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Abstract 

The aim of the study is to ascertain what characterizes a book classified as easy reading, 

and how the selected books relate to factors that are regarded as facilitating reading. The 

study was conducted with the help of a text analysis considering both linguistic and 

narratological aspects. The material used is the four parts in the series Jakten på Jack, 

written by Martin Olczak and illustrated by Anna Sandler. The theories on which the 

study is based are LIX value, the classification levels of the publisher Nypon Förlag, and 

MTM’s different aspects of what makes books easily read. The result of the study shows 

that it is not possible to use a calculation of the LIX value to find out how well a book 

suits a reader at a particular level. Other aspects need to be considered, for example, those 

found in Nypon Förlag’s levels and via MTM’s website. The results show that tempo and 

cliffhangers are factors that make reading easier. The illustrations in the books prove to 

be significant too, since they can help to explain difficult words or events. 
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1 Inledning 
I läraryrket är det viktigt att kunna välja rätt böcker till eleverna i sin klass utifrån deras 

intressen och framförallt den nivå eleverna befinner sig på i sin läsning. På de skolor där 

det finns bibliotek och i bästa fall även en bibliotekarie kan läraren samarbeta med denna 

för att välja böcker till eleverna. Läraren har kunskap om var eleverna ligger i sin 

läsutveckling och bibliotekarien känner till böckerna som finns tillgängliga. Det är dock 

ingen självklarhet att det finns bibliotek och bibliotekarie på skolan. Om det finns båda 

delar är utbudet av böcker varierande mellan olika skolor. Därför bör lärare orientera sig 

om vilka böcker som kan vara lämpliga för eleverna. Ett sätt att ta reda på detta är att läsa 

och analysera böcker.  

Den här studien går ut på att genomföra en textanalys, där en barnboksserie studeras. 

Studien är relevant för lärare i årkurserna F–3 för att man ska kunna stötta elever i valet 

av skönlitterära böcker. Enligt läroplanen (Skolverket 2011) bör undervisningen 

stimulera elevernas intresse för att läsa. Eleverna ska få bekanta sig med olika typer av 

texter, bland annat kapitelböcker som analyseras i den här studien. I slutet av årskurs 3 

ska eleverna kunna läsa elevnära texter med flyt. Eleverna behöver därför läsa mycket. 

Om de texter eleverna läser är för svåra respektive för lätta kan eleverna tappa 

motivationen till att läsa. Läraren behöver därför kunskap om vilka böcker och texter som 

passar till vilka elever.  

Ett annat sätt att inhämta kunskap om böcker är genom den beskrivning som förlaget 

ger. Detta ger dock inte alltid en sann bild av hur böckerna är eftersom det är ett 

kommersiellt företag, som vill sälja så många böcker som möjligt, som står för uttalandet.  

De böcker som kommer att analyseras i denna studie är fyra till antalet och samlings-

namnet för serien är Jakten på Jack. Böckerna är skrivna av Martin Olczak och illustre-

rade av Anna Sandler. Förlaget beskriver att böckerna är på rätt nivå för elever i F-3 och 

grundar den bedömningen på tre faktorer: längd, tempo och spänningsskapande element 

i berättelsen.  

Reichenberg och Lundberg (2008:16) skriver om böcker på rätt nivå för eleven. En 

bok på rätt nivå beskriver de som en bok som ligger precis i överkant av den nivå eleven 

vid det tillfället befinner sig i inlärningsmässigt. Detta kopplas till vad Vygotskij kallar 

för barns proximala utveckling (Hwang & Nilsson 2011:67). Vygotskij menar att barns 

utveckling är individuell och beroende av den kultur barnen växer upp i. Piaget däremot 

menar att alla barn oavsett var de kommer ifrån går igenom samma utvecklingsstadier vid 

samma tidpunkt i livet (Hwang & Nilsson 2011:66). Piaget ansåg att utbildningen och 



  

 

utvecklingen är skilda från varandra, medan Vygotskij menade att de är beroende av 

varandra. Enligt Vygotskij fungerar läraren som handledare för eleverna, hen ska låta 

eleverna pröva sina förmågor utan att kraven blir för höga. Läraren ska utmana eleverna 

där det krävs en viss ansträngning från elevernas sida, men de ska ändå klara av att lösa 

uppgiften (Hwang & Nilsson 2011:67). Om texterna eleverna får är för lätta tappar elever-

na intresset för att läsa vidare och är texten för svår slutar eleverna läsa av den anled-

ningen. För att lärare ska kunna möta alla elever individuellt bör man, i sin undervisning, 

använda sig av texter på olika nivåer. Används samma text till alla elever i en klass 

kommer den att ligga utanför undervisningsnivån för många. I en text som ligger på 

undervisningsnivån ska eleven själv kunna läsa 90–95 % av orden utan problem 

(Reichenberg & Lundberg 2008:73). Att hitta en bok på en läsbarhetsnivå som stämmer 

överens med elevens läsnivå är ingenting som går att göra med hjälp av en enkel formel. 

Här krävs det att läraren känner sin elev, har kunskap om böcker, principer för nivågrup-

peringar, har stor förståelse för läsprocessen och kan göra en bedömning utifrån alla dessa 

aspekter (Reichenberg & Lundberg 2008:80). 

Carl Hugo Björnsson (Björnsson 1968) utvecklade metoden läsbarhetsindex (LIX) 

som mäter om texter är lätta eller svårlästa utifrån ett värde. Värdet får man fram genom 

att räkna antal meningar, antal ord och antal ord med fler än 6 tecken i en text och sedan 

räkna ut den genomsnittliga meningslängden och andelen långa ord. Enligt Reichenberg 

och Lundberg (2008:41) är läsbarhetsindex inget vetenskapligt sätt att mäta texters 

svårighetsgrad utan ska endast ge ett hum om hur lätt respektive svår en text är. Denna 

metod har dock fått hård kritik, där man bland annat menar att det är flera faktorer som 

spelar roll för textens tillgänglighet för olika läsare (Reichenberg & Lundberg 2008:40). 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i böckernas LIX-värde som ställs i relation till 

andra aspekter av lättlästa böckers innehåll och utformning. Detta ger en möjlighet till ett 

kritiskt förhållningssätt även gentemot förlagets uttalande då det finns många aspekter 

som kategoriserar en lättläst bok. En bok anses inte per automatik lättläst av alla elever 

för att förlaget anser boken som lättläst. Lärare kan därför inte välja böcker endast utifrån 

vad förlaget säger om den. Det krävs mer kunskap än så. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att ta reda på vad som kännetecknar en lättläst bok och hur de av 

eleverna valda böckerna förhåller sig till faktorer som anses underlätta läsningen.  



  

 

I Lgr 11 (Skolverket 2011:222) står det att undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar ett intresse för så väl läsning som skrivning. I den tidiga läsutvecklingen befin-

ner sig elever på flera olika nivåer, därför måste texter på flera olika nivåer finnas till-

gängliga för eleverna (Reichenberg & Lundberg 2008:16). Följande frågor kommer hjäl-

pa oss att uppnå syftet med studien:  

– Vilka stildrag främjar läsning av lättlästa böcker?  

– I hur stor utsträckning innehåller böckerna i serien Jakten på Jack dessa stildrag? 

Den första frågan gör det möjligt för oss att ta reda på vad en lättläst bok är, dvs. vilka 

stildrag i texten och texten utformning som underlättar för läsaren. Sedan kan vi 

undersöka i hur stor utsträckning böckerna i serien Jakten på Jack har de stildrag som vi 

kommer fram till att en lättläst bok verkar ha.  

 

2 Forskningsbakgrund 
I följande text tas tidigare forskning om läsbarhetsformler upp och studier som behandlar 

barnböcker ur ett lättlästperspektiv på olika sätt. 

Svensson (1989) granskar kritiskt läsbarhetsformler och deras tillämpning på barn-

böcker. Han tittar även på den kritik läsbarhetsformlerna fått för att inte mäta det de ska 

mäta, alltså aspekter som visar att en bok är lättläst eller inte. Det går inte enbart att mäta 

antal ord, antal meningar och antal svåra ord i en text för att bestämma om den är svår 

eller lätt, även andra aspekter av texten behöver tas i beaktning exempelvis textens rytm, 

sammansättning och bildspråk (Svensson 1989:104). Läsaren upplever alla textens aspek-

ter och därför behöver samtliga komma fram när en text analyseras. Om man ska använda 

läsbarhetsformler på skönlitterära texter behöver formlerna utvecklas för att hänsyn ska 

tas till texten som en helhet. Det är inte tillräckligt att endast studera enskilda ord och 

meningar (Svensson 1989:103ff).  

From och Kelloniemi (2012) har genomfört en studie med syfte att undersöka sju 

lättlästa böcker. I studien tittar de på ytstruktur och samspelet mellan text och bild. De 

använder sig av olika typer av analysverktyg bland annat stilanalys, strukturell analys och 

komparativ analys (From & Kelloniemi 2012:20). Resultaten visar att några av böckerna, 

enligt LIX-värdet, både anses vara mycket lättlästa, lättlästa och svårlästa (From & 

Kelloniemi 2012:33). En bidragande orsak till detta kan vara att From och Kelloniemi har 

studerat böckernas LIX-värde per sida vilket kan ge ett missvisande resultat. Eleverna 

möter alltså både lättlästa och svårlästa texter i samma bok. Läsbarhetsindex bör därför 

inte vara det enda verktyget som används vid en textanalys eftersom det inte mäter allt 



  

 

som behöver mätas för att ta reda på om en text är lättläst eller inte. Avgörande aspekter 

för att utreda om en text är lättläst eller inte är meningsbyggnaden, ordvalet, textens inne-

håll och textens form (From & Kelloniemi 2012:15). De kommer även fram till att illus-

trationerna hjälper läsaren att tolka och förstå innehållet i texten, därför blir dessa ett stöd 

för läsaren (From & Kelloniemi 2012:30).  

Fagerström och Karlsson (2014:8) har genomfört en studie genom att använda både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med studien är att undersöka sex barnböckers 

stil, genom att studera sådant som kategoriserar lättläst litteratur. Syftet är även att ta reda 

på om de studerade böckerna är lämpliga för elever med lässvårigheter. Deras resultat 

visar att två av de undersökta böckerna kan läsas av elever med lässvårigheter (Fager-

ström och Karlsson 2014:21). Detta grundar de på att dessa böcker uppfyller mer än 

hälften av de analyserade kategorierna som riktar sig mot vad en lättläst bok för barn med 

lässvårigheter ska innehålla. Exempel på dessa kategorier är stilstorlek, radavstånd, text-

massans uppdelning (Fagerström & Karlsson 2014:5).  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer de teorier som fungerat som utgångspunkter för studien. Här behandlas läs-

barhetsindex, MTM:s nivåer av lättläst, en sammanfattning av nivåer av lättläst och stil-

drag som tempo och cliffhangers. 

Läsbarhetsindex, LIX, är en känd läsbarhetsformel i Sverige. Formeln är utvecklad 

1968 för svensk text av Carl-Hugo Björnsson (Reichenberg & Lundberg 2008:39). 

Björnssons syfte med formeln var att han ville studera språket i läromedel. Det han stude-

rade med hjälp av LIX var ”ovanliga ord, centrala ord, ordens längd, antalet abstrakta ord, 

personord, meningarnas längd och bisatser per mening” (Reichenberg & Lundberg 

2008:39). Formeln ser ut på följande sätt: LIX= Lo+Ml (Lo= långa ord- ord med fler än 

sex bokstäver mätt i procent. Ml= genomsnittlig meningslängd mätt i antal ord.) LIX- 

räknaren ger värden mellan <30–>60. Om värdet är <30 anses texten vara mycket lättläst. 

Om textens värde hamnar mellan 30–40 anses den vara lättläst och mellan 40–50 är texten 

medelsvår. Ett värde mellan 50–60 är en svår text och ett värde >60 är en mycket svår 

text (Reichenberg & Lundberg 2008:42).  

LIX-formeln har fått hård kritik (Reichenberg & Lundberg 2008:39). Kritiken riktar 

sig mot att ovanliga ord också kan vara korta ord. Det är också fler faktorer som inte mäts 

när man använder LIX, till exempel avståndet mellan subjekt och predikat, vilket bör stå 

i anslutning till varandra för att göra texten mer lättläst (Reichenberg & Lundberg 



  

 

2008:40). Reichenberg och Lundberg (2008:40) menar att kritiken mot LIX-metoden 

främst beror på att kritikerna inte har satt sig in i syftet med formeln. De menar också att 

Björnsson inte påstod att korta meningar och korta ord alltid är lättare att läsa, men att det 

generellt sett är det. LIX- värdet ska endast mätas på en text som av författaren anses som 

färdigredigerad för att ge bäst resultat. Mätningar ska alltså inte ske under själva pro-

cessen. Syftet med LIX är att kontrollera den färdiga texten så att det inte innehåller för 

många långa och krångliga ord och meningar (Reichenberg & Lundberg 2008:40). För 

att en text ska bli lätt att läsa krävs det att meningarna och orden har varierande längd. 

Om det endast förekommer korta ord och meningar underlättar det inte för läsaren efter-

som flytet i läsningen hämmas (Reichenberg & Lundberg 2008:45). Läsbarhetsformlerna 

är objektiva vilket gör att sidor av texten som är viktiga för att kontrollera textens läsbar-

het inte blir uppmärksammade. Det behövs även en subjektiv syn på läsningen för att se 

på vilken nivå textens läsbarhet befinner sig. Detta gör att man inte kan mäta en texts 

läsbarhet genom att enbart använda en läsbarhetsformel (Reichenberg & Lundberg 

2008:49). Reichenberg och Lundberg (2008) beskriver 10 nivåer för lättlästa texter där 

det sker en jämn progression från nivå 1 till nivå 10 (se bilaga B). Här tas andra aspekter 

av läsbarhet upp, som längden på texten, illustrationerna och den typografiska formen, 

vilka kan mäta hur lättläst en text är.  

I läsbarhetsformeln kan man mata in vilken text som helst och se vilken läsbarhetsnivå 

som uppnåtts. Läsbarhetsformeln utgår endast från textens utseende. Två helt skilda texter 

kan få samma LIX-värde. På grund av att formeln inte tar hänsyn till läsarens förkun-

skaper är det inte säkert att en läsare kan läsa och förstå båda texterna lika bra, även om 

de har samma LIX-värde. Läsbarhetsformler ska därför enligt Reichenberg och Lundberg 

(2008:50) användas endast i kombination med andra analysverktyg för att mäta en texts 

läsbarhetsnivå.  

Enligt MTM, Myndigheten för tillgängliga medier (tidigare Centrum för lättläst), 

finns det en del saker som författaren behöver tänka på när hen ska skriva en lättläst text 

(MTM). De skriver att författaren måste anpassa texten utifrån den tänkta läsaren, dennes 

förkunskaper om det texten handlar om samt att text och bild, när det förekommer, 

samspelar med varandra. Texten behöver ha en förmåga att gripa tag i läsaren och genom 

en layout som känns luftig och en text som är skriven med vardagliga ord och kortare 

rader göra att läsaren tar sig vidare i texten utan att bli avskräckt. En lättläst text kan 

däremot inte enbart bestå av enkla ord eftersom detta till och med kan göra texten svårare 

att läsa (Reichenberg & Lundberg 2008:72).  



  

 

I Läslust & lättläst (Ahlén & Norberg 2003) har Birgitta Ahlén sammanfattat olika 

aspekter som avgör om en bok är lättläst. Hon har hämtat aspekterna bland annat från 

MTM och därför liknar dessa varandra. Aspekter Ahlén (2003:192f) tar upp är att text-

storleken ska vara lagom stor, ca 14 punkter och att typsnittet ska vara ett enkelt sådant, 

till exempel Times New Roman vilket talar emot MTM då de menar att detta inte spelar 

någon roll. Textens radavstånd och uppdelning i stycken och kapitel ska göra så att texten 

känns luftig. En lättläst bok ska inte innehålla för mycket text, meningarna ska inte vara 

långa och svåra med många bisatser. MTM menar däremot att meningarnas längd inte har 

någon betydelse, utan att det är raderna som ska hållas korta. Ahlén skriver vidare att 

orden som används ska vara korta, helst inte över 6–7 bokstäver och det ska finnas många 

bilder eller illustrationer i boken. Ahlén (2003:192) menar att persongalleriet i boken 

endast ska bestå av ett begränsat antal personer och boken bör behandla ett ämne som 

fångar och intresserar den tänkta åldersgruppen och texten ska även innehålla mycket 

dialoger. Hon skriver även att det är svårt att precisera vad en lättläst bok är eftersom det 

är subjektivt. Läsare har olika erfarenheter och upplevelser av vad de anser vara en lättläst 

bok (Ahlén 2003:192).  

Vidare har cliffhangers studerats. Cliffhangers är en benämning på när en berättelse 

blir avbruten mitt i en händelse. Vilket skapar en viss irritation hos läsaren eftersom be-

rättelsen blir avbruten och läsaren vill ha reda på vad som händer sedan. Enligt Terlaak 

Poot (2016:52) kan en cliffhanger definieras som en punkt där berättelsen slutar för tidigt, 

där det finns pågående händelser som ännu inte har fått en lösning. Eftersom berättelsen 

avbryts mitt i en händelse ger cliffhangers läsaren möjlighet att själv fundera på vad som 

kommer att hända i den fortsatta berättelsen innan hen läser vidare. En cliffhanger bygger 

alltså upp förväntningar på att något särskilt spännande eller viktigt kommer att hända i 

berättelsen (Terlaak Poot 2016:53). 

Tempo är också en aspekt som har undersökts i den här studien. Ett viktigt begrepp 

inom berättarteknik är hastighet vilket beskriver förhållandet mellan berättelsens och 

historiens tidsrymd. Historiens tidsrymd innefattar den tid händelserna utspelar sig medan 

berättelsens tidrymd innefattar den tid det tar att berätta om händelserna. Dessa skapar 

tillsammans berättelsens tempo. Det finns flera olika sätt att återberätta händelser med 

historiens och berättelsens tid i fokus. Två av dessa sätt är sammanfattning och scen 

(Nikolajeva 2004:218f).  

 



  

 

4 Metod  
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av det urval som gjorts för att hitta de böcker 

som analyserats. Sedan följer analysmetod och analysverktyg. Avslutningsvis följer en 

kort beskrivning av de fyra böckerna som analyseras i studien.  

 

4.1 Urval av material 

Studiens syfte är att ta reda på vad en lättläst bok innebär och vad en sådan innehåller. 

Det letades efter böcker som var riktade till barn i åldrarna 6–9 år. Förlagets uttalande 

”Perfekta läsa själv-böcker för 6–9-åringar: lagom långa, högt tempo och med cliffhan-

gers som gör att man bara måste läsa vidare” (Rabén & Sjögren) väckte vår nyfikenhet 

genom frågor som: Vad kännetecknar en läsa-själv-bok? På vilket sätt har det med lätt-

lästhet att göra? Vad är en lättläst bok? Hur mycket kan man lita på ett förlags uttalande? 

Jakten på Jack valdes därför för att undersöka i vilken mån förlagets uttalande stämmer 

och vilken nivå av läsbarhet böckerna kan inordnas i utifrån olika aspekter. 

 

4.2 Analysmetod och analysverktyg 

Studien är gjord i form av en textanalys som både omfattar språkliga och berättartekniska 

aspekter. Böckerna kommer att analyseras genom att deras LIX-värde, läsbarhetsindex, 

beräknas. LIX-värdet kommer vi att undersöka dels i en hel bok, dels på olika delar i 

böckerna men med minst 500 ord per utdrag för att det var så Björnsson själv använde 

formeln (Björnsson 1968:32f). Böckernas LIX-värde beräknas med hjälp utav en elek-

tronisk LIX räknare.  

Andra aspekter som studeras i böckerna är cliffhangers och tempo, vilket undersökts 

genom närläsning av böckerna. Analys av böckernas typografiska form görs där tecken-

storlek, typsnitt och radavstånd studeras. Detta undersöks genom att skriva ut text från 

datorn i olika typsnitt, teckenstorlek och med olika radavstånd för att sedan jämföra mot 

texten i böckerna. Den typografiska formen undersöks eftersom vi har förstått att det är 

en viktig del av hur lättlästa böcker uppfattas. Illustrationerna och deras samspel med 

texten studeras. Detta görs genom att vi tittar på bilderna och jämför dem med det som 

står i texten för att se om det sker ett samspel mellan dem eller om de talar emot varandra. 

Böckerna kommer också kategoriseras utifrån fyra olika nivåer av lättlästa böcker, fram-

tagna av Nypon Förlag, och även här görs undersökningen genom närläsning av böckerna.  

 



  

 

4.2.1 Böckerna 

Böckerna som analyseras i studien är de fyra delarna ur serien Jakten på Jack som är 

skrivna av Martin Olczak och illustrerade av Anna Sandler.  

 

 Olczak, Martin (2011). Trolldom i Gamla stan. Stockholm: Rabén & Sjögren  

 Olczak, Martin (2011). Vålnader på Vasaskeppet. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 Olczak, Martin (2012). Varulvar i Storkyrkan. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 Olczak, Martin (2012). Häxor i tunnelbanan. Stockholm: Rabén & Sjögren1 

 

De fyra böckerna som ingår i serien Jakten på Jack har ett layoutkoncept som liknar va-

randra. Textstorleken i böckerna är ca 14 punkter och 1,5 radavstånd vilket gör att texten 

känns mer lättläst och luftig. Typsnittet som används liknar Times New Roman. Delarna 

har mellan åtta och tio kapitel. Sidantalet i de olika böckerna är mellan 80–90 sidor och 

kapitellängden i böckerna är ungefär 10 sidor. Styckesindelningen sker med indrag och 

för att visa att någon pratar används talstreck. 

På i stort sett varje uppslag finns svartvita illustrationer som förstärker texten. Illus-

trationerna föreställer ofta olika varelser och väsen som finns med i berättelsen. Exempel 

på varelser är varulvar, bergstroll, dvärgar, vättar och vålnader. Både böckernas titel och 

omslag speglar det som händer i böckerna. Böckerna är i A5 format och relativt tunna.  

 

5 Metod och materialkritik  
Att genomföra en undersökning som utgår från ett förlagsuttalande om en barnboksserie 

är inte en vanlig utgångspunkt. Det var dock med utgångspunkt i detta som vårt intresse 

väcktes för att göra hela studien. Vi ville undersöka om och i så fall varför dessa böcker 

i serien Jakten på Jack är bra läsa–själv–böcker för barn i åldrarna 6–9 år. Vi ville 

undersöka böckernas lättlästhet och behövde därför olika ingångar som talar för lättlästa 

böckers typiska stildrag. Vi valde därför LIX, som en syn på vad lättlästa böcker är, detta 

trots att grundtanken med LIX inte var att mäta lättlästheten i skönlitterära böcker. Vi 

valde också Nypon förlags olika nivåer som en annan syn på vad lättlästa böcker bör 

innehålla. Vi hade nämligen svårt att hitta forskning som talade om för oss vilka stildrag 

lättlästa böcker bör ha för att anses vara just lättläst.  

                                                 

1 I följande text kommer böckerna benämnas som Jakten på Jack del 1–4.  



  

 

Hade vi valt andra böcker, ur olika serier eller alternativt fristående böcker så hade 

vår analys och vårt resultat sett annorlunda ut. Eftersom vi utgick från förlagets uttalande 

om böckerna ville vi studera just dessa böcker för att visa på att man inte enbart kan välja 

böcker utifrån ett förlags uttalande utan man bör studera böckerna ingående innan man 

sätter dem i händerna på olika elever.  

 

6 Analys och Resultat  
Kapitlet inleds med en beskrivning av innehållet i de fyra delarna i serien Jakten på Jack. 

Sedan följer resultatet av de aspekter som studerats i böckerna.  

 

6.1 Innehållsbeskrivning av böckerna 

Jakten på Jack del 1 börjar med att föräldralösa Jack ska tillbringa sommaren i Stockholm 

hos någon släktning. När Jack kommer fram till slutstationen visar det sig att han ska bo 

hos sin moster Betty, och han blir jätteglad. Jack hittar en gammal bok under golvet i 

Bettys brödrostsverkstad. Det visar sig vara en bok full av trolldom och formler. Jack 

visar sig vara trollkunnig och därför finns det nu en chans att han och Betty ska hitta Jacks 

bortrövade föräldrar igen.  

Hade vi valt andra böcker, ur olika serier eller alternativt fristående böcker så hade 

vår analys och vårt resultat sett annorlunda ut. Eftersom vi utgick från förlagets uttalande 

om böckerna ville vi studera just dessa böcker för att visa på att man inte enbart kan välja 

böcker utifrån ett förlags uttalande utan man bör studera böckerna mer ingående innan 

man sätter dem i händerna på olika elever.  

I del 2 sätter sökandet efter Jacks föräldrar igång. Betty berättar för Jack att de måste 

hitta silverkompassen. De måste besöka Gråtand, dvärgarnas smed för att få information 

om var de kan hitta silverkompassen. Betty, Jack och Rurik, en liten vätte som hjälper 

dem i sökandet, beger sig mot dvärggrottan. De får reda på att silverkompassen finns 

ombord på Vasaskeppet sedan 400 år tillbaka i tiden. De beger sig till Vasamuseet och 

när museet har stängt kan de börja leta efter silverkompassen. Efter en stunds sökande är 

de nära att ge upp när Jack plötsligt hittar silverkompassen. I samma stund kommer vål-

nader fram men Jack, Betty och Rurik lyckas besegra dem och lämnar Vasamuseet med 

silverkompassen.  

I del 3 känner Jack, Betty och Rurik sig förföljda eftersom de får mystiska meddelan-

den om att sluta söka efter Jacks föräldrar. Detta är dock ingenting som skrämmer dem 

utan de fortsätter sitt sökande som planerat. Problemet är att de behöver ett hårstrå som 



  

 

tillhört någon av Jacks föräldrar för att silverkompassen ska kunna leda dem rätt. Betty 

har en plan som går ut på att de måste ta sig till hennes verkstad och leta reda på en 

gammal hårborste som Jacks föräldrar har använt. Problemet är att verkstaden är bevakad 

av varulvar. De lyckas dock ta sig in i verkstaden och börja leta efter hårborsten. Men 

varulvarna har redan varit där och hårborsten är borta. På väg ut ur verkstaden igen blir 

de tillfångatagna av två varulvar, som visar sig vara Jacks föräldrar. Jack, Betty och Rurik 

måste dock fly från verkstaden då andra elaka varelser är efter dem. De lyckas fly till 

vättarnas rike, bland annat med hjälp av Jacks trollkonster. 

Den sista delen börjar med att Jack har hittat ett varulvshårstrå på sin jacka. Ett hårstrå 

som tillhör någon av hans föräldrar. Han fäster hårstrået i silver-kompassen och den börjar 

genast söka rätt på vägen. Det visar sig att Jacks föräldrar befinner sig under jorden, bort-

om tunnelbanan i mörka underjordiska tunnlar som vaktas av hemska varelser och odjur. 

Betty och Rurik menar att de underjordiska tunnlarna är för farliga för att man ska kunna 

gå ner dit. Men med hjälp av en trolldryck förvandlar de sig till ett bergstroll, en varulv 

och en svartalv. Nu har de endast en timme på sig att hitta och befria Jacks föräldrar, 

innan trolldrycken slutar verka. De lyckas befria Jacks föräldrar. Den gamla häxan som 

skrivit trolldomsboken och nu är en vålnad försöker stoppa dem men Jack lyckas överlista 

henne och Jacks föräldrar blir människor igen. 

 

6.2 LIX- värde 
LIX-värdet räknas ut med hjälp av mängden meningar, mängden ord och antalet ord som 

har fler än sex bokstäver. Antalet ord delas med antal meningarna och antal ord med fler 

än sex tecken delas med antal ord multiplicerat med 100. Sedan adderas de två svaren och 

bildar LIX-värdet för texten.  

Den första boken analyserades i sin helhet. Det såg ut på följande sätt: 

 

Antal meningar = 669 

Antal ord = 5689 

5689/669= 8,5 

Långord (fler än 6 tecken) Lo =1101 

1101/5689*100 = 19,4 

8,5 + 19,4 = ca 28 

 



  

 

Texten i Jakten på Jack del 1 har ett LIX-värde under 30, vilket enligt räknaren innebär 

att texten anses vara mycket lättläst. Jakten på Jack del 2 har ett LIX-värde, räknat på 

kapitel 1, 5 och 9, som ligger på 26. Även den anses alltså vara mycket lättläst enligt LIX-

värdet. Jakten på Jack del 3 har ett LIX-värde på 27, räknat på kapitel 2 respektive 8. 

Jakten på Jack del 4 har ett LIX-värde, räknat på kapitel 5, som ligger på 27. 

 

6.2.1 Långa ord  

Resultatet av LIX-värdena i de fyra olika delarna ur serien Jakten på Jack har analyserats 

med fokus på långa ord. Björnsson (1968) skriver nämligen att ”[v]ill man skriva enkelt 

bör man vara sparsam med långa ord” (s. 35). Björnsson (1968) gjorde undersökningar 

som visade att långa ord är ord som har fler än sex tecken. Det finns långa ord som är 

lätta och korta ord som är svåra, dock är långa ord generellt svårare att läsa än korta ord 

och det är vanligare med långa ord i svåra texter (Björnsson 1968:114). Analysen av LIX-

värdet visar att ca 20 % av texten i Jakten på Jack del 1 består av långa ord. De här orden 

utgörs till största delen av substantiv. Nedan följer en tabell över de tio första orden, med 

fler än sex tecken, från frekvensordlistan i LIX-räknaren.  

 

Tabell 1. Lista över de 10 vanligaste långorden i de fyra delar av Jakten på Jack  

Jakten på Jack 1 Jakten på Jack 2 Jakten på Jack 3 Jakten på Jack 4 

LIX-värde 28 LIX-värde 26 LIX-värde 27 LIX-värde 27 

LO-frekvens LO-frekvens LO-frekvens LO-frekvens 

varulvarna svarade tunneln Tittade 

motorcykeln vålnaderna varulvarna Tunnelbanan 

Verkstan frågade svarade Trolldrycken 

Plötsligt skyndade motorcykeln Hårstrån 

omkring varulvar föräldrar Varelser 

föräldrar läderväskan närmare Svartalv 

började Tittade verkstaden Svarade 

alldeles Istället kusiner Förvandla 

varelser nickade varelserna Trolldomsboken 

människor försiktig varelser Plötsligt 

6/10 substantiv 3/10 substantiv 8/10 substativ 6/10 substantiv 

 



  

 

De mest frekvent använda långorden i böckerna är alla bokdelarna sammantagna 

substantiv. Orden som förekommer mest är vardagliga för de tänkta läsarna. Det gör att 

även om andelen långa ord är ganska hög bör inte det störa läsaren om denne läser flytan-

de och har en god läsförståelse. Det som gör att LIX-värdet blir lågt är andelen långa ord 

genom antalet ord i texten. Hade det varit en kortare text hade andelen långa ord varit 

högre, och det hade gjort att texten hade fått ett högre LIX-värde. 

 

6.3 Stöd av illustrationer 
Alla delar av Jakten på Jack är rikt illustrerade med svartvita teckningar. Illustrationerna 

stödjer texten och finns på i stort sett varje uppslag i böckerna. 

Boken hade inte klarat sig utan text med enbart illustrationerna. Texten hade dock till 

viss del klarat sig utan en del av illustrationerna eftersom alla inte förklarar något för 

läsaren utan enbart stöder texten så hade man kunnat skapa egna inre bilder istället för att 

få se illustrationerna. Det finns dock ett stort antal illustrationer som beskriver till exem-

pel svåra ord i texten, dessa hade texten inte klarat sig utan om den ska ses som lättläst. 

Nedan följer ett exempel från Jakten på Jack del 4 där text och bild samverkar, här hade 

texten blivit svår att förstå utan stöd av illustrationen. ”Och så lirkade jag in varulvshåret 

genom den trånga gluggen i kompassen” (s. 11). Illustrationen visar hur Jack lirkar in 

hårstrået. Ett annat exempel där texten också hade blivit svår att förstå utan en bild som 

förtydligar är när Jack, Betty och Rurik börjar få mystiska meddelanden. I texten står det: 

”[s]nart stod det skrivet med levande ord som krälade omkring på bordet” (Jakten på Jack 

del 3:22). Illustrationen visar hur olika insekter tillsammans bildar ord, vilket hade varit 

svårt för läsaren att själv föreställa sig då insekter inte brukar samarbeta på detta sätt. (Se 

illustrationerna i bilaga C). Generellt sätt samverkar text och bild i olika utsträckning i 

olika böcker. Det kan bero på att författaren och illustratören inte har något samarbete. 

Författaren kan sända en text till ett förlag som sedan väljer en illustratör för att illustrera 

texten. I den här serien har författaren Martin Olczak och illustratören Anna Sandler ett 

förmodat samarbete eftersom de lever ihop. Detta gör att text och bild samverkar nästan 

på samma nivå som om författaren själv skulle illustrera böckerna (Nikolajeva 2000:89). 

På bokomslaget till del 1 är en bild av Jack och Betty, på Bettys motorcykel. Det syns 

att en skugga jagar dem på en trång gata. Bokomslagets på del 2 visar Betty, Jack och 

Rurik på ett skepp och skelett som sträcker sig efter dem. På den tredje bokens framsida 

är Betty, Jack och Rurik på väg ner genom golvet i Storkyrkan och man ser två varulvar 

som smyger på dem. På den sista bokens omslag ser man Betty, Rurik och Jack som flyr 



  

 

från händer, som ser ut att komma från ett moln, som sträcker sig efter dem. Samtliga 

omslagsbilder visar händelser som är bärande i boken. Det här gör att böckerna ser spän-

nande ut redan på omslaget, vilket gör dem mer attraktiva att läsa. Läsaren blir intresserad 

av att läsa de här böckerna om den är intresserad av äventyr och spänning eftersom 

omslagen visar att de här böckerna innehåller sådant. Det är vanligt att författaren eller 

redaktören använder en sådan bild på omslaget även om det riskerar att avslöja för mycket 

av de spännande händelserna i boken eftersom det lockar läsaren till att vilja läsa boken 

(Nikolajeva 2000:68). Samtliga böcker har en karta över Stockholm på första uppslaget. 

Detta är ett vanligt förekommande fenomen i barnromaner (Nikolajeva 2000:69). Kartan 

finns där för att läsaren ska ha möjlighet att följa Jack under de olika äventyren. 

Omslagsbilderna på böckerna är inramade på samma sätt på samtliga böcker med en 

stående, rektangulär ram bestående av tre linjer och drakar i de båda övre hörnen. Titlar-

nas och författarnamnets utformning och placering är densamma på alla böcker i serien. 

Detta gör att läsaren känner igen böckerna i mängden av böcker på exempelvis ett biblio-

tek och förstår att de hänger ihop (Nikolajeva 2000:67).  

 

6.4 Tempo 

Böckerna i Jakten på Jack är skrivna med mycket scener vilket betyder att berättelsen 

består av mycket dialog. De utspelar sig på samma tid som det tar att berätta historien 

(Nikolajeva 2004:219). Det finns inte några glapp där läsaren själv måste förstå vad som 

hänt under den tiden som passerat i berättelsen.  

De fyra böckerna i Jakten på Jack utspelar sig sammanlagt under sex dagar. Del 1 

handlar om två dagar, del 2 och 3 om en dag vardera och del 4 om två dagar. Det händer 

mycket i de olika delarna av serien, även de som utspelar sig enbart under en dag. Efter-

som det händer mycket under alla dagarna finns inga utrymmen för några pauser eller att 

betydande mängd tid skulle passera mellan de olika händelserna. Moderna barnböckerna 

innehåller ofta fler scener med mycket detaljer och utspelar sig under ett fåtal dagar 

(Nikolajeva 2004:224). Enligt Nikolajeva (2004:224) påstås det att barn hellre läser böck-

er med övervägande dialoger och färre beskrivande partier. Böckerna i serien Jakten på 

Jacks höga tempo och de stora antalet dialoger bidrar till lättlästheten.  

 

6.5 Cliffhangers  

I slutet på varje kapitel i böckerna finns det en tydlig cliffhanger som gör att man blir 

nyfiken på att läsa vidare. Exempel på cliffhangers ur Jakten på Jack del 1: 



  

 

 

Och vi märkte inte att någon satt i kastanjeträdet, allra högst upp, och tittade 

på oss med röda, glödande ögon (s. 20). 

 

Och längst där nere, i det djupa gömstället, skymtade ett föremål (s. 26).  

 

– Jack, sätt dig en stund, sa Betty. Det är något jag måste berätta för dig (s. 36). 

 

– De är här, frustade Rurik. De har kommit för att ta boken (s. 65)! 

 

Ovan nämnda exempel avslutar olika kapitel och bidrar till att hjälpa läsaren vidare i 

texten eftersom de stannar upp berättelsen utan att den har fått något avslut i en viss hän-

delse. Cliffhangers bygger på detta sätt upp en spänning som gör att man vill läsa vidare 

för att få reda på vad som händer härnäst i berättelsen. 

Även de sista meningarna i tre av böckerna gör att läsaren blir nyfiken på att läsa 

vidare. De avslutande meningarna från del 1–3 lyder följer nedan.  

 

Då skulle vi fortsätta vår jakt. Vi skulle hitta mamma och pappa. Det var min 

sista tanke innan jag föll i sömn (Jakten på Jack del 1:87). 

 

Jag tittade ut över de mörka takåsarna och en enda tanke for genom mitt huvud: 

Det finns ett odjur i stan … och det räddade mitt liv (Jakten på Jack del 2:82).  

 

Imorgon blir det en speciell dag, det vill jag lova. Jag nickade. – Det tror jag 

också (Jakten på Jack del 3:85).  

 

Ovan nämnda citat bygger upp en spänning och ett intresse inför nästkommande del i 

serien. De gör att läsaren blir förväntansfull inför att läsa fortsättningen för att få reda på 

vad som kommer hända.  

I den fjärde boken förekommer inte en cliffhanger som avslut på samma sätt som i de 

tidigare böckerna eftersom detta är den sista delen i serien och därmed har berättelsen fått 

en upplösning och ett lyckligt slut. Däremot gör slutet att läsaren blir nyfiken på vad som 

händer med Jack och hans föräldrar sedan, precis som i slutet av de flesta skönlitterära 

böcker. Jakten på Jack del 4 slutar med följande meningar: 

 

Rurik satt och drack varm choklad ur en äggkopp. Och när han fick syn på mig 

ropade han: – God morgon människopojke! Ska du smaka lite choklad? (s. 90) 

 

Med dessa meningar som avslut på hela serien blir man nyfiken på vad som händer med 

Jack, hans föräldrar, moster Betty och Rurik. Kanske kommer det en ny serie som handlar 

om nya äventyr med Jack. Läsaren håller utkik efter liknande böcker vilket kan leda till 



  

 

att man hittar andra liknade serier som man också blir intresserad av att läsa. Detta kan 

alltså vända en nedåtgående spiral och eleven har skapat sig ett läsintresse.  

Författare använder cliffhangers som en berättarteknik för att rama in viktiga ögon-

blick och göra läsningen mer spännande. Terlaak Poot (2016:53) menar att författaren vill 

få läsaren att fundera över hur den fortsatta berättelsen kommer att se ut. Cliffhangers kan 

skapa en frustration hos läsaren för att det blir ett avbrott i spänningen just när man tror 

att upplösningen ska komma. Läsarens och lyssnarens intresse för texten ökar då cliff-

hangers fungerar som ett lockbete. De bidrar även till att läsaren blir mer engagerad i den 

fortsatta läsning då man vill veta vad som händer härnäst (Nikolajeva 2004:56).  

 

6.6 Nivåer enligt Nypon Förlag 

Enligt Nypon Förlags nivåindelningar (se Bilaga A) stämmer böckerna i serien Jakten på 

Jack in på att handlingen är kronologisk och att det finns personbeskrivningar och miljö-

beskrivningar i böckerna. Nedan följer exempel på en personbeskrivning och en miljöbe-

skrivning.  

Hon satt där på sin motorcykel, mitt i folkvimlet, och hennes långa hår 

fladdrade i vinden. Hon var förstås klädd i slitna jeans och hårdrockströja, det 

var hon ju alltid. Och på hennes arm syntes den tatuerade draken. (Jakten på 

Jack del 1:13) 

 

Hyllorna var fullproppade av böcker och gamla föremål. I ett hörn stod en 

runsten med gåtfulla symboler. På väggarna hängde ålderdomliga kartor och 

teckningar av varelser jag aldrig sett förut. (Jakten på Jack del 3:54f) 

  

De första exempel ovan beskriver Betty på ett tydligt sätt där man direkt får en bild av 

vad för typ av person Betty är, en cool tjej som gillar att köra motorcykel. De andra exem-

plet beskriver den lägenhet där Jack bodde med sina föräldrar innan de försvann. Även 

denna beskrivning är tydlig samtidigt som läsaren får en möjlighet tänka sig in i hur där 

ser ut. Det krävs dock en del förkunskaper, man behöver veta vad en runsten är.  

Böckerna innehåller fler än ett antal bilder då böckerna har svartvita illustrationer på 

i princip varje uppslag. Det är lite större storlek på bokstäverna, ca 14 punkter. 

Radavståndet är ca 1,5, vilket gör texten luftig. Sidantalet överstiger däremot 60 sidor och 

ligger på mellan 82–91 sidor. Det är kapitelböcker och författaren har använt något svåra-

re ord, som exempelvis ”kolliderade”, ”högtidligt” och uttryck som ”orden fastnade i min 

hals” samt längre meningar. Detta gör att böckerna hamnar mitt emellan två av nivåerna, 

nivå 3 som är Lätt och nivå 4 som är Ganska lätt (Nypon Förlag).  

 



  

 

7 Sammanfattande diskussion 

Med utgångspunkt från våra frågor som vilka stildrag som främjar läsning av lättlästa 

böcker, och frekvensen av dessa i serien Jakten på Jack dessa stildrag, kommer vi nedan 

att diskutera våra resultat.  

De fyra böckerna i serien Jakten på Jack uppfyller flera kriterier för vad som anses 

vara en lättläst bok. Faktorer som bidrar till lättlästhet är textens typografiska form, hur 

illustrationerna stödjer texten, mängden text, enkla och välkända ord, korta meningar och 

igenkännande situationer eller händelser för den tänka läsaren. Textens typografiska form 

handlar om textens storlek, typsnitt och radavstånd. Ett enkelt typsnitt, 14 punkter i text-

storlek och 1,5 radavstånd är att föredra. Detta för att göra texten lätt och luftig för att den 

inte ska kännas för mastig att ta sig an. Det bör inte heller vara för mycket text och texten 

får gärna varvas med bilder, vilket ger en känsla av mindre text. Böckerna i serien Jakten 

på Jack har även detta stildrag. Övervägande mängd ord bör för läsaren vara välkända 

och enkla att läsa. Detta för att kunna lägga tid, fokus och koncentration på att förstå och 

ta sig vidare i texten. Om all energi går åt till att ljuda sig igenom övervägande mängd 

ord kommer läsaren inte orka så länge och tappar direkt intresset för boken. De händelser 

eller situationer som personerna utsätts för i boken bör vara vardagliga så att läsaren kan 

identifiera sig med dem och kunna koppla till sin egen verklighet. Trots att böckerna i 

analysen lever upp till flera av de stildrag som lättlästa böcker ska ha anser vi dock att de 

inte skulle passa som läsa-själv-böcker för 6–7-åringar, eftersom de flesta av dessa elever, 

utifrån våra egna erfarenheter, inte når upp till den nivå av läsutveckling för att kunna 

läsa böckerna på egen hand. Dessa böcker ligger alltså för långt ifrån elever i 6–7-årsåld-

rarna proximala utvecklingszon. Enligt Vygotskij skulle man som lärare begå ett misstag 

om man sätter en sådan bok i händerna på elever i dessa åldrar, eftersom kraven blir för 

höga och eleverna misslyckas. För att kunna läsa dessa böcker på egen hand bör man vara 

en god läsare, alltså ha ett bra flyt i sin läsning och ha god läsförståelse. Eftersom andelen 

långord är relativt hög tror vi att 6–7-åringar skulle ha svårt att få flyt i läsning och ett 

sammanhang i berättelsen eftersom många troligen behöver ljuda större delen av lång-

orden. Detta bidrar i sin tur till en negativ upplevelse av läsning. Vi tror dock att dessa 

böcker skulle kunna hjälpa många elever som förlorat sin läslust. Då tänker vi främst på 

de cliffhangers som finns i böckerna. De bidrar till lättlästheten då spänningen som byggs 

upp i och med cliffhangers gör att viljan att läsa vidare ökar. Läsaren kan i det här fallet 

lägga fokus på att förstå texten istället för att fokusera på att ta sig igenom boken. 

Eftersom läsaren inte behöver anstränga sig lika mycket för att hålla intresset för själva 



  

 

läsningen uppe kan denne istället sätta sig in i bokens handling på ett helt annat sätt. Detta 

kommer förhoppningsvis göra att läsaren får en god relation till böcker och läsning i 

allmänhet och kommer vilja läsa mer överlag.  

Kombinationen av bokens kronologiska ordning och det höga tempot bidrar också till 

lättlästheten. Det är enkelt för läsaren att följa med i berättelsen och hänga med i det som 

händer. Det höga tempot gör att läsaren inte tappar fokus då texten inte ger läsaren 

möjlighet att spinna iväg med tankarna på annat håll. 

I alla böckerna i serien Jakten på Jack finns många illustrationer som stödjer texter. 

Detta sker till exempel genom att en övervägande del av illustrationerna förklarar svåra 

ord och begrepp i texten som skulle bli svåra att förstå annars. En del illustrationer hade 

texten klarat sig utan, medan det ibland hade behövts fler illustrationer för att göra 

böckerna mer tillgängliga för fler läsare inom den tänka målgruppen. Samspelet mellan 

texten och illustrationerna är bra, illustrationerna förvirrar aldrig läsaren då de alltid visar 

samma sak som står i texten. 

Böckernas LIX-värden kontrollerades för att se hur lättlästa de var enligt LIX. De fyra 

delarna i serien Jakten på Jack hamnade på 26, 27, 27 och 28, alltså värden som ligger 

väldigt nära varandra. LIX-värdet kan kritiseras för att alla böcker som hamnar under 30 

i mätningarna klassas som mycket lättläst. I det spannet ingår alla böcker från pekböcker 

med bara ett ord på varje sida till kapitelböcker som har använts i den här analysen. Det 

gör att det kan vara stora skillnader på böckerna om man enbart skulle gå efter LIX-

värdet. LIX-värdet är från början framtaget för att kontrollera läromedel, att mäta LIX-

värdet på skönlitterära böcker ger därför inget bra resultat. Vi drar inte slutsatsen 

böckerna som mycket lättlästa, eftersom en mycket lättläst bok för oss har en mening på 

varje sida och är skriven med endast versaler. För dem som är vana läsare med bra flyt 

och god förståelse är dessa böcker lättlästa. Vi kan inte se att dessa böcker är lättlästa för 

alla elever för 6–9-åringar utan snarare 8–12-åringar. Allt beror på vilken läsnivå läsaren 

befinner sig i. 

Vid undersökningen av LIX-värdet gjorde vi en lista på de mest frekventa orden. 

Eftersom texten i den första boken består av närmare 20 % långa ord undersöktes det, 

vilka de här orden är. En tio i topp lista gjordes, och det visade sig att det totalt var 

substantiv som utgjorde de långa orden. Orden är vardagliga och kan förväntas känns igen 

av de tänkta läsarna.  

När böckerna i serien Jakten på Jack analyserades utifrån Nypon Förlags nivåer 

kategoriserades de som lätta, nivå 3, eller ganska lätta, nivå 4. Det kan leda till slutsatsen 



  

 

att läsaren av de här böckerna bör vara självgående vad gäller läsning och inte någon 

nybörjare. För att eleverna ska få ett bra sammanhang i läsningen kan de inte precis ha 

knäckt läskoden. De bör ha läst en hel del och ha en god läsförståelse för att kunna ta sig 

an de här böckerna på egen hand.  

Nypon Förlags nivåindelningar ger en bättre bild av vad en lättläst bok är i jämförelse 

med LIX eftersom de tar hänsyn till aspekter som textstorlek, bilder och radavstånd istäl-

let för att räkna antal ord, meningar och ord med fler än 6 bokstäver. Nivåindelningarna 

ger dock ingen anvisning om vilken åldersgrupp en speciell bok passar. De beskriver 

istället vilken nivå läsaren behöver befinna sig på i sin läsutveckling för att boken ska 

vara passande. 

De tio nivåerna som Reichenberg och Lundberg (2008) beskriver ger en bra bild av 

lättlästa böckers kategorisering eftersom de går från böcker med enbart ett ord på varje 

sida upp till böcker där hela sidor är fyllda med text. Detta ger en mer detaljerad bild över 

böckerna än den som LIX ger eftersom alla typer av böcker som finns beskrivna inom 

nivåerna troligtvis skulle hamna på ett LIX-värde under 30 och kategoriseras som mycket 

lättläst. Det här togs tidigare i texten upp som kritik mot kategorin <30 i LIX-räknaren. 

Omslaget och bokens titel är det första läsaren möter och bör därför vara tilltalande 

för att väcka läsarens intresse för boken. Eftersom både böckernas titlar och omslag sam-

manfattar vad som händer i böckerna ökar chansen att läsaren tar sig igenom boken, från 

pärm till pärm. Om omslaget eller titeln skapar förväntningar hos läsaren som sedan inte 

besvaras i boken kommer läsaren sluta läsa. Däremot, om boken lever upp till de förvänt-

ningar läsaren får av titel och omslag ökar chansen att den blir utläst. 

En slutsats av studien är att böckerna i serien Jakten på Jack skulle passa för elever 

som knäckt läskoden och har en bra läsförståelse men inte så stort läsintresse. Detta efter-

som de innehåller mycket cliffhangers som underlättar läsningen. Det blir lättare att läsa 

texten eftersom fokus inte hamnar på att komma vidare i texten utan cliffhangers skapar 

en vilja att läsa vidare för att se vad som händer. Resultatet av det blir att läsaren läser för 

sin egen skull och inte för att läraren uppmanat dem att läsa en viss text. 

En annan slutsats vi drar är att eftersom en av många uppgifter en lärare har är att ge 

eleverna sådana böcker som hjälper dem framåt i sin läsutveckling, har de i princip ingen 

nytta alls av att räkna ut ett LIX-värde på en bok. Däremot kan de hjälpas av att veta vilka 

olika nivåer på böcker det finns och vad som kategoriserar dessa. De bör därför titta på 

nivåindelningar som Nypon Förlags eller olika aspekter som MTM tar upp. Läraren har 



  

 

en uppfattning om var eleverna ligger i sin läsutveckling och kan få hjälp av de olika 

nivåerna för att se vilka böcker som passar till vilken elev. 

 

8 Slutord 

Det uttalande som förlaget gav, ”Perfekta läsa själv-böcker för 6–9-åringar: lagom långa, 

högt tempo och med cliffhangers som gör att man bara måste läsa vidare”, visade sig 

stämma överens med det som har kommit fram i analysen av böckerna. Böckerna är 

lagom långa, har ett bra tempo och många cliffhangers som för läsaren vidare. Det är 

också böcker som passar att läsa själv, förutsatt att läsaren har lärt sig att läsa ordentligt 

och läst ett antal böcker på egen hand tidigare. Det beror på läsaren om boken är lättläst 

eller inte och det är inte troligt att det finns många elever i förskoleklass, alltså 6-åringar, 

som skulle anse att böckerna är lättlästa. Frågorna som ställdes i studien var: Vilka stil-

drag främjar läsning av lättlästa böcker och i hur stor utsträckning innehåller böckerna i 

serien Jakten på Jack dessa stildrag? Enligt LIX är en lättläst bok en bok där texten efter 

en uträkning med en specifik formel ger ett värde under 30. Enligt Nypon Förlag handlar 

lättlästheten i en bok istället om vilken mängd text som finns, hur enkla eller svåra ord 

som används, den typografiska formen och om det finns illustrationer och hur de sam-

spelar med texten. Jakten på Jack uppfyller många av de aspekter som Nypon Förlag 

menar att en lättläst bok bör ha. De olika delarna i serien har genomgående ett LIX-värde 

som hamnar under 30 vilket gör att de kategoriseras som mycket lättlästa.  

Förslag på vidare forskning inom det här området är att man kan undersöka ett större 

urval av böcker för att få mer kunskap om vad som kännetecknar lättlästa böcker. Något 

annat som hade varit värt att undersöka är vilken betydelse röst och kausalitet har för 

lättlästheten i böckerna. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A 

Våra lättlästnivåer 

De lättlästa böckerna är indelade i fyra nivåer. Dessa nivåer är inte knutna till 

ålder, utan endast till läsförmåga och språklig förmåga. Så här definierar vi våra 

nivåer: 

Nivå 1, Lättast 

För den som knäckt läskoden och just börjat läsa. 

Det är extremt lite text på varje sida, enkla ord och korta meningar. Böckerna är fulla av 

illustrationer som stödjer berättelsen och hjälper läsaren att komma vidare i boken. 

Målet ska vara att ha läst en hel riktig bok, från pärm till pärm. Då väcks lusten att läsa 

ytterligare en bok. Sidantal max 40 sidor. 

Nivå 2, Nästan lättast 

För den som behöver befästa sin läsförmåga. 

Det är ett vardagsnära språk, text i korta stycken och med kort radlängd. Innehållet 

skildrar ofta situationer som är lätta att känna igen sig i och fokuserar på händelse-

förlopp. I de böcker som vänder sig till de lite lägre åldrarna finns det illustrationer på 

varje uppslag. Sidantal max 40 sidor. 

Nivå 3, Lätt 

För den som kan läsa, men kanske inte så gärna, och inte så mycket. 

Språket består av välkända ord och uttryck. Handlingen är kronologisk och koppling 

mellan orsak och verkan tydlig. Här finns, förutom ett händelseförlopp, även 

personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Det finns ofta ett antal illustrationer i varje 

bok. Den grafiska formen innebär något större storlek på bokstäverna, lite glesare 

mellan raderna och bredare marginaler. Sidantal max 60 sidor. 

Nivå 4, Ganska lätt 

För den som kommit igång med sin läsning, men fortfarande behöver lättlästa böcker. 



  

 

Här finns kapitelböcker med få eller inga illustrationer. Innehåller något svårare namn, 

ord och uttryck, samt lite längre meningar. Den grafiska formen är luftig med stor text. 

Sidantal max 100 sidor. 

 

Bilaga B 

De tio svårighetsnivåerna 

 

Nivå 1 

Böckerna har bara ett eller högst två ord per sida för att beteckna bilder av välbekanta 

föremål eller saker som boll, månen eller en ko. Orden är tryckta i stor och klar stil och 

kommer på samma plats på varje sida. 

 

Nivå 2 

Böckerna beskriver fortfarande illustrationer av välbekanta föremål eller handlingar. Men 

nu finns fraser eller enkla meningar som upprepas. Ett ord kan ändras på varje sida, t ex 

Här är en mus. Här är en ko. Här är en säl. Här är en katt. Mot slutet av boken kan det bli 

en avrundning med en lätt förändring av meningsbyggnaden: Här är alla djuren. 

 

Nivå 3 

Böckerna innehåller några fler ord på varje sida, vanligtvis fullständiga meningar. Ibland 

kan det finnas två meningar. Vid upprepning kan det ske mer än ett utbyte, t ex På mitt 

kalas åt jag godis. På mitt kalas kom mormor. På mitt kalas lekte jag med bilar. Texten är 

förutsägbar med klara bilder som direkt stöder texten. 

 

Nivå 4 

Böckerna har fortfarande ett starkt språkligt mönster ofta med förändringar av två ord 

eller en förändrad prepositionsfras, som t ex Hunden hoppade över lådan. Fisken simmade 

i ån. Fågeln satt på taket. Texterna beskriver i huvudsak bilderna; det är oftast ingen 

sammanhängande berättelse. Men det är mer text per sida än på de tidigare nivåerna. 

Språket är dock fortfarande enkelt och välbekant med ord som är direkt kopplade till 

bilderna. Meningarna är längre, men radbyten sker i slutet av fraserna. Radmellanrummen 

är stora. 

 



  

 

Nivå 5 

Här räcker det inte med att bara titta på bilderna och upprepa meningsmönstren. Barnen 

måste känna igen många högfrekventa ord och också kunna ljuda sig fram till nya ord. I 

stället för benämning eller beskrivning av bilder finns nu en berättelse, som tvingar 

läsaren att uppmärksamma innebörden. Längre meningar ställer också krav på syntaktisk 

förmåga. Det är mer text på sidan, och ibland förekommer dialoger. 

 

Nivå 6 

Texterna bygger inte längre på repetition av mönster på varje sida. En enkel och 

förutsägbar berättelse finns med ganska starkt stöd av illustrationer. Meningarna är 

mestadels korta och avhuggna. Texten domineras av högfrekventa och avkodningsbara 

ord. Det är mer text på sidorna än tidigare men fortfarande är typografin stor och tydlig, 

och texten finns på samma plats på varje sida. 

 

Nivå 7 

En viss litterär form börjar framträda. Mer än en händelse kan skildras och fler detaljer i 

berättelsen anges. Meningarna är fortfarande korta och enkla. Språket blir därför ganska 

uppstyltat eller avhugget. Om nya ord och lite ovanligare ord smygs in så repeteras de 

ofta. Illustrationerna behöver inte längre illustrera ett visst ord eller begrepp utan kan 

representera större idéer eller teman. 

 

Nivå 8 

Böckerna är nu längre med klart mer text på varje sida. Men tryckstilen är fortfarande 

stor. Ordförrådet innefattar huvudsakligen vanliga ord och ord som låter sig avkodas lätt. 

Berättelserna är mer sofistikerat upplagda med flera händelser eller episoder, där en 

episod kan sträcka sig över flera sidor. Interpunktionen kan också vara varierad med 

dialoger mellan huvudpersonerna. Illustrationerna är mer detaljerade och stöder berättel-

sernas tema. Här passar flera av de böcker från LL-förlaget som betecknas som ”lättast” 

in. 

 

Nivå 9 

Nu börjar böckerna få formen av en riktig berättelse med inslag av litterärt språk. 

Berättelserna är visserligen fortfarande förutsägbara men kan inrymma överrasknings-

moment eller ”knorr” på slutet. Böckerna är längre. Meningarna är längre och kan vara 



  

 

sammansatta. Anton hoppade upp på cykeln och fortsatte i full fart nedför gatan. Flera 

personer kan vara involverade i dialogerna. Det kan vara fyra, fem rader text på varje sida 

där vanliga ord dominerar. Men nya ord dyker också upp. 

 

Nivå 10 

Nu kommer fler nya ord in i texterna. Hela sidorna kan vara fyllda av text, men fortfarande 

är typsnittet stort. Sammansatta meningar är inte ovanliga. Begreppen och temana är för 

det mesta välbekanta som t ex att gå i skolan eller leka med kamrater. Kortare böcker med 

verser kan förekomma. Sakframställningar eller informerande texter kan också 

förekomma på denna nivå. (Reichenberg & Lundberg 2008:77–80) 

  



  

 

Bilaga C 

 

 Jakten på Jack del 4:10 

  

Jakten på Jack del 3:22 


