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Abstract 

  

The aim of this study is to analyse how children’s literature for ages 6 – 8 is adapted to 

pupils with reading difficulties. The material used for analysis in this study is six 

children’s books, examining some of the criteria by which a text is classified as easy-to-

read. The result of the analysis shows that there is a possibility for pupils with reading 

difficulties to read something other than easy-to-read literature if it is carefully selected. 

The result also shows that the different criteria for an easy-to-read text cannot alone 

indicate whether a book as a whole is easy-to-read or not.  
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1 Inledning 

I dagens samhälle ställs höga krav på att vara läskunnig var man än befinner sig, men 

det finns många fler än vi tror som har svårt att läsa. Ett fält inom forskningen som på 

senare år fått stor uppmärksamhet är läs- och skrivsvårigheter. Arnqvist (1993) skriver 

att cirka 20 procent av alla barn i en årskurs har läs- och skrivsvårigheter. Det är en hög 

siffra och eftersom det med tydlighet visar att det finns elever i skolorna som är i behov 

av stöd och hjälp i sin läsutveckling fokuserar den här undersökningen på barnlitteratur 

som är ett av många hjälpmedel i elevernas lästräning.  

 Barn med lässvårigheter kan skämmas för sina svårigheter när de blir hänvisade 

till lättläst barnlitteratur som är anpassad efter deras behov. Enligt Fielding & Roller 

(1992) kan det också vara så att eleverna inte kan läsa de böcker de vill läsa och att de 

inte vill läsa de böcker som de kan läsa. Elever vill läsa samma litteratur som sina 

klasskompisar, och eftersom motivationen är en viktig del i läsutvecklingen betyder det 

att de behöver läsa sådant som de har intresse för. Därför har vi valt att undersöka om 

icke lättläst barnlitteratur kan läsas även av elever med lässvårigheter.  

I denna undersökning studeras sex barnböcker för att se om de uppfyller de krav 

som finns för att texter ska anses vara lättlästa.  

1.1 Syfte och frågeställning  

 Syftet med denna undersökning är att analysera hur barnlitteratur för åldern 6–8 år 

förhåller sig till de kategorier som finns för att en text ska anses vara lättläst. 

Undersökningen baseras på sex barnlitterära böcker som analyseras i förhållande till 

kategorier för böcker anpassade för elever med lässvårigheter. Eftersom det är under de 

första skolåren som de flesta elever knäcker läskoden vill vi med denna undersökning 

undersöka hur barnlitteratur är anpassad till elever med lässvårigheter eller om de endast 

måste hänvisas till lättläst barnlitteratur. Undersökningens forskningsfråga är: 

 På vilka sätt kan undersökningens sex barnböcker för åldern 6–8 år sägas vara 

anpassade till elever med lässvårigheter?  
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2 Bakgrund och teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel redogörs först för synen på läsinlärning och lässvårigheter ur ett historiskt 

perspektiv. Vidare görs en sammanfattning av forskning inom områdena läsutveckling, 

lässvårigheter och lättlästa texter. Kapitlet avslutas med en kort förklaring av LIX och 

OVIX samt begreppsförklaringar till några nyckelbegrepp. 

2.1 Historisk överblick: läsinlärning och lässvårigheter 

Införandet av husförhöret under 1600-talet var en viktig del i utvecklingen av 

läsförmågan hos folket. Läsförmågan var vid den tiden enbart viktig för läsningen av 

lilla katekesen, men med tiden började folk läsa även andra skrifter. I början av 1700-

talet infördes undervisningsplikt för barn och år 1842 kom folkskolestadgan då skolan 

började ta mer ansvar för undervisningen och fick ett större utrymme i människors liv. 

När samhället och arbetsmarknaden sedan utvecklades blev läsförmågan allt viktigare 

för att kunna leva och arbeta (Lundberg & Lundgren 2006).  

Under 1970-talet uppkom ett nytt synsätt på läs- och skrivsvårigheter som innebar 

att svårigheterna inte enbart finns hos individen, utan att det med rätt anpassad 

undervisning ska gå att hjälpa människor med dessa svårigheter (Sandström Kjellin 

2004.). Den läs- och skrivsvårighet som uppmärksammades under denna tid kallades 

ordblindhet, vilket idag benämns dyslexi (Gillberg & Ödman 1994). Läs- och 

skrivsvårigheter behöver inte alltid bero på dyslexi, utan lässvårigheter kan även bero på 

till exempel koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter och/eller perceptuella 

svårigheter (Lundberg & Reichenberg 2008). 

Sandström Kjellin (2004) skriver att det i dagens samhälle är en vanlig 

uppfattning att människan har en medfödd förmåga att lära sig läsa och skriva, vilket 

inte är korrekt eftersom det är en förmåga som måste läras in. Idag ställs stora krav på 

att alla individer är läs- och skrivkunniga och det ses som ett handikapp att inte ha dessa 

förmågor.  

2.2 Läsutveckling 

Det finns olika sätt att se på läsinlärning och hur barn tar till sig skriftspråket. 

Läsutvecklingen pågår en stor del av livet och läsningen utvecklas i olika stadier från 

det att barnet är i förskoleåldern. Avkodningsförmåga och läsförståelse skiljs åt och 

båda dessa färdigheter behövs för att läsutvecklingen ska bli funktionell (Arnqvist 

1993). Läsutvecklingen är personlig för varje individ, men den generella 
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läsutvecklingen delas in i fyra stadier. Det första stadiet är pseudoläsning och det 

innebär att barnet börjar intressera sig för läsning och låtsasläser, vilket sker redan i 

förskoleåldern. Det andra stadiet kallas för logografisk läsning och betyder att barnet 

har lärt sig att känna igen vissa bokstäver och ser ord som bilder där det är ordets form 

som känns igen. I det tredje stadiet, som kallas alfabetisk läsning eller fonologisk 

läsning knäcker barnet ofta läskoden. Barnet är här nyfiket på skriftspråket och provar 

sig fram genom att exempelvis skriva sitt namn. Det är även vanligt att bokstäver 

hamnar bak och fram och att hela ord blir spegelvända. (Høien & Lundberg 1990, 

Svensson 2009, Wolff 2005 & Fylking 2003). Fylking (2003) skriver:  

 
För att kunna läsa och skriva alfabetiskt måste man kunna: 

 Uppfatta skillnaden mellan olika ljud i det talade språket 

 Känna igen bokstäverna (vad de heter och hur de ser ut) 

 Koppla rätt ljud till bokstavssymbolen (hur de låter och hur de ser ut)  

 Komma ihåg alla ljuden i ordet 

 Komma ihåg ljudens inbördes ordningsföljd 

 Läsa ihop ljuden enligt dessa fonologiska regler 

 Förstå vad det lästa ordet betyder  

(Fylking 2003:29) 

 

Eftersom det är dessa moment som lägger grunden för den vidare läsutvecklingen 

är det alfabetiska stadiet viktigt. Om detta stadium hastas förbi finns risken att 

barnet inte får en stadig grund att bygga vidare på, vilket i sin tur kan medföra 

lässvårigheter längre fram. Det alfabetiska stadiet återkommer varje gång ett nytt 

ord ska läras in (Høien & Lundberg 1990, Svensson 2009, Wolff 2005, Fylking 

2003).  

Efter det alfabetiska stadiet följer ytterligare ett stadium, ortografisk läsning 

som innebär att barnet läser genom att se ord som helheter och även genom att 

känna igen bland annat ändelser, förstavelser och böjningar (Høien & Lundberg 

1990, Svensson 2009, Wolff 2005, Fylking 2003).  

De ovan beskrivna stadierna fokuserar på läsutveckling som en individuell 

process och det är inte ovanligt att barn kan hoppa över stadier eller återkomma 

till dem om inte kunskapen varit tillräcklig för att ta sig igenom nästa stadium 

(Sandström Kjellin 2004). 

2.3 Lässvårigheter 

När läs- och skrivsvårigheter diskuteras tas dyslexi ofta upp, antingen som en egen 

kategori eller som en synonym till läs- och skrivsvårigheter. Att ha lässvårigheter 
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innebär dock inte att man automatiskt har dyslexi och det finns ännu inte någon fast 

definition eller diagnosbestämning av dyslexi (Andersson m.fl. 2006).  

Arnqvist (1993) beskriver lässvårigheter utifrån några olika faktorer som kan 

påverka individen. En faktor kallar han organisk, vilket innebär neurologiska problem 

eller problem med syn. Arnqvist menar att goda läsare kan ligga längre fram med ögat i 

texten när de läser än vad svagare läsare kan göra. Läsare med en mer utvecklad 

ortografisk förmåga läser orden i sin helhet medan svagare läsare avkodar varje ord och 

ligger därmed på en alfabetisk nivå. 

En annan faktor som beskrivs är även språkliga eller kognitiva svårigheter. En 

språklig svårighet kan vara dåligt ordförråd, vilket gör att förståelsen av det som står i 

texten ofta går förlorad. Även om elever med lässvårigheter har stort ordförråd kan 

svårigheter med läsningen uppstå eftersom de kan ha svårt att känna igen orden i skrift. 

Den kognitiva svårigheten utgörs av kopplingen mellan läsfärdighet och korttidsminne. 

Det kan då vara svårt att hålla de ljudade fonemen i minnet tills hela ordet är avkodat 

och kan sammanljudas till ett ord (Arnqvist 1993). Andra faktorer som kan påverka vid 

lässvårigheter är även koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska störningar samt 

utvecklingsstörning (Lundberg & Reichenberg 2008). 

En annan kategorisering av lässvårigheter gör Arnqvist (1993) när han delar in de 

vanligaste lässvårigheterna i tre olika problemkategorier. Problem med att knäcka koden 

är den första kategorin där barnets förståelse för kopplingen mellan bokstaven och 

bokstavens ljud inte är fullt utvecklad. Nästa kategori handlar om problem med 

avkodningen där all energi går åt till att avkoda orden, vilket gör att förståelsen av 

texten blir lidande. Den tredje och sista kategorin handlar om läsförståelse. Att en 

individ har dålig läsförståelse kan bero på olika saker som bland annat ett dåligt 

ordförråd, svårigheter med minnesstrategier men också problem med avkodningen. 

Arnqvist menar att många barn med lässvårigheter har problem med just avkodningen 

vilket i sin tur även leder till problem med läsförståelsen (a.a.). Både Norberg (2003) 

och Wolff (2009) poängterar vikten av att alla barn ska ha automatiserat sin 

avkodningsförmåga i årskurs två för att inte hamna efter i läsutvecklingen.  

Ahlén (2003) menar att man kan se läsningen som en produkt av avkodning och 

förståelse. Hon lägger även till motivation som ytterligare en faktor och menar att om 

någon av dessa faktorer skulle vara låg blir läsresultatet lågt. Om någon av faktorerna 

skulle vara helt obefintlig kommer det inte att resultera i någon läsning alls (Wolff 

2009).  
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2.4 Lättlästa texter 

Enligt Aimonette Liang (2002) är det ett problem att icke lättläst litteratur ofta utesluts 

för elever i behov av lättare texter. Hon menar att även litteratur som inte är klassad som 

lättläst kan passa elever med lässvårigheter om de väljs ut med hänsyn till den tänkta 

läsaren. Böcker som skrivits av prisbelönta och välkända författare eller böcker som fått 

utmärkelser är ofta välskrivna och skulle kunna läsas av elever i behov av lättare texter 

(a.a.). Eftersom många av kategorierna för en lättläst text är individbaserade skulle det 

vara möjligt för elever med lässvårigheter att läsa även annan litteratur om boken väljs 

ut med omsorg till tänkt elev.  

Det skulle kunna vara möjligt för elever med lässvårigheter att läsa icke lättläst 

barnlitteratur. Fielding & Rollers (1992) beskriver tre sätt som kan göra läsningen 

framgångsrik för elever med lässvårigheter, även om boken de läser inte är anpassad för 

dem. Det första sättet är att låta eleverna självständigt läsa svåra böcker som de är 

intresserade av för att de då har motivation att ta till sig böckerna. Nästa sätt som 

beskrivs är att parläsa, där en starkare läsare läser tillsammans med en svagare. Det sista 

sättet som författarna beskriver handlar om att först låta eleven läsa en lättare bok inom 

samma tema som den svårare boken eleven är intresserad av. Därefter blir den svårare 

boken lättare att läsa eftersom eleven fått med sig nyckelbegrepp inom bokens tema 

(a.a.).  

För att en text ska anses vara lättläst bör den uppfylla vissa kategorier. Ahlén 

(2003) har sammanfattat kategorier för lättlästa texter från olika källor. Dessa kategorier 

är: 

 Stilstorleken – gärna stor tydlig stil (LL-förlaget säger 14 punkter) och ett bra 

”rent” typsnitt. 

 Radavstånd – gärna dubbelt radavstånd. 

 Textmassans uppdelning – tydlig kapitelindelning, illustrationer, luftig 

sidlayout, marginaler, frassättning. 

 Textmassans omfång – korta kapitel, genomtänkt kapitelindelning. 

 Meningarna – inga långa krångliga meningar utan huvudsatser med få 

bisatser. 

 Bildmaterialet – många illustrationer. Man diskuterar om teckningar eller 

foton är bäst. Många tycker att det blir tydligare med fotot.[…] 

 Ordvalet – korta och enkla ord; en läsbarhetsgräns anses gå vid 6-7 

bokstäver. 

 Abstrakta ord och nya begrepp – förklaras bäst i sitt textsammanhang 

 Innehållet – bör vara intresseväckande för åldersgruppen. 

 Antalet personer – endast ett mindre antal. 

 Handlingen – rak handling och gärna mycket dialog. 

 Fängslande ämne – man vill gärna känna igen sig eller läsa om ett 

faktaområde som intresserar.  

(Ahlén 2003:192–193) 

 



 

6 

 

Vissa av ovanstående kategorier är kopplade till individen och handlar om intresse och 

förkunskaper. Det gör att det blir svårt för en text att passa alla elever. Det är dock 

viktigt att välja anpassade texter efter varje individ i så stor utsträckning som möjligt 

(Lundberg & Reichenberg 2008). 

2.5  LIX – Läsbarhetsindex 

En formel för att mäta en boks läsbarhet konstruerades 1968 av Björnsson. Genom 

studier av olika texter kom Björnsson fram till att de viktigaste faktorerna för en texts 

läsbarhet är meningslängd och antalet långa ord. Formeln som Björnsson formulerade 

kallas för LIX, vilket står för läsbarhetsindex. När en texts LIX-värde räknas ut görs 

detta genom en formel där antalet långa ord i procent adderas med den genomsnittliga 

meningslängden. Långa ord är ord med fler än sex bokstäver och meningslängden mäts 

i antal ord. Det LIX-värde som man får vid uträkningen jämförs sedan med en tabell 

med olika nivåer (Lundberg & Reichenberg 2008). De olika nivåerna som LIX delas in i 

finns i bilaga A.  

2.6 OVIX – Ordvariationsindex  

Ordvariationsindex, förkortat OVIX, är en mätning av antalet ord som förekommer en 

gång i texten. En OVIX-uträkning ger ett mått på hur många olika ord som används i en 

text. Mängden ord som endast förekommer en gång i en text avgör hur svår texten är att 

läsa. För att göra en uträkning av ordvariationen i en text räknas förhållandet ut mellan 

det totala antalet ord i en text och antalet olika ord i samma text (Lundberg & 

Reichenberg 2008). 

2.7 Begreppsförklaringar  

I denna undersökning återkommer några viktiga nyckelbegrepp som kräver en 

förklaring av hur vi har valt att använda och tolka dem.  

När vi använder begreppet elever med lässvårigheter gör vi inte någon skillnad 

mellan olika sorters lässvårigheter. I detta begrepp ryms alltså elever med dyslexi och 

elever med andra funktionsnedsättningar, som t.ex. koncentrationssvårigheter och 

utvecklingsstörning som kan resultera i lässvårigheter.  

Med lättläst barnlitteratur menar vi skönlitterära barnböcker som är 

klassificerade och märkta som lättlästa i skolor, på bibliotek och i handeln. Begreppet 



 

7 

 

barnlitteratur innebär således alla skönlitterära barnböcker som inte är klassificerade 

som lättlästa. 

3 Material och analysmetod 

I detta kapitel presenteras valt material och materialkritik följt av en presentation av 

vald analysmetod och undersökta kategorier samt metodkritik.   

3.1 Material: urval och avgränsningar 

När en undersökning av en stor population görs behöver ett urval ske. Det finns olika 

sätt att göra ett urval beroende på vad som ska undersökas. Klusterurval är en av 

urvalsmetoderna där en stor population först delas in i mindre grupper där några av 

dessa mindre grupper sedan väljs ut för att slutligen göra ytterligare ett urval från dem 

(Eliasson 2006). I denna undersökning har urvalet av barnböcker gjorts genom ett 

klusterurval. 

Danielsson m.fl. (2006) skriver att den förväntade åldern då eleverna knäcker 

läskoden är i de första skolåren. Om problem med läsutvecklingen uppstår är det viktigt 

att hjälp sätts in snabbt så att det fortfarande finns en chans för eleven att bli en god 

läsare (a.a.). Eftersom det är i de första skolåren eleverna oftast knäcker läskoden 

avgränsas urvalet av barnlitteraturen i undersökningen till barnböcker för åldern 6–8 år. 

Ytterligare en avgränsning görs till sex barnböcker eftersom det bedöms vara ett rimligt 

antal böcker med avseende på undersökningens omfång. Urvalet av de sex 

barnböckerna baseras på att de är de mest utlånade serierna på barnbiblioteket i 

Karlskrona för åldern 6–8 år. Detta görs för att beröra sådan litteratur som är aktuell och 

som barn är intresserade av att läsa. De sex valda böckerna från de mest utlånade 

serierna är: Spanarna (Bross 2005), Lilly lyckoälvan (Meadows 2013), Vilmers första 

tävling (Bengtsson 2011), Spökhuset (Jansson 2012), Cykelmysteriet (Widmark 2013) 

och Natten då Sigge föddes (Hallberg 2011). 

3.1.1 Materialkritik 

Eftersom undersökningen enbart bygger på sex barnböcker går det inte att generalisera 

resultatet. Som tidigare nämnts, i avsnitt 2.4, menar Aimonette Liang (2002) att böcker 

skrivna av prisbelönta författare kan vara mer välskrivna och därmed vara lättare att läsa 

för elever med lässvårigheter. Det är dock inte självklart att de mest utlånade böckerna 

på biblioteket är skrivna av prisbelönta författare, men trots att urvalet inte är gjort 
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utifrån detta är ändå flertalet av författarna till barnböckerna i denna undersökning 

belönade med olika utmärkelser.  

3.2 Analysmetod 

Valet av forskningsmetod bör väljas efter hur frågeställningen är formulerad för att få 

fram bästa resultat, men det är ändå inte säkert att det går att genomföra en 

undersökning baserad på enbart en analysmetod. Ibland kan det därför vara nödvändigt 

att använda flera analysmetoder för att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor 

(Carlsson 1991). 

 Att arbeta med en kvantitativ analysmetod ger ett resultat som är exakt och enkelt 

kan mätas. Denna analysmetod har ett objektivt förhållningssätt och resultatet påverkas 

inte av forskarens egna tolkningar eller ställningstaganden (Starrin & Svensson 1994). I 

denna undersökning används kvantitativ analysmetod vid uträknandet av LIX- och 

OVIX-värdena. Dessa två uträkningsmodeller för läsbarhet och ordvariation visar 

resultaten med siffror. Även böckernas längd, kapitlens längd och textmassa, textens 

storlek, radavstånd, meningslängd och förekomsten av dialoger analyseras genom 

kvantitativ analysmetod. 

 När en kvalitativ analysmetod används vill forskaren studera de karaktärsdrag, 

olika betydelser och särdrag som det undersökta materialet innehåller. Datan i denna 

analysmetod blir påverkad av forskarens tolkningar (Starrin & Svensson 1994). 

Kvalitativ analysmetod används i undersökningen när en bedömning av dialogernas 

svårighetsgrad görs eftersom det då måste göras en tolkning för att få fram ett resultat. 

3.2.1 Undersökta kategorier för lättlästa böcker 

Med hänsyn till undersökningens omfång har det inte varit möjligt att undersöka alla 

kategorier som gör en text lättare att avkoda och eftersom undersökningen grundar sig 

på att elever med lässvårigheter ofta har problem med avkodning och även befinner sig 

på en alfabetisk nivå är de valda kategorierna de som främst behandlar textens struktur. 

De kategorier från Ahlén (2003) som valts bort är därför de som berör bokens handling, 

de som är individbaserade och de som går på djupet i hur läsförståelsen kan underlättas. 

Valet av Ahléns kategorier är således stilstorleken, radavstånd, textmassans omfång – 

med fokus på kapitellängd och textmassa, och handlingen – med fokus på hur mycket 

av den som presenteras i dialog. Lundberg & Reichenberg (2008) tar även upp 
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meningslängd, bokens sidantal, LIX och OVIX som kategorier för en lättläst text och 

dessa undersöks också i den här studien.  

I analysen är fem sidor utvalda från varje bok. Detta urval görs för att begränsa 

undersökningens omfång. De sidor som valdes ut ur böckerna är: första sidan, en sida 

från mittuppslaget, sista sidan, sidan med mest text och sidan med minst text. Dessa 

sidor är valda för att få liknande textmängd från alla böckerna samt för att ge en 

överblick över boken som helhet.  

Först i analysen konstateras böckernas sidantal. Böckers längd är viktig eftersom 

läsaren ska känna att det är möjligt att ta sig igenom böckerna (Lundberg & 

Reichenberg 2008). Nypon förlag gör en nivåindelning av lättlästa barnböcker som 

används i analysen i undersökningen, där varje nivå har ett max-antal sidor. Det finns 

fyra nivåer där nivå 1 och 2 är lägst och böckernas sidantal får vara max 40 sidor. På 

nivå 3 får böckernas sidantal vara max 60 sidor och på nivå 4 är max sidantal på 

böckerna 100 sidor (Nypon förlag u.å.).  

Kapitlens längd och textmängd är nästa kategori som analyseras och kapitlen bör 

vara korta och innehålla lite text (Ahlén 2003). Kapitlens längd räknas i antal sidor per 

kapitel och bedöms som mycket text, ganska mycket text eller lite text. Mycket text 

innebär att det mest förekommer fullsidor av text utan illustrationer. Ganska mycket text 

innebär att det är mest förekommande med ¾ sidor text och enstaka illustrationer. Lite 

text innebär att det är mest förekommande med halva/mindre än halva sidor med text 

och att det finns illustrationer på de flesta sidorna.    

Den tredje kategorin som analyseras är hur mycket av bokens handling som 

förmedlas genom dialoger. Ahlén (2003) menar att det bör vara mycket dialog i texten 

för att göra den mer lättläst. Dialogernas mängd i böckerna bedöms som mycket dialog 

eller lite dialog. Mycket dialog innebär att det förekommer mer dialog än berättande 

avsnitt i texten. Lite dialog betyder att det förkommer mindre dialog än berättande 

avsnitt. Utöver dialogernas mängd analyseras även deras svårighetersgrad genom 

kvalitativ bedömning. Det som då bedöms är om det är en turtagning med korta 

meningar mellan bokens karaktärer eller om en person i boken säger mycket innan nästa 

person tar vid. En sådan typ av dialog som den sistnämnda kan ta bort den flytande 

dialogkänslan och istället kan dialogen upplevas som ett berättande avsnitt, och på så 

sätt kan textens lättlästhet påverkas. 

Meningarnas längd i böckerna är den fjärde kategorin som analyseras. 

Meningslängden ska vara kort och endast en mening per rad i mycket lättlästa texter 
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(Lundberg & Reichenberg 2008). Meningarnas längd bedöms som enradsmeningar eller 

långa eller korta flerradsmeningar där begreppet flerradsmening står för att en mening 

löper över två rader. Korta flerradsmeningar löper över en och en halv rad medan de 

långa flerradsmeningarna löper över fler än två rader.  

Typografin i böckerna, det vill säga texternas formgivning och överskådlighet, är 

den femte kategorin som analyseras. Stora radmellanrum gör texten luftigare och stort 

teckenstorlek gör texten mer överskådlig (Lundberg & Reichenberg 2008). Enligt Ahlén 

(2003) bör textstorleken vara 14 punkter. För att mäta böckernas textstorlek jämförs de 

med ett datorskrivet dokument med meningen ”Hej, jag heter Sigge.” utskriven i 

storlekarna 12, 14 och 16 (se bilaga B). I resultatet bedöms textstorleken som större än 

storlek 14, mindre än storlek 14 och jämförbar med storlek 14. För att ta reda på hur 

stort radavstånd det är i böckerna mäts dessa i millimeter med linjal.  

Vilket LIX-värde böckerna har räknas ut under den sjätte kategorin för att få en 

uppfattning om textens läsbarhet. När en texts LIX-värde räknas ut görs detta genom att 

antalet långa ord i procent adderas med den genomsnittliga meningslängden. Antalet 

långa ord i förhållande till meningslängden avgör vilken svårighetsgrad, det vill säga 

vilket LIX-värde texten har (bilaga A). Böcker med LIX under 30 klassas som mycket 

lättlästa och sedan följer en skala upp till 60, där 60 klassas som mycket svår (Lundberg 

& Reichenberg 2008).  

Enligt Nypon förlag (u.å.) som ger ut lättlästa barnböcker, får LIX-värdet på deras 

kapitelböcker aldrig överskrida 25. En riktlinje som de försöker hålla är ett LIX-värde 

under 20 och ner mot 13–14. I undersökningen används Nypon förlags riktlinjer, som 

komplement till analysen av LIX-värdet eftersom de flesta barnböcker har ett LIX-värde 

under 30. LIX-värdet används generellt för alla texter, vilket gör att nästan alla 

barnböcker klassas som lättlästa och därför behövs en tydligare uppdelning inom 

gruppen barnböcker.   

Den sjunde och sista kategorin som analyseras är böckernas OVIX-värde. Här 

undersöks förekomsten av engångsord, det vill säga antalet ord som förekommer endast 

en gång i texten. OVIX är ett mått på mängden engångsord i en text, vilket ger ett mått 

på ordvariationen. Mängden engångsord avgör hur svår texten är att läsa (Lundberg & 

Reichenberg 2008). Både LIX och OVIX räknas ut med hjälp av LIX-räknaren på 

www.lix.se.  

http://www.lix.se/
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3.2.2 Metodkritik 

Eftersom elever med lässvårigheter kan ha olika problem i sin läsning går det inte att 

säga något generellt om vilka elever som skulle kunna läsa de undersökta böckerna, 

utan böckerna i undersökningen kan endast rekommenderas generellt till elever med 

lässvårigheter. En annan kritisk aspekt är att analysen görs utifrån endast fem sidor från 

varje bok och i sin helhet. Dock kan den utvalda textmängden sägas representera 

böckerna som helhet.  

Det finns kritik som riktas mot formeln LIX just för att den mäter få aspekter av 

en text och inte tar hänsyn till att även korta ord kan vara svåra och korta meningar kan 

vara krångligt formulerade. Däremot har LIX-formeln aldrig sagts vara ett exakt värde 

(Lundberg & Reichenberg 2008); det är bara ett genomsnittligt mått som räknas ut 

genom LIX, men resultatet ger en fingervisning om textens ungefärliga läsbarhet. 

Eftersom det är mycket mer som påverkar om en text är lättläst eller inte är LIX 

användbart enbart som en del i analysen. Även OVIX har fått kritik, vilken handlar om 

att ett lågt OVIX-värde kan innebära att en text blir enformig och platt eftersom språket 

inte är nyanserat och varierat (Lundberg & Reichenberg 2008). Fokus i den här studien 

ligger dock på texternas läsbarhet och inte på hur innehållet framställs.  

Det finns inga riktlinjer för hur viktiga de utvalda kategorierna är i förhållande till 

varandra, och därför viktas inte kategorierna olika i denna undersökning utan 

bedömningen av böckernas lättlästhet grundar sig på hur många av kategorierna som 

sammantaget är uppfyllda i den slutliga bedömningen av varje bok.   
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras analysen. Därefter följer en sammanfattande och översiktlig 

tabell över de kvantitativa delarna av undersökningens resultat.  

4.1 Analys 

Förklaring till hur de olika kategorierna bedöms är följande: 

 

 BOKENS SIDANTAL  

Nivå 1 bedöms som mest positiv och nivå 4 som mest negativ. 

 KAPITELLÄNGD OCH TEXTMÄNGD   

Kapitellängden i böckerna jämförs med varandra. Få antal sidor är positivt. 

Textmängden bedöms som positiv när det är lite text och negativ när det är 

mycket text. 

 MÄNGD DIALOG  

Det är positivt med mycket dialog och negativt med lite dialog.  

 MENINGSLÄNGD 

Enradsmeningar är positivt. Korta flerradsmeningar, flerradsmeningar och långa 

flerradsmeningar är negativt.  

 

TYPOGRAFI 

 Radavstånd (mm) 

Värdena jämförs med varandra. Högsta värdet är mest positivt, lägsta värdet 

är mest negativt.  

 Textstorlek 

Ett värde jämförbart med storlek 14 och större än storlek 14 är positivt. 

Mindre än storlek 14 är negativt. 

 

LIX  

Värde över 25 är negativt, värde under 25 är positivt 

 

OVIX  

Värdena jämförs med varandra. Lägsta värdet är mest positivt, det högsta värdet är mest 

negativt. 
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Alla kategorier viktas lika i den slutliga bedömningen av varje bok och därför grundar 

sig bedömningen på antalet uppfyllda kategorier. Övervägande uppfyllda kategorier, det 

vill säga mer än hälften av de analyserade kategorierna, bedöms som positivt för bokens 

lättlästhet. 

4.1.1 Spanarna  

Bokens sidantal på 60 sidor ligger i jämförelse med Nypon förlags (u.å.) fyra olika 

nivåer av kapitelböckers längd, på nivå 3. Detta betyder att boken ligger på den näst 

svåraste nivån för lättlästa böcker. Enligt denna klassificering skulle boken kunna 

upplevas som svår för elever med lässvårigheter.  

 Kapitlen i boken består av 4–7 sidor med mycket text på varje sida. Jämfört med 

de övriga analyserade böckerna är kapitellängden bland de kortaste, men eftersom det är 

mycket text i dessa kapitel kan de upplevas som långa och jobbiga att ta sig igenom, 

vilket är negativt för elever med lässvårigheter.   

Det förkommer mycket dialog i boken, vilket kan ses som positivt för elever med 

lässvårigheter. Däremot bedömer vi att varje person i dialogerna säger mycket i många 

korta meningar, vilket gör att det kan upplevas som ett berättande avsnitt innan nästa 

person tar vid. Detta tar bort den flytande dialogkänslan av konversation mellan 

karaktärerna i boken och den slutliga bedömningen av dialogernas utformning är därför 

att de kan vara negativa för elever med lässvårigheter.  

Boken innehåller flerradsmeningar, vilket gör att boken kan bli svårare att läsa 

eftersom en lättläst text bör ha en mening per rad. 

Radavståndet mättes till 4,5 millimeter, vilket är det näst minsta som uppmättes i 

de analyserade böckerna. I jämförelse med övriga uppmätta radavstånd kan detta ses 

som negativt. Textstorleken bedöms som mindre än storlek 14. Det uppmätta 

radavståndet och textens storlek kan göra att texten upplevs som hoptryckt och 

kompakt. Att textens layout inte känns lättöverskådlig kan vara en avskräckande faktor 

för elever med lässvårigheter. 

LIX-värdet på Spanarna uppmättes till 20, vilket uppfyller Nypon förlags (u.å.) 

riktlinje för lättlästa böckers LIX-värde. Det låga LIX-värdet ger en fingervisning om 

att boken innehåller många korta ord och korta meningar. OVIX-värdet som uppmättes 

är 59,21, vilket är det lägsta värdet bland de analyserade böckerna. Det kan ses som 
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positivt att OVIX-värdet är lågt eftersom det kan tyda på att många ord upprepas. 

Därför kan OVIX-värdet för denna bok vara positivt för elever med lässvårigheter.  

Både LIX och OVIX ligger på ett värde som är typiskt för en lättläst bok. Trots 

detta kan Spanarna bedömas vara en av de svåraste av de analyserade böckerna, 

eftersom de övriga kategorierna visar att boken är svårläst. Slutsatsen är att Spanarna 

med stor sannolikhet uppfattas som svår av elever med lässvårigheter eftersom alla 

kategorier utom LIX och OVIX bedöms vara negativa för bokens lättlästhet. Därmed är 

denna bok sämre anpassad för elever med lässvårigheter.  

4.1.2 Spökhuset 

Boken är 70 sidor lång, vilket innebär att den klassificeras som nivå 4 i Nypon förlags 

(u.å.) indelning av kapitelböcker. Boken ligger därmed på den svåraste nivån. Bokens 

sidantal tillsammans med de långa kapitlen, som presenteras nedan, kan göra att den 

känns tung. Det kan alltså vara svårt för elever med lässvårigheter att få motivation att 

ta sig igenom den. 

 Kapitellängden i denna bok är varierad. Antal sidor per kapitel sträcker sig 

mellan 2 och 12 sidor. Varje kapitel innehåller dessutom mycket text. Kapitellängden 

och mängden text kan vara negativt för elever med lässvårigheter. Den stora variationen 

på sidantalet i kapitlen kan också göra att det blir svårt att planera sin läsning. De 

kapitel som innehåller många sidor kan även kännas jobbiga att ta sig igenom.  

Det kan vara en fördel med dialog i texter, eftersom texten då kan upplevas som 

luftigare. Boken innehåller lite dialog som fungerar kompletterande och förklarande till 

berättande avsnitten. I det här fallet säger dock samma person mycket innan nästa tar 

vid, vilket gör att dialogerna kan upplevas som berättande avsnitt. Därför bedöms 

dialogerna i det här fallet som negativa för textens lättlästhet. 

Boken innehåller flerradsmeningar, vilket gör att den kan bli svårare att läsa 

eftersom en lättläst text bör ha en mening per rad. 

Radavståndet i boken är 4 millimeter, vilket är det minsta radavståndet i böckerna, 

vilket kan ses som negativt. Textstorleken bedöms vara jämförbar med storlek 14, vilket 

är positivt, men trots det kan texten upplevas som liten. Det kan betyda att radavståndet 

har stor betydelse för hur textens storlek kan upplevas. 

Spökhuset har LIX-värdet 22, vilket ligger precis under den övre gränsen i Nypon 

förlags (u.å.) riktlinjer för lättlästa böckers LIX-värde. Det ger en indikation om att 

boken är lättläst och innehåller många korta ord och korta meningar. OVIX-värdet som 
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uppmättes är 59,22, vilket är det näst lägsta värdet bland de analyserade böckerna. Detta 

värde är nästan exakt samma som uppmättes för Spanarna, vilket även här kan tyda på 

att det finns många upprepade ord som kan gynna elever med lässvårigheter.  

Trots att både LIX-värdet och OVIX-värdet antyder att boken är lättläst kan den 

bedömas vara svår eftersom de övriga kategorierna för att en bok ska vara lättläst inte 

uppfylls. Sammanfattningsvis kan denna bok troligen upplevas som svår av elever med 

lässvårigheter eftersom de analyserade kategorierna bedöms som övervägande negativa. 

Slutsatsen är därmed att denna bok är sämre anpassad för elever med lässvårigheter. 

4.1.3 Natten då Sigge föddes 

Boken är 53 sidor lång och har minst antal sidor av böckerna i undersökningen. 

Sidantalet gör att boken hamnar på nivå 3 i Nypon förlags (u.å.) indelning, vilket 

innebär att den ligger på den näst svåraste nivån. Boken innehåller dock många 

halvsidor med text vilket kan göra att sidantalet kan vara missvisande för bokens 

egentliga textmassa. Trots att boken ligger på Nypon förlags näst svåraste nivå bedömer 

vi den ändå som positiv eftersom textmassan i boken är liten. 

Det finns inga kapitel i boken och detta är den enda boken i undersökningen som 

inte har kapitelindelning. Detta kan göra att det inte finns något naturligt sätt att dela in 

läsningen av boken. Ahlén (2003) menar att det är positivt med korta kapitel och därför 

görs bedömningen att avsaknaden av kapitel kan vara negativt för bokens lättlästhet.   

Boken innehåller mycket dialoger. Det finns dock några delar i boken där det 

endast är berättande avsnitt, men dessa är färre än de delar med endast dialoger, vilket 

gör att kategoriet dialog bedöms vara positiv för bokens lättlästhet. 

 Boken innehåller korta flerradsmeningar, vilket gör att boken kan bli svårare att 

läsa eftersom en lättläst text bör ha en mening per rad. Dock överskrider dessa gränsen 

för enradsmeningar endast med något enstaka ord och meningslängden i denna bok 

bedöms därför som positiv för bokens lättlästhet.  

Radavståndet i boken uppmättes till 6 millimeter, vilket är ett av de största 

uppmätta radavstånden. I jämförelse med övriga uppmätta radavstånd kan detta ses som 

positivt. Textstorleken bedöms som större än storlek 14. Radavståndet och textens 

storlek kan göra att texten upplevs som luftig. Detta bedöms som positivt för elever med 

lässvårigheter.  

LIX-värdet på Natten då Sigge föddes uppmättes till 19, vilket är det lägsta 

uppmätta värdet bland böckerna i denna undersökning. Detta LIX-värde tyder på att det 
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kan vara en lättläst bok och den ligger även under 20, vilket är den riktlinje som Nypon 

förlag (u.å.) försöker hålla. OVIX-värdet uppmättes till 73,15 och är det högsta 

uppmätta värdet i denna undersökning. Detta resultat kan vara negativt för bokens 

lättlästhet då det tyder på stor ordvariation och liten upprepning av orden. Boken kan 

därför kräva en relativt god avkodningsförmåga av läsaren, vilket gör att den kan bli 

svårläst för elever med lässvårigheter. 

LIX och OVIX visar att två olika bedömningar kan göras av bokens lättlästhet. 

LIX-värdet visar att boken är lättläst medan OVIX-värdet visar det motsatta. Eftersom 

LIX-värdet är lågt tyder det på att både ord och meningar i boken är korta, vilket kan 

innebära att även om boken innehåller många olika ord kan de vara lätta att avkoda. Den 

slutsats som kan dras av dessa resultat är att boken troligtvis skulle kunna läsas av 

elever med lässvårigheter eftersom de analyserade kategorierna för en lättläst text till 

övervägande del är uppfyllda. 

4.1.4 Vilmers första tävling 

Bokens har 82 sidor, vilket innebär att det är den längsta boken i undersökningen. I 

Nypon förlags (u.å.) indelning av barnböcker hamnar den på den högsta nivån, det vill 

säga nivå 4. Enligt denna klassificering skulle boken kunna upplevas som svår för 

elever med lässvårigheter. 

Kapitlen i boken innehåller 7 sidor med ganska mycket text på varje sida. Antal 

sidor per kapitel är näst intill det samma genom hela boken eftersom det bara är något 

enstaka kapitel som har en sida mer eller mindre än 7. I jämförelse med de andra 

böckerna i undersökningen är kapitellängden konsekvent och även bland de kortaste. 

Den i stort sett konsekventa kapitelindelningen kan göra att det blir lättare att planera 

sin läsning, vilket bör vara positivt för elever med lässvårigheter. 

Det förekommer lite dialog i boken och den är mestadels uppbyggd av berättande 

avsnitt. Eftersom dialogmängden är liten skulle det kunna vara till nackdel för textens 

lättlästhet. 

 Boken innehåller flerradsmeningar vilket gör att boken kan bli svår att läsa 

eftersom en lättläst text bör ha en mening per rad. Dock är det enradsmeningar vid 

dialoger vilket gör att dessa stycken kan bli lättare att läsa. Flerradsmeningarna är dock 

övervägande i antal, vilket gör att meningslängden bedöms som negativ för elever med 

lässvårigheter. 
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Radavståndet i boken är 6 millimeter, vilket är ett av de största uppmätta i 

undersökningen. I jämförelse med övriga uppmätta radavstånd kan detta ses som 

positivt. Textstorleken bedöms som jämförbar med storlek 14. Radavståndet och 

textstorleken kan göra att texten upplevs luftig. 

LIX-värdet på Vilmers första tävling uppmättes till 26, vilket innebär att det ligger 

precis över gränsen för lättlästa barnböcker enligt Nypon förlag (u.å.). OVIX-värdet 

uppmättes till 70,04, vilket är det näst högsta värdet som uppmätts i denna 

undersökning. Detta tyder på att det är stor ordvariation och lite upprepning av orden i 

boken vilket gör att den kan bedömas som svårläst. OVIX-värdet tyder på att den 

innehåller stor variation på ord och LIX-värdet tyder på att de troligen också är långa, 

vilket gör att boken därför kan vara svårläst. Den slutliga bedömningen är att boken 

troligen skulle kunna vara svår för elever med lässvårigheter eftersom de analyserade 

kategorierna för en lättläst text bedöms som övervägande negativa.  

4.1.5 Lilly lyckoälvan 

Bokens sidantal är 64, vilket innebär att den hamnar på nivå 4 i Nypon förlags (u.å.) 

indelning. Detta är den svåraste nivån och det skulle kunna innebära att boken upplevs 

som svår för elever med lässvårigheter.  

Kapitlen i boken innehåller 7–15 sidor med ganska mycket text på varje sida. Som 

tidigare nämnts kan stor variation av kapitellängden göra att det kan bli svårt att planera 

sin läsning och de långa kapitlen kan kännas jobbiga att ta sig igenom.  

Det förekommer mycket dialog i boken, vilket bör vara positivt för textens 

lättlästhet. Varje person i dialogerna säger dock mycket innan nästa person tar vid, 

vilket gör att det kan upplevas som ett berättande avsnitt. Detta kan ta bort den flytande 

dialogkänslan av konversation mellan karaktärerna i boken och bedömningen av 

dialogerna är därför negativ.  

Texten innehåller långa flerradsmeningar, vilket gör att den kan bli svår att läsa 

eftersom en lättläst text bör ha en mening per rad. 

Radavståndet i texten är 5 millimeter och ligger, i jämförelse med övriga 

uppmätta radavstånd, i mitten. Textstorleken bedöms vara jämförbar med storlek 14. 

Radavstånd och textstorleken kan göra att texten upplevs som luftig. 

LIX-värdet på Lilly lyckoälvan uppmättes till 37, vilket är det högsta uppmätta 

värdet i denna undersökning och det hamnar även över värdet för lättlästa texter – både 

enligt Nypon förlag (u.å.) och LIX. Under LIX lägsta kategori, 0–30, faller barnböcker, 
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både lättlästa och icke klassificerade lättlästa. Att boken hamnar över LIX nivå för 

lättlästa texter tyder på att den är svår. OVIX-värdet uppmättes till 69,23, vilket i 

rangordning av böckerna i undersökningen ligger i mitten. Trots att den inte har högst 

OVIX-värde ligger det närmre de högst uppmätta värdena än de lägsta. 

Tillsammans tyder LIX och OVIX på att boken kan vara svårläst. Eftersom 

OVIX-värdet är högt kan det således vara stor variation på orden, vilket kan vara svårt 

för elever med lässvårigheter. Eftersom även LIX-värdet är högt tyder det på att orden i 

texten kan vara långa vilket gör att avkodningen av dessa ord kan ta energi från läsaren. 

Sammantaget skulle denna bok kunna upplevas som svår av elever med lässvårigheter 

eftersom alla, utom två, av de analyserade kategorierna bedöms som negativa för en 

lättläst text. 

4.1.6 Cykelmysteriet 

Bokens sidantal är 79, vilket gör den till den näst längsta boken i undersökningen. Detta 

antal sidor gör att boken hamnar på nivå 4 i Nypon Förlags (u.å.) indelning. Enligt 

denna klassificering skulle boken kunna upplevas som svår av elever med 

lässvårigheter. 

Kapitlen i boken består av 6–7 sidor. Textmängden i kapitlen varierar mellan lite 

text och ganska mycket text. Det konsekventa sidantalet i kapitlen skulle kunna vara 

positivt eftersom läsaren vet ungefär hur många sidor det är till nästa kapitel och kan 

planera sin läsning därefter. Eftersom textmängden bedöms som en variation av lite text 

och ganska mycket text i ett kapitel kan det göra att textmängden i varje kapitel inte 

upplevs så stor. Detta kan därför ses som positivt för bokens lättlästhet. 

Boken innehåller mycket dialog och är i stort sett uppbyggd kring dessa. Det är en 

regelbunden turtagning i dialogerna, vilket gör att det inte upplevs som berättande 

avsnitt. Detta kan vara positivt för elever med lässvårigheter. 

Boken innehåller flerradsmeningar, vilket gör att boken kan bli svårare att läsa 

eftersom en lättläst text bör ha en mening per rad. Dock förekommer det även ett stort 

antal enradsmeningar, vilket kan göra texten lättare att läsa. Flerradsmeningarna är 

dock fler vilket gör att meningslängden bedöms som en negativ faktor i den här boken. 

Radavståndet i boken är 5,5 millimeter och är, i jämförelse med övriga uppmätta 

radavstånd, det näst största. Textstorleken bedöms som större än storlek 14 och 

tillsammans med radavståndet kan det göra att texten upplevs som luftig.  
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LIX-värdet för Cykelmysteriet uppmättes till 22, vilket är samma LIX-värde som 

Spökhuset har och är inom Nypon förlags (u.å.) riktlinjer för en lättläst bok. OVIX-

värdet uppmättes till 61,61 och är bland det lägsta av böckerna i undersökningen. Både 

LIX- och OVIX-värdet ligger på en sådan nivå som är gynnsam för elever med 

lässvårigheter. Sammanfattningsvis görs bedömningen att denna bok skulle kunna läsas 

av elever med lässvårigheter eftersom den uppfyller alla utom två av de analyserade 

kategorierna för en lättläst text. 

4.2 Resultattabell 

I tabellen nedan presenteras undersökningens resultat. Förklaring till de olika 

rubrikernas värden är följande: 

 BOKENS SIDANTAL  

Nivå 1 bedöms som mest positiv och nivå 4 som mest negativ. 

 KAPITELLÄNGD OCH TEXTMÄNGD  

Kapitellängden i böckerna jämförs med varandra. Få antal sidor är positivt. 

Textmängden bedöms som positiv när det är lite text och negativ när det är 

mycket text. 

 MÄNGD DIALOG  

Det är positivt med mycket dialog och negativt med lite dialog.  

 MENINGSLÄNGD 

Enradsmeningar är positivt. Korta flerradsmeningar, flerradsmeningar och långa 

flerradsmeningar är negativt.  

TYPOGRAFI 

 Radavstånd (mm) 

Högsta värdet är mest positivt, lägsta värdet är mest negativt.  

 Textstorlek  

Ett värde jämförbart med storlek 14 och större än storlek 14 är positivt. 

Mindre än storlek 14 är negativt. 

 LIX  

Värde över 25 är negativt, värde under 25 är positivt 

 OVIX  

Lägsta värdet är mest positivt, det högsta värdet är mest negativt
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Tabell 1. Resultattabell över de granskade kategorierna i analysen 
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Tabellen ger en överblick av undersökningens resultat och resultaten kan jämföras och 

tolkas. Det slutliga resultatet visar att endast två av de sex analyserade böckerna skulle 

kunna läsas av elever med lässvårigheter eftersom de analyserade kategorierna 

övervägande är uppfyllda för dessa böcker. Övervägande uppfyllda kategorier, det vill 

säga mer än hälften av de analyserade kategorierna, bedöms som positivt för bokens 

lättlästhet. 

5 Resultatanalys och diskussion 

Syftet med denna undersökning var att analysera om barnlitteratur för åldern 6–8 år 

också kan fungera för elever med lässvårigheter. Eftersom det finns många specifika 

kategorier för hur en lättläst text ska vara uppbyggd, och några av kategorierna är 

kopplade till den enskilda individen, valdes enbart ett fåtal kategorier ut för analys. De 

utvalda kategorierna fokuserar endast på textstruktur, vilket betyder hur texten är 

utformad i böckerna. 

Det slutliga resultatet av analyserna är att två böcker med stor sannolikhet skulle 

kunna vara lämpliga för elever med lässvårigheter medan de andra fyra böckerna 

troligen kommer upplevas som svåra. De två böckerna som är bedömda vara passande 

för elever med lässvårigheter har uppfyllt mer än hälften av de analyserade 

kategorierna.  

Resultatet av LIX-värdet visar att det enbart är två av de analyserade böckerna 

som faller utanför ramen för Nypon förlags (u.å.) kategorier för lättlästa böckers LIX-

värde. Ett lågt LIX-värde signalerar att det i texten finns korta ord och korta meningar, 

vilket kan vara positivt för elever med lässvårigheter. Ett lågt LIX-värde kan göra att 

avkodningen gynnas, eftersom kortare ord sannolikt är lättare att avkoda. En faktor 

bakom lässvårigheter kan enligt Arnqvist (1993) vara att avkodningen tar all energi, så 

att det inte blir tillräckligt med fokus på läsförståelsen. I det alfabetiska stadiet är 

avkodningen i fokus och det är mycket som läsaren behöver komma ihåg och kunna 

utantill. Bland annat måste man kunna koppla rätt ljud till bokstavssymbolen, komma 

ihåg ljuden i det avkodade ordet samt minnas vilken ordningsföljd ljuden har (Fylking 

2003). Därför kan kognitiva svårigheter som problem med korttidsminnet vara en orsak 

till lässvårigheter, eftersom det kan göra det svårt att hålla de ljudade fonemen av ett ord 

i minnet fram till att hela ordet är avkodat (Arnqvist 1993). Ur ett didaktiskt perspektiv 

är det därför viktigt att lärare är medvetna om att elevernas korttidsminne kan ha 

betydelse för hur läsförmågan utvecklas så att undervisning och material kan anpassas 
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efter elevers olika behov. Det kan även vara en fördel att lärare känner till olika böckers 

LIX-värde för att kunna välja rätt böcker till sina elever.  

Sammanfattningsvis visar LIX-värdet att fyra av böckerna är lättlästa och två av 

dem är svårlästa. Utifrån en bedömning av LIX-värdet är det således fyra av böckerna 

som borde kunna fungera för elever som har de problem med avkodning och 

korttidsminne. Eftersom enbart två av böckerna bedöms som lättlästa i den slutliga 

bedömningen, kan även andra aspekter än LIX-värdet ha betydelse i avgörandet om en 

text är lättläst eller inte. Detta gäller även resultatet av OVIX, eftersom tre av böckerna i 

undersökningen bedöms vara lättlästa enligt OVIX. Här har det dock inte funnits någon 

tabell att jämföra analysens resultat med, utan böckernas värden har istället jämförts 

med varandra. Ett lågt OVIX-värde signalerar att orden i högre grad upprepas, och 

eftersom en av faktorerna bakom lässvårigheter, enligt Arnqvist (1993), är dåligt 

ordförråd, är sannolikt ett lågt OVIX-värde positivt för barn med lässvårigheter, 

eftersom många av orden då upprepas. Arnqvist menar även att elever med 

lässvårigheter kan ha ett bra ordförråd men inte känna igen orden i skrift (a.a.). Därför 

kan det vara positivt med ett lågt OVIX-värde. Även ordavkodningen kan gynnas av ett 

lågt OVIX-värde eftersom de upprepade orden lättare kan läras in.  

Arnqvist (1993) menar att goda läsare inte enbart behöver titta på det ord som de 

läser, utan de ligger längre före med ögat i texten. Svagare läsare kan behöva avkoda 

varje ord eftersom de ofta ligger på en alfabetisk nivå (a.a.). Därför kan det vara till 

fördel för svaga läsare när böckerna har en mer luftig layout med stor text och stort 

radavstånd så att läsaren inte störs av att orden ligger för tätt, utan kan koncentrera sig 

på ordet som avkodas. Arnqvist (1993) skriver att även problem med synen kan vara en 

orsak till lässvårigheter och därför kan det även vara en fördel med luftig layout för 

elever som har dessa problem. Fyra av böckerna i analysen uppfyller kategorierna för 

lättlästa böckers radavstånd och textstorlek. Texten i de böckerna upplevs troligen som 

luftig och kan därför vara lättare att läsa för elever med lässvårigheter. Det är det dock 

enbart två av de analyserade böckerna som kan bedömas vara lättare att läsa eftersom 

övriga kategorier inte uppfylls. 

Kapitellängden i böckerna visar en variation mellan långa och korta kapitel. Ahlén 

(2003) skriver att en lättläst text bör ha korta kapitel. Det är dock inte enbart 

kapitellängden som avgör om en bok är lättläst eftersom det finns fler kategorier att ta 

hänsyn till. De böcker som i analysen bedöms ha korta kapitel är dock sannolikt lättare 
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för elever med lässvårigheter att ta sig igenom eftersom det skulle kunna ge dem 

möjlighet att planera sin läsning.  

En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att elever med lässvårigheter kan ges 

möjlighet att läsa andra böcker än de som är markerade som lättlästa, men dessa böcker 

måste, precis som Aimonette Liang (2002) skriver, väjas ut med omsorg. För att kunna 

göra ett omsorgsfullt och medvetet val av annan litteratur än lättläst till elever med 

lässvårigheter, måste därför läraren känna sina elever väl och veta vad det är för 

svårigheter som behöver underlättas. Eftersom alla böcker inte underlättar alla 

svårigheter är det viktigt att böcker som väljs ut till elever med lässvårigheter 

underlättar just den svårighet som eleven har. Till exempel kan detta vara att en elev 

med som speciellt har problem med avkodning och korttidsminne, behöver en bok som i 

första hand har korta meningar och korta ord för att underlätta läsningen.  

Fielding & Roller (1992) skriver att parläsning, läsning av egenvald litteratur och 

förberedande läsning kan vara en hjälp för att kunna läsa svårare litteratur. Vid 

parläsning kan en svagare läsare få möjlighet att läsa en svårare text med hjälp av någon 

som har den kunskap som krävs för att kunna läsa texten. För att parläsning ska bli så 

givande som möjligt är det dock viktigt att läraren parar ihop en svagare läsare med en 

säkrare läsare som inte ligger för långt ifrån i läsutvecklingen.  

Att låta elever läsa egenvald litteratur kan vara positivt eftersom de då har 

motivationen till att läsa, men de bör inte lämnas helt på egen hand i detta val. Läraren 

behöver vägleda eleven till ett rimligt val så att det finns en möjlighet att eleven klarar 

av den valda boken. Motivationen är som Ahlén (2003) skriver en viktig del i läsningen 

och därför är det viktigt att ändå låta eleven, i så stor utsträckning som möjligt, göra ett 

självständigt val för att motivationen fortfarande ska finnas kvar. Böckerna i denna 

undersökning är de mest utlånade barnboksserierna på biblioteket i Karlskrona och 

förmodligen finns även ett intresse hos elever med lässvårigheter att läsa dessa. Finns 

intresse finns troligen även motivation vilket skulle kunna vara gynnsamt för elevernas 

läsning.  

När elever är intresserade av att läsa svårare böcker kan förberedande läsning 

underlätta. Eleverna får då möjlighet att läsa lättare texter inom samma tema för att få 

med sig nyckelbegrepp som kan underlätta vid läsning av den svårare boken (Fielding 

& Roller 1992). Det är viktigt att eleven får stöd av läraren vid läsning av den lättare 

texten så att de viktiga nyckelbegreppen lärs in. Detta sätt att ta till sig svårlästa böcker 

skulle kunna vara fördelaktigt vid läsning av böcker som ingår i serier eftersom teman 
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ofta är återkommande. Eftersom böckerna i denna undersökning ingår i serier och temat 

i dem ofta är återkommande skulle elever med lässvårigheter kunna läsa dessa böcker 

med hjälp av Fielding & Rollers metod förberedande läsning. Detta kan vara ett sätt att 

hjälpa eleverna att kunna läsa egenvald litteratur som är svår. 

Utifrån Fieldings & Rollers (1992) tre, ovan, beskrivna sätt för att ta till sig en 

svårläst bok skulle det vara möjligt för elever med lässvårigheter att åtminstone få prova 

att läsa de analyserade barnböckerna i denna undersökning. Lärare kan ge elever med 

lässvårighet möjlighet att läsa annan litteratur än bara den lättlästa, men måste då ha 

kunskap om de texter som ges till eleverna så att de på bästa sätt är anpassade efter 

deras förmåga och speciella behov. En utgångspunkt för lärare skulle kunna vara att 

börja med de analyserade böckerna i denna undersökning. Är läraren medveten om de 

kategorier som finns för att göra texter mer lättlästa skulle elever med lässvårigheter 

gynnas om läraren använder sig av dessa kunskaper vid vidare sökning av litteratur som 

skulle kunna passa.  

Det är inte enbart i skolan som elever läser böcker utan många gör det även på sin 

fritid och därför är det inte bara lärare som behöver kunskap om lättlästa texter utan det 

är även annan personal, som jobbar på till exempel bibliotek och fritids, som behöver ha 

den. Med denna kunskap kan man utöka urvalet av litteratur till elever med 

lässvårigheter.  

Samhället förändras ständigt och det krävs allt bredare kompetens och större 

kunskaper för att ta sig in på arbetsmarknaden och för att leva i samhället. Då är det 

viktigt med en god läsförmåga (Sandström Kjellin 2004). Därför är det viktigt att elever 

får möjlighet att utveckla sin läsförmåga i skolan. Ett viktigt hjälpmedel i 

läsutvecklingen kan till exempel vara rätt anpassad litteratur. Slutligen vill vi poängtera 

att begreppet lättläst är komplext och att denna undersökning visar att det är av stor 

betydelse att ta alla kategorier för vad som gör en text lättläst i beaktande vid en 

bedömning av en texts lättlästhet. Det är också viktigt att ha i åtanke att det fortfarande 

är individen som avgör vilka texter som passar, och att valet av litteratur görs i samråd 

mellan lärare och elev. Förhoppningen är att denna undersökning kan ge lärare kunskap 

om kategorier som gör en text lättläst och därmed vågar öka urvalet av litteratur för 

elever med lässvårigheter, så att de inte enbart hänvisas till de lättlästa böckerna. 
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6 Vidare forskning 

Denna undersökning har bara skrapat på ytan av ett intressant och aktuellt område inom 

forskningen. Eftersom en liten del av de faktorer som gör en text lättläst har analyserats 

finns det fortfarande kvar intressanta infallsvinklar. En vidare undersökning skulle 

kunna vara att inkludera bildernas betydelse i kapitelböcker. En annan utgångspunkt för 

vidare forskning kan vara att undersöka hur elevers motivation och inställning till att 

läsa olika böcker kan påverka hur de uppfattar böckernas lättlästhet.  
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Bilagor 

Bilaga A: Tabell för tolkning av LIX-värdet 

 

 

 

 

 

 

 

Lundberg & Reichenberg (2008) 

  

< 30 Mycket lättläst, barnböcker  

30-40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar  

40-50 Medelsvår, normal tidningstext  

50-60 Svår, normalt värde för officiella texter  

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska  
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Bilaga B: Text för att mäta och jämföra textstorlek i analysen 

 

Hej, jag heter Sigge. (12 punkter) 

Hej, jag heter Sigge. (14 punkter) 

Hej, jag heter Sigge. (16 punkter) 

Egen text, skriven för att mäta och jämföra textstorleken i analysen (2014-12-08) 


