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Sammandrag 

 

Att texter är anpassade till sin målgrupp är viktigt, särskilt i en tid då läsfärdigheterna 

hos barn och ungdomar sjunker. Är texterna för svåra tappar läsaren suget att vilja 

fortsätta, och är de för lätta blir de ointressanta. Det viktigaste medlet för att få barn att 

vilja läsa, och kanske framförallt att vilja lära sig läsa, är att väcka nyfikenhet och 

glädje. Serietidningar är ett medium som blandar text och bild på ett sätt som gör det 

lättare för läsaren att avkoda vad som händer.  

 

Bamsetidningens målgrupp är barn i åldrarna 4 – 8 år, och den här undersökningens 

syfte är att ta reda på hur välanpassat språket i Bamsetidningen är i förhållande till den 

del av målgruppen som går i skolan och just börjat läsa självständigt. Resultatet visar att 

språket i Bamsetidningen överlag är välanpassat till barn i lågstadiet, och att mycket få 

element i texten är svårare än skönlitterära böcker riktade mot samma målgrupp. Men 

tack vare bildernas sätt att interagera med texten blir den lättare att avkoda för ovana 

läsare. Med denna undersökning som stöd finns det goda möjligheter att använda 

Bamsetidningen som en resurs inom läsinlärning i skolan. 

 

Nyckelord: läsbarhet, lättläst, serier, serietidningar, bamse, undervisning, språk 
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1 Inledning 

En av de viktigaste förutsättningarna för att barn ska kunna utveckla sin läsförmåga är 

att de erbjuds texter som är anpassade till deras kompetens. Texten får alltså inte vara 

för svår. Barn som just lärt sig läsa själva behöver lättläst material för att kunna 

utveckla sin förmåga att avkoda texter och för att överhuvudtaget uppfatta läsning som 

en nöjsam aktivitet. Det finns mycket forskning som tar upp läsbarheten i skolböcker 

och skönlitterära texter riktade mot barn, men en läsresurs som tycks förbises är 

serietidningar. I Sverige är det serietidningen Bamse som är populärast hos barn i 

förskolan och upp till lågstadiet. Enligt Bamses egen hemsida är tidningen riktad mot 

barn i åldrarna 4 till 8 år. Det betyder att målgruppen delvis består av barn som inte ens 

har lärt sig läsa än, men detta är inte något problem så länge barnet har någon som kan 

läsa tidningen högt för dem. Men hur blir det när barnet börjar läsa självständigt? Kan 

barnet överhuvudtaget avkoda texten utan hjälp av någon som läser högt och förklarar 

ord och meningar? När berättelserna är riktade mot en specifik målgrupp, bör inte texten 

också vara det? 

 

För att barn ska utveckla sin läsförmåga krävs det att de läser mycket och ofta. Det finns 

flera kriterier en text bör följa för att uppnå detta. I Reichenberg & Lundberg (2008) 

beskrivs det bland annat hur viktigt det är att texterna ska väcka barnets nyfikenhet och 

glädje. Det spelar ingen roll om det är bilderböcker, serietidningar eller Pokemonkort. 

Huvudsaken är att barnet vill läsa. Och just därför är det viktigt att barn erbjudas media 

som är anpassade till deras läskompetens. Om en text är för svår så är risken stor att 

barnet ger upp och får en negativ inställning till läsning. I den här undersökningen är det 

just Bamsetidningens läsbarhet som är i fokus, och på vilka sätt den uppfyller 

kriterierna för vad som är lättläst. Eller om den inte gör det. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här undersökningen är att kontrollera att läsbarheten i Bamsetidningen 

är anpassad till den målgrupp den riktar sig mot. Ett problem inom läsinlärningen är att 

barn ger upp om de ställs inför texter som är för svåra, vilket leder till att deras chanser 

att bli bättre läsare minskar (Reichenberg & Lundberg, 2008). Att en serietidning som är 

riktad till barn i förskolan och lågstadiet bör vara lättläst kan te sig som en självklarhet, 

men faktum är att det inte finns någon forskning som kan bekräfta att så är fallet med 
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Bamsetidningen. Utan någon form av vetenskaplig grund så är ett påstående inget mer 

än en åsikt, och som citatet i titeln på denna uppsats visar så finns det anledning att 

granska ämnet i fråga. Vi vill därför med den här undersökningen bekräfta att texten i 

Bamsetidningen är välanpassad till sin målgrupp och att den kan ses som en resurs i 

barns läsinlärning lika mycket som de skönlitterära texter som är riktade mot samma 

målgrupp.  

 

Utifrån detta har vi valt två frågeställningar som det är menat att undersökningen ska 

besvara. 

 

 Hur är läsbarheten i de olika elementen i Bamsetidningen i förhållande till 

målgruppen? 

 Har Bamsetidningen förutsättningar att kunna användas som en resurs 

inom läsinlärning i skolundervisningen? 

  

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till den äldre delen av målgruppen, nämligen 

barn i åldrarna 7 – 8 år. Detta är för att vi vill undersöka hur läsbarheten i 

Bamsetidningen är i förhållande till en läsare som går i skolan och kan läsa texten 

självständigt utan hjälp. 
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2 Teoretisk bakgrund  

Lättlästa texter är en förutsättning för att ovana läsare ska kunna utveckla sin läs- och 

skrivkompetens. Att kunna läsa och förstå olika texter är en fundamental egenskap i 

dagens samhälle, och utan den kunskapen riskerar individen att hamna utanför både 

politiska processer och sociala. Reichenberg och Lundberg (2008) beskriver det som att 

man inte kan hålla sig orienterade i den värld vi lever i, missar möjligheter och klarar 

inte jobb eller vidareutbildning. De menar att det är väsentligt att utsatta grupper, som 

barn, bör ha tillgång till lättlästa texter.  

 

2.1 Lättläst i skolan 

Det är viktigt med lättlästa texter, men att göra dem för lätta är inte enbart en fördel. 

Åtminstone inte läsmaterial riktade mot lågstadieelever. Främmande eller långa ord till 

exempel kan göra en text svårare att läsa, men att ge ovana läsare texter med enbart ord 

som de redan känner till skulle inte gagna dem i längden (Reichenberg, 2014). Sådant 

läsmaterial skulle varken öka läsarens ordförråd eller ge någon stimulerande utmaning. 

Inom skolundervisningen förespråkar man en lagom portion utmaning i texterna där 

barnet kan läsa 90-95% av orden utan hjälp. Enklare texter räknas till den självständiga 

läsningens nivå, och svårare till frustrationsnivå (Reichenberg & Lundberg 2008).  Det 

är en balansgång där för lättlästa texter riskerar att bli tråkiga medan för svåra texter kan 

få barnet att tappa lusten för att läsa istället 

 

Målet är att eleven ska gå från det grammatiska läsandet och skrivandet, där eleven 

ljudar fram orden och avkodar texten lite i taget, till det effektiva läsandet och 

skrivandet där eleven avkodar texten snabbt och smidigt utan att tänka på det (Liberg, 

1993). I årskurs 1 och 2 består läsböckerna ofta av sagor med illustrationer som 

uppmuntrar barns fantasi. För barn i lågstadieåldern är denna form av läsmaterial 

uppskattad, där texten innehåller mycket dialog, spänning och huvudpersonerna tänker 

högt. Men på senare tid så har elever i de tidiga årskurserna även fått arbeta med ”eget 

arbete”, vilket bland annat innebär att eleven ”forskar” om ett specifikt ämne. Den här 

typen av skolarbete ställer stora krav på barnet, då de flesta eleverna i de tidiga 

årskurserna inte har hunnit lära sig avkoda ord ordentligt än. Detta kan leda till att 

eleven får en passiv inställning till läsning och blir en svag läsare (Reichenberg, 2012). 
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2.2 Vad är lättläst? 

Hur gör man en text lättare att läsa? En vanlig missuppfattning är att korta meningar 

utan bisatser är mer lättlästa, men forskning visar att texter behöver växlande långa och 

korta meningar för att få en rytm. En text utan rytm blir tyngre att läsa (Reichenberg, 

2014). På hemsidan lattlast.se listas sex stycken riktlinjer som en lättläst text bör följa:  

 

- Utgå från läsaren - anpassa texten till vilken typ av läsare den vänder sig till! 

- Tydlig röd tråd - texten ska ta tag i läsaren direkt 

- Vardagliga ord och korta rader (inte alltid korta meningar). 

- Genomtänkt layout - text och bild ska samspela 

- Luftig formgivning, den text som läsare möter skall inte vara avskräckande 

- Tydligt sammanhang, läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper 

(Lättläst, 2015) 

 

En vanlig metod för att räkna ut huruvida en text är lättläst eller inte är att använda 

läsbarhetsindex (se avsnitt 2.4). Läsbarhetsformler kan vara till viss hjälp för att avgöra 

svårighetsgraden på en text, men då de flesta formler baserar sina resultat på ordlängd 

och meningslängd bör metoden snarare ses som en fingervisning och inte ett definitivt 

svar. Det är en mängd faktorer som spelar roll för att göra en text lättare att läsa, bland 

annat textens längd, typografin, vilka begrepp som används och hur välbekanta de är, 

hur unika orden är, hur intressant innehållet är, men även hur mycket illustrationerna 

bidrar till läsförståelsen (Reichenberg & Lundberg, 2008). 

 

2.3 Serietidningar 

Definitionen av en serietidning har beskrivits av serieteoretikern Scott McCloud (1995) 

som en uttrycksform som består av sidoställda, föreställande, och har andra bilder i 

avsiktlig sekvens vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla ett 

estetiskt gensvar hos betraktaren. Serietidningar har tidigare varit ett omdiskuterat 

medium och kritiserats av så väl bibliotekarier som politiker. Under mitten av 50-talet 

blossade en debatt upp om huruvida serietidningar kunde vara rent utav skadliga, och 

det lättlästa språket ansågs hämma barnens förmåga att läsa traditionella böcker 

(Magnusson, 2005).  
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Fredrik Strömberg, serieforskare och ordförande på Seriefrämjandet, beskriver däremot 

serietidningar som ett ”outnyttjat pedagogiskt läromedel” i en tid där läsfärdigheterna 

bland svenska barn och ungdomar sjunker (Strömberg, 2015). Även den norske 

barnpedagogik-forskaren Tordis Ørjasæter nämnde under SABs årsmöte 1971 att serier 

skulle kunna användas som ett medel för att få lässvaga barn att bli bättre läsare 

(Ørjasæter, 1971) 

 

Som tidigare nämnts så är bilder tillsammans med mycket dialog ett återkommande 

element i de litterära verk som barn i årskurs 1 till 2 möter i skolan, och forskning visar 

att elever förstår en text bättre om det finns en bild med som förklarar textens innehåll. I 

synnerhet okända begrepp i faktatexter (Reichenberg, 2014). När text och bild 

interagerar med varandra, som till exempel i serietidningar, kan även svaga läsare 

utnyttja informationen och ta del av materialet. En amerikansk studie stödjer detta (Ujiie 

& Kraschen, 1996) och hävdar att bilderna i serietidningar gör språket situationsbundet 

och på detta sätt gör det lättare att ta till sig svåra ord. 

 

2.4 LIX bakgrund 

Läsbarhetsindex (förkortat LIX) är en läsbarhetsformel utvecklad av 

pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson för att räkna ut hur avancerad en text är i 

snitt. Metoden går ut på att antalet ord i texten (O) divideras med antalet meningar i 

texten (M) för att få fram den genomsnittliga meningslängden. Antalet långa ord (L), 

alltså ord på minst 7 bokstäver, multipliceras sedan med 100 och divideras med antalet 

ord (O). De två resultaten läggs sedan samman. Den matematiska formeln kan skrivas 

så här: 

 

 

 

 

 

 

En text med ett högt LIX-värde anses vara mer avancerad och svårare att läsa än en text 

med lågt LIX-värde. Bamsetidningen, som är riktad till åldrarna 4 – 8, bör ha ett värde 

på under 30, då detta är värdet på lättlästa texter och barnböcker. Ett värde på 30 till 40 
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räknas som skönlitteratur och populärtidningar, vilket kan vara för avancerat för den 

tilltänkta målgruppen.  

 

2.5 Lättlästkriterier bakgrund 

I Reichenberg och Lundberg (2008) beskrivs tio olika egenskaper som de anser att de 

allra flesta lättlästa texter har. Dessa kommer att användas som kriterier i denna 

undersökning och refereras till som det.  

 

Det första kriteriet säger att lättlästa texter är ”inte särskilt långa”. Men då detta 

framförallt syftar på större mängder text som kan återfinnas i ungdomsböcker, 

faktatexter, eller skolböcker så är den här punkten inte relevant för denna undersökning 

och kommer därför inte användas i analysen. 

 

En lättläst text bör även ha ett personligt tilltal. För att en text ska få ett personligt tilltal 

krävs det att den har en tydlig författarröst. Detta kan den uppnå antingen genom att till 

exempel tala direkt till läsaren eller genom att använda ett muntligare språk. Ett 

muntligt språk bör undvika satsförkortningar och gärna använda inslag av dialog. 

 

Lättlästa texter behöver en rytm, vilket betyder att texten ska ha växlande långa och 

korta meningar, samt omväxlande korta och långa ord. Det finns ingen mall för vad som 

räknas som en kort respektive lång mening, men det går att analysera en text efter 

huruvida den innehåller meningar av varierande längd eller inte. 

 

Ord som får meningar att hänga ihop kallas för satskonnektorer, och dessa ska användas 

i lättlästa texter. Meningar blir inte nödvändigtvis lättare att läsa om de är korta, och kan 

tvärtom bli hackiga om texten enbart består av korta meningar. Men genom att använda 

satskonnektorer som för att, och, eftersom, därför att, binder man samman den första 

meningen i texten med den andra, och det blir lättare att läsa. 

 

Långa substantiv, alltså substantiv på mer än sex bokstäver, bör undvikas. Om inte så 

blir texten ansträngande för en läsare och kräver mycket mer tankearbetare för att hen 

överhuvudtaget ska förstå den, i synnerhet om den innehåller långa, abstrakta 

substantiv.  
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Främmande ord innebär ord som inte används frekvent i texten och vars innebörd inte 

förklaras för läsaren. Dessa ord bör undvikas då det sänker läsarens möjlighet att avkoda 

texten själv. 

 

Att läsaren förstår orsakssambanden i det hen läser är viktigt för att kunna ta till sig 

innehållet i texten. Läsaren måste få veta varför en händelse leder till en annan. 

 

När det kommer till lättlästhet så är aktiv form att föredra, då passiv form får subjekten 

att framstå som vaga och obestämda. Aktiv form av till exempel verb hjälper till att ge 

texten muntlighet, vilket gör texten lättare för en otränad läsare att läsa. 

 

Abstrakta begrepp kan göra en text mycket informationstät för en ovan läsare, i 

synnerhet om texten innehåller måna, långa abstrakta substantiv. Ett exempel på ett 

abstrakt begrepp är en undersökning, som kan vara för svårt för en ung läsare att förstå. 

 

Slutligen så bör en lättläst text innehålla praktiska exempel för att läsaren lättare ska 

kunna ta till sig informationen i texten, bland annat genom att använda begrepp som 

”exempelvis”. 
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3 Metod och material 

Detta avsnitt kommer gå in på vilka metoder som har nyttjats för att besvara 

frågeställningarna i avsnitt 1.1, samt vilket material som har använts för att uppnå det 

målet. Avsnitt 3.1 berättar vilka Bamsetidningar och skönlitterära verk som har valts i 

undersökningen och varför. I avsnitt 3.2 beskrivs hur LIX har använts för att undersöka 

materialets läsbarhetsindex, samt hur Reichenberg & Lundbergs (2008) listade 

egenskaper för lättlästa texter har använts som lättlästkriterier i en analysmetod. 

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Bamsetidningen 

Materialet som har undersökts är serietidningen Bamse som beskrivs som ”[…] en rolig 

och lärorik tidning som passar både pojkar och flickor. Tidningen både roar och 

underhåller samtidigt som den förklarar svåra saker på ett enkelt sätt” (Egmont, 2015). 

Sju stycken tidningar valdes ut, nämligen nummer 1, 3, 8, 11, 12, 16 och 17/18. Alla 

tidningar är på 36 sidor, utom nummer 17/18 som är ett dubbelnummer och ligger på 68 

sidor. Samtliga tidningar är hämtade från år 2014, detta för att materialet skulle vara så 

uppdaterat som möjligt. Ur tidningarna har sedan tre stycken element valts ut för att 

analyseras för sig. Elementen är äventyren (det vill säga serier med dialog och 

berättande text), inslaget Bamses skola, samt alla Skalmans repliker från dessa 

tidningar. Valet av dessa element gjordes därför att äventyren tar upp majoriteten av 

tidningens innehåll, Bamses skola tar upp ämnen och begrepp som kan tolkas som 

svårförståeliga, och karaktären Skalman har ett säreget språk som bör undersökas 

närmare. 

 

3.1.2 Skönlitteratur 

För att ge en tydligare bild av huruvida Bamsetidningen kan fungera som en resurs 

inom läsinlärningen i skolan så undersöktes även sju stycken skönlitterära titlar med 

samma analysmetod. Titlarna valdes utifrån Sanoma-koncernens lista på läromedel 

riktade till förskolan och upp till årskurs 6. Skönlitteraturen på Sanoma är indelad i 

kategorier som utgår från LUS (läsutvecklingsschema), där titlarna placeras i ”spann” 

efter vilka LUS-kvalitéer som stämmer in på böckerna (Sanoma, 2015). Titlarna som 
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valdes kommer från två kategorier. Boken Flickan med svavelstickorna av H.C. 

Andersen finns i spannet LUS 11 – LUS 12, medan de övriga sex titlarna Tant Vilma, 

Rörmokar-Vilma, Vilma tar semester, Vilma och Mauritz, av Anna-Karin Palm, och 

Myran & Mogge, och Myran & Mogge i hundgården av Mian Lodalen finns i spannet 

LUS 7 – LUS 10. Anledningen till att endast en bok valdes från den förstnämnda 

kategorin var för att textmängden i de två olika kategorierna skulle bli ungefär 

densamma, och texterna i de senare böckerna är mycket kortare. Titlarna valdes från 

dessa två spann med anledning av de mål som flera skolor har för elever i årskurs 1 när 

det kommer till läsning. Tulpanens skola (Berg, 2014), Vejbystrands skola (Gustavsson, 

Iréne, 2015), Duvboskolan (Hvarfner, 2012), samt grundskolorna i Hanninge kommun 

(Hanninge, 2014) har alla målet att elever ska nå LUS 10 i årskurs 1. Detta betyder att 

läsmaterial från kategorierna LUS 7 – 10 och LUS 11 – 12 borde överrensstämma med 

den del av Bamses målgrupp som går i skolan (barn i åldrarna 7 – 8 år). 

 

3.2 Metod 

För att Bamsetidningen ska räknas som välanpassad till sin målgrupp så måste texten i 

tidningen vara lättläst. I denna uppsats har två olika metoder använts för att avgöra hur 

lättläst Bamsetidningen egentligen är, och på så vis besvara frågeställningarna i avsnitt 

1.1. Samma metod användes även för att analysera de skönlitterära titlarna, detta för att 

få en bild av hur modellen för lättlästa texter riktade mot denna målgrupp kan se ut. 

Läsbarhetsformeln LIX (läsbarhetsindex) valdes för att det är en vanlig metod som 

används för att räkna ut hur avancerad en text är i snitt. Som komplement till LIX 

analyserades även texterna utifrån nio kriterier som lättlästa texter bör ha. Dessa 

hämtades från boken Vad är lättläst? av Monica Reichenberg och Ingvar Lundsberg 

(2008). 

 

3.2.1 LIX som metod 

För att undersöka tidningens LIX-värde skrevs manusen till allt läsmaterial ner i ett 

dokument för att sedan klistras in i en LIX-räknare. LIX-räknaren gav ett medelvärde 

för texten och visade på en skala hur lättläst den var. Först räknades de skönlitterära 

texternas LIX-värde ut. Sedan räknades det samlade LIX-värdet av äventyren ut i varje 

Bamsetidning. De sju resultaten lades upp i ett stapeldiagram för att jämföra hur mycket 

de olika värdena skiljde sig åt. Därefter lades alla sju Bamsetidningars äventyrsserier 
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samman för att se vilket LIX-värde de sammanlagda manusen fick. Detta för att få en 

mer ungefärlig bild av äventyrsseriernas samlade LIX-värde. 

 

I de sju Bamsetidningarna fanns det åtta stycken inslag av Bamses skola. LIX-värdet för 

varje inslag räknades ut var och en för sig och lades upp i ett stapeldiagram för att 

jämföra eventuella skillnader. Efter detta lades manusen ihop för att undersöka LIX-

värdet för den sammanlagda texten. Återigen för att få en bild av på vilket snitt Bamses 

skola ligger på när det kommer till LIX-värde.  

 

Alla Skalmans repliker lades samman till en enda text varpå LIX-värdet räknades ut. 

Inget stapeldiagram utfördes i det här fallet. 

 

3.2.2 Lättlästkriterier som metod 

För att komplettera LIX användes även Reichenberg och Lundbergs kriterier för lättläst, 

då LIX saknar verktyg för att kunna bedöma en texts svårighetsgrad annat än i 

meningslängd och långa ord. För att en text ska kunna räknas som lättläst bör den alltså 

även stämma överens med åtminstone några av dessa punkter: 

 

· är inte särskilt långa.  

· har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

· innehåller omväxlande korta och långa meningar 

· innehåller ord som får meningar att hänga ihop 

· undviker långa substantiv 

· undviker främmande ord 

· innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

· undviker passiv form 

· undviker abstrakta begrepp 

· använder praktiska exempel 

 

De utvalda texterna analyserades därför efter dessa kriterier, som beskrivs mer i detalj i 

avsnitt 2.5, för att undersöka hur många av lättlästkriterierna som de skönlitterära 

verken samt de olika elementen i Bamsetidningen uppfyller. 
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3.3 Metodkritik 

Läsbarhetsformler har kritiserats för att inte ta hänsyn till alla faktorer som gör en text 

lätt eller svår att läsa (Reichenberg & Lundberg, 2008). Bland annat att korta ord (på 

färre än sju bokstäver) kan vara lika ovanliga och svåra som lång ord. Men även att 

texter i dåtid generellt blir svårare än nutid då många verb blir längre i preteritum 

(hamrade, spökade) än i presens (hamrar, spökar). Det senare är dock inte applicerbart 

på den här undersökningen, då alla de undersökta texterna utom Flickan med 

svavelstickorna är skrivna i nutid. Anledningen till att LIX har använts i den här 

undersökningen är för att den är effektiv när det kommer till att räkna ut hur lättläst en 

text är generellt. Björnsson (1968) påstår inte att långa meningar och långa ord alltid är 

svåra, bara att de generellt är det. Med andra ord så bör en längre text få ett riktigare 

LIX-värde än en kortare text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras hur undersökningen gick tillväga samt resultatet av de två 

olika analysmetoderna som beskrevs i kapitel 3.0. De skönlitterära texterna presenteras i 

två olika delavsnitt efter vilket LUS-spann de kommer ifrån, och de tre olika elementen 

i Bamsetidningen har undersökts för sig och därför också fått egna delavsnitt. 

 

4.1 Skönlitteratur LUS 7 – 10  

 

4.1.1 LIX 

För att undersöka LIX-värdet av texten i de sex barnböcker i denna kategori skrevs alla 

manusen ner i ett enda dokument och klistrades sedan in i en LIX-räknare. Texterna 

från de sex böckerna lades alltså samman till en enda lång text. Som tidigare nämnts i 

avsnitt 3.3 fungerar LIX bättre på större mängder text, och då textmängden i varje 

barnbok i den här kategorin är mycket sparsam (med så lite som en enda mening per 

sida) skulle resultatet av varje boks enskilda LIX-värde inte vara till nytta för den här 

undersökningen. Resultatet av den sammanlagda texten visar att böckerna har ett LIX-

värde på 19. Enligt LIX räknas alltså de här texterna som mycket lättlästa. 

 

4.1.2 Lättlästkriterier 

Tant Vilma-böckerna består framförallt av en genomgående beskrivande text som i stort 

sett berättar om Tant Vilma i form av observationer och påståenden, som till exempel i 

boken Vilma tar semester: ”Busschauffören svimmar. Vilma ger första hjälpen.”. Det 

förekommer inga direkta eller personliga tilltal, vilket gör att texten generellt saknar en 

tydlig författarröst. I Myran & Mogge böckerna förekommer däremot dialog, dock 

framförallt i boken Myran & Mogge i hundgården, och bara en enda gång i boken 

Myran & Mogge, nämligen ”-Det smattrar på taket, säger Mogge.” Slutsatsen blir att 

det finns inslag av författarröst i det samlade materialet, men att texter med personligt 

tilltal inte är i majoritet. Detta kriterium uppfylls dåligt. 

 

Det finns inte mycket rytm i Tant Vilma-böckerna, där de flesta meningar är av snarlik 

längd och sällan bryter av med kortare eller längre meningar. Ett exempel i Tant Vilma 

och Mauritz” är följande text: ”Vilma gömmer sig och vaktar. Då kommer Mauritz och 
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krafsar. Vilma hoppar fram med ett vrål!” I böckerna om Myran och Mogge är rytmen 

bättre, delvis tack vare dialogen som i Myran & Mogge i hundgården: ”- Nu går vi hem, 

säger Myran. - Och äter pannkakor med hundkex, säger Mogge.” Med andra ord så 

förekommer rytm främst i de material som innehåller dialog, vilket även i detta fall bara 

är en liten del av de analyserade texterna. 

 

Efter att ha sökt igenom alla sex böcker kunde bara ett exempel på en satskonnektor 

hittas, och det var i Myran & Mogge I hundgården i meningen: ”De morrar och visar 

tänderna”. Annars förekommer aldrig några ambitioner till att få meningarna att hänga 

ihop med ord som ”eftersom”, ”för att”, eller ”och”. Oftast delas texten helt enkelt upp 

med punkter, och uppfyller alltså inte det här kriteriet för lättläst. 

 

De gemensamma texterna består tillsammans av cirka 14 procent långa ord varav några 

av dessa är ”busschaufför”, ”skateboard”, ”gullebullen” och ”snöbollskrig”. Orden 

ifråga används bara vid ett fåtal tillfällen och det framgår vanligtvis tydligt ur 

sammanhanget vad de betyder, som till exempel i Tant Vilma tar semester: ”Vilma och 

busschauffören byter däck. Busschauffören svimmar.” Bilderna visar tydligt vem det är 

som byter däck och svimmar, dock så är det på gränsen till redundant att återanvända 

ordet i redan nästa mening, särskilt när det är hela fjorton tecken långt. I regel verkar 

dock alla texterna undvika långa ord. 

 

Några ord i texterna som skulle kunna klassas som främmande är bland annat ”Århus”, 

”skateboard”, ”hårludd” och ”labrador”. Alla dessa används bara en enda gång i 

respektive text och får aldrig några närmare förklaringar till vad de är. Dock så framgår 

ordens betydelse relativt tydligt utifrån bilderna och sammanhangen. Som till exempel 

när läsaren ser hur Vilma hittar en skateboard i boken Tant Vilma. Vi ser hur 

skateboarden ser ut, och vi ser Vilma använda den i samma uppslag med texten: ”Vilma 

visslar ner för hela backen”. Slutledningen blir att främmande ord förekommer i ett 

fåtal fall, men beskrivs oftast i bilderna. De fall där orden inte förklaras i varken bild 

eller text är väldigt få, och texterna uppfyller annars det här kriteriet bra. 

 

Orsakssamband förekommer i regel men inte alltid i texterna. Både böckerna om tant 

Vilma och böckerna om Myran och Mogge har tillfällen där handlingen plötsligt kan gå 

från en sak till någon helt annan, utan en klar övergång. Ett utdrag från Myran & Mogge 
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lyder: ”Myran och Mogge har kul ihop. I parken har de snöbollskrig. I trädet bygger de 

en hemlig koja”. Att karaktärer har snöbollskrig på en sida och på nästa bygger en koja 

ger oss inget tydligt orsakssamband alls. Dock så bör det tilläggas att den här typen av 

berättande endast förekommer i respektive series första bok. I de andra böckerna 

uppfylls detta kriterium väl. 

 

Alla böckerna använder framförallt aktiv form. Ett exempel i boken Rörmokar-Vilma är: 

”Det är översvämning i Veras badrum. Vilma hämtar sina verktyg”. Det förekommer 

inte några tecken på passiv form alls i det undersökta materialet, vilket betyder att på 

den här punkten får texten anses uppfylla kriteriet för lättläshet. 

 

Förekomsten av abstrakta begrepp är nästintill obefintlig i det undersökta materialet, 

vilket gör texterna mindre informationstunga och mer lättlästa. På den här punkten 

uppfyller läsmaterialet kriteriet väl. 

 

Ingen av texterna verkar använda praktiska exempel, vilket gör innehållet kortare men 

inte nödvändigtvis lättare att läsa. 

 

Sammanfattningsvis så uppfylls två av kraven mycket bra, tre uppfylls till större delen, 

tre av kriterierna uppfylls dåligt och det sista kriteriet uppfylls inte alls. Majoriteten av 

kriterierna följs med andra ord, men inte så mycket som de skulle kunna.  

 

4.2 Skönlitteratur LUS 11 – 12 

 

4.2.1 LIX 

För att undersöka LIX-värdet av texten Flickan med svavelstickorna skrevs hela 

manuset ner i ett dokument och klistrades sedan in i en LIX-räknare. Resultatet visade 

att den sammanlagda texten har ett LIX-värde på 21, vilket betyder att texten är lättläst. 

 

4.2.2 Lättlästkriterier  

Texten undviker satsförkortningar, vilket gör den lättare att läsa. Däremot undviker 

texten att tilltala läsaren direkt, vilket gör att den blir mindre muntlig och alltså svårare 
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att läsa. Det är även mycket sparsamt med dialog, med endast fyra talstreck på 57 

meningar. Texten uppfyller alltså bara någorlunda detta kriterium. 

 

Meningarna är av mycket varierande längd, som till exempel ”Plötsligt hoppade gåsen 

upp från fatet. Den vaggade ut på golvet, med gaffel och kniv i ryggen. Den gick rakt 

fram till den fattiga flickan. Men då slocknade svavelstickan och bara den kalla muren 

fanns kvar”. Detta ger texten rytm, och gör den lättare att läsa. 

 

Det finns satskonnektorer i texten, och de typerna av satskonnektorer som kunde hittas i 

texten var framförallt ”och” men även ”för att”. Två exempel är ”Det snöade och det 

började bli mörkt ute”, samt ”Hon sträckte ut sina fötter för att värma dem”. Men det 

finns även ställen i texten där det hade kunnat behövas satskonnektorer för att göra 

språket mindre hackigt och lättare att läsa. Ett exempel är ”Hon strök eld på resten av 

svavelstickorna. Hon ville hålla kvar mormor”. Genom att använda satskonnektorerna 

”eftersom” eller ”för att” hade man kunnat binda ihop de två meningarna till en enda 

istället. På den här punkten uppfyller texten bara delvis kriteriet för lättläst. 

 

Av 493 ord så var endast 59 av dem på längre än sex bokstäver, vilket betyder att 

mindre än 12 % av de långa orden i texten är substantiv. Majoriteten av dessa fanns med 

på illustrationerna bredvid texten, som ”järnkamin” och ”svavelstickor”. På den här 

punkten få texten anses vara lättläst. 

 

De ord i texten som skulle kunna tolkas som främmande kunde i de allra flesta fall 

återfinnas i illustrationerna intill texten. Både ord som ”gåsstek” och ”eldstrimma” finns 

med på bilderna, vilket gör det lättare för läsaren att se vad orden syftar på när hen 

avkodar texten. Det längsta och svåraste ordet är just ”svavelstickor”, som dock framgår 

så ofta i texten i olika sammanhang att läsaren lär sig känna igen ordet. Detta gör texten 

mer lättläst. 

 

Det finns orsakssamband i texten, men tydligheten går att diskutera. Ett exempel är en 

del i texten där det står ”Hon vågade inte gå hem för hon hade inte sålt några 

svavelstickor. Far skulle ge henne stryk”. Det framgår varför flickan inte vill gå hem, 

men däremot framgår det inte varför hennes far kommer ge henne stryk. Det här en 

fråga om att läsa mellan raderna, där en text inte ska vara övertydlig men samtidigt inte 
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för vag. Det handlar om en balansgång som är svår att analysera utefter de kriterier som 

den här undersökningen är baserad på. Utifrån den undersökta texten verkar det som att 

den dock delvis uppfyller det här kriteriet. 

 

Texten innehåller nästan ingen aktiv form överhuvudtaget. Verben är med stor majoritet 

aktiva, vilket ger texten större drag av muntlighet och gör den lättare att läsa. På den här 

punkten uppfyller texten kriteriet för lättläst. 

 

I texten hittades knappt några abstrakta begrepp alls. Två abstrakta begrepp som kunde 

hittas var ”morgon” samt ”kväll”, men endast ett var på längre än sex bokstäver, 

nämligen ”nyårsafton”. Ju färre abstrakta begrepp, desto mindre informationstät blir 

texten och lättare att läsa. Här tycks texten stämma överrens med kriteriet för lättläst. 

 

Några praktiska exempel kunde inte hittas någonstans i texten, och uppfyller alltså inte 

detta kriterium för att räknas som lättläst. 

 

Av nio kriterier så uppfyller texten i flickan med svavelstickorna fem punkter bra, tre 

punkter någorlunda bra, medan en punkt inte uppfylls alls. Överlag så bör texten anses 

vara lättläst. 

 

4.3 Äventyrsserier 

Till äventyrsserier räknas de inslag i Bamsetidningen som har dialog och handling. I de 

tidningar som har använts i den här undersökningen har det funnits minst två 

äventyrsserier av varierande längd i varje nummer. Bamsetidningen består till största 

delen av äventyrsserier, vilket gör det desto viktigare att undersöka hur välanpassad 

läsbarheten är i dessa inslag. 

 

4.3.1 LIX 

För att undersöka äventyrens LIX-värde gjordes ett stapeldiagram över alla sju nummer 

som visar det gemensamma LIX-värdet för alla äventyr i respektive nummer. På det 

viset går det att se hur läsbarheten skiljer sig i äventyren mellan olika nummer. Som 

beskrivs tidigare i avsnittet 3.2.1, så skrevs manuset till varje tidning ner och klistrades 

in i en LIX-räknaren för att få ett LIX-värde. Det följande diagrammet visar på en skala 

från 5 till 40 hur högt LIX-värde varje nummers äventyr fick. 
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Diagrammet visar att äventyrens LIX-värde varierar från 18 till 22, där nummer 16 har 

det högsta värdet och nummer 3, 11 och 17/18 har det lägsta. Den kombinerade texten 

av alla äventyrsserier fick värde nummer 19 på LIX-skalan. Äventyren ligger alltså på 

en lättläst nivå. 

 

4.3.2 Lättlästkriterier 

Alla äventyrsserier innehåller nästan uteslutande dialog mellan karaktärerna. Detta 

märks i synnerhet i pratbubblorna som i de flesta fall innehåller meningar som är 

adresserade till någon, antingen till en annan karaktär eller till läsaren själv. Dialogen 

gör språket i texten muntligare och det får en tydlig författarröst, vilket gör den lättare 

att läsa för ovana läsare. Förutom dialog så finns det en berättarröst i serierna som syns i 

de gula textboxarna. Även berättarrösten använder ett personligt tilltal och talar ibland 

direkt till läsaren, ofta genom att ställa frågor som ”Men vem kommer där?”, ”Kan DU 

lista ut vad som hände med burkarna?” och ”Ja, vem tror ni att det var?”. 

 

Det finns flera tecken på rytm i äventyrsseriernas texter. Några exempel på varierande 

meningslängder kan bland annat hittas i nr 8 och i nr 3:  

 

Nr 8: 

Polis: Jodå, vi har visst problem med ett spök-skepp.  

Lille Skutt: Nä! 

Polis: Jo. Det har plundrat många fartyg. 
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Nr 3: 

Konstapel Kask: Bra idé! Läs de här skolböckerna, så slipper du finkan. 

Busifer: Skolböcker?! Tvi! Då sitter jag hellre i finkan. 

 

Som de här exemplen visar så är meningarna ömsom långa och ömsom korta, vilket ger 

texten en tydlig rytm och gör den lättare att läsa. I de sju Bamsetidningarna som har 

undersökts så dominerar texter med rytm framför dem utan, vilket betyder att man kan 

fastställa att äventyrsserierna överlag har rytm. 

 

Just satskonnektorer, som får meningar att hänga ihop, är väldigt sparsamt i materialet 

som undersökts. Utan satskonnektorer tenderar meningar att bli väldigt korta och 

hackiga att läsa. Ett exempel i nr 1 är ”Jag tar med isdubbar också. Kan va bra att ha. 

Det läste jag hos Skalman”. Många korta meningar på rad kan göra en text obekväm att 

läsa. Genom att sätta in satskonnektorer mellan två meningar, till exempel ”Jag tar med 

isdubbar också, därför att det kan va bra att ha” visar man läsaren hur de hänger ihop. I 

de undersökta tidningarna förekommer inte satskonnektorerna ”eftersom” eller ”därför 

att” någonstans i texten. ”För att” används vid ett par ställen, bland annat i nr 3 ”Jag 

har rest för att besöka Globus Trott” och nr 8 ”De klättrar in i en stor grotta för att leta 

efter båtens besättning”. Men ”och” som satskonnektor återfinns desto oftare, som i nr 

16 ”Mitt namn är Jean Passepartout och jag är konst-handlare”. Men generellt 

uppfyller inte äventyrsserierna kriterierna för lättlästa texter på den här punkten. Det bör 

dock påpekas att textkolumnerna i äventyrsserierna aldrig överstiger mer än tre 

meningar, vilket kan göra texten för kort för att den ska hinna uppfattas som ”hackig”.  

 

I äventyrsserierna finns det sammanlagt 16984 ord, och för att räknas som lättläst bör 

texten inte ha för många långa substantiv. Av dessa ord räknas cirka 14 % (2365 

stycken) som långa, och antalet långa ord som är substantiv är ännu mindre. Det bör 

dock tas i åtanke att även korta substantiv blir längre i bestämd form, till exempel 

”ungar” och ”ungarna”, samt substantiv i plural som ”nyckel” och ”nycklar”. Dessa 

typer av långa substantiv gör inte texten mindre lättläst, då ordets grundform är kort och 

inte svårt att avkoda. I de fall det undersökta materialet har använt långa substantiv 

framgår det ofta ur bilderna vilka substantiv läsaren ska leta efter. Många långa 

substantiv, till exempel ”trädgård”, ”bläckfisk” och ”golvlucka”, är avbildade i samma 

ruta som orden förekommer, och det kan hjälpa läsaren att avkoda orden. En 
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återkommande stil i äventyrsserierna är att bryta upp långa sammansättningar med 

bindstreck, som till exempel ”polis-station”, ”spök-pirater” eller det kanske längsta men 

samtidigt mest frekventa ordet ”dunder-honung”. Detta betyder att även om 

äventyrsserierna i Bamsetidningen bryter mot det här kriteriet i en mindre skala, så är 

det inte troligt att det påverkar lättlästheten nämnvärt.  

 

I äventyrsserierna förekommer det flera ord som bör ses som främmande för läsaren. 

Det går inte att säga bestämt vad som gör ett ord främmande, då detta varierar beroende 

på vilka förkunskaper läsaren har. Däremot kan man klassificera ett ord som främmande 

på principen att det inte förekommer frekvent i texten, och att det inte förklaras vid 

första användandet. Det finns flera exempel på ord i äventyrsserierna som passar in på 

det första kriteriet, som till exempel ”Seychellerna”, ”idol” och ”nymf”. Ingen av dessa 

ord används frekvent i texten, men däremot förklaras alla dessa ord i samma ruta som de 

används. Detta är ett återkommande element i äventyrsserierna, där främmande ord 

används med avsikt, men där texten förklarar för läsaren vad de betyder. I andra fall där 

främmande ord används men inte förklaras i texten framgår ordets betydelse ofta ur 

bilderna eller sammanhanget. Ett exempel är en äventyrsserie i nr 1 där isdubbar 

förekommer. Ordet förklaras inte genast i texten, men bilderna visar hur ett par isdubbar 

ser ut och ger därför läsaren kontext till vad ordet kan betyda. Slutligen får läsaren se 

verktyget användas i praktiken. Främmande ord är återkommande i äventyrsserierna, 

men med avsikt att göra dem mindre främmande för läsaren. 

 

I de undersökta äventyrsserierna är det i synnerhet de gula textboxarna som förklarar 

orsakssambanden och varför en händelse leder till en annan. Till exempel i nr 11, där 

meningen ”När tråkigheterna är avklarade fortsätter festligheterna till långt in på 

natten” förklarar varför karaktärerna i ena stunden är upprörda men i nästa dansar och 

har roligt. Även i dialogerna finns det tydliga orsakssamband, bland annat i nr 12 där en 

pratbubbla säger ”Grävla glömde sin keps så vi gick tillbaka på kvällen för att hämta 

den”. Hade ena halvan av meningen tagits bort hade det inte framstått varför 

karaktärerna besökte platsen på kvällen. Äventyrsserierna är noga med att förklara 

orsakssamband där det behövs, och läsaren behöver inte stanna upp och undra varför en 

händelse leder till en annan. 
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Aktiv form av verb gör en text lättare att läsa än passiv form. Efter att ha undersökt 

materialet kan det konstateras att i äventyrsserierna är aktiv form regel, medan passiv 

form är ett undantag.  Endast ett fåtal exempel på passiv form kunde hittas i texten, som 

i nr 3 ”Han hyllas av de andra sniglarna” och i nr 1 ”Trädgården sköts av 

hesperiderna”. På den här punkten håller äventyrsserierna en lättläst nivå.  

 

Abstrakta begrepp är något som enligt dessa lättlästhetskriterier bör undvikas. I 

äventyrsserierna som har undersökts används dock abstrakta begrepp frekvent i texten. 

Både abstrakta verb och substantiv. I nr 11 användes abstrakta verb som ”återgälda”, 

”anordna” och ”förtjäna”. I nr 8 användes abstrakta substantiv som ”legend”, 

”förklaring” och ”anledning”. Detta ställer större krav på läsarens förkunskaper och kan 

göra texten svårare att avkoda. På den här punkten uppfyller inte äventyrsserierna 

kriterierna för lättlästhet.  

 

Lättlästa texter bör använda praktiska exempel för att ge läsaren kontext till vad hen 

läser. I de undersökta äventyrsserierna fanns endast ett enda konkret exempel i texten, 

vilket var i nr 12 ”Arkeolog=en person som jobbar med att ta reda på hur man levde 

förr. Till exempel genom att finna och studera föremål från äldre tider”. Utöver detta så 

användes inte exempel i texten över huvudtaget.  

 

Av nio lättlästkriterier uppfyller äventyrsserierna i Bamsetidningen fyra stycken bra, 

och tre stycken någorlunda bra. Endast två stycken kriterier uppfylldes inte alls. 

 

4.4 Bamses skola 

 

4.4.1 LIX 

Med inslaget Bamses skola gjordes samma procedur som med äventyren. Manuset 

skrevs ner, texten klistrades sedan in i LIX-räknaren som fick fram ett LIX-värde. Detta 

upprepades med varje Bamses skola för att få separata värden som kunde jämföras med 

varandra. Enda skillnaden från äventyren är att Bamses skola har en extra stapel på sitt 

diagram, eftersom en av tidningarna hade två stycken inslag istället för ett enda. 

Resultatet visas i följande diagram. 
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Enligt diagrammet varierar LIX-värdet i Bamses skola från 19 till 40, där Gravitationen 

har lägst värde och Hur fort springer djuren har högst. Den sammanlagda texten av alla 

Bamses skola fick värde nummer 26 på LIX-skalan, vilket räknas som lättläst. 

 

4.4.2 Lättlästkriterier 

Bamses skola har ett tydligt personligt tilltal till sina läsare, något som förstärks av 

bilderna. Ämnet som diskuteras presenteras alltid av tidningens huvudkaraktärer, vilket 

direkt ger författarrösten ett bekant ansikte, oftast Skalmans eller Bamses. I regel förs en 

dialog om ämnet ifråga som andra karaktärer aktivt deltar i, ställer frågor och drar egna 

slutsatser. Som i exemplet nedan i nr 3: 

 

Skalman: Det är stor skillnad. På en del ställen höjer vattnet sig bara så mycket. Men 

det kan faktiskt höja sig mer än femton meter. 

Bamse: Ojdå! Högre än ett femvåningshus. 

Lille Skutt: Varför gör vattnet så? 

Läsaren involveras dessutom i den samtalande texten genom att karaktärerna skapar 

ögonkontakt med läsaren och tilltalar denne direkt, som i detta exempel från nr 1 

”Stanna kvar och läs texterna nästa gång du sett en film. Ibland är det flera hundra 

personer som har varit med och jobbat”. Den här formen av personligt och direkt tilltal, 

både i texten och i bilden, gör stycket mer lättläst.  
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Inslagen verkar generellt ha en rytm i texten, med växlande långa och korta meningar 

som underlättar läsningen. Bamses skola verkar försöka underlätta längre meningar 

genom att låta de följas av korta, lättsammare meningar som antingen poängterar det 

som sagts eller bara kommenterar det. Som till exempel i nr 17/18: 

 

Skalman: Man skördar saffran för hand. För att få 1 kg saffran måste man plocka ca 

70, 000 krokusar. Därför är saffran världens dyraste krydda. 

Krösus Sork: Allra dyrast är det hos mig. 

Här låter man en karaktär bryta av Skalmans mängd av text genom att förtydliga det 

sista påståendet i en kortare mening. Detta bidrar till att ge texten rytm. Dessutom gör 

det att innebörden av det Skalman just berättat upprepas, men utan att bli tråkigt eller 

redundant. 

Satskonnektorer används återkommande i inslagen, men då är det i huvudsak ordet 

”och” som binder samman meningarna, men vid något enstaka tillfälle ”för att”. Bland 

annat i nr 11 ”Det är nog väldigt många av er som hört just sådana historier och de 

handlar faktiskt om precis samma Bellman”. Meningen hade kunnat delas upp i två 

stycken, nämligen ”Det är nog väldigt många av er som hört just sådana historier. De 

handlar faktiskt om precis samma Bellman”, men då hade meningarna blivit kortare och 

texten kan uppfattas som hackig att läsa. 

Bamses skola använder relativt sällan långa substantiv. På ett manus bestående av 1535 

ord är 18 % av orden på över sex bokstäver, och inte alla är substantiv. Faktum är att en 

stor del av dessa är långa namn som ”Skalman”, och ”Bellman”, vilka redan har blivit 

presenterade för läsaren. På den här punkten får det medges att kriteriet uppfylls 

åtminstone någorlunda. 

Främmande ord är dock något återkommande i Bamses skola. Eftersom syftet med 

inslaget är att lära läsaren något nytt är det inte ovanligt att texten introducerar ord och 

begrepp som är obekanta för målgruppen. Ord som ”försäkringar”, ”dragningskraft” 

och ”animerad” är alla främmande ord som inte används regelbundet i de undersökta 

tidningarna. Ändå används dessa ord mer än en gång i sina respektive inslag. Dock så är 

själva poängen med att använda främmande ord att läsaren ska lära sig vad de betyder, 

vilket gör att varje nytt ord förklaras i ett sammanhang för att göra texten mer lättläst. 



 

27 

 

Ett exempel på hur Bamses skola förklarar nya ord och begrepp är i nr 16: ”Varför fick 

Reinard pengar när bilderna blev stulna? Jo, han hade FÖRSÄKRAT dem. Läs detta så 

förstår du bättre”. Resten av texten fortsätter med att ge ett exempel på hur försäkringar 

fungerar genom att använda ord och uttryck som är mer bekanta för tidningens 

målgrupp. Här är det tydligt att den upprepande användningen av ordet ”försäkring” ska 

hjälpa läsaren att förstå vad det är för något. Främmande orden undviks med andra ord 

inte i den här texten, men används på ett sätt som inte nödvändigtvis gör texten mindre 

lättläst. 

Bamses Skola har flera exempel på orsakssamband och leder läsaren genom 

händelseförloppet utan att plötsligt hoppa från ett ämne till ett annat. I Bamses skola om 

Bellman, i nr 11, handlar en del av inslaget om Gustav III. Texten kommer in på ämnet 

genom att berätta hur mycket kungen tyckte om Bellmans musik: ”En av de som tyckte 

särskilt mycket om Bellmans musik var Kung Gustav III som Skalman ska berätta mer 

om”. Utan Bamses kommentar hade vi plötsligt haft en text som pratar om Gustav den 

III utan någon tydlig övergång från det ena ämnet till det andra. Här uppfylls kriteriet 

bra. 

Passiv form används extremt lite i Bamses skola, och de flesta förekomsterna fanns i 

inslaget om ”Carl Michael Bellman” i nr 11: ”Carl Michael Bellman levde under 1700-

talet och räknas av många som en av de viktigaste svenska diktarna och musikerna 

genom tiderna” och ”Bellman uppskattades av både rikt och fattigt folk”. Den låga 

förekomsten av passiv form gör att texten håller sig på en lättläst nivå. 

Abstrakta begrepp återfinns upprepade gånger i Bamses skola. Bland annat ”kultur”, 

”miljö”, ”handlingen”, ”gravitation” och ”evighet”. Även om användningen inte har en 

hög frekvens per inslag, så visar den konstanta förekomsten att Bamses skola inte 

undviker de abstrakta begreppen. Detta kan potentiellt göra texten svårare för en ovan 

läsare att förstå, vilket leder till att läsbarheten för målgruppen sänks. 

Praktiska exempel brukas flitigt i Bamses skola och används upprepade gånger för att 

förtydliga innebörden av ett ord, eller för att förklara hur något fungerar. Som när 

Skalman pratar om dragningskraft i nr 3 ”Jorden sitter fast vid solen precis som den här 

stenen sitter fast i min hand med ett snöre. Om jag släpper snöret så far stenen iväg”. 
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Skalmans beskrivning att dragningskraft kan liknas med ett osynligt snöre är ett tydligt 

exempel som tillsammans med bilderna ger en klarare bild av vad som sägs i texten. 

Sammanfattningsvis så uppfylls sex av kriterierna mycket bra, två stycken uppfylls bara 

någorlunda, och ett uppfylls inte alls. Överlag bör Bamses skola räknas som lättläst. 

 

4.5 Skalman 

 

4.5.1 LIX 

Skalmans repliker plockades ut från äventyrsserierna och Bamses Skola där de sedan 

fördes över till ett textdokument. Till skillnad från de två tidigare inslagen så 

analyserades enbart den kombinerade mängden text i Skalmans fall för att få fram ett 

enda LIX-värde. Detta beror på att Skalman förekommer för sporadiskt i tidningarna, 

med så lite som endast två meningar i vissa fall. Detta skulle betyda att det i vissa 

nummer blir extremt lite text att analysera. Som nämnts i avsnitt 3.3 så kan inte LIX ge 

en rättvis bedömning om textmängden är för liten. Därför finns resultatet för Skalmans 

repliker inte representerade i ett stapeldiagram. Precis som tidigare klistrades den 

utvalda texten in i LIX-räknaren som sedan räknade ut textens läsbarhetsindex. Det 

totala värde blev 22, vilket ligger på en lättläst nivå. 

 

4.5.2 Lättlästkriterier 

Majoriteten av Skalmans repliker är i dialog med andra karaktärer, som det här 

exemplet från nr 12 ”Nej. Jag undrar varför det står en fågelskrämma där ingen odlar 

något”, vilket ger hans språk ett personligt tilltal och en tydlig författarröst. Det fanns 

inga satsförkortningar i det undersökta materialet, vilket gör texten mindre 

informationstät och lättare att läsa. Utifrån undersökningen kan det konstateras att 

Skalmans språk uppfyller detta kriterium när det kommer till lättlästa texter. 

 

Skalmans repliker håller överlag en bra rytm, med växlande meningslängd. Men detta är 

inte konsekvent i hans språk. I nr 11 säger Skalman ”Inget annat. Jag har ju det mesta i 

mitt skal. Var så goda. Förresten, vill ni inte ha var sin glass också?”, vilket har 

meningar av varierande längd. Men det finns även flera exempel där meningslängden 

varierar mycket lite, som i nr 1 ”Jag byggde ingen ny robot. Det är min lingonplockare. 

Och här är svamp-torken”. I det senare fallet är de tre meningarna nästan exakt lika 
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långa. Dock framstår det från undersökningen som att större delen av Skalmans repliker 

håller en rytm, vilket betyder att Skalmans språk till större delen uppfyller kraven för 

detta kriterium. 

 

Skalman använder inte satskonnektorer alls i det undersökta materialet, med endast två 

undantag i nr 3 (som även är en del av inslaget Bamses skola) ”Som ni vet snurrar 

Jorden i en bana runt solen och månen snurrar runt Jorden”, och ” Jag har rest för att 

besöka Globus Trott”. Utan satskonnektorer blir Skalmans meningar väldigt korta, 

vilket får hans språk att framstå som hackigt och informationstätt. Utan satskonnektorer 

blir en text svårare för en ovan läsare, och så även Skalmans språk i det här fallet.   

 

När det kommer till långa substantiv misslyckas Skalman fullkomligt. I det undersökta 

materialet är substantiven både långa och frekventa i hans språk. Några exempel som 

alla kommer från tidning nr 11 är ”Ibland gjorde han även inhopp som skådespelare 

eller regissör”, ”Dags att sova eftermiddag” och ”Jag får ta fram mina raketdrivna 

rullskridskor”. Skalman undviker inte långa substantiv alls, och saknar med andra ord 

denna egenskap för att hans språk ska ses som lättläst. 

 

En annan språklig detalj som Skalman inte alls undviker är främmande ord. I 

undersökningen visade det sig snarare att Skalmans språk är en inkörsport för nya, 

obekanta ord. Från främmande namn som i nr 1 ”Prometheus har den tredje nyckeln”, 

till eget myntade namn på uppfinningar som i nr 17/18 ”Anti-vertigo-systemet behöver 

kalibreras”. Främmande ord kan användas i lättlästa texter om de förklaras vid 

användandet, men Skalman förklarar sällan sina ordval såvida inte hans repliker är en 

del av inslaget Bamses skola. Skalmans språk uppfyller inte det här kriteriet för 

lättlästhet. 

 

Skalmans språk visar inga tydliga orsakssamband i texten, dock verkar detta framförallt 

bero på att orsakssambanden oftast förklaras i de gula textboxarna av berättarrösten. 

Den enda mening av Skalman som hittades i de undersökta tidningarna som uppvisar en 

typ av orsakssamband är i nr 1 ”Jag lovade att vi skulle bevara hans hemlighet, att han 

blir svag om han inte rör vid jorden, om han gjorde två stenstoder åt oss”. Anledningen 

till att Skalmans språk saknar orsakssamband är framförallt för att hans repliker inte 
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behöver några, vilket betyder att det inte går att applicera den här punkten på hans språk 

med det nuvarande materialet. 

 

När det kommer till att undvika passiv form är Skalmans språk utmärkt. I tidningarna 

som undersökts använder Skalman i huvudsak aktiv form när han talar, med endast ett 

undantag i nr 8 ”Den som såg henne skulle drabbas av olycka”. Utöver det håller sig 

Skalman väl inom ramarna på den här punkten för lättlästhet. 

 

Skalman använder för många abstrakta begrepp i sitt språk för att det ska kunna anses 

att han undviker dem. I det undersökta materialet hittades minst ett abstrakt begrepp 

yttrat av Skalman i alla Bamsetidningar utom i nr 16, vilket enklast kan förklaras av att 

han inte var med i den tidningen. Några exempel på abstrakta begrepp som används av 

Skalman är bland annat ”lösning”, ”finjusteringar”, ”utvinns” och ”äktenskap”. 

 

I det undersökta materialet använder Skalman inga praktiska exempel överhuvudtaget, 

förutom i Bamses skola i nr 3 ” Jo, solens dragningskraft är som ett starkt osynligt 

snöre som håller fast jorden i en bana. Om inte den fanns så skulle Jorden fara iväg, 

precis som den här stenen” samt ” Det är så stor skillnad. På en del ställen höjer 

vattnet sig bara så mycket” med tillhörande bilder som visar vad Skalman menar. 

Skalman har som tidigare nämnts en tendens att använda främmande ord och långa 

substantiv som skulle behöva praktiska exempel för att lättare förstås av yngre läsare, 

samt för att ge hans språk fler egenskaper som lättlästa texter bör ha. Därför kan inte 

dessa två praktiska exempel anses vara tillräckligt för att Skalmans språk ska uppfylla 

det här kriteriet. 

 

Av nio kriterier uppfyller Skalmans språk endast två stycken bra, tre uppfylls dåligt, tre 

kriterier uppfylls inte alls, och ett är inte applicerbart på den här undersökningen på 

grund av att materialet inte kan ge ett konklusivt svar på den punkten. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Jämförelse av resultaten 

Syftet med denna uppsats var att analysera läsbarheten i sju stycken olika 

Bamsetidningar, och på så vis undersöka hur lättläst innehållet är. Som bakgrund till 

resultatet analyserades även sju skönlitterära böcker riktade mot samma målgrupp för 

att ge en bild av hur lättlästa texter riktade mot barn i åldrarna 7 – 8 kan se ut. Materialet 

i Bamsetidningen delades upp i tre olika element, nämligen äventyren, inslaget Bamses 

skola, och alla repliker som tillhör karaktären Skalman. Resultatet visar att LIX-värdet i 

dessa tre delar av tidningen skiljer sig tydligt från varandra, men håller sig trots detta 

överlag på en nivå som fortfarande räknas som lättläst. Enligt LIX är äventyren det 

segment som är generellt mest lättläst, med en kombinerad läsbarhetsindex på 19, 

medan Skalmans repliker fick LIX-värdet 22 och Bamses skola fick värdet 26. Alla 

värden är under 30, vilket betyder att de uppfyller LIX definition av lättlästa texter.  

Diagrammen visar dessutom att äventyren hade ett jämnare resultat när tidningarna 

analyserades individuellt, till skillnad från Bamses skola som fick väldigt varierande 

resultat när de analyserades separat. Detta resultat ökar äventyrens position som mer 

lättlästa än Bamses skola. Men om läsbarhetsindexen kompletteras med Reichenberg 

och Lundbergs (2008) kriterier för lättläst blir dessa positioner helt omkastade. Bamses 

skola uppfyller mer eller mindre alla kraven utom ett, vilket tekniskt sett gör det inslaget 

lättast att läsa. Äventyren uppfyllde större delen av kriterierna, medan Skalmans språk 

endast uppfyllde två kriterier bra. Det bör även påpekas att tidningarnas illustrationer 

vid ett flertal tillfällen var en betydande faktor i att hjälpa läsaren att avkoda potentiellt 

svåra delar av texterna.  

 

5.2 Hur lättlästa är texterna? 

Sammanfattningsvis kan vi slutleda oss till att alla de undersökta delarna av tidningen 

innehar fler egenskaper som gör dem lättlästa än tvärtom, vilket betyder att tidningen 

bör anses vara anpassad till sin målgrupp. Dock så visar det varierande resultatet på att 

tidningen inte är rakt igenom lättläst, utan även bjuder på utmaningar till sina läsare.  
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Det är viktigt att en text har en balans mellan lätt och svårt. En text som är för lättläst 

blir tråkig och ointressant, medan en text som är för svår kan bli frustrerande och få 

mottagaren att tappa motivationen att fortsätta. En idealisk text ska förstås av sin läsare 

till 90 – 95 % för att den ska vara stimulerande att läsa (Reichenberg & Lundberg, 

2008). I denna undersökning har Bamsetidningen visat prov på att uppfylla just detta 

kriterium. LIX-värdet är stadigt i äventyren men varierar i Bamses skola som även har 

ett generellt högre värde än resten av tidningen. Detta ger texten en varierad grad av 

läsbarhet. Även när analysen kompletterades med lättlästkriterier så hittades variationer 

i språkbruket. Bamses skola, som är naturligt mer informationstung än resten av 

tidningen, uppfyllde flest av kriterierna då inslagen oftast innehåller svårare ord och 

termer som måste förklaras närmare. Eftersom Bamses skola alltid utgår från att läsaren 

inte känner till ämnet som diskuteras, så är texten mer mån om att innebörden av ord 

och meningar verkligen ska nå ut till den tilltänkta mottagaren. Därför har inslaget 

lyckats pricka in fler lättläst kriterier än äventyren, som inte har samma möjligheter att 

stanna upp i handlingen och förklara.  

Skalmans repliker erbjuder däremot en unik blandning av lättläshet och utmanade text. 

Det kombinerade LIX-värdet är det näst högsta av det undersökta materialet, men håller 

sig fortfarande på en lättläst nivå. Däremot uppfylls lättlästkriterierna väldigt sparsamt i 

jämförelse med äventyren och Bamses skola. Den här karaktären bidrar med en språklig 

överkurs som regelbundet går över huvudet på tidningens målgrupp (och ibland även 

föräldrar) men detta gör inte nödvändigtvis texten frustrerande svår som Reichenberg 

och Lundberg varnar för. Skalmans språkbruk är i det här fallet ett karaktärsdrag, något 

som både läsaren och andra karaktärer associerar honom med. Han pratar inte konstant 

med främmande ordval och abstrakta begrepp, och när han gör det är det tydligt att de 

andra karaktärerna inte förstår honom mer än vad läsaren gör. Det är en sak att läsa en 

svår text och inte förstå vad den säger, men det är en annan sak att läsa en svår text som 

visar att det är okej att inte förstå. En karaktär som pratar på ett sätt som väcker 

uppmärksamhet har potential att även väcka nyfikenhet hos en läsare, vilket alltid är en 

bra motivation till att vilja läsa vidare. 

 

5.3 Bamsetidningen som resurs 

Med resultaten från denna studie skulle man kunna tolka Bamsetidningen som en 

potentiell resurs inom läsinlärning i skolan. I jämförelse med de skönlitterära texterna är 
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Bamseserierna överlag svårare, fast håller fortfarande en lättläst nivå. Men till skillnad 

från de skönlitterära texterna så har Bamsetidningen flera serierutor till sitt förfogande 

som kan illustrera ord och händelser, medan böckerna måste hålla till godo med en bild 

per blad för att visa läsaren vad som händer i texten.  

Förmågan hos barn att kunna läsa och förstå texter har varit ett växande problem inom 

skolväsendet de senaste åren (Reichenberg, 2014). I just lågstadieklasserna är detta en 

särskilt viktig fråga då det är här som elever ska introduceras och intresseras för att läsa 

och skriva. Färdigheter som är krav för att kunna klara skolan över huvudtaget. Därför 

är det viktigt att elever får tillgång till material som inte bara lär ut, utan även engagerar 

elever till att självmant vilja fortsätta läsa. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3, så beskrivs 

serier som ett ”outnyttjat pedagogiskt läromedel” (Strömberg, 2015), och efter denna 

undersökning måste vi hålla med. De tre segmenten av Bamsetidningen som analyserats 

visar att tidningen är dynamisk och kan erbjuda sina läsare ett välanpassat språk med 

varierat innehåll och svårighetsgrad. Flera studier har kommit fram till att text med 

interagerande bilder gör innehållet lättare att förstå, vilket betyder att serietidningar har 

samma, om inte större, möjlighet än vanliga böcker att föra vidare information. Detta 

gör Bamsetidningen, vars säljpunkt är att den både är underhållande och lärorik, till ett 

inlärningsmedium som skulle kunna bli värdefullt för skolan om den får möjligheten. 
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6 Slutsats 

Att barn som håller på eller just har lärt sig läsa behöver lättlästa texter är ett faktum. 

Skola och föräldrar har därför ett ansvar att se till att barnen tillhandahålls läsmaterial 

som är anpassat efter deras kompetens. Är texten för svår blir den frustrerande, och är 

den för lätt blir den tråkig. Konsekvenserna för barn som blir tilldelade texter som är för 

svåra beskrivs som förödande, där barnet kan tappa motivationen för att lära sig läsa 

eller få en allmänt negativ inställning till läsning (Reichenberg, 2014). Därför är det 

desto viktigare att undersöka läsbarheten i texter och medium riktade till barn. Bamses 

målgrupp är barn i åldrarna 4 – 8 år, vilket betyder att den delvis är riktad till barn som 

går i skolan och bör kunna läsa själv. I den här undersökningen framgår det att 

Bamsetidningen inte bara är lättläst, utan även håller en nivå som skolorna följer när det 

kommer till läsinlärning. Den introducerar främmande ord och förklarar dessa med både 

text och bilder, vilket hjälper barnet att utveckla sitt ordförråd och bli en starkare läsare. 

I forskningen som studerats i samband med undersökningen konstateras det att för att en 

text ska locka till läsning så ska den väcka läsarens nyfikenhet och intresse 

(Reichenberg & Lundberg, 2008). Språket, berättelserna och bilderna i 

Bamsetidningens serier har potential att göra detta. Bamsetidningen är utmanande, men 

utan att vara för utmanande. Den ligger på en nivå som borde vara helt inom 

läsinlärningens ramar för ”lagom” svåra texter och böcker. Denna teori stöds av 

resultatet från de analyserade skönlitterära titlarnas lättläshet. 

 

Det borde med andra ord finnas goda möjligheter till att utnyttja Bamsetidningen som 

en resurs i skolan när det kommer till läsinlärning. Särskilt inslaget Bamses skola 

använder ett bild- och textspråk som är anpassat för att lära läsaren nya ord och begrepp. 

Det finns dock även element i tidningen som borde klassificeras som för svårt för 

målgruppen, men den typen av avancerat språk används nästan uteslutande av 

karaktären Skalman, och bör snarare räknas som ett medvetet karaktärsdrag för att ge 

honom en personlighet av att vara intellektuell, men ibland obegriplig. Resultatet av den 

här undersökningen är framförallt teoretiskt. Men med detta som grund bör en mer 

praktisk undersökning utformas där Bamsetidningens lättläshet testas i praktiken. Till 

exempel med hjälp av interjuver med målgruppen i fråga eller med enkäter där 

målgruppen får svara på om de tycker att tidningen är lätt att läsa, samt vilka delar de 

tycker är svårast respektive enklast att avkoda.  
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