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Abstract 

The aim of the study is to examine a book used as level-based teaching material, Den 

magiska kulan (Wänblad, 2011), to analyse the progression within and between the 

different levels, A, B and C, intended for use in grade 1. The material is designed so that 

pupils at different levels in their reading development can share the same literature. 

Another aim is to study the connection between illustrations and text. This literature 

study is based on both a qualitative and a quantitative method of analysis. The 

qualitative method applies a readability analysis with the focus on the graphic form and 

the language of the text. The quantitative method measures the LIX (readability index) 

of the texts. The result of the study shows that all the levels are suitable for grade 1 

since their degree of difficulty is adapted and they have a smooth progression, as well as 

illustrations which are closely linked to the text. Although these readers are made for 

this grade, it is important that teachers scrutinize the material used in teaching.  
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1 Inledning 
 

Att lära sig läsa är ett stort steg i ett barns liv. Först och främst måste man 

förstå hur det alfabetiska systemet fungerar; man måste lära sig bokstäverna 

och hur de kan kopplas till ljuden i orden. Sedan gäller det att få upp flyt i 

denna avkodning. Man ska känna igen orden direkt utan att behöva ljuda sig 

fram. Så ska man förstå innebörden av en text.  

(Lundberg & Reichenberg, 2008:15ff )  

 

Så beskriver Lundberg & Reichenberg (2008:15ff) de komponenter som har en 

avgörande betydelse för barns möjligheter att utveckla läsförståelse. Dessa 

komponenter ses ofta som självklara, men för många elever utgör de istället 

hinder. Det bidrar till att allt fler elever i Sverige inte uppnår kunskapskraven för 

godkänt i svenska när de lämnar grundskolan. Detta bekräftas i den internationella 

undersökningen PISA (Program for International Student Assessment), vars 

resultat visar att svenska elevers läsförståelse sjunker i jämförelse med tidigare 

mätningar (PISA 2012, 2013). Grunden för en god läsförståelse läggs redan under 

de första skolåren och det är därför viktigt att granska de läromedel som används i 

undervisningen.  

 För att utveckla läsförståelse krävs motiverande och intressanta texter som 

ligger på en lämplig nivå. För att läsundervisningen ska bli så motiverande och 

effektiv som möjligt bör den valda texten innehålla cirka 95 procent kända ord 

(Lundberg & Reichenberg, 2008:73 Allington, 2002:743). De elever som har en 

bristande läsförmåga behöver lyckas med sin läsning för att utvecklas och 

bibehålla motivationen. För att utveckla lässtrategier och få en självständig och 

automatiserad läsning behövs texter som är lätta att förstå och som ger möjlighet 

till flyt i läsningen. Allington menar också att alla elever gynnas av anpassade 

texter, men att det är de lågpresterade eleverna som främjas mest. Lundberg & 

Reichenberg (2008:73) poängterar vikten av nivåbaserad litteratur i 

undervisningen för att ingen elev ska hämmas på grund av bristande läsförståelse. 

Detta är en utmaning för de flesta pedagoger, inte minst när det gäller gemensamt 

klassrumsarbete i den första läsinlärningen. För att kunna möta varje elev i sådana 

situationer kan det nivåbaserade skönlitterära läromedlet Den magiska kulan 

(Wänblad, 2011) användas. Läromedlet är utgivet i tre olika svårighetsgrader; A, 

B och C. Det är denna boks tre nivåer som kommer att granskas i den här studien 

utifrån typografiska och språkliga faktorer.   
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka tre nivåer av samma läromedel. 

Undersökningen kommer att grundas på en skönlitterär läromedelstext för årskurs 

1, som finns utgiven på tre olika nivåer: A, B och C, varav A är den lättaste och C 

den svåraste. Syftet är även att jämföra nivåerna med varandra för att studera 

vilken progression som görs, men även att se om svårighetsgraden ökar inom 

böckerna. Granskningen av läromedlen kommer att innefatta språkliga och 

typografiska faktorer samt illustrationernas roll att skapa sammanhang i böckerna. 

Studiens forskningsfrågor är: 

 Hur ser den språkliga och typografiska progression ut inom samt mellan 

Den magiska kulans olika nivåer? 

 Hur ser sammanhanget ut mellan illustrationer och text i Den magiska 

kulan? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 presenteras en bakgrund i form av en forskningsöversikt med 

undersökningar av lättlästhet, läsbarhet samt läslighet. Metod och material 

beskrivs därefter i kapitel 3 följt av resultatet av analysen i kapitel 4. I kapitel 5 

diskuteras resultaten och slutligen ges förslag på vidare forskning. 

2 Bakgrund  
I detta kapitel redogörs nivåbaserad litteratur genom en sammanfattning av den 

forskning som berör lättlästhet, läsbarhet och läslighet. 

2.1 Begreppsdefinition 

Begreppen lättlästhet, läsbarhet och läslighet kan vara svåra att särskilja eftersom 

de är så lika varandra. Lättlästhet innebär att texter är utformade så att de blir 

lättare för läsaren att ta till sig (Lundberg & Reichenberg, 2008:8). Läsbarhet 

grundas på språkliga faktorer vilket innebär hur texten är skriven (Melin, 

2006:62ff). Läslighet i sin tur innebär de typografiska faktorerna som exempelvis 

typsnitt, illustrationer och styckeindelning (Hellspong, 2001:85).  
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2.2 Lättlästhet 

Att definiera vad som är lättläst är ingen enkel uppgift eftersom det är flera 

faktorer som spelar in, bland annat textens innehåll. Beroende på vilka 

förkunskaper läsaren besitter kan textens innehåll uppfattas som olika svår. Det 

krävs en kognitiv ansträngning för att ta till sig innehållet i en text som består av 

många obekanta ord och begrepp (Platzack, 1974:9).    

Egenskaper som lättläst litteratur vanligtvis har är exempelvis ett fåtal ord 

per sida, dialogisk utformning, varierad meningslängd samt ovarierat och tydligt 

språk i aktiv form (Lundberg & Reichenberg, 2008:8). Texter som är utformade 

som dialoger innehåller kända ord och har ett vardagsnära språk benämns som 

orality (Reichenberg, 2000:54).  

Lättlästa texter behövs för att träna upp läsarens ordförråd och läsförmåga. 

Detta styrker McNamara, E. Kintsch, Songer & W. Kintsch (1996:2) i sin studie 

som visar att ovana läsare utan förkunskap gynnas av en lättläst text, medan 

högpresterande läsare istället utvecklas mer av att få läsa mellan raderna eftersom 

läsaren tvingas att engagera sig och kompensera för underförstådda delar i texten, 

alltså skapa inferenser. Det leder till en aktivare kunskapsinhämtning med ett 

större djup.  

2.3 Läsbarhet 

Läsbarhet utgörs av såväl språkliga som typografiska faktorer. Störst inverkan på 

läsbarheten har språkliga egenskaper som ”ordvalet och uttryckssättet, 

satskonstruktionen och språkbehandlingen. Ordens abstraktionsgrad och 

personanknytning, deras svårighetsgrad, längd, frekvens och stavelseantal, 

meningarnas längd och komplexitet” (Björnsson, 1968:17). En läsbar text måste 

inte nödvändigtvis vara detsamma som en lättläst text, utan en synonym till 

läsbarhet kan vara svårighetsgrad (a.a.). Hur läsbar en text uppfattas är ett resultat 

av den läsförmåga som läsaren besitter. Förutom läsförmåga påverkar även andra 

individuella aspekter så som humör, intresse, ansträngning och motivation. Om 

texten uppfattas som lätt eller svår av läsaren påverkas alltså av de ovan nämnda 

aspekterna (Hellspong, 2001:85, Platzack, 1974:25). Melin (2006:62ff) har 

studerat faktorer som påverkar texters begriplighet och menar att den vanligaste 

förklaringen till att en text uppfattas som svårläst är dess belastning av 

korttidsminnet. Belastningen utgörs av att alla fonem i ett ord måste vara aktiva 
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för att en sammanljudning av ordet slutligen ska kunna ske (Arnqvist, 1993:115). 

Melin (2006:62ff) menar också att det även kan vara svårt för läsaren att förstå 

innebörden av texten om den har många sammansatta ord, långa meningar eller 

om den är informationstät och kortfattad. 

 Högfrekventa ord 2.3.1

Lättlästa böcker innehåller ofta många högfrekventa ord (Björnsson, 1968:33). 

Enligt Lundberg & Reichenberg (2008:68) utgör sådana ord ungefär hälften av 

brödtexten i barnlitteratur för elever upp till nio års ålder. De känns snabbt igen 

och skapar ordbilder, vilket bidrar till mer flyt i läsningen. Exempel på sådana ord 

är se, gå, ett och en. Det är oftast sådana vanliga småord som är viktiga för elever 

i denna ålder. 

 Läsbarhetsindex  2.3.2

Under 1800-talet kom den första internationella forskningen om hur läsning och 

textens språk samspelar med varandra. För att kunna bedöma en texts 

svårighetsgrad används en metod baserad på språkliga faktorer som gör det 

möjligt att avgöra om en text är lättläst eller inte (Platzack, 1973:10ff). Under 

1970-talet började forskningen om ord- och meningslängd ta fart. Genom att 

använda sig av kvantitativa metoder gjordes bland annat en studie av språkliga 

faktorer i läromedel (Westman, 1974, Danielson, 1975). Den studiens resultat 

visade att många läromedel hade en låg läsbarhet. Kommande årtionden gjordes 

försök att öka läsbarheten genom att ändra faktorer så som ord- och 

meningslängd, svårighetsgrad och koherens. Genom detta minskade mängden text 

i läromedlen och gav istället utrymme för illustrationer (Reichenberg, 2000:34ff). 

En förening mellan språkliga faktorer skapar en läsbarhetsformel som kan visa hur 

lättläst respektive svårläst en text är. De vanligaste formlena handlar om 

sammankopplingen mellan ord och mening. Det innebär hur ofta orden används 

samt hur långa meningarna är. En sådan läsbarhetsformel är LIX, läsbarhetsindex, 

som utvecklades i Sverige av Carl-Hugo Björnsson under 1960-talet (Björnsson, 

1968 & Platzack, 1973:10ff).  
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 Att beräkna och tolka LIX 2.3.3

För att räkna ut läsbarhetsindex används formeln ”läsbarhetsindex (lix) = 

meningslängden + långa ord” (Björnsson, 1968:66). Meningslängden är antalet 

ord i en mening och för att räknas som ett långt ord krävs ett minimum på sex 

bokstäver. För att räknas som en lång mening bör den bestå av mer än tolv ord. 

Viktigt att ha i åtanke när meningsräkningen görs är att ny mening skapas vid stor 

bokstav, däremot inte om namn förekommer i en mening. Ny mening bildas även 

vid punkt, frågetecken, utropstecken och kolon. Om två meningar ska bindas 

samman kan tankstreck, komma och semikolon användas. Sådana 

interpunktionstecken räknas inte som ord då de inte uttalas, det gör däremot 

räkneord som exempelvis plus, gånger och lika med. Ord som innehåller 

bindestreck och matematiska tal räknas som ett ord då de inte innefattar 

mellanslag. Mellanslag bidrar alltså till en ökning av ordmängden (Björnsson, 

1968:66ff). För att göra uträkningen manuellt krävs fyra steg som visas i formeln 

nedan: 

1. Räkna alla orden 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, 1968:66) 

Denna manuella uträkning kan numera göras via internet. På hemsidan för 

LIX-räknare kan en text, ett dokument eller en hemsida läggas in för analys. 

Därefter synliggörs den automatiska beräkningen. Till skillnad från en manuell 

uträkning listas också meningsuppdelning, frekvensordlista och ordvariation. 

Beräkningen tolkas sedan utifrån det LIX-värde som uträkningen resulterat i 

(LIX, 141029). Tabell 1 visar Björnssons tolkning av LIX-värden. 

 

Tabell 1. Tolkning av LIX-värde 

Lix Beskrivning 

20 Mycket lätt 

30 Lätt 

40 Medelmåttig 

50 Svår 

60 Mycket svår 

(Björnsson, 1968:89) 
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  LIX i läromedel 2.3.4

För att lättare kunna förstå värdet som räknas ut i LIX behövs en skala för att 

kunna se vilka böcker som är lämpliga för aktuell årskurs (Björnsson, 1968:222). 

Tabell 2 visar lågstadiets skalindelning.  

Tabell 2. Läsbarhetsindex baserad på årskurs 

Årskurs Meningslängd Långa ord Summa Lix 

1 8,0 10,0 18,0 18   

2 9,7 12,4 22,1 22 

3 11,1 14,5 25,6 26 

(Björnsson, 1968:223) 

 

I tabell 2 framgår ökningen i textens svårighetsgrad som baseras på meningslängd 

och antal långa ord vilka adderas och utgör sedan summan. Summan avrundas 

därefter och bildar LIX-värdet. Detta värde fungerar enbart som vägledning, vilket 

gör att böcker med dessa LIX-värden kan vara lämpliga för elever i såväl högre 

som lägre årskurser (Björnsson, 1968:223ff). Tabell 3 grundar sig på årskurs och 

ålder. LIX-värdet i denna tabell är baserad på Björnssons kategorier; lätt text, 

normal text och svår text. 

 

Tabell 3. Läsbarhetsindex baserad på årskurs och nivåindelning 

Årskurs Ålder A. Lätt text B. Normal text C. Svår text Medelindex 

1 7 – 16 17 – 19 20 – 22 18 

2 8 17 – 20 21 – 23 24 – 27 22 

3 9 20 – 23 24 – 27 28 – 32 26 

(Modifierad tabell, Björnsson 1968:225) 

 

I tabell 3 presenteras ett nivåbaserat LIX-värde som fungerar som stöd för 

pedagogen för att kunna tilldela en lämplig bok, eftersom eleverna besitter olika 

läsförmågor.  

2.4 Läslighet 

Även typografiska faktorer kan påverka hur en text kan uppfattas av läsaren. Ett 

lämpligt typsnitt i en passande storlek, ordmängd per sida samt illustrationernas 

antal och utseende har en inverkan på hur läsaren upplever texten (Björnsson, 
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1968:14). De faktorer som rör textens yttre kan alltså bidra till dess läslighet 

(Hellspong, 2001:85). 

 Styckeindelning och typsnitt 2.4.1

Styckeindelning kan utgöras av indrag eller blankrad och markerar att ett nytt 

avsnitt, en ny tanke eller en ny händelse kommer att infinna sig. Indrag innebär ett 

avstånd från den vänstra marginalen till början av första meningen i varje stycke. 

Blankrad utgörs av en tom rad mellan styckena. Används indrag på första 

meningen i varje nytt stycke förbättras läsligheten och förståelsen, däremot saktas 

läshastigheten ner om indrag används vid varje mening (Petterson, 2002:190).  

Typsnitt som innehåller seriffer anses vara lättare att läsa än linjära typsnitt 

utan seriffer. En seriff är horisontella linjer som förekommer uppe och nere på 

bokstäverna (se bild 1) för att göra texten lättare att följa (Petterson, 2002:165ff). 

CranfordTeague (2014) menar istället att linjära typsnitt gör det lättare för 

nybörjarelever att läsa än antikva typsnitt (se bild 2) eftersom det påminner om de 

bokstäver som de får lära sig att skriva (a.a.). 

  

Bild 1. Exempel på en bokstav med seriffer (Petterson, 2002:166) 

 

  

Bild 2. Exempel på skillnaden mellan teckensnitten antikva och linjär  

Teckenstorleken på typsnittet får inte vara för stor eller för liten då det försvårar 

läsningen. Brödtexten läses som en följd av ordbilder, inte bokstav för bokstav. 

En lämplig teckenstorlek för brödtext anses vara mellan nio och tolv punkter. 

Överstigs tolv punkter blir läsprocessen lidande, eftersom läsaren måste studera 

bokstav för bokstav för att känna igen dem, vilket kan leda till en reducerad 

läshastighet (Petterson, 2002:173). I början av läsinlärningen bör däremot 

brödtexten vara stor och i ett tydligt typsnitt (Lundberg & Reichenberg, 2008:76). 

antikva linjär 

http://www.edutopia.org/user/479781
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 Illustrationernas betydelse 2.4.2

Utformningen av illustrationer till läromedel baseras ofta på den känsla som 

uppstår hos illustratören när texten läses, vilket medför en subjektiv infallsvinkel. 

Trots detta måste bilden vara pedagogisk, innehållsmässigt passande samt locka 

till läsning. Illustrationer som innehåller dessa egenskaper har visat sig ge en 

positiv effekt på elevernas kunskapsinhämtning (Pettersson, 2010:56). 

Illustrationerna kan öka läsförståelsen om de tydliggör textinnehållet, men de 

måste i sådana fall vara förankrade i brödtexten. Lundberg (1984:122) menar att 

en sådan förankring underlättar läsningen av långa och svårlästa ord (a.a.). Hör 

bilden och texten däremot inte samman är det lätt hänt att nybörjare läser fel i 

texten, eftersom de vilseleds av illustrationerna. Eftersom illustrationerna ofta är 

det första nybörjarläsare undersöker kan de bidra till fel förförståelse om det inte 

finns en samverkan med texten (Pettersson, 2010:228). Lundberg (1984:122) 

menar också att illustrationerna kan utgöra en störande faktor i läsutvecklingen. 

Bilder som är för detaljrika gör att läsaren inte får något skäl att kämpa med svåra 

begrepp och uttryck, vilket resulterar i en misslyckad läsning. 

Illustrationernas detaljrikedom gör också att det oftare ryms en större mängd 

information i dem än i texter, vilket lämnar utrymme för friare tolkningar. Precis 

som i texter är tolkningen av bilder beroende på personliga erfarenheter, vilket gör 

att det finns utrymme för många olika tolkningar av samma bild. I tolkningen 

ryms också känslomässiga aspekter som påverkas mer av illustrationer än av text 

(Pettersson, 2010:69ff). 

Illustrationer i läromedel finns till för att skapa sammanhang, tydliggöra, 

belysa och klargöra informationen i texten. Det måste finnas en hög läsbarhet i 

såväl text som bild då de utgör ett komplement till varandra eftersom ”bilden leder 

tänkandet från helheten till detaljer. Texten leder tänkandet från detaljer till en 

helhet” (Pettersson, 2010:225). Formgivaren bör därför placera illustrationen i 

nära anslutning till relaterande text för att läsaren ska kunna koppla samman 

informationen från de olika symbolspråken. För att läsaren ska lyckas med denna 

koppling behöver både text och bild finnas aktivt i minnet. Genom de två 

symbolspråken ges läsaren större chanser att komma ihåg den informationen som 

de har läst (Pettersson, 2010:59ff). Det handlar alltså inte om att välja mellan text 

eller bild utan de bör användas som komplement till varandra (Eriksson & 

Göthlund, 2004). Beroende på hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling 
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minskar illustrationernas betydelse för att eleven ska ta till sig det innehåll som 

förmedlas i texten (Pettersson, 2010:227).  

3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras undersökningens materialet och analysmetod. Studiens 

validitet och reabilitet kommer även att behandlas i detta kapitel. 

3.1 Analysmetoder 

Litteraturstudien baseras på ett hermeneutiskt perspektiv med två olika 

analysmetoder, en kvalitativ och en kvantitativ. Inom den kvalitativa metoden 

görs en kompletterande läsbarhetsanalys. Tolkningarna som görs vid en 

textgranskning blir ofta olika eftersom de beror på läsarens tidigare erfarenheter 

och syfte. I denna studie sker tolkningen från textens delar till dess helhet enligt 

det hermeneutiska perspektivet för att få svar på syfte och frågeställningar. 

 Kvalitativ och kvantitativ analys 3.1.1

Den kvalitativa analysen används för att bearbeta datan som består av de tre 

versionerna av Den magiska kulan. När en förtrogenhet med materialet har 

uppnåtts sker en tolkning. Tolkningen består av att finna de väsentligaste delarna 

inom det valda materialet samt se till kringliggande fakta när analysen görs. 

Tillsammans är dessa steg viktiga komponenter i den repetitiva process som ingår 

i den kvalitativa analysen (Denscombe, 2009:367ff).  

För att analysera böckernas läsbarhet används LIX, läsbarhetsindex. Det 

innebär att en kvantitativ analysmetod används. Vid användningen av 

läsbarhetsindex skapas ett numeriskt värde för de tre läromedelstexterna och dess 

tillhörande svårighetsgrader, som är en form av kvantitativ data. Värdet 

presenteras i en tabell för att visuellt tydliggöra skillnaderna i jämförelsen mellan 

de tre undersökta läromedlen. 

 Analysmetod 3.1.2

För att ta reda på hur lätt- eller svårtillgängliga texterna i studien är görs en 

läsbarhetsanalys som grundas på fem kategorier: textens grafiska form, textens 

språk, lässituationen, textens innehåll och textens sociala funktion (Hellspong, 

2001:57ff). I denna studie används två av dessa kategorier, textens språk och 
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textens grafiska form, för att studera läromedlets lättlästhet, läsbarhet och 

läslighet. I den här undersökningen ställs texterna mot Björnssons numeriska 

värde för att se om de språkliga faktorerna passar den avsedda målgruppen eller 

inte.  

Textens språk  

I denna kategori analyseras ordlängd, meningslängd och ordvariation genom 

mätinstrumentet LIX. För att kunna undersöka detta skrevs alla valda kapitel av i 

Word för att sedan läggas in på LIX hemsida. Först lades kapitlen in var för sig 

för att vi både ville kunna studera de olika svårighetsgraderna var för sig, men 

också progressionen inom böckerna. Sedan lades tre valda kapitel i varje bok in 

för att en studie av hela böckernas svårighetsgrader och progressionen mellan de 

olika nivåerna skulle kunna studeras. Kapitelrubrikerna valdes bort för att de inte 

skulle påverka meningslängd och ordlängd. Eftersom enbart den genomsnittliga 

meningslängden framkom via mätningen i LIX gjordes en manuell uträkning på 

antalet ord i meningarna för att kunna se den exakta variationen mellan korta och 

långa meningar. Vid den digitala uträkningen skapades även en frekvensordlista 

(se bilaga A). Vi undersöker även om texterna är skrivna som dialoger eller 

berättande avsnitt.  

Textens grafiska form 

De typografiska faktorerna som undersöks i den här studien är textens typsnitt, 

styckeindelning och illustrationernas betydelse i de tre versionerna av Den 

magiska kulan. För att undersöka typsnittet samt teckenstorlek skrevs en sida i 

respektive bok av i Word i olika typsnitt och storlekar. Därefter kontaktades 

förlaget för att få korrekta uppgifter om typsnittet, vilket ökar undersökningens 

validitet. Förlaget kontaktades också för att få en korrekt förklaring gällande 

styckeindelningen eftersom det var svårt att urskilja när stycken börjar och slutar. 

Analysen av illustrationernas betydelse baseras på egna tolkningar men har sin 

utgångspunkt i Petterssons (2010) resonemang om illustrationer i läromedel. Vid 

genomförandet av analysen granskades hur betydelsefulla bilderna är för att förstå 

brödtexten. Därefter analyserades även kopplingen mellan illustrationerna och 

brödtexten.  
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 Metodkritik 3.1.3

LIX behandlar inte alla språkliga faktorer eftersom somliga är så pass 

problematiska att beräkna att de istället skulle bidra till en försämrad pålitlighet. 

Exempel på sådana problematiska faktorer är förkunskaper, svåra ord och 

språkrytm (Reichenberg Carlström, 1995:40).  

För att läsaren ska kunna förstå de långa ordens innebörd behövs också 

korta ord i nära anslutning. För att få förståelse är det därför i vissa avseenden 

nödvändigt med längre meningar. En kort mening är inte heller en garanti för att 

en mening är lättläst, på samma sätt som ett kort ord inte alltid behöver vara 

lättare än ett långt ord. Däremot kan läsningen bli besvärligare om en mening 

innehåller flera långa ord än om meningen till största delen innehåller korta ord. 

Korta, svåra ord existerar men de är sällsynta och då oftast inte särskilt viktiga i 

sammanhanget (Reichenberg Carlström, 1995:39ff). 

Björnssons rekommenderade läsbarhetsindex för årskurs och nivåindelning 

kan kritiseras eftersom texter och läsinlärning såg annorlunda ut när de gjordes för 

50 år sedan än vad de gör idag. Däremot är rekommendationerna trots allt aktuella 

eftersom de fortfarande används och ingen nyare motsvarighet har gjorts. 

Användningen av LIX är ett komplement för att mäta läsbarheten i en text, 

däremot behövs en djupare analys för att bedöma textens lämplighet för 

målgruppen. 

En kritisk aspekt gällande tillvägagångsättet som användes för att fastställa 

typsnittet genom en jämförelse i Word, är att det inte är fullt pålitligt. Två 

bidragande faktorer till detta är att alla typsnitt inte finns i Words utbud samt att 

likheter mellan olika typsnitt kan vara svårt att avgöra genom att endast göra en 

visuell jämförelse. 

3.2 Validitet och reabilitet 

Eftersom studien baseras på det hermeneutiska perspektivet innefattas subjektiva 

tolkningar utifrån tidigare erfarenheter (Allwood & Erikson, 2010:91). Detta 

medför att ett kritiskt förhållningssätt till validiteten i studien måste tas i 

beaktande. Eftersom egna tolkningar finns i studiens kvalitativa analyser kommer 

andra forskare inte att få samma resultat eftersom de har andra synsätt 

(Denscombe, 2009:381).  
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 I den kvantitativa analysen finns däremot en hög reabilitet eftersom 

uträkningen har en bestämd formel, vilket innebär att samma resultat kommer att 

nås oavsett vem som utför beräkningen.  

3.3 Material 

Undersökningen grundas på läseboken Den magiska kulan (Wänblad 2011) som 

är utgiven i tre olika läsnivåer; A, B, och C. Boken handlar om Asta och hennes 

två kompisar Bea och Cesar. De går i klass 1B och ska få en ny lärare, Olle. På 

vägen till skolan träffar Asta på en mystisk dam som ger henne en magisk kula. 

När de märker att kulan uppfyller deras önskningar bildar de den hemliga ABC-

klubben, men deras vänskap blir prövad och när kulan behövs som mest är den 

borta.  

 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 3.3.1

Urvalet är avgränsat till läromedlet Den magiska kulan, eftersom den finns 

utgiven i tre olika nivåer, som är anpassade för elever i årskurs 1. Läromedlet 

valdes även eftersom det är anpassat efter den senaste läroplanen (2011). 

Analysen grundas på samma tre kapitel i respektive bok eftersom mängden text 

annars skulle bli orimligt stor. De kapitel som valts är det första (kapitel 1), 

”Monstret Olle”, det sista (kapitel 25), ”Succéshowen” samt ett slumpmässigt valt 

kapitel i mitten av boken (kapitel 11), ”Valles verkstad”. Kapitlen har valts för att 

få en spridning i böckerna och de består av 18 sidor med totalt 2 528 ord och 33 

bilder. 

 Förkunskaper  3.3.2

De förkunskaper som krävs för att kunna läsa A-boken är fonologisk medvetenhet 

och ordavkodning (Fälth Sjölund, 2011:5). Detta innebär att eleven kan koppla 

samman bokstäver med tillhörande fonem (språkljud) och förstå att ord består av 

olika delar, bokstäver. Dessa delar går sedan att sätta samman och skapa en 

mängd olika ord (Lundberg & Herrlin, 2005:12). När eleven utför denna koppling 

används ljudmetoden, som är en lässtrategi, där läsaren utgår från bokstavsljud för 

att bilda orden (Liberg, 2006:136). En annan lässtrategi som kan användas vid 

läsningen av boken på denna nivå är helordsmetoden. I boken finns ett antal 

beskrivande bilder ovanför utvalda ord för att koppla bild samman med ord. 
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Boken innehåller även vanligt förekommande ord som exempelvis mamma, pappa 

och andra högfrekventa småord som sa, och, en, av, i och på. Enligt Lundberg & 

Herrlin (2005:38) bör läsaren kunna se sådana ord som helord utan att ljuda. 

För att läsa B-boken krävs att de förkunskaper och strategier som 

presenterats gällande A-boken används, men fokus ligger på läsflytet istället för 

på ordavkodningen (Felth Sjölund, 2011:5). Enligt Lundberg & Herrlin (2005:14) 

innebär det att eleven inte får hindras av ordavkodningen utan kan förstå ordets 

betydelse samtidigt som det läses.  

I lärarhandledningen till Den magiska kulan framgår det att C-boken främst 

är tänkt att användas av läraren som högläsningsbok. Alla elever, oavsett läsnivå, 

får på så vis ta del av samma innehåll (Felth Sjölund, 2011:5). Skulle någon elev 

befinna sig på C-nivå krävs en mer automatiserad läsning där ljudning enbart 

behövs vid nya ord. Dessutom krävs också ett större ordförråd. 

 Materialkritik 3.3.3

Av tids- och utrymmesskäl har vi enbart undersökt ett nivåbaserat läromedel: Den 

magiska kulan. Av samma skäl har vi inte heller undersökt alla kapitel, 

lärarhandledningen, arbetsboken och läxboken. Det hade gett en bredare 

undersökning som grundats på hela läromedlet. Hade fler nivåbaserade läromedel 

ingått i granskningen skulle det ha bidragit till att en bredare jämförelse hade 

kunnat göras. 

4 Analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av analysen av Den magiska kulan. 

Granskningen av böckernas kapitel 1, 11 och 25 har gjorts utifrån de två 

övergripande kategorierna textens språk och textens grafiska form.  

4.1 Textens språk 

I denna kategori analyseras texternas läsbarhet, det vill säga ordens längd, 

meningslängd, högfrekventa ord och om texten är skriven som en dialog eller som 

ett berättande avsnitt. 
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 LIX i Den magiska kulans kapitel 4.1.1

Kapitlen i den skönlitterära läromedelsboken Den magiska kulan lades in på LIX 

hemsida för att kunna synliggöra den progression som sker inom varje nivå. I 

tabell 4 kan resultatet utläsas. 

 

Tabell 4. LIX-värde i valda kapitel 

Kapitel A-boken B-boken C-boken 

1 3 10 18 

11 11 15 20 

25 13 18 19 

 

Resultatet visar att A-boken börjar på en extremt låg nivå. Den består enbart av en 

kort dialog där Asta och Sigge hälsar på varandra, men ökar i progression relativt 

snabbt. Då LIX-värdet inte överskrider 16 hamnar boken i kategorin ”lätt text”, 

vilket framgår av tabell 3. Kapitlen är alltså på en, enligt Björnsson (1968), 

lämplig nivå för nybörjarläsare i årskurs 1 (se tabell 3) som behöver träna på sin 

ordavkodning.  

 Som visas i tabell 4 ligger B-bokens första kapitel på ett lägre LIX-värde än 

A-bokens mittenkapitel. Den avslutas däremot på en, enligt Björnsson (1968), 

normal nivå (se tabell 3) då LIX-värdet ligger på 18. En tolkning av detta kan vara 

att B-boken går från lätt till normalsvår text i en jämnare progression för att 

eleven fortfarande behöver träna på sin ordavkodning men besitter ett visst läsflyt 

och ordförråd som sedan får möjlighet att utvecklas. 

  Eftersom C-bokens kapitel ligger inom ramarna för vad som klassas som en 

normal text, men även närmar sig LIX-värdet 20 som innebär en svårare text (se 

tabell 3), krävs en säkrare läsare med ett väl utvecklat läsflyt och gott ordförråd. 

Att LIX-värdet är högre i kapitel 11 än i kapitel 25 beror främst på att andelen 

långa ord är högre, det vill säga ord med fler än sex bokstäver ( tabell 5). 

 Språkliga faktorer 4.1.2

Språkliga faktorer är viktiga för att kunna bestämma hur läsbar en text är. I tabell 

5 visas resultatet av några språkliga faktorer i Den magiska kulan, så som 

meningslängd, långa ord, summa och LIX-värde. 
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Tabell 5. Nivåbaserad LIX-beräkning  

Nivå Meningslängd 
Långa ord 

(%) 
Summa LIX-värde 

A 5,14 5,84 10,98 11 

B 6,03 9,3 15,33 15 

C 7,1 12,18 19,28 19 

 

LIX-beräkningen i tabell 5 visar att A-boken har en genomsnittlig meningslängd 

på 5,14. Detta innebär att en mening oftast består av cirka fem ord. Enligt LIX-

räknaren är det högst uppmätta antalet ord i meningarna tio, vilket förekommer tre 

gånger i texten, medan det minsta antalet ord är två och förekommer åtta gånger. 

Det finns en variation i meningslängden, men meningar på mellan två och sex ord 

förekommer betydligt oftare än meningar mellan sju till tio ord. Den 

genomsnittliga meningslängden ökar sedan med cirka ett ord per mening på 

respektive nivå.  

I B-boken är meningarna till största delen mellan två och åtta ord långa. Det 

finns däremot en ökning av meningslängden eftersom den längsta meningen 

består av 19 ord, men det är det enbart en mening som uppnår. Den kortaste 

meningen består av endast ett ord.  

C-bokens längsta mening är 20 ord lång, och den kortaste meningen består 

av ett ord, precis som i B-boken. Den största delen av kapitlen har meningar på 

mellan två och nio ord, fast det är fler längre meningar än i de tidigare böckerna. 

För att klassas som en lång mening bör den enligt Björnsson (1968:39) bestå av 

minst tolv ord. C-boken har 27 sådana meningar, medan B-boken har fem stycken. 

A-bokens längsta mening hade som nämnts tio ord och har alltså inga långa 

meningar.  

 Andelen långa ord har en jämn progression mellan nivåerna eftersom de 

ökar med cirka tre procent. I A-boken är 5,84 % långa ord av de 257 orden i 

texten. I B-boken är istället 9,3 % långa ord av de totala 645 antalen ord i texten. 

C-bokens procentantal är 12,18 av bokens 1626 antal ord.  

Svårighetsgrad 

Som framkommer av tabell 5 hamnar LIX-värdena för böckerna på 11, 15 och 19, 

vilket är en lämplig svårighetsgrad för elever i årskurs 1 (se tabell 3) eftersom 



 

 16 

samtliga böcker hamnar under 20, vilket gör dem till lätta eller normala texter. B- 

och C-bokens LIX-värden skulle fungera som en lätt text i årskurs 2 (se tabell 3). 

Beroende på elevens läsutveckling kan A-boken också passa i en senare årskurs. 

 Meningslängden och de långa orden har även en passande svårighetsgrad för 

årskursen som de är tänkta för. Eftersom medelvärdet på meningslängderna i 

böckerna hamnar på 6,09 ligger de i nära anslutning till Björnssons (1968, se 

tabell 2) rekommendationer. Även medelvärdet av de långa orden hamnar 

ungefärligen vid det föreslagna värdet (10,0), då Den magiska kulan har värdet 

9,1.  

Högfrekventa ord 

Vid beräkningen av LIX framkom även en frekvensordlista. Den visar vilka ord 

som förekommer i texten samt hur många gånger de återkommer. Ett urval av de 

tio mest använda orden gjordes (se bilaga A). Det är inte förvånande att de mest 

återkommande orden visade sig vara högfrekventa småord så som är, det, jag, 

han, hon, var, på och att i samtliga tre böcker, eftersom de behövs för att bygga 

sammanhang i texter. Dessa och andra högfrekventa småord är vanligt 

förekommande i Den magiska kulans alla nivåer, vilket kan bidra till ett ökat 

läsflyt då orden lätt kan kännas igen.  

Dialog  

Kapitlen i boken har ett vardagsnära språk med ämnen som eleverna kan relatera 

till. Boken utspelar sig även på välbekanta platser, som till exempel i hemmet och 

i skolan. Eftersom texterna innehåller många dialoger tydliggörs samspelet mellan 

personerna i Den magiska kulan. Dessa delar gör att texterna präglas av orality 

som bidrar till att de blir mer lättlästa.  

 I tabell 6 visas dialoger från Den magiska kulans kapitel 1. I detta kapitel 

har C-boken ett beskrivande stycke, som innehåller dialoger, medan B-bokens 

motsvarande stycke har förkortats ner och består enbart av ett berättande avsnitt. 

Kvar finns korta, informationstäta meningar. Till skillnad från B- och C-boken 

består A-boken till största delen av dialog men saknar i stort sett all övrig 

information, vilket gör att samhörigheten till de övriga böckerna saknas och 

kopplingen blir svår att se.  
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Tabell  6. Exempel på dialog i Den magiska kulan, kapitel 1 

A-boken B-boken C-boken 

”Asta och Sigge. 

– Hej Sigge, sa Asta.

– Hej Asta, sa Sigge

–Mamma! sa Asta.

– Asta! sa mamma.”

”Asta ska få en ny lärare. 

Han heter Olle. Sigge är 

Astas storebror. Tänk om 

Sigge har rätt. Tänk om 

Olle är elak. Men 

mamma tror att den nye 

läraren är snäll.” 

”Astas klass ska få en ny 

lärare. Han heter Olle. 

Mer vet inte Asta. Men 

hennes storebror Sigge 

säger att han vet precis 

vem Olle är.  

– Han är ett riktigt

monster, säger Sigge. 

Det vet alla. 

– Sluta, säger Asta. Du

bara hittar på.  

Då skrattar Sigge. 

– Du får väl se i morgon.

Asta känner oro i magen 

fast hon vet att det är just 

vad Sigge vill. Fy. Tänk 

om Sigge har rätt. Tänk 

om den nye läraren är ett 

monster. Inte på riktigt, 

så klart, men han kanske 

är jättesträng och elak 

mot barn. Mamma ber 

Sigge att diska. Sedan 

klappar hon Asta på 

kinden och säger att den 

nye läraren säkert är 

snäll. Men det vet väl inte 

mamma?” 

(Wänblad, 2011:8–9) 

Ytterligare ett exempel på en dialog i Den magiska kulans tre nivåer visas i tabell 

7. Dialogen är hämtad från ett studiebesök som görs i kapitel 11 där de befinner

sig på en verkstad. Det medför att språket inte blir lika vardagsnära som i tabell 6, 
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men visar ändå på en tydlig progression i texternas språk mellan bokens olika 

nivåer eftersom textmängden ökar och orden blir svårare.  

Tabell 7. Exempel på en dialog i Den magiska kulan, kapitel 11 

A-boken B-boken C-boken 

”– Här är en Volvo som 

ska lagas, säger han.” 

”– En Volvo, sa Valle. 

Vi ska sätta på 

vinterdäck. Nästa bil ska 

vaxas.” 

”– Det här är en Volvo, sa 

Valle och gned av lite olja 

på overallen. Den ska vi 

sätta vinterdäck och kolla 

växellådan på. Den knackar 

visst lite på höga varv. Det 

kan vara fel på vevstaken.” 

(Wänblad 2011:48) 

Ett exempel på en dialog med ett vardagsnära språk på en känd plats synliggörs i 

tabell 8. I tabellen blir progressionen mellan nivåerna tydlig gällande ordval och 

ordmängd. C-bokens version har utökats med långa ord som klassas som svåra 

eftersom de innehåller fler än sex bokstäver, exempelvis Musiknatten och 

tradition.  

Tabell 8. Exempel på en dialog i Den magiska kulan, kapitel 25

A-boken B-boken C-boken 

”– Välkomna! säger 

rektorn.” 

”– Kära vänner, sa rektorn. 

Luta er tillbaka och njut, 

för nu blir det show!” 

”– Kära föräldrar, släkt och 

vänner, sa rektorn. Så är det 

dags för Musiknatten igen. 

Denna härliga tradition i 

vår skola. Luta er tillbaka 

och njut, för nu blir det 

show!” 

(Wänblad 2011:108) 

 Sammanfattning 4.1.3

Textens språk i Den magiska kulan har en jämn progression inom samt mellan de 

tre olika nivåerna. Detta gäller samtliga språkliga faktorer som beräknats i LIX. I 
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samband med dessa språkliga faktorer och användandet av högfrekventa ord samt 

dialoger hamnar läromedlet på en lämplig svårighetsgrad för elever i årskurs 1. 

4.2 Textens grafiska form 

De typografiska faktorerna som studeras är textens typsnitt, styckeindelning och 

illustrationernas betydelse för att förmedla budskapet. Bilderna analyseras utifrån 

deras förankring i brödtexten. 

 A-boken 4.2.1

I A-boken används ett annat typsnitt än de övriga två böckerna. Typsnittet heter 

”Sassoon” och är skriven i teckenstorlek 18 (se bild 3). I pratbubblorna används 

”Tekton Pro” i storlek 12 (Natur & Kultur, 2014).  

Bild 3. Exempel på typsnittet Sassoon (Wänblad, 2011:110)

Valet av typsnitt kan underlätta läsningen eftersom bokstäverna påminner om de 

som eleverna får lära sig skriva i skolan. Däremot saknar typsnittet seriffer, vilket 

kan göra det svårare att följa med i texten, men eftersom kapitlen är korta utgör 

detta ändå inget problem. Teckenstorlek 18 punkter kan medföra att eleven 

undersöker varje bokstav individuellt, vilket saktar ner läshastigheten. Detta 

behöver däremot inte utgöra en negativ faktor eftersom elever på denna nivå 

behöver träna på den fonologiska medvetenheten och ordavkodning.  

Styckeindelningen i A-boken beskriver förlaget på följande sätt: 

Eftersom textinnehållet på varje sida i A-boken är så pass begränsat, kan 

man ju se det som att varje sida består av ett stycke med en tillhörande bild. 

Vid start av ny mening väljer vi så gott som genomgående att påbörja ny rad. 

Indrag används ej. Det är först i de två slutkapitlen egentligen som meningar 

följer efter varandra på raden i viss mån. 

(Natur & Kultur, 2015) 

Eftersom styckena saknar både indrag och blankrad som är till för att skapa 

vilopunkter i läsningen hamnar nu styckebrytningarna istället vid varje sidbyte. 

Avsaknaden av indrag på raden under talstreck kan skapa en förvirring för läsaren 

som kan få svårt att avgöra om det är en fortsättning på en dialog eller ett 

berättande avsnitt (se bild 7).  
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Illustrationerna i kapitel 1 skapar sammanhang och förtydligar innehållet i 

texten. Bilderna klargör vilka personerna i boken är, vilken plats de befinner sig 

på, händelsen och känslorna. För att förstå vilka personerna är finns 

kompletterande pratbubblor i bilderna. Texten innehåller högfrekventa småord 

från ordklasserna substantiv, konjunktioner, interjektioner och verb. Eftersom 

texten enbart baseras på småord framgår inte händelserna på ett tydligt sätt, som 

exempelvis på högra sidan i bild 4, där vi ser hur Sigge framställer Olle som en 

sträng och arg person som skriker på tre barn. Asta ser förskräckt ut av Sigges 

beskrivning och ropar på sin mamma. Utan dessa ledtrådar i bilden saknas 

händelsen i texten, vilket gör att den behövs för att bidra med sammanhang. 

Bild 4. Första uppslaget i A-bokens kapitel 1 (Wänblad, 2011:8-9, illustrationer av Catharina Nygård)

I kapitel 11 befinner sig Asta och hennes kompisar Bea och Cesar på tre olika 

platser. På kapitlets första uppslag (bild 5) visar illustrationerna att klassen 

besöker en bilverkstad. På vänstra sidan av uppslaget är en bil upphissad på en lift 

som ger ledtråden att eleverna befinner sig just på en verkstad. Bilden bidrar även 

till att föremålen som är illustrerade på den högra sidan uppfattas som 

bilrelaterade. I samma bild har Asta även fått en t-shirt som det står ”Valles 

verkstad” på. Här samverkar illustrationer och text på ett tydligt sätt. Bilderna 

återspeglar textens innehåll men ger ytterligare detaljer som ger läsaren extra stöd 

i samband med högläsning av C-boken. För att skapa ordbilder har även utvalda 

substantiv kompletteras med en liten beskrivande bild ovanför ordet.  
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Bild 5. Första uppslaget i A-bokens kapitel 11 (Wänblad, 2011:48–49, illustrationer av Catharina Nygård) 

 

På kapitlets andra uppslags (se bild 6) vänstra sida är en illustration av Asta och 

Cesar när de konverserar om en kula. Genom bild och tillhörande pratbubblor 

framgår det att de inte är överrens. På den högra sidan förstärks intrycket av att de 

är osams då Asta går iväg och lämnar Bea och Cesar med förvånande 

ansiktsuttryck. Först efter att läsaren har fått ta del av C-boken framgår det att 

illustrationerna på bild 6 utspelar sig på två olika platser, på bussen och i skolan, 

då det är där som bytet av platser förklaras. Sammanhanget mellan bild och text 

fortsätter annars att vara tydligt i detta uppslag, men bristen på förklaring gällande 

platsbytet kan skapa en förvirring och leder till att kapitlets uppslag blir 

osammanhängande.   

 

 

Bild 6. Andra uppslaget i A-bokens kapitel 11 (Wänblad, 2011:50–51, illustrationer av Catharina Nygård) 
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I samband med att texten har blivit längre blir kopplingen mellan text och 

tillhörande bild i kapitel 11 tydligare än i kapitel 1, vilket bidrar till ett ökat 

sammanhang.  

I kapitel 25 behövs kompletterande text för att förstå bildsammanhanget 

eftersom texten berättar händelserna istället för bilderna. Ett exempel på detta 

visas till vänster i bild 7 där Sigge och Asta har en konversation. Utan texten går 

det inte att uppfatta vad samtalet gäller, förutom att Sigge nu har en t-shirt på sig 

från ”Valles verkstad”. Eftersom Asta har varit där på besök kan man ana att hon 

har gett t-shirten till Sigge. På det högra uppslaget visas Asta och hennes mamma. 

Asta går iväg och pratar i telefon medan hennes mamma sitter med en tidning och 

en penna i handen, vilket troligtvis innebär att hon löser korsord. Till skillnad från 

kapitel 1 ses bilderna i kapitel 11 och 25 nu mer som ett komplement. Det finns 

adjektiv beskrivna i texten, vilket gör att språket blir mer målande. Plats och 

händelser finns nu även med i texten.  

 

 

Bild 7. Andra uppslaget i A-bokens kapitel 25 (Wänblad, 2011:110–111, illustrationer av Catharina Nygård) 

 

 B-boken 4.2.2

Typsnittet i B-boken heter ”Sabon” och är skriven i storlek 16 (se bild 8) (Natur & 

Kultur, 2014). 

  

 

Bild 8. Exempel på typsnittet Sabon (Wänblad, 2011:8)  
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Valet av detta typsnitt innebär att vissa gemener ser annorlunda ut än de som 

eleven lär sig i skolan. Det gäller bokstäverna a, g, å och ä. Typsnittets seriffer 

gör det lätt att följa med i texten eftersom de bildar horisontella stödlinjer. Precis 

som i A-boken ligger teckenstorleken på över tolv punkter och kan alltså bidra till 

en sänkt läshastighet. Det i sin tur påverkar läsflytet som är det moment som 

tränas på denna nivå. 

När det gäller styckeindelningen förklarar utgivande förlag det på 

följande vis: 

B-boken har inte några blankrader utan följer sedvanlig styckeindelning för 

skönlitteratur d.v.s. indrag vid nytt stycke. Dock är styckena väldigt korta, 

oftast bara 2-3 rader. Ibland enbart en rad. Inga stycken avbryts av sidbyte. 

Vi har bemödat oss att avsluta meningen innan barnet ska vända blad eller 

byta till högersida, för att hjälpa arbetsminnet på traven vid avkodningen. 

Under bilder används inte indrag. Formgivaren till serien valde att inte 

använda indrag på första raden av varje sida. Detta är inte brukligt, men hon 

tyckte helt enkelt att det var snyggare att börja i marginalen vid ny sida. 

(Natur & Kultur, 2014) 

 

Enligt förlaget har formgivaren valt att använda sig av indrag, vilket förbättrar 

läsligheten och förståelsen. På exempelvis den vänstra sidan i B-bokens kapitel 1 

(se bild 9) används däremot flera indrag i följd, vilket istället kan sakta ner 

läshastigheten. Detta innebär också att varje mening står för ett nytt avsnitt eller 

händelse, vilket kan skapa förvirring eftersom indragen varken symboliserar en ny 

plats eller aktivitet. 

Illustrationerna i kapitel 1 är kopplade till brödtexten och återspeglar de 

skrivna händelserna. Det är enbart den sista bilden på uppslagets högra sida (bild 

9) som behövs för att förstå innehållet i närliggande textstycke. Det beror på att 

Sigge ropar ”så ser han ut”, och för att förstå vad han menar måste läsaren se den 

tillhörande bilden som illustrerar läraren Olle som ett monster. Här är också A-

bokens bild som visar Asta, Sigge och mamma i köket (bild 4) utbytt mot text. I 

B-boken finns istället en ny illustration när Asta leker i badet (bild 9) som gör att 

handlingen utökas i förhållande till A-boken. 

 



 

 24 

 

Bild 9. Andra uppslaget i B-bokens kapitel 11 (Wänblad, 2011:10–11, illustrationer av Catharina Nygård) 

 

I B-bokens övriga två kapitel är texten så beskrivande att bilderna inte tillför något 

extra till den skrivna berättelsen, däremot finns en tydlig samverkan mellan de två 

symbolspråken.  

 C-boken 4.2.3

I C-boken används samma typsnitt som i B-boken, ”Sabon” (se bild 10). Däremot 

har storleken minskat till storlek 13,5 punkter (Natur & Kultur, 2014). 

 

 

Bild 10. Exempel på typsnittet Sabon (Wänblad, 2011:8)  

 

Teckenstorleken ligger nu närmre den storlek som anses vara lämplig för en 

brödtext i det här sammanhanget. När texten blir mindre är det svårare att urskilja 

de separata bokstäverna och ordbilder används istället.  

När det gäller C-bokens styckeindelning är den enligt förlaget gjord på 

följande vis: 

I Den magiska kulan C använder vi både indrag och blankrader. 

Blankraderna fungerar som en längre paus än styckegränsningarna med 

indrag. De skapar vilopunkter, rytm i textflödet och i vissa fall dramatiska 

effekter genom att ibland t.ex. visa att tid har förflutit. Eftersom C-boken är 

tänkt som högläsningsbok för läraren samt läsebok för mer drivna läsare 

behövde vi tänka på läsbarheten för båda dessa kategorier. 

(Natur & Kultur, 2014) 
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Som förlaget beskriver används både indrag och blankrader i C-boken för att 

urskilja varje stycke. Flera indrag används inte i följd, som i B-bokens sida 10 (se 

bild 9), vilket förbättrar läsligheten.   

I C-boken är illustrationerna färre och mindre i storleken och visar enbart de 

händelser som finns uttryckta i texten (bild 11 och 12). De tillför alltså ingen extra 

information om händelseförloppet. Att bilderna har blivit mindre och färre blir 

tydligt vid en jämförelse av A-bokens kapitel 11 (se bild 5 & 6) eftersom två 

bilder har tagits bort i C-bokens motsvarande kapitel och ersatts av en mer 

beskrivande text. De bilder som finns kvar illustrerar studiebesöket på ”Valles 

verkstad” (bild 11) och scenariot när Asta går iväg från Bea och Cesar (bild 12).  

 

 

Bild 11. Första uppslaget i C-bokens kapitel 11 (Wänblad, 2011:48–49, illustrationer av Catharina Nygård) 

 

 

Bild 12. Andra uppslaget i C-bokens kapitel 11 (Wänblad, 2011:50–51, illustrationer av Catharina Nygård) 
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 Sammanfattning 4.2.4

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att typsnittets storlek minskar mellan 

A- och C-boken. Den stora teckenstorleken som används i A-boken kan på svårare 

nivå bytas ut eftersom läsaren inte behöver fokusera på varje enskild bokstav. Det 

typsnitt som används i A-boken innehåller inga seriffer, men eftersom storleken 

minskar i de övriga två böckerna behövs ett typsnitt med seriffer för att det ska bli 

lättare för läsaren att följa texten. För att göra texten mer lättläst används också en 

frekvent styckeindelning. 

I samband med att textmängden ökar minskar illustrationerna, både när det 

gäller storlek, mängd och betydelse. Alla illustrationerna i de valda kapitlen är 

förankrade i brödtexten och tydliggör textinnehållet. 

5 Diskussion  
Syftet med undersökningen var att studera tre nivåer av läromedlet Den magiska 

kulan för att jämföra progressionen mellan samt inom dem. Begreppet ”lättläst” är 

svårt att definiera då det påverkas av många språkliga och typografiska faktorer, 

men även av personliga erfarenheter, intressen och motivation. Sådana influenser 

gör att lättläst står för något subjektivt och måste hanteras efter varje individs 

förutsättningar. Med det i åtanke styrks ytterligare att LIX enbart fungerar som 

vägledning och är ett mätinstrument som behöver kompletteras med andra 

analysmetoder.  

 Trots att begreppet lättläst är svårt att definiera beskriver forskningen 

lättlästa texter som texter med vardagsnära språk, kända ord, varierad 

meningslängd samt utformade som dialoger (Lundberg & Reichenberg, 2008). 

Läsbarhetsindex definierar lättläst barnlitteratur som böcker vars LIX-värde 

hamnar under 30 (Björnsson, 1968). Studien har utgått från ett fåtal av de kriterier 

som ingår i begreppet lättlästa texter på grund av denna komplexa definition. 

Trots detta urval har resultaten synliggjort progressionen i de tre nivåbaserade 

läromedlen som analyserats. Utifrån dessa definitioner hamnar Den magiska kulan 

i kategorin lättläst, eftersom dess olika svårighetsgrader hamnar på LIX-värde 11, 

15 och 19. Övrig analys visar även att alla tre nivåerna faller inom ramarna för 

lättläst. Det kan tyckas som om resultaten vore givna från början, men en pedagog 

måste alltid granska sitt läromedel innan det används i undervisningen och det här 

är ett sätt att göra det på. Det är däremot anmärkningsvärt att C-boken inte har ett 
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högre LIX-värde än 19 när gränsen för lättlästa texter går vid 30. Förklaringen till 

det är att Björnssons (1968:225) LIX-värde för lättlästa barnböcker sträcker sig till 

årskurs 6. 

Som tidigare nämnts är dialoger en del av lättlästa texter. Däremot kan 

dialoger utgöra ett problem för läsaren då det ibland är svårt att avgöra vem det är 

som talar. Ett exempel på ett sådant tillfälle är i A-bokens kapitel 11 (tabell 7) där 

det står ”säger han” istället för ”sa Valle” som det står i de övriga böckerna. Det 

kan göra att texten blir en aning svårläst eftersom korttidsminnet belastas när 

information från meningen innan måste hållas aktiv. För att underlätta sådana 

situationer kan pratbubblor fungera som hjälpmedel, vilket används i A-bokens 

kapitel 1.  

Alla tre nivåerna innehåller högfrekventa småord för att underlätta läsningen 

och elevernas möjligheter att skapa ordbilder. I A-boken är även vissa substantiv 

kompletterade med små illustrationer i nära anslutning till ordet för att skapa 

ordbilder. Lundberg & Reichenberg (2008:73) säger att nybörjarläsare behöver 

lyckas med sin läsning, och därför bör de allra flesta av orden vara kända. 

Resultatet visar att Den magiska kulan, skapar ett bra utgångsläge eftersom den 

närmar sig detta ideal. 

Som tidigare nämnts i analysen sker en jämn progression inom samt mellan 

nivåerna. Det innefattar såväl meningslängd som ordlängd och svårighetsgrad. En 

sådan frekvent progression gynnar elevernas läsutveckling eftersom eleverna 

ständigt utmanas i viss mån, vilket bidrar till en motiverande läsning. 

McNamara, Kintsch, Songer & Kintsch (1996) visar i sin studie att ovana 

läsare gynnas av lättlästa texter, medan elever som kommit långt i sin 

läsutveckling gynnas av mindre sammanhängande texter. Det medför att läsaren 

måste skapa inferenser och genom dessa få möjlighet till djupare 

kunskapsinhämtning. Utifrån analysen ser vi en motsägelse i detta då det är A-

bokens kapitel som skapar behov av inferenser eftersom texten är mindre 

sammanhängande och kräver en sammankoppling mellan bild och text. I B- och 

C-boken däremot är texterna mer sammanhängande, vilket medför att läsaren inte 

behöver läsa mellan raderna för att få förståelse. A-bokens bristande sammanhang 

skapar ett behov av att läraren läser C-boken högt för alla elever. På så vis får 

eleverna ta del av bokens sammanhang samtidigt som de kan följa med i A- eller 
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B-boken för att få den visuella informationen. Det skapar möjlighet att utveckla 

elevernas ordförråd samt väcka intresse för vidare läsning. 

Undersökningens andra syfte var att studera sammanhanget mellan text och 

bild i det valda läromedlet. I Den magiska kulan ökar läsbarheten genom att 

mängden text minskas och antalet bilder ökar, vilket blir tydligast i A-boken. 

Pettersson (2010) menar att nybörjarläsaren ofta använder sig av bilder för att 

skapa förståelse av texten (a.a.). Att texten i A-boken är kort och inte bidrar till 

något sammanhang är inte av vikt eftersom det är ordavkodning som är i fokus 

och inte läsförståelsen. Illustrationerna går alltså från att ha en viktig roll för att 

begripa texten till att inte tillföra någon extra information; däremot är alla bilder 

väl förankrade i brödtexten. I takt med att texten ökar minskar bildernas storlek 

och det blir då läsförståelsen som hamnar i fokus.  

Teckenstorleken mellan nivåerna har en ökad progression eftersom den går 

från A-bokens 18 punkter till C-bokens 13,5 punkter. B-boken hamnar mellan 

dessa två nivåer med 16 punkter. Pettersson (2002:173) menar att större 

teckensnitt bidrar till en mer svårläst text som hämmar läshastigheten. Han tar i 

sin rekommendation inte hänsyn till lättlästa texter som behöver innehålla ett stort 

och tydligt teckensnitt. Elever som är i början av sin läsutveckling läser varje 

bokstav för sig och inte via ordbilder. Trots en reducerad läshastighet kan ett stort 

teckensnitt alltså vara gynnsamt för elever som tränar ordavkodning.  

Med hjälp av nivåbaserad litteratur får varje elev möjlighet att ta del av 

samma berättelse anpassad efter sin individuella läsutveckling. Det är en 

betydelsefull del i läsprocessen eftersom det skapar en gemensam upplevelse som 

bidrar till samtal och reflektioner kring boken. Det kan bidra till en utveckling av 

elevernas läsförståelse, som tillsammans med avkodning bildar avgörande faktorer 

för att kunna läsa.   

Denna undersökning visar att läromedelsboken Den magiska kulan tar 

hänsyn till de språkliga och typografiska faktorerna som ingår i begreppet lättläst 

litteratur, vilket även gör den lämplig för vald årskurs. Avslutningsvis är det 

viktigt att ställa sig kritisk till språket i läseböckerna, men även att en granskning 

av bilderna måste ske för att se om de är kopplade till brödtexten samt om de 

bidrar till att skapa förståelse.  
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5.1 Vidare forskning 

Under litteraturstudien har många frågor väckts, vars svar inte kan återfinnas i 

litteraturen utan behöver komma från verksamma lärare ute i praktiken. En 

empirisk studie skulle därför utgöra ett bra komplement till denna undersökning 

för att exempelvis kunna studera hur vanligt det är att denna typ av bok 

förekommer, hur de olika nivåerna upplevs, om svenska elevers sjunkande resultat 

i läsförståelse har gjort att användningen av lättlästa texter behöver öka och hur 

stort inflytande bilderna egentligen har på läsaren.  
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Bilaga A: Den magiska kulans frekvensordlistor 

A-boken 

Frekvensordlista 

1 - 16 

2 asta 15 

3 säger 11 

4 är 8 

5 det 7 

6 valle 5 

7 kulan 5 

8 jag 5 

9 han 4 

10 en 4 

 

B-boken 

Frekvensordlista 

1 - 32 

2 det 26 

3 sa 24 

4 asta 21 

5 är 17 

6 var 12 

7 hon 11 

8 jag 10 

9 på 10 

10 han 9 

 

C-boken 

Frekvensordlista 

1 det 57 

2 - 47 

3 och 46 

4 hon 41 

5 sa 32 

6 att 30 

7 på 30 

8 asta 30 

9 är 28 

10 var 28 

 


