överens med den forskning som finns. Dock finns det undantag. Till 

exempel förekommer bisatser tidigare i barnböckerna än barn, enligt forskningen, kan ta 

till sig av dem, och verb börjar användas tidigare än forskningen anser att barn kan 

använda sig av dem.  

 

Dessa exempel, gemensamt med övriga undantag, förekommer i tidigare ålder i 

barnböckerna än forskningen bedömer barns språkliga kunskaper. Böckerna följer här 

inte samma mönster som det i barns språkliga utveckling. I de delar där böckerna skiljer 

sig från språkutvecklingen är texterna alltså komplexa för de avsedda barnens ålder. 

Möjligtvis beror författarens val av högre svårighet på att denne vill utmana barnen med 

syfte att lära, och stimulera deras utveckling. 

Enligt Skolverkets (Westlund, 2016) tips för läsutvecklingen i den tidiga 

undervisningen bör enklare texter läsas av elever som ännu inte knäckt den 

skriftspråkliga koden, medan texter som ligger på en något högre nivå än barnens 

läsnivå kan diskuteras muntligt för att den kognitiva tankeförmågan hos eleverna ska 

utvecklas. I de undersökta barnböckerna är det dock främst böcker avsedda för de yngre 

åldersgrupperna som ligger på en något högre nivå än barnens förmåga antas befinna sig 
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på enligt forskningen. Detta kan bero på att det i denna ålder är föräldern som läser 

böckerna för barnet. 

Till slut vill vi återigen påpeka att denna undersökning har berört endast åtta av de 

tusentals barnböcker som finns. För vidare forskning föreslår vi en större studie där fler 

böcker berörs och analyseras. Detta skulle ge ett mer övergripande resultat.  
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