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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka texters ytstruktur i sju lättlästa böcker samt att 

undersöka böckernas tillgänglighet ur ett lättläst perspektiv. Det finns flera faktorer som 

bidrar till en texts läsbarhet där vi bland annat har valt att analysera illustrationer, 

läsbarhetsindex, ordvariation, svåra ord samt mångtydande ord. Med hjälp av olika 

analysverktyg har texterna analyserats. Resultatet visar att de analyserade böckerna 

kategoriseras som mycket lättlästa enligt läsbarhetsindex men att svårighetsgraden per sida 

varierar. Några utav de analyserade texterna kan upplevas som mindre läsbara då det bland 

annat förekommer svåra ord vilka inte förklaras i texten. I uppsatsens avslutande diskussion 

förs resonemang om böckernas egentliga läsbarhet och huruvida pedagogens val av läromedel 

kan påverka elevers läsinlärning och självförtroende.    

Nyckelord: Läsbarhetsindex (LIX), läsbarhet, lättlästa texter, textanalys.  
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1. Inledning 
Är lättlästa böcker verkligen lättlästa? Detta examensarbete undersöker texter i sju lättlästa 

böcker. Vi är båda lärarstudenter och intresserade av det material som pedagoger använder i 

sin undervisning. Det har visat sig att det kunskapsstoff som pedagogen ger till eleven bör 

ligga på en lämplig nivå för varje enskild individ (Malmquist, 1973, s. 41ff). Via tidigare 

erfarenheter av undervisning i skolan har vi upptäckt att skönlitterära böcker ofta ingår i 

skolvardagen. Böckerna väljs ut av eleverna själva eller ges till eleverna av pedagogen, ofta 

utan vidare reflektion. Alatalos (2011) doktorsavhandling visar att många pedagogers 

läsundervisning bara sträcker sig till och med då eleven knäckt läskoden. Strategin som 

används för elevernas fortsatta utveckling är ofta att de ska läsa mer, pedagogen lämnar mer 

eller mindre elevernas läsutvecklingsprocess åt dem själva (Alatalo, 2011, s. 137ff). 

En del av de skönlitterära böckerna eleverna läser benämns som ”lättlästa”. Vi vill få mer 

kunskap om vad som gör en text lättläst samt undersöka om de analyserade böckerna 

verkligen är lättlästa.  
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2. Bakgrund 
Avsikten med denna studie är att undersöka texters ytstruktur samt att undersöka dess 

tillgänglighet ur ett lättläst perspektiv. Begreppet läsning är centralt i uppsatsen och kommer 

inledningsvis att introduceras. Sedan följer en uppdatering om hur läsförmågorna ser ut i den 

svenska skolan. 

2.1 Begreppet läsning 

Att läsa är en kulturell artefakt som tillkommit relativt sent i mänsklighetens historia. Det tog 

lång tid innan människan hittade ett sätt att bevara och dokumentera språket (Jacobson & 

Lundberg, 1995, s. 19). Det första tecknet på att människan försökt bevara språket är grott- 

och klippmålningar från ca 50 000 år tillbaka. Bevarandet av språket skedde till en början av 

illustrationer där det både användes enkla illustrationer och illustrationer som tecknade flera 

händelser, likt en berättelse (Huey, 1928, s. 226ff, Lundberg, 1983, s. 22). Sedan det har 

funnits skrivna symboler har människan lärt sig att läsa och lärt andra att läsa. Den allra 

tidigaste läsinlärningen skedde i stor utsträckning i hemmet. Att lära människor läsa kom först 

att bli ett allmänt problem då samhället utvecklades till en demokratisk styrelseform. I och 

med att skolorna växte skulle alla elever lära sig att läsa. Till en början handlade det inte om 

att lära barnen att förstå vad de hade läst, om orden uttalades korrekt ansågs läsningen vara 

komplett (Fries, 1963, s. 2f).  

Den teknologiska revolutionen har i många länder lett till en utbildningsexplosion. För att få 

en utbildad befolkning krävs människor med goda läsförmågor och avancerad studieteknik. 

Frågan om läsundervisning har idag blivit relevant från förskolan upp till universitetet 

(Malmquist, 1973, s. 11). Det är först i vår tid som läs- och skrivkunnighet anses ingå som en 

självklar del i människors kompetens. Alla människor har dock inte möjligheten till den 

kompetensen trots normala förståndsgåvor och deltagande i ett välfungerande skolsystem 

(Jacobson & Lundberg, 1995, s. 19).   

Undersökningar har visat att elever i svenska skolor tenderar att halka efter i läsning och 

läsförståelse. PISA (Programme for International Student Assessment) är ett projekt som 

syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 

femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Genom olika prov undersöks elevernas 

förmågor inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien 

genomförs var tredje år och resultatet från Pisaundersökningen 2009 visar att läsförståelsen 

hos de 4 567 undersökta 15-åringarna i den svenska skolan försämrats under det senaste 

årtiondet.  I jämförelse med Pisas första undersökning år 2000 då de svenska elevernas 
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läsförståelse låg över genomsnittet visar den senaste undersökningen att läsförståelsen ligger 

på en genomsnittlig nivå ur ett internationellt perspektiv (Skolverket, 2010). Centrum för 

lättläst skriver i artikeln Lättläst – vad är det? att cirka 25 procent av den vuxna befolkningen 

i Sverige inte läser så bra som de förväntas göra då de gått ut grundskolan. De beräknar att 7-8 

procent av dessa har stora lässvårigheter (Centrum för lättläst).  

Det finns olika grupper i samhället som har lässvårigheter. Nybörjarläsare, de med annat 

modersmål än svenska, personer med språkstörningar; dyslexi, koncentrationssvårigheter, 

neuropsykiatriska nedsättningar, hörselnedsättning och/eller synnedsättning är grupper som 

kan ha lässvårigheter. Vissa kan tillhöra fler än en grupp, men oavsett vilken/vilka grupper de 

tillhör kan de behöva texter anpassade efter sin förmåga (Reichenberg & Lundberg, 2008, s. 

15ff). Samtidigt visar Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning att 20 av 21 granskade 

skolor inte ger det stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter som krävs. Anpassade 

läromedel används i liten utsträckning och i hälften av skolorna ges stödet utanför 

klassrummet. Eleverna blir då inte integrerade i den dagliga undervisningen 

(Skolinspektionen.se). 

Tarja Alatalo (2011) har i sin doktorsavhandling undersökt lärares kunskaper om elevers 

läsutvecklingsprocess. Ett kunskapstest inom delområdet språkets struktur utfördes av 269 

lärare och 31 speciallärare/specialpedagoger. Resultatet visar att lågstadielärarna hade högst 

medelpoäng. Lärarna med lång erfarenhet klarade sig bättre än de nyexaminerade lärarna och 

de med 5-10 års erfarenhet på kunskapstestet. De lärare som anser att det är till stor nytta att 

ha vetskap om grundläggande kunskaper inom läs-och skrivinlärning visade bättre resultat än 

de med sämre inställning. Lärare som värderar sina egna kunskaper om läs- och skrivinlärning 

mycket högt visar signifikant högre totalpoäng än de med måttligt hög eller låg skattning 

(Alatalo, 2011, s. 137ff).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Läsning 
Läsning är något som krävs av alla människor, kunskap om läsning underlättar för 

medborgaren och privatpersonen. Människor läser bland annat för att förstå instruktioner, 

hålla sig informerade samt för avkoppling. De som inte klarar av att läsa kan hamna i ett 

utanförskap. Dessa människor kan tillexempel få svårigheter att delta i demokratiska debatter, 

de kan missa möjligheter till både jobb och vidareutbildning. Om texter vore mer 
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lättillgängliga och anpassade till olika människor förutsättningar, skulle delaktigheten i 

samhället kunna bli högre (Taube, 2007, s. 81 samt Reichenberg & Lundberg, 2008, s. 10f).  

3.2 Läsning och lässvårigheter 

En heltäckande definition av begreppet läsning är komplicerad att göra. Läsning kan se ut på 

olika sätt, som att läsa etiketten på en förpackning eller läsa tågtidtabellen. Frågan är om vi 

läser noter, telefonnummer och röntgenbilder? En del sportjournalister brukar säga att 

spelarna läser spelet. Innefattar läsning allt detta eller gäller det bara alfabetiska symboler? 

(Lundberg, 1985, s. 9). Det finns olika infallsvinklar på begreppet läsning, här koncentreras 

läsning till personer som kan uppfatta innehållet i skrivna texter (Elbro, 2006, s. 26ff). 

Läsning bygger på avkodning och språkförståelse. Genom avkodning identifierar läsaren 

ordet och det är genom språkförståelse (kännedom om texttyper, om författaren, meningars 

uppbyggnad och så vidare) som läsaren kan ta till sig innehållet (Elbro, 2006 & Reichenberg, 

2000). Läsfärdighet innefattar alltså både avkodning och språkförståelse, utan det ena blir 

läsningen inte tillräcklig. Vissa läsare kan avkoda och ”läsa” upp orden i en text men då dessa 

saknar språkförståelse blir texten obegriplig. Detta fenomen kan bland annat uppträda hos 

elever med annat modersmål än svenska. Arbetskraftsinvandring och flyktingar som kom till 

Europa från 60-talet och fram bidrog till en ny kulturell sammansättning i de olika europeiska 

länderna, däribland Sverige. Skolklasserna var nu sammansatta på ett helt nytt sätt vilket 

intresserade forskare att ta reda på mer om läsprocessen hos andraspråkselever. Det 

konstaterades relativt snabbt att andraspråkseleverna fick svårigheter då de mötte läsböcker 

(Reichenberg, 2000, s. 37f). För elever med ett litet svenskt ordförråd kan en lättläst text vara 

svår. Barn som kommer utanför den svenska skolkulturen lär sig ofta texter utantill utan att 

förstå innehållet (Wijk-Andersson 1991, s. 28). För den som har problem med avkodning är 

det svårt att läsa ut bokstäverna, de flyter kanske ihop vilket de ofta gör hos personer med 

dyslexi. Dyslektiker behöver däremot inte ha problem med språkförståelsen (Elbro, 2006, s. 

26ff samt Taube, 1987, s. 56f).  

Läsförmågan hos var och en kan variera stort, även läsförmågan mellan vana läsare kan 

variera. Med läsfärdighet menas ett sammanfattande mått på hur snabbt och noggrant en 

person läser. Läsarens motivation, intresse och läsförmåga avgör hur mycket läsaren behöver 

anstränga sig för att läsa en text. Människor är olika och därför kan samma text upplevas på 

olika sätt. Det som däremot är gemensamt för alla är att de måste se på texten för att förstå 

vad som står där. Att kunna se räcker dock inte för att kategorisera sig som läsare. Att 

uppfatta sambandet mellan tal och skrift samt kunna det språk texten är skriven på är en 
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förutsättning för läsning (Platzack, 1973, s. 20ff). Elever som håller på att lära sig läsa kan ha 

stor nytta av lättlästa böcker. Eleven måste först lära sig det alfabetiska systemet, hur 

bokstäverna ser ut och vilka ljud som hör till. När eleven kan ljuda bokstäver gäller det att 

bygga upp ett flyt i avkodningen av ord. Har eleven kommit så långt att orden känns igen utan 

att ljuda blir textens innehåll mer förståligt. Detta tar olika lång tid för alla läsare. Som 

pedagog är det viktigt att anpassa och välja lämpliga texter till eleverna beroende på vilken 

nivå de ligger på (Reichenberg & Lundberg, 2008, s.15f). Lässvaga elever har ofta mer 

problem med ordavkodningen då automatiseringen av ord sker långsammare. Läsning kan 

som tidigare nämnts vara en svår utmaning för vissa barn. En av anledningarna till 

lässvårigheter kan vara att läsaren saknar förståelse för innebörden av ord i en text. Detta blir 

särskilt märkbart när texten blir mer komplicerad. Läsaren kan sakna viktiga 

bakgrundskunskaper och får därmed svårt att relatera till textens innehåll. Vissa läsare har god 

bakgrundskunskap men har ändå svårt att koppla dem till textens innehåll, de blir då passiva 

läsare (Lundberg, 1984, s.111f). När de lässvaga läser en sammanhängande text tar de yttre 

ledtrådar till hjälp för att förstå innehållet så som bilder, kontext och initiala bokstäver. Ofta 

chansar läsaren om vad som står skrivet i texten då de inte är säkra på ordavkodningen. 

Textens inre ledtrådar blir svårare att förstå vilket påverkar förståelsen av enstaka ord och 

läsaren försöker att lista ut vad texten kan handla om (Lundberg, 1984, s.75f).         

Läsaren är oftast medveten om sin egen förmåga, denna medvetenhet kan påverka 

hans/hennes självbild inom läsning. Beroende på hur självbilden ser ut motiveras läsaren mer 

eller mindre till att fortsätta läsa vilket i sin tur påverkar det fortsatta lärandet (Taube, 2007, s. 

81 samt Malmquist, 1973, s. 177). De flesta som har svårt med läsning ogillar att läsa. 

Forskning visar att för de med läsproblem är det inte ovanligt med låg självkänsla, ångest och 

nedstämdhet. Känslan av att passa in och att inte avvika från normen är särskilt viktigt för 

barn i 9-12- års ålder. Lässvårigheter är ofta förknippade med skam, de som läser fel löper 

risken att bli utskrattade. Att läsa med oflyt, att vara en sämre läsare förknippas ofta med 

ointelligents vilket i sin tur kan leda till en skamkänsla hos läsaren. En känsla av skam och låg 

självkänsla går hand i hand (Ingelsson, 2007, s. 24ff).   

3.3 Läsning i skolan 

De allra flesta elever som börjar skolan gör det med glädje och har stora förväntningar. 

Majoriteten av de som börjar i grundskolan är ivriga att få lära sig att läsa och skriva. I skolan 

läggs ofta den första grundstenen till barnens läsförmåga. Barnen bör vara redo för det 
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material som pedagogen lägger fram och läsprestationen som krävs bör ligga på en lämplig 

nivå för varje enskild individ (Malmquist, 1973, s. 41ff).  

Mycket av skolans undervisning bygger på att eleverna ska läsa själva, men för vissa elever 

innebär detta ett problem. Det skrivna ordet har en annan struktur än det vardagliga talet 

eftersom det förstnämnda har en mer komplex syntax.  Långa meningar, skriftspråkliga 

symboler och andra uttryckssätt är några exempel på det som texter präglas av. För de elever 

som inte har tillräckligt med erfarenheter och kunskaper kan vissa texter bli svåra att förstå 

(Reichenberg & Lundberg, 2009, s. 6). En lagom text är varken för svår eller för lätt för 

läsaren. Är texterna för enkla blir eleverna uttråkade och tappar intresset. De texter som 

tenderar att vara för svåra kan bidra till en frustration hos läsaren vilket kan resultera till att 

han/hon ger upp. I en text som ligger på en lagom nivå ska läsaren kunna utläsa 90-95 % av 

orden (Reichenberg & Lundberg, 2008, s. 75). Lärarna måste hjälpa eleverna att uppnå lyckad 

läsning, vilket de kan göra genom att uppmana till att läsa texter som är intressanta och 

engagerande (Rasinski & Padak, 2000, s. 10). 

Den internationella forskningen om språket i läroböcker inleddes i USA på 1920-talet och då 

undersöktes ord och meningslängd i läroböcker. Intresset för lärobokstexter uppstod eftersom 

elever med icke akademisk bakgrund började i skolan och det ansågs då att språket i 

läroböckerna som fanns var för svårt (Chall, citerad i Reichenberg, 2000 s. 32f). Det visade 

sig att både läsförmågorna hos eleverna och läsbarheten i texter varierade. Läsförmågorna 

mellan åldersgrupper och inom samma åldersgrupp visade sig kunna skifta kraftigt. Lärarna 

blev tvungna att anpassa texter efter rätt svårighetsgrad. Även författarna och bokförlagen 

konfronterades med problemet att skriva lämpliga texter. Tanken att gradera texter kom att bli 

en vidare diskussion (Chall, 1958, s. 9, 153). 

Forskare har under lång tid varit medvetna om att språket kan vara avgörande för läsaren. 

Redan på 1800-talet började forskning rörande språk och läsning att bedrivas. Både i och 

utanför skolans värld var forskare villiga att ta reda på vilka språkliga faktorer som gjorde 

texter svår- respektive lättlästa. Det var framförallt pedagoger som intresserade sig för språket 

i texter och många ville hitta en metod för att avgöra texters svårighetsgrad. Många menade 

att författare till läroböcker och andra böcker måste använda sig av ett system för att kunna 

använda bra ord och rätt meningsstruktur i deras verk (Platzack, 1973, s. 10f, Vogel & 

Washburne, 1928, s. 373). En mängd läsbarhetsformler konstruerades och dessa hade 

framförallt stora genomslag i USA, Tyskland och Ryssland (Platzack, 1973, s. 10f). Den 
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första kvantitativa studien inom läsbarhet rapporterades in 1923 av Lively and Pressey (Chall, 

1958, s. 17). Forskarna granskade texter med utgångspunkten att lågfrekventa ord, okända ord 

samt långa meningar gjorde texter svårlästa. Det fanns också andra faktorer som ansågs göra 

texter svåra, men antingen var de komplicerade att mäta eller så var de relaterade till 

meningar och ord (Chall, 1999, s. 9).  

Validiteten hos de olika läsbarhetsformlerna ifrågasattes då de endast mätte textens 

meningsnivå. Läroboksförfattarna försökte hålla sig till formlerna och detta bidrog till att de 

undvek lågfrekventa ord och bröt upp meningar. I Sverige inspirerades man av forskningen 

från USA och under 70-talet utfördes en mängd undersökningar av ord- och meningslängd i 

läroböcker med hjälp av läsbarhetsformler (Reichenberg, 2000, s. 34). 

Elever ute på skolorna möter ofta läroböcker och lärobokstexter av olika slag. Läroböcker har 

visat sig användas i stor utsträckning av pedagoger som inte har utbildning inom ämnet. 

Läroböcker är dyra, de nyttjas ofta under flera år och i vissa fall används de relativt frekvent. 

Böcker som används i skolan läses av elever med olika förkunskaper och förutsättningar 

vilket ställer krav på läsbarheten. Lärarna måste därför anpassa läsmaterialet till läsarens 

förmåga för en god läsning (Reichenberg, 2000, s. 17, Vogel & Washburne, 1928, s. 373).  

3.4 Lättlästa texter 

Lättlästa texter har ett medvetet innehåll med ett anpassat språk, bilder och form. Den lättlästa 

texten följer en röd tråd där sammanhanget är tydligt. Med text menas skrivna ord och 

meningar som är skrivna av en författare riktad till en mottagargrupp. Texter och författare 

har olika kulturella bakgrunder och de är skrivna med ett visst språk med en viss språkstruktur 

(Wijk-Andersson, 1991, s.5).  

En text med långa substantiv kan bli besvärlig för läsaren samtidigt som en berättarröst i 

texten kan göra den mer lättläst. En förkortad text kanske inte har utrymme att ge den fakta 

som behövs och därmed förutsätter det att läsaren har goda förkunskaper inom ämnet. I vissa 

korta texter finns inte plats för en berättanderöst som fångar läsaren vilket kan göra texten 

svårare att förstå.  För läsare med lässvårigheter kan det bli problematiskt om en text 

innehåller många aktörer att hålla reda på, det vill säga många namn och många inblandade i 

händelserna. En fälla författare till lättlästa böcker kan falla i är att de förenklar många ord 

vilket kan medföra att orden får fler betydelser och därmed bidrar till en förvirring hos läsaren 

(Reichenberg & Lundberg, 2008, s.52ff). Det kan bli stor skillnad på: Olle kastar upp bollen 
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och Olle kastar upp tennisbollen. Bollar kan ha olika utseende och användas i en mängd olika 

situationer vilket kan göra att en specificering underlättar läsningen. 

Lättlästa böcker innehåller ofta satsförkortningar vilket inte alltid är positivt då det inte ligger 

i vår natur att verbalt framställa oss på det sättet. Reichenberg & Lundberg (2008) påstår att 

bara för att meningarna styckas sönder behöver de inte bli mer lättlästa. Det kräver tvärtom 

mer kunskap av läsaren då de själva måste finna sambanden mellan de olika meningarna. När 

valet görs att korta ner texten uppstår risken att läsaren bara arbetar med en så kallad yt- 

strategi. Läsarna har fullt upp med att ta sig framåt i texten och lära sig läsa med flyt. Om 

beskrivande ord undviks i texter kan det bli svårare för läsaren att koppla in sina egna 

erfarenheter. Därmed kan en distans mellan läsare och text uppstå istället för en relation 

mellan dem. Detta gör det även svårare för lässvaga att utveckla en läsförståelse och risken är 

stor att motivationen och läsglädjen försvinner (Reichenberg & Lundberg, 2008, s.53). 

Enligt Reichenberg och Lundberg (2008, s.8) bör lättlästa böcker präglas av korta texter och 

en berättararröst.  I texterna bör det även finnas en tydlig berättelsestruktur, kortare 

substantiv, samt både långa och korta meningar. Undvikandet av abstrakta begrepp, passiv 

form och främmande ord är ytterligare något som författaren måste ha i åtanke.  

Genom att bara titta på textens språkmässiga uppbyggnad går det inte att avgöra om den är 

lättläst eller inte. Beroende på vem som läser texten, varför denna läser texten och vilka 

förkunskaper han/hon har kan uppfattningen om texten vara olika. Läsförståelse handlar om 

både texten och läsaren, läsaren skapar själv textens innebörd genom att ge den en mening. 

För att kunna komma åt textens mening måste läsaren ha förstått textens språk (Molloy, 1996, 

s. 172f, Reichenberg & Lundberg, 2008, s. 32).  

3.5 Centrum för lättläst     

Centrum för Lättläst arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen. Deras uppdrag är att alla 

oavsett lässvårigheter skall få tillgång till nyheter, samhällsinformation och litteratur. 

Centrum för Lättläst målgrupper är bland annat individer med funktionsnedsättningar, 

dyslexi, med annan kulturell bakgrund, äldre och lässvaga unga. 1968 började Centrum för 

lättläst att arbete med de första Lättlästa (LL) böckerna genom samarbete med 

Skolöverstyrelsen. Sedan 2007 samarbetar de med skolor genom att ge ut olika material. 

Centrum för Lättläst arbetar aktivt för att följa med i forskningen som inriktar sig på läsning 

och läsförståelse då de vill hålla sig uppdaterad om förändringar som sker i det lättlästa 

språket. Det som gör en text lättläst enligt deras erfarenheter är: texten skall utgå från läsaren, 
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alltså den skall anpassas efter vilken typ av läsare den vänder sig till. Texten skall hålla en röd 

tråd och fånga läsaren direkt. Sammanhanget skall vara tydligt, läsaren skall inte behöva 

några speciella förkunskaper. I texten skall vardagliga ord och korta rader användas men de 

lyfter även vikten av att text och illustrationer skall samspela. Språket samt hur författaren 

väljer att framställa en lättläst text varierar beroende på vilka krav och syften som finns 

(Centrum för lättläst).  

3.6 Illustrationer och text  

Illustrationer i lättlästa böcker bör stödja texten, illustrationer är ord i en bildlig form. För att 

läsaren skall koppla samman bilden med ordet måste det finnas erfarenheter kring området. 

En läsare som inte förstår begreppet paraply kan ha svårigheter med att förstå illustrationen 

även om den är klar och fin. Sambandet mellan illustrationen och texten är avgörande för 

läsarens förståelse (Reichenberg & Lundberg, 2008, s. 76f).  

I nybörjarböcker är det vanligt att illustrationerna är de mest utmärkande. Illustrationerna är 

ofta stora och av hög artistisk karaktär som innehåller mycket färg. Läsarna kan få stöd i sin 

ordavkodning med hjälp av illustrationerna som sänder ut yttre information. Läsarna kan 

använda sig av illustrationerna för att läsa ut nya ord. En bok som innehåller långa och 

komplicerade ord kan ha stöd av illustrationer för att förtydliga begrepp. Att texten väcker ett 

intresse och är spännande med koppling till läsarens tidigare erfarenheter och behov är viktiga 

kriterier för att det skall vara meningsfullt för den som läser (Lundberg, 1984, s. 121f). En 

nackdel med tydliga illustrationer kan vara att läsaren läser av bilderna och gissar sig till 

bokens handling istället för att läsa texten. Läsaren störs i läsprocessen och upplever 

läsningen som poänglös, under en längre period kan detta leda till stora svårigheter för 

läsaren. Tydliga illustrationer kan stödja läsningen på fler plan än ordavkodningen. Läsarens 

fantasi och känslor kan stimuleras vilket i sig kan bidra till att motivationen ökar och ger 

underlag till en diskussion som kan vara till hjälp av att förstå texten. Texter som innehåller 

direkt tal kan medföra problem då ord kan skifta i olika böjningsformer. Exempel är att ”jag” 

och ”du” kan skifta beroende på vilken karaktär det är som talar. Pratbubblor är exempel där 

direkt tal används och orden kan skifta beroende på samtalet. Illustrationer kan även skapa 

förvirring för läsaren om de är för detaljerade med irrelevant innehåll. Det kan störa läsaren 

om illustrationerna trycks ovanpå texten då kontrasten mellan bakgrunden och texten blir för 

vag. Det finns både fördelar och nackdelar med illustrationer i läseböcker då de både kan 

stödja och störa läsningen. Att komma ihåg är att alla elever lär olika (Lundberg, 1984, s. 

122). 
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3.7 Svåra ord, fackord och mångtydiga ord 

Med svåra ord i denna undersökning menas ord som är långa och innehåller mer än sex 

bokstäver då texten blir svårare desto fler långa ord texten innehåller. Även ovanliga ord som 

inte förklaras i texten med vare sig hjälp av texten eller illustrationerna räknas till svåra ord. 

Flerstaviga ord kategoriseras som svåra ord och med det menas ord med mer än två stavelser 

(Björnsson, 1968, s. 35f). Ord som har flera betydelser definieras som mångtydiga ord, där 

begreppen kan ha olika innebörd beroende på sammanhang och situation. En svårighet som 

kan uppstå för bland annat läsare med annan kulturell bakgrund är att ord med flera betydelser 

ofta leder till feltolkningar (Enström, 2004, s.188). Fackord är ord som hör till ett 

expertområde och skiljer sig från allmänord. Fackord kräver att läsaren har tidigare kunskaper 

om ämnet för att förstå allt innehåll i texten (Hellspong, 2001, s.27).  

Talspråk är ord som vi använder i vardagsspråket. En elev som börjar skolan har ett ordförråd 

på flera tusen ord och språket upplevs ofta som väl fungerande med ett bra uttal. Vanligt 

förekommande bland barn som precis börjat skolan är svårigheter med s- eller r-ljud i talet 

men detta blir ofta förståligt. När elever möter texter i skolan blir avståndet mellan text och 

samtalsspråk stort. Pedagoger har i uppgift att minska avståndet mellan samtal och text 

(Lundberg, 1984, s. 12). I talet finns det en stor variation på hur talaren kan uttrycka ord till 

skillnad från skriften där ord stavas på samma sätt oavsett situation eller vem som skriver. I 

skriftspråket krävs det att texten står på egna ben. Begrepp som du, hit och den här måste 

förklaras på ett tydligt sätt redan tidigare i texten så innebörden blir förstålig. Det skriftliga 

språket måste innefatta fler ord och uttryck som håller samman meningarna i förhållande till 

det talade språket. Det är småord som gör att meningarna binds samman i skriftspråket, 

exempel är, därefter, således och fastän. Utvecklingen av skriften och dess former gör så att 

klyftan mellan skriftspråket och det talade språket ökar. Användningsområdena för tal och 

skrift är ofta olika, de skiljer sig åt både när det gäller grammatik och ordval (Lundberg, 1984, 

s. 18ff). På grund av vårt svenska alfabet går det inte att skriva som de talade orden. Detta 

beror på att språkljuden inte är direkta med bokstäverna. Exempel är att bokstaven C kan 

uttalas med ett S-ljud men även med ett K-ljud, beroende på sammanhang och situation. När 

elever håller på att lära sig skriva skriver de ofta efter ordets ljudmässiga struktur. Elever 

skriver ofta som det låter och kan då lätt missa bokstäver i sin skrift. Bokstavsljuden 

försvinner in i varandra och det blir svårt för eleverna att urskilja ljuden (Lundberg, 1984, s. 

29ff). 
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3.8 Analysverktyg 

3.9  Strukturell analys  

Promemorior, skönlitterära böcker, broschyrer med flera är alla brukstexter. Dessa texter har 

praktiska eller teoretiska syften och genom att granska dessa går det att tolka och hitta mening 

hos de skrivna orden. Det sammanhang texten återfinns i, det vill säga kontexten, skall först 

klargöras i den strukturella analysen. Brukstexter är alltid skrivna av någon/några och via en 

strukturell analys tar den som undersöker reda på hur texten kan uppfattas. Målet med en 

textanalys är att hitta texters öppna och dolda budskap (Teleman & Hultman, 1974, s. 212ff, 

Hellspong, 2001, s. 13).  

En strukturell analys undersöker vad texter byggts upp av, hur de hänger ihop och hur texten 

samspelar med omgivningen. Syftet med analysen är att ge en beskrivning av texters 

språkliga, innehållsliga och sociala struktur. Den som analyserar kan exempelvis studera 

språkliga medel som används för att binda samman meningarna i en text. Språkliga medel kan 

vara upprepningar av innehållsliga ord, samordnade konjunktioner och så vidare. Frågor om 

den textuella strukturen ställs för att se vilken yttre form texten har. Här ställs frågor om 

textens ordförråd: är det varierade ord eller är det upprepningar? Finns det långa ord, hur 

många? Har någon viss ordklass en hög frekvens? Den textuella strukturen svarar också på 

frågor som rör grammatik: växlar texten mellan långa och korta meningar? Finns det 

ofullständiga meningar? (Teleman & Hultman, 1974, s. 212ff, Hellspong, 2001, s. 56ff) 

3.10 Stilanalys 

En stilanalys kan sammanfatta den strukturella analysen där den som analyserar tittar på 

språkligt orienterande stildrag. Stilistiker tittar på hur ett visst innehåll framställs genom att 

först göra en analys av en text, därefter beskriva analysen och därefter göra en tolkning. Stilen 

i en text går att analysera på olika nivåer. Fonetisk-, morfologisk-, syntaktisk- och semantisk 

nivå är några av de nivåer som går att undersöka (Cassirer, 1986, s. 9ff). Inom stilanalys ställs 

frågor som om stilen i texten är tung eller lätt, det vill säga om texten har långa och 

komplicerade meningar, fraser och/eller ord (Hellspong, 2001, s. 67ff). Genom stilanalys kan 

den som analyserar nå fram till en tolkning av innehållet (Huey, 1928, s. 234).  

3.11 Komparativ analys 

När texter beskrivs gör de oftast det utifrån andra texter. Genom jämförelser kan den som 

analyserar finna vad som är gemensamt mellan olika texter och vad som är utmärkande för 

var och en. För att ta fasta på sambandet mellan texter kan en komparativ analys användas. 

Frågor som ställs inom den komparativa analysen är huruvida sammanhanget, språket, 
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innehållet och stilen i texterna skiljer sig åt eller liknar varandra. Westman (1974) jämförde 

texter hos broschyrer, tidningsartiklar, läroböcker och debattexter. I de olika texttyperna 

jämfördes textlängd, rubriker, bildtext och så vidare (Westman, 1974, s. 17ff, Hellspong, s. 

78ff).   

3.12 Läsbarhetsanalys 

Läsbarhetsanalysen används för att undersöka hur textlämpligheten ser ut beroende på sitt 

avsedda bruk (Hellspong 2001, s. 56). I en läsbarhetsanalys görs en bedömning av texten som 

lästs. Hur uppfattas textens innehåll, är den svår eller lätt att läsa?  För att avgöra om en text 

är lätt eller svårläst måste hänsyn tas till textens läsbarhet. Textens svårighetsgrad beror på 

språkliga faktorer så som meningsbyggnad och författarens ordval. Textens innehåll är också 

avgörande för hur läsaren bemöter en text. Även textens yttre form har betydelse för hur 

texten uppfattas, om den har ett bra tryck, hur typsnittet är samt om den har en överskådlig 

grafisk form. Allt detta påverkar textens läsbarhet. Läsbarhetsanalysen används för att 

bedöma vad för slags texter som passar vissa läsare. Ett användningsområde kan vara när en 

pedagog väljer ut relevant litteratur till sina elever (Hellspong, 2001, s. 85).    

Läsbarhetsanalysen är enligt Hellspong (s. 87ff) indelat i fem delar. Dessa är lässituationen, 

textens grafiska form, textens språk, textens innehåll och textens sociala funktion.  

4. Tidigare forskning 

4.1 Läsning och läsförståelse   

International Association for the Evaluation of Educational Achievements (IEA) 

internationella läskompetensstudie visar att de svenska eleverna läser allt sämre. Sedan 1800-

talet har den svenska befolkningen haft en hög läskunnighet i internationella jämförelser 

(Persson, 1994, s.7). Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en 

internationell studie av elevers läsförmåga, deras undersökning från 1991 visar att de svenska 

nio- och femtonåringarnas läsförmågor placerades högt upp på den internationella rankingen, 

en topp tre-placering. Sedan 1991 har läsförmågan hos de svenska eleverna försämrats. Från 

2001 till 2006 var Sverige ett av de länder där elevers läsning visade på en signifikant 

försämring (Mullis, Martin, Kennedy, och Foy, 2007, s. 43). Enligt PIRLS rapport från 2006 

är det de starka och mycket starka läsarna som visat på tillbakagång (Skolverket, 2007, s. 8). 

Samtidigt visar Pisaundersökningen att en femtedel av de 15-åriga eleverna inte når upp till 

grunderna inom läsförståelse och att andelen svaga elever har ökat från tretton procent år 

2000 till arton procent 2009 (Skolverket, 2010).  

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FResultSet%3Fw%3D%2BNATIVE%28%27sokord%2Bph%2Bis%2B%27%27Progress%2Bin%2BInternational%2BReading%2BLiteracy%2BStudy%27%27%27%29%26order%3Dnative%2528%2527ordernr%252FDescend%2527%2529%26upp%3D0%26r%3D0%26rpp%3D20
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4.2 Läsprofiler hos 9-åriga elever 

Wolff (2006) har i sin avhandling Characteristics and varieties of poor readers gjort fyra 

delstudier där studie ett handlar om olika profiler av läsresultat hos 9-åriga elever. Denna 

studie sammanfattas i artikeln Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser. I 

artikeln diskuteras olika grupper av elever med varierad läsförmåga vilka relateras till olika 

kulturella och socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Syftet med studien är att identifiera 

undergrupper eller profiler av läsare bland 9-åriga elever. I undersökningen dras slutsatsen att 

olika typer av lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser. Avhandlingen visar på att 

förståelse och avkodning är avgörande för läsning vilket också Elbro (2006) och Taube (1987) 

poängterar. Det finns elever med bristande förståelse samtidigt som det finns de som har en 

bristande avkodning. Vissa elever har god förståelse och avkodning medan andra kan ha både 

en bristande avkodning och förståelse (Wolf, 2006).  

Wolff valde att göra en analys av den svenska Trend-studien som gjorts på sammanlagt 9283 

elever. I studien kunde åtta typer av läsundergrupper identifieras: Profil 1 med 42,8 % av 

eleverna, profil 2 med 20,7% av eleverna, profil 3 med 8,6 %, profil 4 med 6 %, profil 5 med 

5,6 %, profil 6 med 4,5 %, profil 7 med 4,7 % samt profil 8 med 7,2 % av eleverna. Profil 8 

var den grupp av elever som visade kännetecken på dyslexi. Eleverna läste långsamt och hade 

lågt medelvärde på ordavkodningen. En utav slutsatserna i avhandlingen är att elever måste 

träna på kopplingen mellan ljud och bokstav för att få upp hastigheten i läsningen. Några 

elever kan behöva träna på läsförståelsestrategier och utöka ordförrådet. Elever som tillhör 

olika profiler behöver hjälp på olika sätt. För de elever i profil 7 som har svårt att förstå texter 

för att de har ett annat förstaspråk än svenska är inte en träning på den fonemska 

medvetenheten lösningen. Det de behöver hjälp med är den kulturella bakgrundskunskap som 

behövs, samt lära sig fler svenska ord (Wolff, 2006).  

I avhandlingen Growing up with Dyslexia: Cognitive and Psychosocial Impact har tre 

delstudier med en grupp ungdomar (14-25 år) som då hade diagnosen dyslexi gjorts.  

Datainsamlingen genomfördes mellan åren 2003-2004. En av delstudierna syftar till att låta 

ungdomarna berätta hur de upplevt sin skoltid med fokus på dyslexin. Studien visar att för de 

elever med läs-och skrivsvårigheter upplevs de första sex skolåren som jobbiga. De tidigare 

åren i grundskolan beskrivs som en tid av förvirring, förödmjukelse och frustration.  Med åren 

kom problemen att minska men situationer där ungdomarna fortfarande påverkades negativt 

var i läs-och skrivsituationer. Många av ungdomarna i studien valde ett yrkesförberedande 

program på gymnasiet då deras akademiska självförtroende uppfattades som lågt. Väldigt få 
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av dessa ungdomar valde att läsa vidare efter gymnasiet, jämfört med övriga befolkningen 

(Ingelsson, 2007, s. 9f). 

4.3 Läsbarhetsformler 

Begreppet läsbarhet förekommer ofta då det talas om språket i läroböcker. Läsbarhet är 

summan av språkliga egenskaper hos en text och dessa egenskaper kan göra texten mer eller 

mindre tillgänglig för läsaren (Björnsson, 1968, s. 13). Det finns en mängd kriterier på läsliga 

texter där bland annat typsnitt, bokstavsstorlek och ordantal per sida kan ha betydelse. I 

texters läsvärde återfinns de innehållsliga egenskaperna som ämnet och framställningssättet i 

texten. Hur läsvärdet uppfattas beror till stor del på läsaren, beroende på dennes intressen, 

erfarenhet och så vidare kan läsvärdet te sig olika (Björnsson, 1968, s. 14ff). 

Det är dock språket i texten som i första hand avgör om den är lätt- eller svårläst. Ordvalet, 

uttryckssättet, ordens abstraktionsgrad, ords svårighetsgrad med längd, frekvens samt 

meningslängden är faktorer som kan påverka textens läsbarhet. Då läsbarhet är egenskaper 

hos en text kan en texts svårighetsgrad rangordnas nästintill oberoende av läsaren (Björnsson, 

1968, s. 14ff). Björnsson ansåg att det var möjligt att mäta läsbarhetsfaktorer i texter där han 

bland annat studerade ordens längd, procentantalet flerstaviga ord, textens abstraktionsgrad 

och så vidare. En text med god läsbarhetsfaktor har en språklig egenskap med låg frekvens i 

lätta texter och hög frekvens i svåra texter. Abstrakta ord bör vara mest förekommande i svåra 

texter (Björnsson, 1968, s. 23) 

1926 startade Vogel och Washburne en stor undersökning som kallas Winnetka Graded Book 

List. Undersökningen syftade till att utarbeta en metod som klassificerade läsmaterial till barn. 

Studien omfattar 36 750 barn som utvärderade 700 böcker efter deras läsförmåga. Vogel och 

Washburne tittade bland annat på ordförrådets svårighetsgrad i böckerna, antal varierande ord 

per tusen ord, meningars struktur och styckenas konstruktion. Då böckerna genomgått 

examinationen beräknades texternas svårighetsgrad efter poäng (Vogel & Washburne, 1928, 

s. 373ff). Formeln som användes i undersökningen kom att benämnas som Winnetkaformeln, 

och denna var den första formeln för att mäta texters svårighetsgrad. Winnetkaformeln har 

sedan dess varit prototypen för de moderna läsbarhetsformlerna (DuBay, 2008, s. 16).  

För att ta reda på ordens svårighetsgrad användes ofta Thorndikes ordlista för lärare. Detta för 

att se hur återkommande orden var. Den första ordboken utgavs 1921 och innehöll då 10 000 

ord. Tanken var att de ord som inte återfanns i ordlistan var svåra, ofta fackord. 1931 

reviderades ordlistan och orden i den ökade till 20 000 ord. Thorndike hittade brister i sina 
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tidigare ordlistor så de reviderades till ytterligare en upplaga år 1944, vilken har ett innehåll 

på 30 000 ord. I upplagan från 1944 återfinns en ordlista med olika värden. Värdena varier 

mellan 1-49 och visar hur ofta orden förekommer per miljoner ord (Thorndike & Lorge, 1944, 

s. 9-10f). 

4.4 Läsbarhetsindex (LIX) 

Björnsson (1968) var en aktiv pedagogikforskare i Sverige på 60-talet och han utvecklade 

analysverktyget läsbarhetsindex (LIX). LIX är den mest kända läsbarhetsformeln i Sverige 

och formeln för uträkning av LIX är:             Lo står för förekomsten av långa ord 

(fler än sex bokstäver) uttryckt i procent. Ml är medeltalet ord per mening, alltså den 

genomsnittliga meningslängden mätt i antal ord (Björnsson, 1968, s. 66 samt lix.se). Idag 

räknas läsbarhetsindex ut maskinellt via ett dataprogram. Björnsson räknade ut texternas LIX-

värde manuellt och beskrev då instruktionerna: 

1. Räkna alla ord i texten (a), alla meningarna (b) och de långa orden (c) 

2. Dela (a) med (b). Det ger meningslängden (ml) 

3. Dela (c) med (a) och multiplicera med 100. Det ger procenttalet långa ord (lo) 

4. Lägg ihop ml och lo. Den till heltal avrundade summan är LIX. 

(Björnsson, 1968, s. 66).  

För att kunna tolka LIX-värdet används en lixtolk med fem steg (Björnsson, 1968, s. 89). 

De fem olika kategorierna av LIX-värden är: mycket lättläst, lättläst, medelsvår, svår och 

mycket svår. Se kategorierna av LIX i bilaga 1. De fem kategoriseringarna sträcker sig med 

värden från < 30 och 60>. Kategorierna benämns inte som exakt vetenskap utan de visar på 

texters ungefärliga nivå (lix.se). Läsbarhetsindex mäter alltså texters ytstruktur och beräknar 

antal ord och textens meningslängd. På webbsidan lix.se återfinns en LIX-räknare som 

räknar ut LIX-värden, antal ord, antal långa ord, genomsnittlig meningslängd och 

ordvariationsindex. Den genomsnittliga meningslängden räknas ut genom formeln     

    , antalet ord dividerat med meningarna ger svaret om meningslängden. Ofullständiga 

meningar räknas som verkliga meningar (Björnsson, 1968, s. 68ff). 

Ordvariationsindex (OVIX) visar hur många okända ord det finns i en text, det vill säga de 

ord som bara förekommer en gång i texten. En text med högt ordvariationsindex visar på en 

varierad och ordrik stil. Desto högre ordvariation kan leda till att texten blir svårare för 

läsaren, men om samma ord används ofta (vilket ger ett lägre OVIX) kan det medföra att 

innehållet inte utökas och texten blir torftig (Björnsson, 1968, s. 33f, Reichenberg & 
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Lundberg, 1983, s. 42ff). Formeln för OVIX återfinns i lix.se, den är svår att beskriva och 

angivs därför inte.  

Nackdelen med att använda sig av ett mätinstrument som LIX är att det bara är textens 

utseende som mäts (Reichenberg & Lundberg, 2008, s. 42ff). LIX säger dock något om 

textens komplexitet och LIX-värdet kan samverka med andra förutsättningar kring huruvida 

texten är lättläst. Reichenberg säger att läroböcker brukar ha ett läsbarhetsindex mellan 25 och 

40 vilket innebär att de bör vara relativt lättlästa (Reichenberg, 2000, s. 27f, 106f). 

4.5 Centrala ord samt personord  

Björnsson (1968, s. 34) använder en frekvensordlista för att leta upp ord som är högfrekventa 

i lätta texter och lågfrekventa i svåra. Detta för att utreda en texts centrala ord, det vill säga de 

mest förekommande orden. I Björnssons skolboksundersökning mellan åren 1961-1963 

valdes 16 centrala ord ut, de är: jag, du, han, hon, de, har, var, är, men, och, så, då, nu, här, 

där, när. Antalet olika ord i procent av hela ordantalet anger textens ordförråd och ger också 

ett mått på hur ofta orden repeteras.  

En texts personanknytning kan även den spegla dess svårighetsgrad, ju högre 

personanknytning, desto enklare text. Meningar med frågor, befallningar, utrop och 

önskningar räknas som personmeningar. Ytterligare ett sätt att räkna ut en texts 

personanknytning är att räkna förekomsten av: 1. Personord, det vill säga personliga, reflexiva 

och possessiva pronomen. 2. Räkna förekomsten av substantiv som är maskulina eller 

feminina, till exempel hustru och prins. 3. Räkna namn på personer och djur (Björnsson, 

1968, s.37).  

4.6 LIX hos skolböcker 

För att LIX ska kunna förstås bör det sättas i relation till en svårighetsgradering. Då Björnsson 

analyserade 160 skolböcker och texter kategoriserades LIX-värden till årskurser. 

Undersökningen visar att läroböckerna för årskurs ett har ett genomsnittligt värde på 18, 

årskurs två ett värde på 22 och årskurs 3 ett värde på 26. Vidare har Björnsson angivit olika 

svårighetsnivåer inom årskurserna vilka visas nedan (Björnsson, 1968, s. 222ff).  

Årskurs Lätt text Normal text Svår text 

1 1-16 17-19 20-22 

2 17-20 21-23 24-27 

3 20-23 24-27 28-32 
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5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka texters ytstruktur i sju lättlästa böcker samt att 

undersöka böckernas tillgänglighet ur ett lättläst perspektiv.  

5.1 Frågeställningar 

(Linn) 

 Vilken läsbarhetsindex har de olika böckerna och vilka likheter samt skillnader visar 

LIX-räknaren på mellan de sju böckerna?  

 Vad gör texterna lätt- respektive svårlästa enligt LIX?   

 Vilka ord används mest frekvent i böckerna? 

(Sandra) 

 Hur kopplas illustrationerna samman med texten? 

 Försvårar eller underlättar bilderna texten? 

 Förekommer svåra ord, fackord och/eller mångtydande ord i texten, i sådana fall 

vilka? 

6. Metod (Linn From) 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka texters ytstruktur i sju lättlästa böcker är det 

relevant att använda analysverktyg till hjälp för att uppnå uppsatsens syfte. Med att undersöka 

texters ytstruktur menas i denna uppsats att orden, meningarna, illustrationerna och dess 

koppling till varandra, det vill säga textens yttre utseende studeras. Textlämpligheten kommer 

att analyseras med hjälp av en läsbarhetsformel som visar på texternas ytspråkliga 

komplexitet till vilket analysmodellerna strukturell-, stil-, och komparativ analys kommer 

användas. För att kunna besvara frågeställningarna Vilken läsbarhetsindex har de olika 

böckerna? och Vad gör böckerna lätt- respektive svårlästa enligt LIX? kommer en strukturell, 

samt en stilanalys av böckerna att genomföras. Till frågeställningen Vilka likheter och 

skillnader visar LIX-räknaren på mellan de sju böckerna? kommer en komparativ analys att 

användas och genomföras. Slutligen kommer en strukturell analys att genomföras till 

frågeställningen Vilka ord används mest frekvent i böckerna.  

6.1 Böcker för analys 

De sju böckerna som analyseras är Paula gillar fotboll, Felix, Storebrorsan, Flickan & 

Presidenten, Ronny & Julia, Den stora finalen samt Ellas sköna sorgligheter, alla är 

slumpmässigt utvalda. Böckerna tillhör kategorin skönlitteratur, de är skrivna av olika 
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författare och utgivna av tre olika förlag. Två av böckerna är översättningar medan de andra 

är original. Det böckerna har gemensamt är att alla benämns som lättlästa och de vänder sig 

till läsare i åldrarna 6-9 i enlighet med bibliotek och bokförsäljares rekommendationer. 

Lättlästheten i böckerna beskrivs på olika sätt, via information på webbsidor samt mailkontakt 

med två av förlagen har de förklarat vad de menar med begreppet lättläst. Förlaget Natur och 

Kultur beskriver deras böcker som Lättläst ”som är lätta att läsa själv”. Natur och Kultur 

berättar att läsaren möter en värld som är vänlig och tillåtande. Inga stora hinder i texten stör 

på vägen, samtidigt som förklaringen av främmande ord och begrepp smidigt vävs in (nok.se). 

Bokförlaget Bonnier Carlsen benämner sina lättlästa böcker som Lätt att läsa - böcker för 

nybörjarläsare. Bonnier förklarar att deras lättlästa böcker riktar sig till barn som knäckt 

läskoden. Böckerna innehåller glada illustrationer som är lätta att tolka och som stödjer 

texten. Korta rader, tydlig typografi och teman som intresserar barn är vad dessa texter består 

av (Monica Stein, 2012). Berghs Förlag benämner sina lättlästa böcker, Lättläst med många 

bilder. Berghs använder sig av en tydlig typografi och många stödjande bilder och poängterar 

att skönlitteratur inte ges ut som läroböcker och LIX-märks därför inte (Lena Andersson, 

2012).  

Anledningen till urvalet av böckerna är att de kan placeras inom samma kategori och att det 

därmed blir lättare att analysera skillnader och likheter mellan dem. Då böckerna riktar sig till 

6-9 åringar är texterna i böckerna inte utmärkande långa och därav kommer det vara möjligt 

att analysera all text. I bilaga 2 återfinns titlar och författare till de analyserade böckerna.  

6.2 Bearbetning av data  

Samtliga sidor från de sju böckerna kommer att föras in i LIX-räknaren (lix.se). Det svar som 

räknaren ger på varje sida kopieras och klistras in i separata Worddokument. Syftet med detta 

är att det ska bli möjligt att urskilja varje sidas högsta respektive lägsta LIX-värde. All 

bildtext kommer att analyseras tillsammans med texten på respektive sida. När varje sida med 

text bearbetats i LIX-räknaren kommer sidorna till respektive böcker att läggas ihop och 

analyseras, detta för att kunna urskilja varje boks genomsnittliga läsbarhetsindex. 

Inledningsvis ligger fokus på delarna, det vill säga de enskilda sidorna och därefter på 

helheten, hela böcker.  

För att kunna analysera de vanligaste orden och dess frekvens i de sju böckerna har alla texter 

avslutningsvis överförts in i LIX- räknaren. Frågorna som kommer att ställas till böckerna är 



  
 

22 
  

delvis hämtade och inspirerade av det Hellspong skriver om i kapitlet strukturell analys 

(Hellspong, 2001, s. 63f). Frågorna som kommer ställas till texterna återfinns i bilaga 3.  

6.3 Validitet och reliabilitet  

Uppsatsens validitet anses vara relativt god då LIX-räknaren beräknar det som 

frågeställningarna frågat efter.  Det som drar ner giltigheten i arbetet är att det endast är sju 

böcker som analyserats vilket gör att det inte går att dra någon generell slutsats om 

undersökningen. Läsbarhetsindex är känsligt då ett stavfel kan påverka resultatet, detta har 

försökts undvikas genom att all text förts in i ett rättstavningsprogram. 

6.4 Etiska överväganden  

En viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning får 

behandlas. Då forskningsobjektet i denna studie är texter kommer vetenskapsrådets allmänna 

regler om forskningsprocessen att användas. I enlighet med vad Vetenskapsrådet säger är 

forskningen som vi bedrivit sann, metoden och resultatet redovisas öppet. Resultatet har inte 

manipulerats och det präglar endast denna studie. Det resultat som presenteras i detta arbete 

har inte stulits från någon annan (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12ff). 

7. Resultat  
Varje avsnitt i resultatdelen presenteras utifrån den frågeställning som stått i fokus. Efter 

resultatet i varje avsnitt ges en sammanfattning.  

Resultatdelen inleds med de sju böckernas läsbarhetsindex där också antal ord, antal långa 

ord, meningar samt den genomsnittliga meningslängden visas. Frågeställningen Vad gör 

texterna lätt- respektive svårlästa enligt LIX? samt resultatet av de olika böckernas 

ordvariationsindex presenteras under avsnitt två. Avsnitt tre behandlar de mest använda orden 

och dess frekvens.  

7.1 Avsnitt 1- läsbarhetsindex (LIX-värde) 

Vilken läsbarhetsindex har de olika böckerna och vilka likheter och skillnader visar LIX-

räknaren på mellan de sju böckerna?  

Denna tabell visar varje analyserad boks ord (inklusive bildtext). Hur många långa ord 

texterna har samt detta uttryckt i procent visas under rubriken långa ord. De meningar 

texterna är uppbyggda av uttrycks även de i procent och då under rubriken meningar. De olika 

böckernas genomsnittliga meningslängd samt LIX-värden återfinns till höger i tabellen.  
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Tabell 1. Läsbarhetsindex 

7.2 Sammanfattning 

Björnsson (1968, s. 14ff) menar att det är språket i texten som avgör huruvida en text är lätt- 

eller svårläst. Ordvalet, ords svårighetsgrad med längd, frekvens samt meningslängden är 

faktorer som kan påverka textens läsbarhet. Ronny och Julia byggs upp av 2009 ord. Detta är 

mer än dubbelt så många ord som återfinns i Storebrorsan vilken innehåller 930 ord. Flickan 

och Presidenten är den bok som använt sig av flest långa ord, 310 långa ord där 22 % av 

orden i texten räknas som långa. Felix består av 79 långa ord, alltså cirka en fjärdedel av de 

långa orden som byggs upp av Flickan och presidenten. Björnsson (1968, s. 35) anser att ords 

längd påverkar textens svårighetsgrad där långa ord kan vara svårare för läsaren att avkoda. 

Om Björnssons tes stämmer skulle Flickan och Presidenten kunna vara mindre läsbar till 

skillnad från exempelvis Storebrorsan.  

Felix är den bok vars texter består av flest meningar eftersom att en högre procentsiffra 

innebär fler och kortare meningar. Den stora finalen är den bok som enligt genomsnittet har 

de längsta meningarna med 7,59 ord i varje mening. Texters genomsnittliga meningslängd 

kan påverka läsbarheten då meningslängden beskriver textens yttre egenskaper (Björnsson, 

1968, s.13, Reichenberg, 2000, s. 17). Den stora finalen och Flickan och Presidenten skulle 

därmed kunna visa en lägre läsbarhet än exempelvis Felix som använder färre ord per mening. 

Flickan och Presidenten är den bok som har det högsta LIX-värdet 28 vilket ligger närmast 

genomsnittet för årskurs 4 enligt Björnssons (1968, s. 222ff) kategorisering av LIX-värden för 

läroböcker. Lätta texter för årskurs 1-3 bör enligt Björnsson placeras på ett värde mellan 1-23. 

Här överstiger både Flickan och Presidenten samt Paula gillar fotboll värdet 23. Paula gillar 

Boktitel Ord Långa ord Meningar Genomsnittlig  

Meningslängd 

LIX-värde 

Den stora finalen 1405 222 (16 %) 185 (13 %) 7,59 23 

Ellas sköna 

sorgligheter 

1401 183 (13 %) 233 (17 %) 6,01 19 

Felix 1284 79 (6 %)  254 (20 %) 5,06 11 

Flickan & 

Presidenten 

1441 310 (22 %) 207 (14 %) 6,96 28 

Paula gillar fotboll 990 175 (18 %) 150 (15 %) 6,6 24 

Storebrorsan 930 74 (8 %) 129 (14 %) 7,21 15 

Ronny & Julia 2009 222 (11 %)  295 (15 %) 6,81 18 
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fotboll visar på ett normalt läsbarhetsindex för årskurs 3 samtidigt som Flickan och 

Presidenten kategoriseras som en svår text för en elev i årskurs 3 (Björnsson, 1968, s. 222ff). 

Boken Felix har det lägsta värdet 11, detta visar en skillnad på sjutton LIX-enheter. Samtliga 

böcker tolkas som mycket lättlästa enligt läsbarhetsindex för texter, se tolkningen i bilaga 1.    

7.3 Högsta respektive lägsta LIX-värde 

Tabellen visar varje boks lägsta respektive högsta LIX-värde vilket är beräknat utifrån varje 

sida. Till vänster i tabellen visas boktitlarna. 

Boktitel Lägsta LIX-

värde 

Högsta LIX- 

värde 

Den stora finalen 1 39 

Ellas sköna 

sorgligheter 

8 51 

Felix 3 27 

Flickan & 

Presidenten 

12 49 

Paula gillar fotboll 10 51 

Storebrorsan 9 24 

Ronny & Julia 3 32 

Tabell 2. Lägsta respektive högsta LIX-värde per sida/boken 

7.4 Sammanfattning 

Samtliga böcker visar en relativt stor skillnad på högsta och lägsta LIX-värde per sida. Den 

stora finalen samt Ronny & Julia har ett lägsta värde inom ramen för mycket lättläst och ett 

högsta värde som tillhör kategorin lättläst. Ellas sköna sorgligheter och Paula gillar fotboll 

uppvisade de största skillnaderna där en utav sidorna i respektive bok tolkas som mycket 

lättläst och en som svår, normalt värde för officiella texter. I Flickan och Presidenten 

växlade det mellan mycket lättläst och medelsvår på de olika sidorna. Felix och 

Storebrorsan är de enda utav de sju böckerna där både det högsta och lägsta värdet 

kategoriserades under samma värde, mycket lättlästa.  

I fem av de analyserade böckerna kan läsaren möta en varierande textsvårighetsgrad beroende 

på vilken sida han eller hon läser. I en och samma bok kan läsaren möta en mycket lättläst text 

på en sida och på andra sidan kan hon/han möta en svår text. Som tidigare beskrivits menar 

Reichenberg (2000, s. 27f) att läroböcker bör vara relativt lättlästa och ha ett lärbarhetsindex 

mellan 25-40. Tre utav sju undersökta böcker består av sidor vilka överskrider LIX-värdet 40. 

Dessa tre skönlitterära böcker uppfyller inte de krav Reichenberg menar att lärobok bör hålla. 
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7.5 Avsnitt 2 – Ordvariationsindex & LIX   

Vad gör texterna lätt- respektive svårlästa enligt LIX?   

Det finns olika undersökningar för att granska texters svårighetsgrad. I denna undersökning 

har ordens längd, procenttalet flerstaviga ord, ordvariation, meningar, genomsnittlig 

meningslängd samt LIX-värdet använts för att kunna besvara ovanstående frågeställning.   

Ord, långa ord, meningar och meningslängd 

Som tidigare nämnts återfinns drygt 2000 ord i en utav böckerna samtidigt som en annan bok 

består av 930 ord. Hur många ord författarna till de analyserade böckerna använts sig av 

varierar. Antalet långa ord är olika från bok till bok där en utav böckerna använder sig av 310 

(22 %) långa ord och en annan av 74 (6 %) sådana ord. Mängden meningar i böckerna 

varierar också dem. Den stora finalen är den bok som har högst genomsnittlig meningslängd 

med 7,59 ord per mening. Felix är den av de sju böckerna som har en lägst genomsnittlig 

meningslängd, 5,06 ord per mening.  

LIX-värden 

Böckernas genomsnittliga LIX-värden kategoriseras alla som lättlästa samtidigt som värdena 

varierar inom kategorin (se tabell 1). Det högsta LIX-värde som hittats visar ett värde på 28 

samtidigt som det lägsta är 11. LIX-värdena per sida såg annorlunda ut än de genomsnittliga 

värdena, här skrider majoriteten av böckerna in på andra kategorier. Vissa sidor i de olika 

böckerna kategoriserades som medelvåra texter samt svåra texter.  

Ordvariationsindex 

Texters ordvariationsindex kan även de ge svar på huruvida en text är lätt- respektive svårläst 

enligt LIX. Tabellen visar varje analyserad boks ordvariationsindex. Till vänster i tabellen 

återfinns boktitlarna.  
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 Ordvariationsindex 

Den stora finalen 54,29 

Ellas sköna sorgligheter 54,39 

Felix 43,51 

Flickan & Presidenten 55,36 

Paula gillar fotboll 65,11 

Storebrorsan 54,48 

Ronny & Julia 49,49 

Tabell 3. Ordvariationsindex 

7.6 Sammanfattning 

Ytterligare en faktor som kan påverka texters läsbarhet är som tidigare nämnts 

ordvariationsindex. Ordvariation visar hur många okända ord som finns i en text, där 

högfrekventa ord förekommer mer ofta i lätta texter (Björnsson, 1968, s. 33). 

Paula gillar fotboll har det högsta ordvariationsindexet på 65,11. Detta visar på att det är 

majoriteten nya ord som tillkommer i texten. Felix är den bok med lägst ordvariationsindex på 

43,51 vilket antyder att det är majoriteten redan kända ord i texten. Även Ronny och Julia 

använder sig av majoriteten redan kända ord, i detta avseende skulle Felix och Ronny och 

Julia kunna vara mer lättlästa än övriga böcker. Resterande fyra böcker ligger relativt lika 

varandra med ordvariationsindex mellan ca 54-55.  

7.7 Avsnitt 3- ord och dess frekvens 

Vilka ord används mest frekvent i böckerna? 

I denna tabell visas de fem mest förekommande ord i samtliga böcker. Urvalet av fem ord har 

valts för att avgränsa resultatet. På vänster sida visas orden och till höger visas dess frekvens. 

Varje boks fem vanligaste ord och hur ofta de förekommer presenteras i sju separata tabeller 

och de återfinns i bilaga 4. 

Ord  Frekvens  

Och 274 

Han 208 

- (Talstreck) 199 

Är 196 

På 192 

Tabell 4. De vanligaste orden i samtliga böcker och dess frekvens 
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7.8 Sammanfattning 

Ordet och har använts mest frekvent, 274 gånger sammanlagt i de sju böckerna. I samtliga 

böcker förutom Ellas sköna sorgligheter hamnar konjunktionen och bland de fem vanligaste 

orden. Ordet han är vanligt förekommande i de olika böckerna men även andra personliga 

pronomen som Erik, Anders, Ella, Felix, Ronny, Julia, Paula, Titus, Presidenten, vi och jag 

används ofta i samtliga böcker. Enligt Björnsson (1968, s. 37) kan personanknytningar 

medverka till att en text blir lättare att läsa och hit hör bland annat personliga pronomen. 

Orden han, är, och är bland de mest förekommande orden i de undersökta böckerna. Dessa 

ord återfinns i Björnssons ordlista med centrala ord. Enligt den skolboksundersökning som 

gjordes mellan 1961-1963 ansågs bland annat dessa ord användas frekvent. När ord används 

ofta kan detta påvisa att texten är lättläst (Björnsson, 1968, s. 34).  

Talstrecket, det vill säga den symbol som använts för att beskriva då någon säger någonting, 

har nyttjats 199 gånger. I tre utav böckerna är talstrecket på en topp fem-placering av använda 

ord. Frågor och utrop räknas som personmeningar enligt Björnsson, vilket talstrecket kan 

placeras under. Om Björnssons teorier stämmer skulle samtliga böcker kunna vara mer 

lättlästa än andra då samtliga använder sig av många personanknytningar (Björnsson, 1968, s. 

37). I fyra utav de sju böckerna har ordet är använts frekvent vilket medför att ordet placeras 

på placering fyra av de mest förekommande orden i samtliga böcker. Även andra verb som 

säger eller dess preteritum sa används frekvent i böckerna. Prepositionen på används frekvent 

i tre utav böckerna och placeras på en femteplats bland de mest förekommande orden.  

8. Metod (Sandra Kelloniemi) 

Med tanke på uppsatsens syfte har en läsbarhetsanalys valts för att kunna besvara de 

frågeställningar som ställts. Läsbarhetsanalysen kommer beröra två områden: textens grafiska 

form samt textens språk. Studien kommer bland annat att undersöka hur illustrationerna 

kopplas samman med texten. Analysen genomförs ur ett vuxenperspektiv genom 

kategorisering av svåra ord, fackord, mångtydiga ord samt vad illustrationerna kan ha för 

betydelse för förståelsen av texten. Detta görs med utgångspunk av mina egna erfarenheter 

och kunskaper med stöd av litteraturen. Illustrationerna kommer att analyseras utifrån samma 

förutsättningar men med stöd av Hellspongs (2001 s.87) frågeställningar inom området 

textens grafiska form (se arbetsfrågeställningar nedan).  



  
 

28 
  

8.1 Datainsamling 

Samtliga sju böcker läses i tur och ordning. Efter att en bok har lästs analyseras texten med 

hjälp av följande arbetsfrågeställningar: Finns det illustrationer som lättar upp texten? Kan 

illustrationerna försvåra för läsaren? Hur tilltalar boken läsaren med både illustration och 

text? Finns det svåra ord? Förekommer fackord?  

All data sammanställs systematiskt ner i ett Word dokument. Samtliga sju böcker som 

analyseras har ett separat dokument där alla svar redovisas med utgångspunkt från 

arbetsfrågorna. Böckerna analyseras sida för sida, där ord väljs ut beroende på vilken kategori 

de tillhör och illustrationerna analyseras och jämförs med textens innehåll. När analysen av 

varje enskild bok är genomförd sammanställs resultatet. Svenska akademiens ordlista används 

för att undersöka om orden förekommer i det svenska språket.    

8.2 Validitet  

I läsbarhetsanalysen kommer min roll som vuxen och lärarstudent att prägla resultatet med 

utgångspunkt i mina erfarenheter inom skola. Postholm (2005, s.127) menar att forskaren 

skall klargöra vilken utgångspunkt han/hon har i studien.  

9. Resultat 
Resultaten av läsbarhetsanalysen kommer att redovisas utifrån studiens frågeställningar. 

Böckerna redovisas under respektive boktitel och varje resultatdel avslutas med en 

sammanfattning.  

9.1 Samband illustrationer och text 

Hur kopplas illustrationerna samman med texten? Försvårar eller underlättar 

illustrationerna texten? 

Storebrorsan 

Illustrationerna i denna bok har en tydlig koppling till textens innehåll. Det som texten 

beskriver visas i visuell form på sidan intill den aktuella texten. Illustrationerna är ritade med 

akvarell och tusch. På några utav sidorna i boken är illustrationerna tryckta över texten.   

Den stora finalen 

Illustrationerna är svartvita och kopplade till textens innehåll, de kompletterar texten. 

Författaren använder pratbubblor som innehåller text vilken bör läsas för att få en 

sammanhängande förståelse.  På ett uppslag är det enbart illustrationer som läsaren måste 

följa för att förstå fortsättningen på boken. De flesta illustrationerna har ord utskrivna runt om 
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samt pratbubblor med kompletterande text. Något som är återkommande i boken är en skylt 

som visar matchställningen mellan två fotbollslag.  

Felix 

Illustrationerna i boken är färgglada och är väl sammanhängande med textens innehåll. På en 

utav sidorna visas ett brev, för att få reda på innehållet i brevet måste brevtexten läsas då 

innehållet inte visas någon annanstans. Illustrationerna är på vissa sidor tryckta över texten.  

Ronny & Julia  

Boken är fylld med illustrationer som är kopplade, detaljerade, färggranna och kopplade till 

texten. På varje uppslag återfinns flera illustrationer som hjälper och kan lätta upp texten för 

läsaren. Illustrationerna kan vara till hjälp om det finns svårigheter som dyker upp i texten då 

de upplevs som detaljerande och beskrivande. Ett exempel är ordet rundpingis, där det finns 

en illustration till hjälp vilken visar barn som springer runt ett pingisbord. Genom bilden kan 

läsaren få en förståelse för vad ordet kan betyda. På några sidor i boken är illustrationerna 

tryckta över texten. 

Ellas sköna sorgligheter 

Illustrationerna i boken är kopplade till texten på ett tydligt sätt, de är flera och färggranna 

vilka presenteras i varje uppslag i boken. På några av illustrationerna finns det text som 

repeteras från textstycket intill. En tidningslöpsedel med enbart text presenteras på en sida i 

boken. Denna fungerar som en sammanfattning av en historia vilken sträcker sig över ett antal 

sidor i boken. Ordet tidningslöpsedel återfinns på samma uppslag som bilden visar. 

Paula gillar fotboll 

Illustrationerna är stora och detaljerade, de överensstämmer med textens innehåll. Det 

förekommer skyltar som läsaren med fördel bör läsa. Skyltarna redovisar bland annat 

matchresultatet mellan olika lag samt ett vägval som några av karaktärerna i boken kommer 

att göra. Texten är på vissa sidor tryckt över illustrationerna.  

Flickan och presidenten 

Illustrationerna är målade i färg och är kopplade till textens innehåll.    
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9.2 Sammanfattning 

Illustrationerna i samtliga undersökta böcker hjälper läsaren att förstå och följa med i texten 

vilket är viktigt för läsarens förståelse till innehållet i de olika texterna (Reichenberg & 

Lundberg, 2008, s.76f). Svåra ord kan stöttas av illustrationer vilka ger information om 

texten. Läsare kan få stöd av illustrationer bland annat när de ska läsa ut nya ord (Lundberg, 

1984, s.121f).  I böckerna Paula gillar fotboll, Ellas sköna sorgligheter samt Den stora 

finalen har författarna valt att repetera ord, meningar och/eller kortare textavsnitt kring 

bilderna. Den stora finalen utmärker sig i jämförelse med de andra böckerna då författaren 

valt att skriva kompletterande text i bilderna. Denna text visas i pratbubblor och läsaren bör 

läsa dessa för att få en förståelse till bokens innehåll. I Den stora finalen kan det vara viktigt 

att observera bilderna då det inte alltid finns förklaringar eller beskrivningar i texten. Det 

finns ett uppslag i Den stora finalen som inte innehåller någon text utan enbart illustrationer. I 

boken Ronny & Julia är bilderna utförliga och detaljerade, det vore möjligt att läsa boken med 

enbart bilderna till sitt förfogande.  

Böckerna Felix, Paula gillar fotboll och Ronny & Julia innehåller många detaljrika och stora 

illustrationer, några av dem är trycka ovanpå texten vilket kan göra de svårlästa då kontrasten 

mellan bakgrund och text blir vag (Lundberg, 1984, s.122).     

9.3 Ordval i texterna 

Förekommer svåra ord, fackord och/eller mångtydande ord i texten, i sådana fall vilka? 

Storebrorsan 

Under analysen av Storebrorsan har det framkommit fjorton svåra ord och tre mångtydiga 

ord. 

Svåra ord: Tjut, sabla, lipsill, plutten, container, hedersord, flinar, kastanjeträd, flämtar, 

pyret, puff, tatuering, monstertruck, stupen (14). 

Mångtydiga ord: Sticker, fräser, hackar (3). 

Övrigt: Författaren har valt att använda sig av talspråksorden dej, mej och sej i boken.  
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Den stora finalen 

Boken innehåller tjugonio fackord. Den stora finalen handlar om fotboll där viss förkunskap 

inom området fotboll är till en fördel för att förstå betydelsen av fackord. Denna bok innehöll 

flest fackord av de undersökta böckerna, tjugonio stycken.  

Svåra ord: Jonglerande, skar, briljant, övertaget, dunder-bananskruv (5). 

Mångtydiga ord: Planen, krysset (2). 

Fackord: Anfallare, klackade, utåtskruvade, fintade, långskottet, avspark, mittback, nick, 

stolpe in, stadion, hörnor, startelvan, backlinjen, dribblade, krysset, mittpunkten, nickduell, 

fälld, avbytare, landslag, inåtskruvade, långbollen, volley, självmålet, halvlek, straffområdet, 

yttermittfältarna, frispark, lirare (29).  

Felix 

Boken Felix innehåller sex svåra ord. Boken innehåller varken fackord eller mångtydiga ord.  

Svåra ord: Vaktis, krånglar, larva, rymden, raketen, rymdbas (6). 

Övrigt: författaren hade valt att använda sig av siffran 157 en gång i texten. 

Ronny & Julia  

Boken innehåller tretton svåra ord och det förekommer inga fackord. Exempel på ord som 

kräver kunskaper från andra områden är orden, Sputnik, Newton och rundpingis. 

Svåra ord: Underligt, förvandlats, trasslig, härva, glänt, kravlar, inbillade, hånflinar, 

utklädningslåda, ringknappen, rundpingis, Newton, Sputnik (13). 

Övrigt: författaren till Ronny & Julia valde att skriva talspråksorden dej, mej och säjer.  

Ellas sköna sorgligheter 

Ellas sköna sorgligheter innehåller nio svåra ord.  

Svåra ord: Pyspunka, pumpas, tidningslöpsedel, bister, himlar, barnhem, kråkslott, loppiga, 

flickan med svavelstickorna (9). 

Paula gillar fotboll 

Boken behandlar ämnet fotboll och innehåller tjugoåtta fackord. Det finns även nio 

mångtydiga ord och ett svårt ord. 
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Svåra ord: Ljuder (1). 

Mångtydande ord: Back, krysset, planen, skjuta, passa, pilar, hörna, skruvade, inlägg (9). 

Fackord: Ligamatchen, HSV, passning, centern, offsidefälla, hörna, bollkänsla, finta, 

klubbarna, slutsignalen, knattefotboll, FC Bayern, vänsterkanten, högeryttern, back, halvtid, 

stadscupen, skruvade, VM, fotbollstadion, fotbollsfantast, inlägg, nick, kortlinjen, 

fotbollsklokheterna, dribbla, klacksparkar, lottningen (28). 

Flickan och presidenten 

Texten i Flickan och Presidenten innehåller fjorton svåra ord. 

Svåra ord: Fattigkvarteren, journalist, limousinen, forcera, åtlöje, kvitta, slajmiga, 

rymdmiffon, rymdis/en, rymdvarelsen, presidenten, rymdskepp, rådgivaren, ljuskäglan (14).  

9.4 Sammanfattning 

I de två böckerna som inriktar sig på fotboll, Den stora finalen och Paula gillar fotboll 

återfinns en mängd fackord.  Dessa böcker har tjugonio respektive tjugoåtta fackord vilket 

kan bidra till att läsare med dålig kunskap inom området fotboll får svårigheter att följa med i 

handlingen och förstå alla fackord som nämns. Fackord tillhör ofta ett expertområde där det 

krävs förkunskaper för att förstå en texts innehåll, i detta fall ämnet fotboll (Hellspong, 2001, 

s.27). 

Flickan & Presidenten, Ellas sköna sorgligheter, Ronny och Julia och Storebrorsan inriktar 

sig inte på något specifikt område och därmed påträffades inga fackord. Samtliga analyserade 

böcker innehåller däremot svåra ord. Exempel på ett flerstavigt ord är fattigkvarteren som 

innehåller fem stavelser. Ord som innehåller mer än två stavelser räknas som svåra ord 

(Björnsson, 1968, s.36). Som resultatet ovan visar förekom det flera svåra ord i de 

analyserade böckerna och många var flerstaviga ord vilket gör att de kategoriseras som svåra 

ord.     

I boken Flickan och Presidenten förekommer långa ord vilka är svårare att läsa ut då det 

kräver stora förkunskaper hos läsaren. Presidenten och Rådgivaren var två stycken ord som 

användes frekvent. Båda orden har fler än sex bokstäver och mer än två stavelser.  

 Det förekom begrepp under kategorin svåra ord som saknade definition vilket kan bidra till 

att orden blir svåra att förstå. Exempel taget ur en av böckerna är begreppet forcera där ingen 

förklaring till vad ordet betyder framgår i texten eller i illustrationen. 
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I boken Storebrorsan förekom ordet jävlar en gång och i boken Flickan och presidenten 

förekom ordet vapen som kan diskuteras huruvida de skall användas i en barnbok i åldrarna 6-

9år. 

10. Diskussion 

Som svar på den inledande frågan i denna uppsats är lättlästa böcker verkligen lättlästa? 

svarar vi både ja och nej. De analyserade böckerna påvisar faktorer som kan göra de lättlästa 

men också faktorer som kan göra de mindre läsbara. Resultatet visar skillnader av 

svårighetsgrader mellan och i böckerna. De sju böckerna kategoriseras som mycket lättlästa 

enligt LIX och kan vid en första anblick uppfattas som lättlästa, vilket också anges på 

omslagen. Sidornas svårighetsgrad varierar dock, vilket kan medföra att bokens helhetsintryck 

som lättläst inte överensstämmer med verkligheten. Ett utav förlagen beskriver att i deras 

böcker finns inga hinder i texten som stör läsaren på vägen och att förklaringen av främmande 

ord och begrepp vävs in i texten (nok.se). Trots detta innehåller samtliga böcker det vi 

kategoriserat som svåra ord vilka kan försvåra för läsaren då orden inte stödjs av texten eller 

illustrationerna. Då läsaren stöter på nya ord vore det önskvärt att de förklaras, så att texten 

blir mer begriplig (Lundberg, 1984, s. 121f). Två av böckerna innehåller många fackord kring 

ämnet fotboll, för de läsare som saknar kunskap inom ämnet kan böckerna bli svårlästa 

(Hellspong, 2001, s. 27).  

Som tidigare nämnts fann vi också faktorer som bidrar till att böckerna blir mer lättlästa. I 

samtliga böcker används många personanknytningar vilket Björnsson (1968, s. 37) menar gör 

texter mer lättlästa. Illustrationerna är alla kopplade till textens innehåll även fast inte alltid 

förklarar enskilda ord. Där anser vi likt Reichenberg & Lundberg (2008, s. 76f) att samband 

mellan illustration och text är avgörande för läsarens förståelse.  

Det är intressant att läsbarheten i böckerna varierar starkt trots att de alla kategoriseras som 

lättlästa och är ämnade för elever i åldrarna 6-9 år. Som tidigare nämnts är det bara två utav 

de sju böckerna som är genomgående mycket lättlästa enligt LIX. Flickan och Presidenten 

samt Paula gillar fotboll kategoriseras inte som lättlästa för elever mellan år 1-3, utan som 

normal samt svår text för en elev i årskurs 3 enligt Björnssons tabell (se sid 21). Efter en 

jämförelse av de två resultaten framkom det att Felix är den bok som visade på lägst LIX-

värde samt innehöll minst antal ord som kan störa läsaren. Av detta skulle det vara möjligt att 
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dra slutsatsen att Felix är den mest lättlästa boken av de sju analyserade. Resterande sex 

böcker visar endera på högt LIX-värde, många fackord, svåra ord och/eller missvisande ord.   

Pisaundersökningen från 2009 visar att svenska elever tenderar att försämra sina kunskaper 

inom läsning och läsförståelse (Skolverket, 2010). Förr var målet med läsning att eleverna 

skulle uttala orden korrekt, men idag handlar det om mycket mer än så. Eleverna ska förstå 

vad de läst och kunna föra samtal om det lästa (Fries, 1963, s. 2f). Om eleverna ska kunna 

förstå vad de läser bör texterna utgå från läsarens intresse och förkunskaper (Reichenberg & 

Lundberg, 2008, s. 121f). Textens ytstruktur bör inte vara för svår, utan ligga på en lagom 

nivå för läsaren. Det vill säga att LIX-värdet inte skall vara för högt vilket inkluderar 

ordvariationsindex, meningslängd och långa ord. Mångtydande ord bör undvikas, särskilt för 

andraspråkselever. Om nya ord används är det till stor fördel att de förklaras i texten 

(Lundberg, 1984, s. 121f). 

I grundskolans tidigare år börjar eleverna bli medvetna om sin egen läsförmåga vilket kan 

vara känsligt för vissa, särskilt för de med lässvårigheter. Likt Ingelsson (2007, s. 24ff) tror vi 

att elevers självkänsla kan sjunka i och med läsmisslyckanden. Beroende på hur självbilden 

ser ut motiveras eleverna mer eller mindre till fortsatt läsning vilket i sin tur kan påverka det 

fortsatta lärandet (Taube, 2007, s. 81). Om läsaren stöter på svårigheter i texten, kan detta 

påverka hans/hennes intresse för läsning. Då en elev upplever en misslyckad läsning, anser vi 

att också pedagogen misslyckats med sitt uppdrag.   

Pedagogen bör vara medveten om innehållet i lättlästa böcker då det är viktigt att det material 

som används i undervisningen passar varje enskild elev (Reichenberg & Lundberg, 2009, s. 

7).  Då det finns olika former av lässvårigheter är det inte säkert att en lättläst bok passar alla. 

Det finns många faktorer som påverkar texters läsbarhet och dessa måste pedagogen vara 

medveten om.  

Som blivande pedagoger anser vi att lättlästa böcker med fördel kan användas i 

undervisningen. Användandet bör dock ske med ett syfte och med kännedom om eleven. 

Pedagogen bör vara medveten om vad den lättlästa boken innehåller då svårighetsgraden i 

dem kan variera. Då svårighetsgraden i böckerna ter sig olika vore det kanske en idé att 

kategorisera in lättlästa böcker i nivåer, så att de passar fler läsare. Det är inte tillräckligt att 

pedagogen går till lättlästhyllan så fort en elev uppvisar lässvårigheter. Som Alatalo (2011, s. 

137ff) skriver i sin avhandling måste fler lärare bli medvetna om elevernas läsutveckling samt 
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stödja dem i den fortsatta utvecklingen. Vi har sett en tendens till att det finns lättlästa böcker 

som kanske inte är så lättlästa.  

11. Konklusion  

Resultatet i denna undersökning visar alltså att läsbarheten i de sju böckerna som utger sig 

vara lättlästa varierar kraftigt trots att de alla riktar sig till samma åldersgrupp. Artikeln 

Otillräcklig hjälp till elever som har dyslexi visar att det finns brister i skolors arbete med att 

ge rätt stöd till elever med lässvårigheter samtidigt som Pisaundersökningen från 2009 visar 

att läsförståelsen hos de svenska eleverna tenderar att försämras (Skolverket, 2010). Detta är 

ett bevis på att något inte görs eller görs på fel sätt i skolornas arbete med 

läsinlärningsundervisning. En bidragande orsak till den nedåtgående trenden kan vara att 

lärarna inte väljer anpassade böcker efter elevernas förförståelse och intresse. För att kunna 

välja rätt material till eleverna måste pedagogen vara medveten om vad som faktiskt är lättläst 

utifrån varje enskild individ (Reichenberg & Lundberg, 2009, s.7).  

11.1 Förslag till vidare forskning  
I denna uppsats har texterna analyserats ur ett vuxenperspektiv, det vore intressant att i 

fortsatta studier analysera böckerna ur ett barnperspektiv. Detta för att se om våra resultat 

stämmer överrens med praktiken. Det är trots allt barn som är böckernas avsedda mottagare, 

deras upplevelser av texterna skulle kunna ge ett vidare perspektiv till studien.  
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13. Bilagor 
 

Bilaga 1 

(lix.se) 

 

Denna tabell är hämtad direkt från lix- hemsidan och den visar hur lix.se tolkar texters lix-värden. Till 

höger i tabellen visas fem olika kategorier, mycket lättläst, lättläst, medelsvår, svår och mycket svår. 

Varje kategori har ett bestämt lix-värde vilket visas till vänster i tabellen. 

Bilaga 2 

Bross, Helena (1994). Felix. Lätt att läsa - böcker för nybörjarläsare, som också passar bra för 

högläsning. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Gahrton, Måns (2007) Ronny och Julia: Läskigt och roligt. Lätt att läsa - böcker för 

nybörjarläsare, som också passar bra för högläsning. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Lidbeck, Petter (2009). Flickan och presidenten. Lättläst, ”som är lätta att läsa själv”. 

Stockholm: Natur & Kultur.  

Rundberg, Johan (2009) Ellas sköna sorgligheter. Lättläst, ”som är lätta att läsa själv”. 

Stockholm: Natur och kultur.  

Scheffler, Ursel (2008). Paula gillar fotboll. Lättläst med många bilder. Originaltitel Paula 

mag Fussball. Stockholm: Berghs Förlag.    

Stark, Ulf & Lepp, Mati (1995). Storebrorsan. Lätt att läsa - böcker för nybörjarläsare, som 

också passar bra för högläsning. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Wadell, Martin (1996). Den stora finalen. Lättläst, ”som är lätta att läsa själv”. Originaltitel 

Cup final kid. Stockholm: Natur och kultur.  

 

  

< 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 
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Bilaga 3 

Frågor som ställts till texterna återfinns i Hellspong s.63-64.  

Lexikon: 

Hur ser textens/texternas ordförråd ut?  

Är det varierande ord/ eller är det många upprepningar?  

Vilka är de vanligaste orden som används? Vilken typ av ord är det som används? 

Grammatik:  

Använder texten långa/korta meningar?  

Finns det felaktiga meningar/ i så fall, hur många?  

Vilka ordklasser förekommer?  
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Bilaga 4 

Mest använda ord och dess frekvens  

Dessa tabeller visar varje undersökt boks fem vanligaste ord och dess frekvens. Till vänster 

står orden och till höger står dess frekvens, det vill säga hur ofta de använts.  

    Den stora finalen           Ellas sköna sorgligheter               Felix 

 

Flickan & presidenten              Paula gillar fotboll                           Storebrorsan 

 

 Ronny & Julia  

 

 

 

 

 

 

Ord  Frekvens  

Erik 65 

Och  48 

Han  39 

I 35 

På 33 

Ord  Frekvens  

 - (talstreck) 49 

På  45 

Anders 38 

Ella 36 

Säger 34 

Ord  Frekvens  

 Felix 65 

- (talstreck) 64 

Säger 43 

Är 36 

Och 33 

Ord  Frekvens  

  

   

   

  

  

Ord  Frekvens  

- (talstreck) 58 

Presidenten  48 

Sa  46 

Och 35 

Jag 33 

Ord  Frekvens  

Och 34 

Är 26 

Paula 23 

Titus 22 

På 22 

Ord  Frekvens  

Han 40 

Jag 36 

Och 35 

Vi 26 

Är 19 

Ord  Frekvens  

Ronny 79 

Julia  69 

Och  64 

Det 62 

Är 53 


