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1 Inledning 

I den reviderade läroplanen för grundskolan har Skolverket (2017) valt att tydliggöra 

samt förstärka kraven för den tidiga läsningen, vilket i och med detta gäller från och 

med årskurs 1. De nya kraven säger att eleven, i slutet av årskurs 1, ska kunna förstå, 

reflektera över samt relatera till enklare texter - som enligt Skolverkets definition 

(2017) verkar handla om elevnära och bekanta texter. Detta är något som är förväntat 

att eleven gör med stöd av egna erfarenheter, bilder och/eller frågor till texten på ett 

enklare sätt. Elevens förståelse av texten tar sig sedan uttryck genom att eleven 

kommenterar samt återger viktiga delar av innehållet i den. Med andra ord förväntas 

eleven kunna läsa, analysera samt tolka enklare texter i slutet av årskurs 1. 

Skolverkets nya direktiv (2017) ställer härmed krav på den urvalsprocess som görs på 

den litteratur som används – även i årskurs 1, då kraven innan dess fanns utsatta från 

och med årskurs 3. Det ställs med andra ord krav på strukturen såväl som innehållet i 

de texter som används och inte minst på hur texterna följs upp av pedagogen. 

I skolan används ofta nivåbaserade läromedel i samband med läsinlärning, från 

lättläst till mer avancerad text. Lundberg och Reichenberg (2008) skriver att under 

den första läsinlärningen måste eleverna ha tillgång till texter på olika nivåer. 

Lärarens uppgift är att ge elever texter på rätt nivå som de kan arbeta med. Texterna 

bör ligga precis över elevernas kunskapsnivå för att ge eleverna en utmaning. I en 

studie av Pitcher och Fang (2007) analyserades nivåbaserade läseböcker i USA för att 

ta reda på deras tillförlitlighet och kvalitet. De kom fram till att systemet som använts 

för att nivåbestämma böckerna inte var någon pålitlig indikator på textens svårighet. 

Kvaliteten på böckerna varierade stort mellan de olika nivåerna men även inom 

samma nivå.  

Med tanke på att vissa skolors läsinlärning till viss del utgår från läseböcker med 

olika svårighetsgrad, är det intressant att undersöka hur väl lägsta nivåns innehåll 

och utformning i dessa läseböcker stämmer överens med motsvarande i högsta nivån. 

I en artikel av Nordenstam och Olin-Scheller (2017) framkommer det att det inte 

finns någon gemensam standard för vad som är lättläst hos förlagen i Sverige. Natur 

och kultur skriver på sin hemsida att deras läromedel Den magiska kulan utgår från 

en vetenskaplig grund. Eftersom det inte finns någon standard för vad som är lättläst 

och att vem som helst idag får skriva läromedel är det upp till skolorna, eller 
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pedagogerna själva att kvalitetssäkra de läromedel som används i skolorna. Därför 

kan det vara intressant att studera närmare på vilket sätt läromedel för läsinlärning 

anpassas för att anses vara lättlästa. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur tre olika nivåer av samma läsebok anpassas 

för att anses vara lättlästa och passa elever som befinner sig i nybörjarstadiet av sin 

läsning. Böckerna som analyseras är läseböcker för årskurs ett, uppdelad i tre olika 

nivåer och som utgår från samma berättelse av titeln, Den magiska kulan.    

 

1.1.1 Forskningsfrågor 

För att uppfylla vårt syfte söker vi svar på följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka skillnader kan urskiljas mellan de olika nivåerna av samma läsebok 

tillhörande läromedlet Den magiska kulan?  

• Vilken typ av progression eller regression kan urskiljas inom respektive 

läsebok tillhörande läromedlet Den magiska kulan? 

• Vilken information ger dessa likheter och skillnader mellan läseböckerna och 

inom respektive läsebok? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definierar vi tre begrepp som används i vår analys: LIX, nominalkvot 

och OVIX-värde. 

 

1.2.1 LIX 

Förkortningen LIX står för läsbarhetsindex. LIX är en formel för att beräkna hur 

svårläst en text är utifrån meningslängd och antalet långa ord. Långa ord innebär ord 

med fler än sex bokstäver och meningslängden mäts i antal ord. LIX = LO + Ml, där 

LO står för andelen långa ord i procent och Ml för meningslängden (Lundberg och 

Reichenberg, 2008).  
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1.2.2 Nominalkvot 

För att se hur informationstät en text är används ett värde som kallas för 

nominalkvot. Ett enkelt sätt att beräkna nominalkvoten kan göras genom att antalet 

substantiv i en text divideras med antalet verb för att få fram ett värde. Ett mer 

avancerat beräkningssätt är att använda formeln substantiv + prepositioner + 

particip dividerat med pronomen + adverb + verb. Ett högt värde tyder på en 

informationstät text vilket också kan innebära att den är mer svårläst (Melin och 

Lange, 2000). Vi har i vår studie använt det mer avancerade beräkningssättet med 

hjälp av verktyget, Sparv. 

 

1.2.3 OVIX-värde 

OVIX står för ordvariationsindex och visar hur stor ordvariation en text har. Texter 

med ett stort antal engångsord, dvs ord som används endast en gång, får ett högt 

OVIX-värde. Texter med en stor ordvariation, alltså med stort antal engångsord, blir 

svårare och därmed kan ett högt OVIX-värde tyda på en mer svårläst text (Lundberg 

och Reichenberg, 2008). 

 

1.2.4 BLIX-värde 

BLIX står för bildläsbarhetsindex och ger en inblick i hur lätt en bild är att läsa för 

läsaren. Detta värde tas fram genom att ställa fem specifika ja och nej frågor till en 

bild. Ju fler frågor som besvaras med ja desto högre läsbarhet har bilden, dvs BLIX-

värde, vilket i sin tur innebär att bilden kan anses vara lättläst för läsaren. BLIX-

frågorna m.m. redogör vi för under avsnitt: 3.4.2 Bildanalys. 

 

2 Bakgrund 

I grundskolans tidigare år står läsinlärning och läsutveckling i fokus. Taube (2007) 

anser att ”Läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap.” 

(s.11), och att vår intellektuella förmåga påverkas i en positiv riktning av läsandet. 
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Enligt Taube är en god läsförmåga, som kan definieras på många olika sätt, av 

avgörande betydelse för individens förutsättningar att kunna vara en aktiv och 

bidragande samhällsmedborgare. Med andra ord axlar skolan ett stort ansvar när det 

gäller att stödja alla barn i deras läsutveckling. Taube hävdar att det är viktigt att 

läsutvecklingen blir en positiv resa som inte stöter på allt för många hinder. 

Lundberg (2010) tillägger att en lång och mödosam väg i den tidiga läsutvecklingen 

kan leda till bestående lässvårigheter hos individen. En av de största utmaningarna 

för pedagoger i årskurs 1, alltså vid skolstart, är att hantera den variation av 

läskunnighet som finns bland elever. Taube (2007) formulerar denna variation på 

följande vis: ”Några kan redan läsa hela böcker medan andra med nöd och näppe kan 

känna igen sitt eget namn i skrift.” (s.12). Denna variation ska enligt Lundberg (2010) 

mötas av texter på rätt nivå, som bidrar till att elever kan få arbeta med läsning på 

olika sätt och därmed på den enskilde elevens villkor. Nivågraderade texter blir 

härmed intressanta att använda sig av i undervisningen, med tanke på en annan 

viktig aspekt som Lundberg (2010) belyser: ”[…] barnen i en nybörjarklass är inte 

bara en samling individer med olika särarter. De bildar också en grupp, ett kollektiv. 

Denna gemenskap är en mäktig kraft, som läraren måste ta vara på och 

bygga sin undervisning på.” (s.120). Lundberg vill alltså säga oss att det krav som 

finns på individualisering samt den viktiga gemenskapen som finns inom en grupp, 

kan tillgodoses av texter på olika svårighetsnivåer som utgår från samma handling. 

   Lundberg (2010) hävdar att tre nivåer inte täcker alla de behov som uppkommer i 

samband med läsandet inom en klass, bland annat eftersom många barn ger upp i 

och med att de tilldelas en för svår text. Vidare menar Lundberg och Reichenberg 

(2008) att en viktig uppgift som pedagogen har är att se till så att det finns ett stort 

utbud av varierande texter: 

Eftersom barnen går fram i olika utvecklingstakt under den första läsinlärningen måste man ha 
ett brett spektrum av texter på olika nivåer. Det är lärarens svåra uppgift att ge barnen 
vägledning så att de får arbeta med texter på rätt nivå. Och med rätt nivå menar vi nätt och 
jämnt över den nivå barnet just nu befinner sig på. (Lundberg & Reichenberg, 2008, s.16) 

Genom läsning uppnås färdighet och alltför svåra texter minskar därmed möjligheter 

för en individ att kunna bli en god läsare, menar Lundberg (2010). Lundberg och 

Reichenberg (2008) hävdar att alla behöver tillgång till lättlästa texter eftersom vem 

som helst kan stöta på texter som är tunglästa och orimligt svåra. Däremot, menar 

författarna att vissa grupper har ett särskilt stort behov av lättlästa texter, däribland 

individer som befinner sig i starten av sin läsinlärning. Nordenstam och Olin-Scheller 
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(2017) pekar på det faktum att förlag regelbundet kontaktar författare för att be dem 

skriva lättläst. Förlagen kan ge författarna speciella uppdrag där handlingen ska vara 

något som intresserar unga läsare. Det kan till exempel handla om att förlagen vill att 

författaren ska skriva om en speciell sport eller liknande. Både författarna och 

förlagen i artikeln anser att de lättlästa böckerna ska ge stöd åt de lässvaga och finnas 

för att öka läslusten och intresset för skönlitteratur. Det finns dock ingen gemensam 

standard för vad som är lättläst hos förlagen i Sverige. 

  Det innehåll som förekommer i skolböcker, däribland läseböcker, påverkas av 

författarnas världsbild och kunskapssyn kombinerat med läroplanens riktlinjer, 

menar Eilard (2008). Med andra ord styrs innehållet till stor del av styrdokumenten 

samtidigt som det är upp till varje enskild författare och enskilt förlag hur innehållet 

presenteras. Vidare anser Eilard att texternas innehåll i tryckta läromedel sällan 

ifrågasätts samtidigt som läromedelsutbudet har ökat. Den statliga 

läromedelsgranskningen upphörde att gälla år 1991, dittills hade läromedlen varit ett 

instrument för att uppnå en enhetlig och likvärdig skola. Som tidigare nämnts 

tillkommer ofta läromedel idag på förlagens initiativ. Eilard tillägger här att 

initiativet föregås av noggranna marknadsundersökningar som leder till produktion 

av läromedel för större delen skolor och lärare. Med andra ord är skolböcker inte bara 

pedagogiska verktyg, utan till stor del även kommersiella produkter. Trots detta har 

undersökningar visat på att vissa skolledningar, pedagoger, föräldrar och elever har 

sådan tilltro till läroböcker att de upplever dem som en garanti för att läroplanens 

mål och riktlinjer uppfylls. Samma undersökningar visar att läroböcker ofta inte 

svarar mot förväntningarna, men att dessa till stor del styr undervisningen. Ett 

kritiskt förhållningssätt hos pedagoger såväl som blivande pedagoger förespråkas i 

samband med studiens resultat, men också svenska studier eller granskningar av 

läromedel riktade mot de tidiga skolåren (Eilard, 2008). 

  På uppdrag av staten har Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 

tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) under april till augusti 

2017 genomfört en kartläggning som nyligen mynnat ut i en rapport - gällande de 

eventuella glapp mellan läromedel som finns tillgängliga och de behov som finns 

inom olika målgrupper. Avsaknad av rutiner att kartlägga behov och brister i utbudet 

av tillgängliga läromedel är två av de antal brister som går att utläsa i rapporten och 

som lyftes fram i undersökningsmaterialet för förskolan och grundskolan (MTM & 

SPSM, 2017). I en studie om läromedel, som utfördes i USA framkommer det att 
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lärare ofta litar på att nivåsystemet inom nivåbaserade läseböcker matchar rätt nivå 

med rätt elev (Pitcher & Fang, 2007). Hastings (2016) skriver att alla elever ska få 

möjlighet att läsa komplexa texter men att den nuvarande nivåbaserade läsningen 

ofta gör att elever läser på en nivå där de är självständiga. Detta medför en brist på 

möjlighet att arbeta med utmanande text som är passande för den kognitiva 

nivån.               

 Lundberg och Reichenberg (2008) skriver om flera olika metoder för att analysera 

texters svårigheter och vad som gör en text lättläst. Däremot understryker författarna 

att det är svårt att nivåbestämma en text eftersom det är många faktorer utöver den 

språkliga uppbyggnaden som påverkar på vilket sätt läsaren tar till sig texten. Olika 

läsbarhetsformler, som används för att få information om den språkliga 

uppbyggnaden på olika sätt i texten, kan ge viss information om textens läsbarhet 

menar Lundberg och Reichenberg, men är långt ifrån tillräckliga. Hänsyn måste även 

tas till läsares olika förutsättningar, det vill säga läsarens förkunskaper om ämne eller 

ordförråd, alltså innehållet i en text, bokens längd eller hur mycket stöd 

illustrationerna i texten ger. Författarna har dock arbetat fram en punktlista med 

egenskaper som brukar gälla lättlästa texter och som kan ge värdefulla riktlinjer, för 

exempelvis pedagoger vid val av läseböcker: 

Lättlästa texter 

· är inte särskilt långa 
· har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 
· innehåller omväxlande korta och långa meningar 
· innehåller ord som får meningar att hänga ihop 
· undviker långa substantiv 
· undviker främmande ord 
· innehåller tydligt förklarade orsakssamband 
· undviker passiv form  
· undviker abstrakta begrepp 
· använder praktiska exempel 

(Lundberg & Reichenberg, 2008, s.8) 

 

Skillnaden mellan text och tal är stor. Lundberg (2010) tar upp tydliga exempel på 

vad som skiljer talspråk och skrift åt: 

I ett samtal får lyssnaren god vägledning av tonfall, gester, blickar, ansiktsuttryck, 
kroppshållning, pekningar och många andra subtila ledtrådar. I skriften finns bara orden, deras 
böjningar och deras ordningsföljder att utgå ifrån. (Lundberg, 2010, s.79) 
 

I nybörjarböcker förekommer ofta maximalt enkla meningar, det vill säga 

presenterade på separata rader, undvikanden av sambandsmarkörer mellan 
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meningar och ständigt upprepande av aktören, bedömer Lundberg och Reichenberg 

(2008). Resultatet blir ofta sönderstyckad text; ”Lisa cyklar. Lisa cyklar fort. Lisa ser 

en å. Lisa kan inte stanna. Lisa faller i.” (Lundberg & Reichenberg, 2008, s.34). De 

menar att den längre varianten många gånger kan tänkas vara mer tillgänglig för en 

nybörjarläsare, då denne inte själv skulle behöva skapa sambandet mellan 

meningarna: ”Lisa föll i ån därför att hon cyklade för fort och inte kunde stanna.” 

(Lundberg & Reichenberg, 2008, s.34). Det måste finnas en balansgång mellan 

underförstådd och tydligt förklarad information, menar författarna, annars riskerar 

texten att bli svår att hänga med i, eller inte minst väldigt tråkig för läsaren. Ett annat 

exempel på texter som kan upplevas som väldigt tråkiga, menar Lundberg och 

Reichenberg (2008), är texter som är uppbyggda av högfrekventa, eller vanliga ord, 

exempelvis “Kan jag se? Jag kan se. Kan hon se? Hon kan se. Se! Se!” (s.68). 

Lundberg (2010) understryker även att olika anpassningar av ord, som exempelvis 

hund istället för dalmatin, inte får leda till att viktiga innebörder i texten går 

förlorade för läsaren. Detta eftersom det i själva verket kan innebära att texten 

därmed försvåras.  

   Ett sätt att tillgängliggöra en text för fler, utan att låta viktig information gå 

förlorad, är att dela upp sammansättningar, menar Lundberg och Reichenberg 

(2008). Exempelvis skulle ordet skinnhandskar kunna skrivas handskar av skinn, 

vilket skulle kunna medföra att läsaren ges en möjlighet att finna ledtrådar till 

betydelsen i grundorden. Lundberg och Reichenberg (2008) beskriver uppdelningen 

av sammansättningar som ett av flera sätt som ger boken “muntliga drag”, eller att 

texten får röst. Detta kan tolkas som ett sätt att föra talspråk och skriftspråk lite 

närmare varandra, men utan några betydande konsekvenser för på vilket sätt texten 

tas emot av läsaren. Ytterligare en del som kan förenkla elevernas förståelse är 

användningen av bilder. Pettersson (2008) skriver att yngre barn hämtar information 

från böcker via bilder, bilderna läses och blir på så sätt en väg till språket. När barnen 

kommer upp i skolåldern händer det att informationen fortfarande hämtas från 

bilderna i första hand. Om text och bild har ett samspel gynnas elevernas inlärning 

och därmed är det viktigt att bilderna är lätta att läsa när det kommer till läromedel 

för barn.   
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien. Kapitlet inleds med ett 

avsnitt kring urval i avsnitt 3.1 och följs av en kort presentation av läromedlet Den 

magiska kulan under avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 redogörs för de 

datainsamlingsmetoder som använts och i avsnitt 3.4 vilka analysverktyg vi har 

använt oss av. Reliabilitet och validitet presenteras under avsnitt 3.5.  

 

3.1  Urval 

Det finns flertalet läseböcker som används i skolor runt om i landet för att arbeta med 

läsinlärning. Några läseböcker som används är Stjärnläsarna, Livet i bokstavslandet, 

Den magiska kulan och Vips. Stjärnläsarna är läseböcker på tio olika nivåer där det 

är olika historier i varje bok. Läseböckerna Livet i bokstavslandet finns i två olika 

nivåer med samma historia och innehåller flera olika typer av texter, som till exempel 

berättande och instruerande. Läseböckerna Vips har även flera nivåer av samma text, 

men istället för två nivåer finns fyra. Den magiska kulan har tre nivåer och är 

upplagd på samma vis som de tidigare nämnda läseböckerna med olika 

svårighetsgrader. Vid avgörandet av vilka läseböcker som skulle analyseras fastställde 

vi att det skulle vara samma berättelse i olika nivåer för att lättare få en överblick över 

vad det är för skillnader mellan olika nivåer. Läseböckerna Den magiska kulan valdes 

också på grund av att det enligt vår erfarenhet är det läromedel som används aktivt i 

flertalet skolor, vilket även förlaget för det aktuella läromedlet själva hävdar. 

Vid analysen valdes även tre kapitel ut som används vid analys av bilder, 

betydelsebärande ord samt för att se progressionen inom de olika böckerna. Ett 

kapitel i början, mitten och slutet valdes slumpmässigt. De tre kapitlen som valdes 

som komplement var kapitel två, fjorton och tjugofem. Vid bildanalysen analyseras 

tre bilder, en från vardera kapitel. Bilderna som valts ut, valdes på grund av att de är 

olika i läseböckerna och därmed går att genomföra en jämförande analys på. I de 

kapitel som har flera bilder som skiljer sig åt genomfördes ett slumpmässigt val.  
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3.2 Presentation av läromedel 

Den magiska kulan, “Sveriges mest använda läslära” enligt förlaget Natur & kultur 

själva, utkom år 2011 och första upplagan har idag tryckts sex gånger. Till materialet 

hör: lärarhandledning, arbetsbok, bonusbok, tre svårighetsgrader av läseboken och 

en läxbok. Vi kommer vid presentationen av detta läromedel inrikta oss på det som 

rör läseböckerna. 

   I lärarhandledningen beskriver författarna hur de tänker sig att arbetet med 

läsinlärning ska gå till i läseböckerna. Författarna betonar att pedagogen som 

använder sig av detta läromedel har en betydande roll för vad arbetet med läseboken 

får för resultat. Vidare finns beskrivningar av hur arbetet med läsebokens texter kan 

läggas upp och fokus ligger, enligt författarna, på språkutveckling och läsförståelse 

(Felth Sjölund, 2011). I lärarhandledningen redogörs även för den vetenskapliga 

grund som läromedlet står på, även på vilket sätt läromedlet svarar mot 

kunskapskraven i Lgr11. Vidare finns det även avstämningspunkter, eller formulerade 

mål för vad eleven bör ha uppnått i sin läsutveckling i slutet av årskurs 1: 

Läsa 

Eleven bör i slutet av årskurs 1: 
Känna igen alla bokstavsformer 
Koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem) 
Höra hur många ljud ett ord består av 
Identifiera första och sista ljudet i ord 
Ljuda samman språkljud – syntes 
Dela upp ord i språkljud – analys 
Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder 
Läsa enkla nya små ord 
Läsa ord med enkla konsonantförbindelser (konsonantkluster) 
Läsa enkla meningar och förstå innehållet 
Visa intresse för läsning 

(Felth Sjölund, 2011, s.5) 
 

Läseboken, med samma namn som övrigt material i samma serie, det vill säga Den 

magiska kulan, är skriven av författaren Mats Wänblad (2011) och de olika nivåerna 

beskrivs enligt följande i lärarhandledningen: 

C-boken har mycket text och inte så många bilder. Den är i huvudsak är (sic!) tänkt som en 
högläsningsbok, där läraren kan utgå från innehållet i texten för bok- och bildsamtal. Här får 
alla barn en gemensam upplevelse av spänning, konflikter, mystik humor och glädje. 
(Felth Sjölund, 2011, s.5) 

B-boken De barn som kommit en bit på väg i sin läsutveckling tränar sin ordavkodning till 
läsflyt i B-boken. De ska redan ha knäckt läskoden, dvs. de förstår den alfabetiska principen och 
läser med ett visst flyt. Ungefär halva sidorna består av text, och halva av bild. 
 (Felth Sjölund, 2011, s.5) 
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A-boken Nybörjarläsaren, som just har börjat intressera sig för bokstäver och läsning och inte 
ännu knäckt läskoden, övar sin läsning i A-boken. Boken innehåller många bilder som ger 
eleverna hjälp och ledtrådar för att komma ihåg vad som hände i kapitlet.  
(Felth Sjölund, 2011, s.5) 
 

I A-boken (senare i studien kallad läsebok 1A, där ”1” står för årskurs och ”A” för A-

boken) är antalet ord 2122. Antal ord i B-boken (senare i studien kallad läsebok 1B) 

ökar till 4544 och antal ord i C-boken (senare i studien kallad läsebok 1C) ökar 

ytterligare till 14827. 

   Sammanfattningsvis rekommenderar författarna att läraren högläser C-boken för 

klassen, så ofta som möjligt, med ett samtal i helklass som följd.  I textsamtalet 

tänker sig författarna att läraren vägleder klassen att samtala om det lästa, men med 

det outtalade i fokus. Detta för att stimulera till språkutveckling samt att denna aktiva 

och vägledande undervisning ska bidra till att eleverna själva blir aktiva i den egna 

läsningen. Läseböckerna rekommenderas även att skickas med eleverna hem, för att 

träna läsning och läsflyt som komplement, då tiden i skolan beräknas att inte räcka 

till. Innan detta sker ska dock läraren ha förberett respektive grupp av elever genom 

att läsa igenom respektive text för dem. Det vill säga, texten från A-boken läses upp 

för den grupp elever som ska ta hem A-boken, menar författarna. Därefter är 

läsningen tänkt att följas upp i skolan av exempelvis stafettläsning, vilket innebär att 

en elev tar vid där den förra eleven slutade läsa (Felth Sjölund, 2011). Bild 1–3 nedan 

visar ett exempel på hur samma sida i de olika läseböckerna kan se ut och skilja sig 

åt: 

 

 

Bild 1. Exempel från bok A-boken       Bild 2. Exempel från bok B-boken      Bild 3. Exempel från bok C-boken 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen baseras på analyser av läseböckerna Den magiska kulan. 

Läromedlet är valt på grund av att det innehåller nivåbaserade läseböcker som utgår 

från samma berättelse och som används aktivt i skolan. Vi använder oss av både 

kvalitativ och kvantitativ data, med kvalitativa analyser som följd. Vid analysen av 

vårt kvantitativa data får vi en överblick av textens uppbyggnad och läsbarhet. Enligt 

Lundberg och Reichenberg (2008) bör inte endast läsbarhetsformler användas vid 

analys, på grund av att de endast kan visa på texters utseende. Därmed behöver fler 

aspekter tas hänsyn till för att avgöra en texts svårighetsgrad. Vi tänker vidare att vårt 

enskilda data är svårtolkad när den står för sig själv, däremot att sammanställningen 

av vårt data ger förutsättningen att få en mer komplett bild av bokens helhet, dvs en 

holistisk bild. 

Vid insamlingen av vårt kvantitativa data fokuserar vi på totala antalet ord, verb, 

adverb, substantiv, adjektiv, antal engångsord/lexikonord samt antal upprepade ord. 

Vid beräknandet av verben beräknades både hjälpverb, bindeverb och huvudverb. 

Lundberg och Reichenberg (2008) skriver att en text blir svårare när det finns en stor 

ordvariation. För att räkna ut ordvariationen räknas löporden och antalet lexikonord 

från fyra utvalda ordklasser. Löpord är antalet ord i texten och lexikonord är 

engångsorden. Om texten har ett stort antal lexikonord får den ett högre OVIX-värde 

som tyder på att texten är varierad och ordrik. Vid uträknandet av OVIX-värdet 

beräknas värdet på hela texten. Nyström (2000) skriver att OVIX till viss del tar 

hänsyn till hur lång texten är. För att ett OVIX-värde ska bli korrekt, menar 

författaren, måste texten innehålla minst 200 ord. Därmed kan vi inte räkna ut 

värdet av endast ett kapitel i A-boken. Som komplement beräknas därför även antalet 

löpord och lexikonord i tre kapitel manuellt för att se utvecklingen av ordvariationen 

inom samma läsebok. I de kapitlen beräknas endast verb, adverb, substantiv och 

adjektiv, på grund av att de är bland de mest betydelsebärande orden i en text. 

Genom att göra ett stickprov i hur stor ordvariationen är bland de betydelsebärande 

orden får vi en inblick i hur varierat innehållet i texterna är och inte endast 

ordvariationen.     

Vid insamlingen av vår kvalitativa data fokuserar vi på bilderna i läseböckerna 

genom semiotisk bildanalys samt BLIX-värde. Bilderna och pratbubblorna i 

läseböckernas tre olika nivåer räknas, jämförs och tolkas i förhållande till texten och 

bildens utformning.  
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3.4 Analysverktyg 

Vid analysen av vår data har vi använt flera olika metoder. Analysverktygen som 

använts för vårt kvantitativa data redovisas under 3.4.1 Sparv - språkbankens 

annoteringsverktyg och verktygen för vårt kvalitativa data redovisas under 3.4.2 

Bildanalys.  

 

3.4.1 Sparv – språkbankens annoteringsverktyg 

För att analysera vår kvantitativa data har vi använt oss av Sparv - ett 

språkteknologiskt verktyg för att ta fram Lix-värde, OVIX-värde och nominalkvot. 

Språkbanken som tillhandahåller verktyget Sparv inrättades 1975 vid Göteborgs 

universitet. De skriver på sin hemsida att de är en nationell enhet som har som 

uppdrag att tillgängliggöra språkresurser i form av till exempel lexikon och 

språkteknologiska verktyg för både forskare och allmänhet. Språkbanken är en 

etablerad forskningsenhet som används av forskare i Sverige men även 

internationellt och används bland annat inom empirisk forskning. Verktyget Sparv, 

som det ser ut idag, togs fram år 2017 och är därmed ett nytt verktyg.       

Nedan följer bilder av olika ekvationer som kan underlätta förståelsen för hur de 

olika värdena LIX, OVIX och nominalkvot beräknas. För att beräkna Lix-värdet kan 

följande ekvation användas:  

 

Figur 1.  Ekvation för att räkna ut LIX-värdet (Lix.se).  

 

De olika LIX-värdena kan sedan tolkas enligt nedanstående tabeller, där ett LIX-

värde kan variera från 20 - som anses vara en mycket lättläst text – till 60 – som anses 

vara en mycket svårläst text. Barn och ungdomsböcker ligger ofta runt LIX-värdet 27 

och kan anses vara lätta att läsa (se tabell 1 - LIX-värden och Tabell 2 - Texttyper).  
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         Tabell 1 LIX-värden                                          Tabell 2 Texttyper  

          

      (Melin & Lange, 2000, s.166)                                  (Melin & Lange, 2000, s.166) 

 

För att räkna ut nominalkvot kan följande ekvation användas:  

 

Figur 2.  Ekvation för att räkna ut Nominalkvot (Melin & Lange, 2000, s.48)  

 

 

För att få en inblick i de olika värdena kring nominalkvot kan vi utgå från 

nedanstående tabell, Tabell 3 Nominalkvot värden & texttyper: 

 

Tabell 3 Nominalkvot värden & texttyper 

 
(Melin & Lange, 2000, s.168) 

 

För att räkna ut OVIX- värdet kan följande ekvation användas: 
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Figur 3. Ekvation för att räkna ut OVIX-värdet (Reichenberg & Lundberg, 2010) 

 

 

För att få en inblick i de olika värdena i olika texttyper gällande OVIX-värde 

presenteras nedanstående tabell, Tabell 4 Ordvariationsindex värden & texttyper: 

 

Tabell 4 Ordvariationsindex värden & texttyper 

 
(Melin & Lange, 2000, s.167) 

 

Tabellen av OVIX-värdet visar på flera olika värden av olika texttyper. Inget värde går 

direkt att koppla till de läseböcker som analyseras i studien, men värdena kan dock 

visa på exempel och därmed ge en antydan till vad våra värden i resultatdelen 

innebär. 

I studien beräknar vi Lix-värdet, OVIX-värdet och nominalkvoten på hela texten 

och tre av kapitlen med hjälp av verktyget Sparv (se figur. 4). Ett kapitel i början, 

mitten och slutet valdes slumpmässigt för att se progressionen av de olika värdena 

inom samma läsebok. De tre kapitlen som valdes som komplement var kapitel två, 

fjorton och tjugofem. På förlaget Natur och kulturs hemsida skriver de om sitt 

läromedel ABC-klubben, där ”Den magiska kulan” ingår. De poängterar bland annat 

att läromedlet utgår från en vetenskaplig grund och att det finns en tydlig 

progression. Genom att analysera hela texternas värden ser vi hur progressionen ser 

ut mellan de tre olika nivåerna. Vid analysen av tre kapitel ser vi hur progressionen 

ser ut inom samma nivå. För att läseböckerna ska utmana eleverna i sin läsinlärning 
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bör böckerna bli svårare ju längre fram i texten läsaren kommer. När vi gör stickprov 

med hjälp av olika läsbarhetsformler på tre kapitel kan vi urskilja hur den 

utvecklingen ser ut. Texterna har skrivits in i Sparvs annoteringsverktyg som har 

genererat ett resultat angående Lix-värde, OVIX-värde och nominalkvot.  

I starten av studien påbörjades alla beräkningar manuellt, där antal ord, antal 

meningar och ordlängd beräknades, men upptäckten av verktyget Sparv innebar att 

det manuella arbetet inte behövdes när det kom till beräkningar av LIX, OVIX och 

nominalkvot. Verktyget tillåter oss att se hur meningarna analyseras och grupperas 

och därmed blir verktyget pålitligt. Nedan visas en exempelbild av verktyget, då 

meningen: “Asta lyfte ena benet, men sedan kunde hon inte sätta ner det framför det 

andra.” (Wänblad, 2011, s. 53) finns inskriven. Meningen delas in i de olika 

ordklasserna, de olika värdena syns och kodningen är tillgänglig.  

 

 

Figur 4 - Printscreen av annorteringsverktyget Sparv (Göteborgs universitet, u.å.) 
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Vid analysen av antalet verb, adverb, substantiv och adjektiv i texterna beräknades 

det totala antalet ord inom ordklasserna som förekom flera gånger samt lexikonorden 

(engångsorden). Orden beräknades manuellt men ordklasserna kontrollerades via 

verktyget Sparv. Då ett OVIX-värde inte går att beräkna på endast en ordklass 

analyseras antalet upprepande verb mot antalet engångsverb för att se hur stor 

variationen är hos de betydelsebärande orden.   

 

3.4.2 Bildanalys 

Pettersson (2008) skriver att när bilder analyseras utifrån en semiotisk analys 

omfattas både bilder och text. Bilder är en viktig del och behöver ständigt analyseras. 

Frågor som om bilden förmedlar det avsedda budskapet, vad som är bildens faktiska 

beståndsdelar samt den symbiotiska betydelsen av dessa beståndsdelar är exempel på 

frågor som kan ställas vid en bildanalys. Vid vår bildanalys analyseras tre bilder från 

läseböckerna Den magiska kulan tillsammans med tillhörande text. Vid tolkningen 

besvaras frågor som hur väl bilden samspelar med texten, om bilden var en 

ögonblicksbild av det som förmedlas i texten eller om bilden visar på ett större 

händelseförlopp eller en annan del av händelsen och därmed kompletterar texten. 

Vid analysen uppmärksammas även skillnader mellan de olika bilderna och i vilka 

böcker som de olika bilderna förekommer. Därefter beräknas även de olika bildernas 

BLIX-värde. För att se hur svår en bild är att läsa kan ett BLIX-värde beräknas, BLIX 

står för bildläsbarhet. För att beräkna BLIX-värdet besvaras följande fem ja- och nej-

frågor: 

1 a. Vid färgbild: Bilden är utförd i en naturtrogen färg. 

1 b. Vid svart-vit bild: Kontrasten och gråskalan i bilden är tydlig. 

2. Bilden har en annan form än kvadrat eller rektangel, eller den täcker ett helt uppslag. 

3. Bilden har en bildtext som är kort, lätt att förstå och handlar om bilden. 

4. Bilden är fåtydig och inte alltför “artistisk” och mångtydig. 

5. Bilden har ett dominerande intressecentrum i eller nära optiska centrum (mitt i bilden) och få 
detaljer som kan upplevas som störande. 

(Pettersson, 2008, s. 99) 
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Om samtliga frågor besvaras med ja, får bilden ett högt BLIX-värde som tyder på en 

lättläst bild (Pettersson, 2008). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig (Bryman, 2011). Vid studien har 

verktyget Sparv använts, vilket är ett etablerat forskningsverktyg där alla steg är 

synliga för forskaren. Eftersom delar av studien grundar sig på verktyget blir studien 

tillförlitlig då det alltid blir samma resultat. Vid analys av bilder är vi två som tolkar 

och använder oss av semiotisk analys, vilket är en beprövad metod för denna typ av 

analysarbete. För att öka tillförlitligheten har vi även valt att använda oss av en 

kvantitativ metod för att analysera samma bilder, BLIX. Detta anser vi ger en bredare 

och mer komplett beskrivning av bildens läsbarhet. Eftersom vi är två som tolkar har 

vi en större gemensam förförståelse att utgå ifrån vilket ger oss en bredare bild. Det 

finns dock en risk att det skulle bli en annan tolkning vid en upprepning av studien på 

grund av att en annan forskare skulle ha en annan förförståelse som denne applicerar 

på bilderna och texten. Vid bildanalysen analyseras tre bilder, en i början, mitten och 

slutet vilket gör att vi får en översiktlig och realistisk bild över hur bilderna samspelar 

och kompletterar texten. Det är dock en översiktlig bild och kan inte tala för hela 

boken.  

   Validitet innebär att det som undersöks i studien speglar det som studien avser att 

undersöka (Bryman, 2011). Vid vår studie undersöker vi om den progression 

läromedelsförlaget skriver om stämmer överens med de olika värdena. 

Forskningsfrågorna speglar tydligt vårt resultat vilket gör studien tillförlitlig.   

 

4 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av vår läseboksanalys. I avsnitt 4.1 redogörs 

för LIX, OVIX och nominalkvot, i avsnitt 4.2 för betydelsebärande ord och i avsnitt 

4.3 för analysen av bilderna i läseböckerna. 
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4.1 LIX, OVIX och nominalkvot 

I följande avsnitt presenteras LIX-värde, OVIX-värde och nominalkvot. De olika 

värdena presenteras med hjälp av tabeller samt med en efterföljande tolkning.  

 

Tabell 5 LIX- värde 
 

I följande tabell presenteras LIX-värdet i de tre olika läseböckerna samt i de tre 

utvalda kapitlen ur varje läsebok. Även LIX-värdet för hela texten i respektive läsebok 

presenteras. 

 

Kap Blå bok 1A Röd bok 1B Grön bok 1C 

2 3.00 14.62 19.73 

14 5.76 17.25 17.98 

25 12.88 18.11 19.41 

Hela texten 10.06 17.96 20.60 

 

Utifrån tabell 5 kan vi se att det finns en tydlig progression mellan de tre olika 

läseböckerna. Det finns även en tydlig progression mellan kapitlen i läseböckerna 1A 

och 1B, när vi analyserar LIX-värdet. Enligt LIX-värdet (se tabell 1 - LIX-värden) 

beskrivs alla tre läseböcker vara mycket lätta, då alla har ett LIX-värde på 20 eller 

lägre. Det som också kan urskiljas utifrån tabell 5 är att det inte är en stor skillnad 

mellan kapitel 14 i bok 1B samt i bok 1C. I kapitel 2, i bok 1C, är LIX-värdet 19.73 

vilket är högre än i de båda senare kapitlen i samma läsebok. En tolkning av detta kan 

vara att den tredje läseboken har en mer jämn svårighetsgrad, då texten främst är 

avsedd för högläsning i klassrummet.  
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Tabell 6 OVIX-värde 
 

I följande tabell presenteras OVIX-värdet i de tre olika läseböckerna samt i de tre 

utvalda kapitlen ur varje läsebok. Även OVIX-värdet för hela texten i respektive 

läsebok presenteras. 

 

Kap Blå bok 1A Röd bok 1B Grön bok 1C 

2 16.11 55.89 56.56 

14 49.84 52.38 55.40 

25 61.44 66.79 62.58 

Hela texten 45.69 54.75 56.25 

 

I tabell 6 kan vi se en tydlig progression mellan de olika kapitlen i läsebok 1A. Vi ser 

även en skillnad utifrån bok 1A gentemot de andra läseböckerna. Till skillnad från 

resultatet av LIX-värdet (se tabell 3 - LIX-värde) kan vi här inte urskilja samma 

tydliga progression inom och mellan böckerna 1B och 1C. Detta kan tolkas som att 

bok 1A följer någon form av progression ju längre fram i boken läsaren kommer. Det 

bör dock tilläggas att analysen av de enstaka kapitlen i bok 1A inte ger en tillförlitlig 

bild av OVIX-värdet, då kapitlena omfattar färre än 200 ord. Däremot kan OVIX-

värdet av läsebok 1As hela text anses vara tillförlitligt. 

   En vidare tolkning, av läseböckerna 1B och 1C, är att de håller en jämn 

svårighetsgrad genom dessa olika kapitel samt att ordvariationen i förhållande till 

läseböckernas olika textmängd är på någorlunda lika nivå. Utifrån OVIX-värdet kan 

vi med andra ord utläsa att bok 1A utgörs av lättare text än böckerna 1B och 1C. De 

sistnämnda läseböckerna har en liknande svårighetsgrad sett utifrån OVIX-värdet. 

Samtliga läseböcker hamnar även långt under OVIX-värdet för texttyperna (se tabell 

4 Ordvariationsindex värden & texttyper), vilket kan tolkas som att samtliga 

läseböcker är mycket lättlästa.  
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Tabell 7 Nominalkvot 
 

I följande tabell presenteras nominalkvoten i de tre olika läseböckerna samt i de tre 

utvalda kapitlen ur varje läsebok. Även nominalkvoten för hela texten i respektive 

läsebok presenteras. 

 

Kap Blå bok 1A Röd bok 1B Grön bok 1C 

2 0.10 0.62 0.45 

14 0.26 0.41 0.33 

25 0.41 0.38 0.48 

Hela texten 0.43 0.50 0.47 

 

Utifrån tabell 7 kan vi se att det i läsebok 1A finns en tydlig progression som visar 

tecken på hur informationstät texten är, ju längre fram i boken desto mer 

information. I bok 1B är texten mer informationstät och har en högre nominalkvot i 

början av boken och istället för att visa på en progression så minskar värdet längre 

fram i boken. Utifrån detta kan tolkningen göras att trots att bok 1B utvecklas och får 

mer text längre fram i boken, så finns det ingen progression i förhållandet mellan 

substantiv och verb, vilket medför att textens informationstäthet inte ökar utan 

snarare minskar i förhållandet till textmassan. I bok 1C kan vi genom nominalkvoten 

tolka att det finns en jämnare informationstäthet i de olika kapitlen, med en differens 

på högst 0.15. Tittar vi på resultaten av de olika böckerna i samma kapitel kan vi 

urskilja att bok 1B oftast ligger på högst värde i frågan om informationstäthet, 

bortsett från sista kapitlet, 25, då boken istället ligger lägst. Läsebok 1B har även 

högst nominalkvot beräknat på böckernas hela text, vilket också kan tolkas som att 

texten har en högre svårighetsgrad. En vidare tolkning är att alla tre läseböcker 

innehåller olika mycket information i förhållande till textmängden. 
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4.2 Betydelsebärande ord 

I avsnittet presenteras de olika verb, adverb, adjektiv och substantiv som förekommer 

i läseböckerna. De olika orden samt antalet upprepande ord och antalet lexikonord 

(engångsord) redogörs för i fyra tabeller.   

 

Tabell 8 Verb 
 

I följande tabell presenteras antalet verb i de tre utvalda kapitlen ur varje läsebok.  

 

Kapitel och bok Antal upprepande verb Antal lexikonord (verb)  

1A kap 2 3 0 

1B kap 2 6 13 

1C kap 2 17 49 

1A kap 14 7 7 

1B kap 14 6 30 

1C kap 14 23 50 

1A kap 25 8 16 

1B kap 25 10 34 

1C kap 25 20 44 

 

Antalet verb som inte upprepas, dvs lexikonord, i de tre olika läseböckerna följer en 

tydlig progression – mellan de olika läseböckerna. I läseböckerna 1A och 1B sker det 

en tydlig progression från kapitel till kapitel när vi analyserar lexikonorden. I läsebok 

1C är förhållandet mellan de olika kapitlen mer jämnt, lexikonorden håller sig mellan 

antalen 44 och 50. När vi tittar på de upprepande verben kan vi inte urskilja någon 

större progression mellan de olika kapitlen i samma läsebok, däremot finns en 

tydligare progression mellan de olika läseböckerna, flest i läsebok 1C och minst 

förekommande i läsebok 1A. Detta kan tolkas som att mängden lexikonord ökar 

parallellt med textens längd när det kommer till läseböckerna 1A och 1B. I läsebok 1C 

ser vi dock inte samma ökning av mängden lexikonord, återigen håller läsebok 1C en 

jämn nivå. Ökningen av antalet verb generellt i läseböckerna, det vill säga upprepade 

verb samt lexikonord, ökar stadigt i de olika kapitlen i läseböckerna 1A och 1B. Även 

verben generellt håller en jämn nivå i läsebok 1C. Detta kan tänkas göra att texten i 
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bok 1A blir mer informationsrik ju längre fram i boken läsaren kommer, detsamma 

verkar gälla i läsebok 1B. I läsebok 1C kan resultatet tänkas visa på att texten är 

informationsrik från början till slut.  

 

Tabell 9 Adverb 
 

I följande tabell presenteras antalet adverb i de tre utvalda kapitlen ur varje läsebok.  

 

Kapitel och bok Antal upprepande adverb Antal lexikonord (adverb) 

1A kap 2 0 0 

1B kap 2 1 6 

1C kap 2 8 2 

1A kap 14 1 9 

1B kap 14 4 7 

1C kap 14 11 25 

1A kap 25 0 6 

1B kap 25 4 18 

1C kap 25 13 29 

 

Antalet adverb som inte upprepas, dvs lexikonord eller nya adverb, i de tre olika 

läseböckerna följer en tydlig progression – mellan de olika läseböckerna med 

undantag för kapitel 2 där läsebok 1B innehåller fler adverb som inte upprepas än 

läsebok 1C. I läsebok 1B och 1C sker det en progression från kapitel till kapitel, sett till 

lexikonorden. I läsebok 1A är progressionen inte synlig i de tre utvalda kapitlen. 

Detsamma gäller de upprepande adverben, i läsebok 1A ser vi ingen progression alls. 

I läsebok 1B och 1C är skillnaden kapitlen emellan väldigt liten vilket kan tolkas som 

att mängden lexikonord inte ökar parallellt med textens längd. När vi undersöker 

adverb generellt kan vi utläsa att i bok 1B och 1C får texten allt mer beskrivande 

karaktär ju längre fram man kommer i läseboken. I bok 1A finns det ingen tydlig 

progression av beskrivande karaktär mellan kapitlen, det verkar snarare vara en 

slumpmässig sådan.  
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Tabell 10 Adjektiv 
 

I följande tabell presenteras antalet adjektiv i de tre utvalda kapitlen ur varje läsebok.  

 

Kapitel och bok Antal upprepande adjektiv Antal lexikonord (adjektiv) 

1A kap 2 0 0 

1B kap 2 1 5 

1C kap 2 1 18 

1A kap 14 0 4 

1B kap 14 0 5 

1C kap 14 2 18 

1A kap 25 1 5 

1B kap 25 1 13 

1C kap 25 2 20  

 

Antalet adjektiv som inte upprepas, dvs lexikonord, i de tre olika läseböckerna följer 

en tydlig progression – mellan de olika läseböckerna. I vardera läsebok sker det dock 

ingen större progression från kapitel till kapitel när vi tittar på lexikonorden. 

Detsamma gäller de upprepande adjektiven, här ser vi ingen progression alls. Detta 

kan tolkas som att mängden lexikonord ökar parallellt med textens längd när det 

kommer till böckerna 1A och 1B. I bok 1C ser vi dock inte samma ökning av mängden 

lexikonord, vilket kan tyda på att förekomsten av lexikonord är oberoende av textens 

längd. Ökningen av antalet adjektiv generellt i läsebok 1A ökar inte i samma 

utsträckning som böckerna 1B och 1C, i förhållande till textmängden, framförallt i 

slutet av läseboken. Detta kan tänkas göra att texten i bok 1A inte är särskilt 

beskrivande och därmed kan upplevas som mycket lätt, men också tråkig eller 

beroende av kompletterande bilder.  

 

Tabell 11 Substantiv 
 

I följande tabell presenteras antalet substantiv i de tre utvalda kapitlen ur varje 

läsebok.  
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Kapitel och bok  Antal upprepande substantiv Antal lexikonord (substantiv) 

1A kap 2 3 1 

1B kap 2 9 9 

1C kap 2 12 34 

1A kap 14 4 6 

1B kap 14 4 21 

1C kap 14 10 39 

1A kap 25 5 15 

1B kap 25 11 23 

1C kap 25 15 55 

 

Antalet substantiv som inte upprepas, eller lexikonord i de tre olika läseböckerna 

följer en tydlig progression inom respektive bok mellan varandra i förhållande till 

nivåskillnaden. När det gäller de upprepande substantiven, ser vi en liten progression 

i läsebok 1A. I läseböckerna 1B och 1C ser vi ingen logisk progression mellan de olika 

kapitlen inom samma läsebok, vi tolkar den som slumpmässig. Substantiv generellt 

ökar parallellt med textökningen i samtliga läseböcker. Detta kan tolkas som att 

samtliga böcker blir mer detaljerade textmässigt, och därmed också mer svårlästa, då 

textmässigt detaljerade texter får en mer skriftspråklig eller abstrakt karaktär. Denna 

utveckling verkar ske ju längre fram i texten som läsaren kommer. Vidare kan det 

även tolkas som att det finns en tydlig progression, läseböckerna emellan.  

 

4.3 Bilder i läseböckerna 

Avsnittet delas in i två underrubriker: 4.3.1 Antal bilder och pratbubblor och 4.3.2 På 

vilket sätt kompenserar/samspelar bilderna med texten? 

 

4.3.1 Antal bilder och pratbubblor 

I avsnittet presenteras tabeller innehållandes antal bilder i läseböckerna samt antalet 

pratbubblor, med efterföljande tolkning. 

 

 

Tabell 12 Antal bilder i respektive bok  
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Antal bilder Blå bok 1A Röd bok 1B Grön bok 1C 

Hela böckerna 146 106 70 

 

Antalet bilder varierar mellan böckerna, i läsebok 1A med 146 bilder är det stora 

bilder på varje sida. Utöver de stora bilderna till texten finns även bildstöd på enstaka 

ord i texten. Nedan följer två exempel på hur bildstöden kan se ut. 

 

                                             

           Bild 4. Exempel på bildstöd                                                                Bild 5. Exempel på bildstöd 

 

Det finns en tydlig skillnad mellan läseböckerna när vi tittar på antalet bilder. Från 

läsebok 1A med bildstödet, till läsebok 1B, där det finns minst en bild på varje sida, 

till läsebok 1C, där bilderna är mindre i storlek och förekommer mer sällan. Detta kan 

tolkas som att bilderna kompenserar för avsaknad av text, och därmed information 

olika mycket i de olika läseböckerna. Det kan även tolkas som att bilder “serveras” i 

läsebok 1A, där det i läsebok 1C - den fullständiga berättelsen, vid högläsning ger 

förutsättningar för mentala bilder. 

 

Tabell 13 Antal pratbubblor 

 

Antalet pratbubblor i respektive läsebok presenteras i tabellen nedan: 
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I läsebok 1A finns det flertalet pratbubblor fram till och med kapitel 15. Därefter 

förekommer pratbubblor endast enstaka gånger eller inte alls fram till bokens slut. I 

läsebok 1B förekommer en pratbubbla endast i kapitel 9. I läsebok 1C förekommer 

pratbubblor inte alls. Detta kan tolkas som att pratbubblorna i bok 1A minskar i 

samband med textens ökning. Det kan i sin tur tolkas som att pratbubblorna används 

för att förtydliga det budskap som framkommer i texten. Detta eftersom 

pratbubblorna ofta upprepar det som kan utläsas i texten men också, tillsammans 

med bilden på sidan, konkretiserar vem som faktiskt säger vad. 

 

4.3.2 På vilket sätt kompenserar/samspelar bilderna med texten? 

I följande avsnitt har vi valt att i första stycket analysera semiotiskt hur några bilder 

samspelar och/eller kompletterar tillhörande text. I andra stycket redogörs för 

bildens BLIX-värde (se avsnitt 3.3.2 Bildanalys) 
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Nedan följer ett exempel från kapitel 2 i läseböckerna, med efterföljande text som hör 

till bilden.   

 

 

Bild 6. Från kapitel 2. Finns endast i böckerna 1a och 1b. 

 

Kapitel/Sidnummer/Bild Bok 1A Bok 1B Bok 1C 

2/12/Bild 6 “- Jag ser 

Bea, sa 

Asta.” 

“Asta, Cesar 

och Bea går 

mot skolan.” 

“Asta och Cesar står och väntar på Bea 

vid korsningen. När Bea kommer, ser 

de att hon har sina fotbollskläder på 

sig.” 

 

I läsebok 1A krävs det att läsaren minns det faktum att barnen är på väg till skolan, 

att Asta och Cesar står still och väntar på Bea, att Bea har förberett sig för en framtida 

fotbollsträning samt att läsaren har förkunskaper gällande vad en korsning är, 

eftersom detta endast framgår i texten som används vid högläsningstillfället. Vår 

tolkning är att läsebok 1A fångar ett enda ögonblick - när Asta ser Bea, och att bilden 

därmed fördjupar ögonblicket men inte kompletterar handlingen i den fullständiga 

texten. I läsebok 1B kompletterar bilden texten då bilden inte är en avspegling av den. 

Bilden i kombination med texten skapar med andra ord en längre tidslinje än texten 
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eller bilden i sig eftersom läsaren får ta del av två delar av berättelsen. Även i läsebok 

1B måste läsaren ha förkunskaper om vad en korsning är samt minnas att Bea har 

träningskläder på sig, då detta inte framkommer i bilden. I läsebok 1C framkommer 

allt, för berättelsen relevant, som bilden skulle kunna säga läsaren, i texten. 

   Enligt BLIX-skalan (se 3.4.2) skulle bilden ha ett värde på 3 av 5, då den saknar 

bildtext och är kvadratisk, vilket kan tolkas som en någorlunda lättläst bild. 

    

Nedan följer ett exempel från kapitel 14 i läseböckerna, med efterföljande text som 

hör till bilden.   

 

 

Bild 7. Från kapitel 14. Finns endast i bok 1a och 1b. 

 

Kapitel/Sidnummer/Bild Bok 1A Bok 1B Bok 1C 

14/63 (& 64 i bok 

1C)/Bild 7 

“Asta vill 

bli vän 

med Bea 

och Cesar 

igen. 

- Nej, 

säger 

“Asta sprang och 

hämtade momman 

i sin väska. Sedan 

gick hon ut till Bea 

och Cesar på 

skolgården. 

“Asta fick en idé. Hon sprang och 

hämtade momman i sin väska 

innan hon gick ut på skolgården. 

Där satt Cesar och Bea med 

huvudena tätt ihop och viskade 

som om de hade viktiga 
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Bea. Det 

är ditt fel 

att jag var 

usel 

igår.” 

- Blunda och räck 

fram handen, sa 

Asta till Bea. 

Bakom ryggen höll 

hon momman. Men 

Bea suckade bara. 

- Vad är det? 

frågade Asta. 

- Jag var urusel på 

matchen igår, sa 

Bea.” 

hemligheter. Asta gick fram till 

dem. 

- Blunda och räck fram handen, 

sa hon till Bea. 

Bakom ryggen fingrade hon på 

momman. Men Bea bara suckade 

trött. Sedan vände hon sig mot 

Cesar igen. Nähä. Det funkade 

inte. 

- Nån som vill komma hem till 

mig och se en film ikväll? 

försökte Asta. Mamma ska hyra 

“Katthotellet”. 

Båda skakade på huvudena. 

- Vad ska ni göra då? 

Det var inte meningen att låta så 

ynklig, men Asta var livrädd att 

de skulle göra något utan henne. 

- Ingenting med dig i alla fall, sa 

Bea. Jag var urusel på matchen 

igår. Och det var ditt fel.” 

 

Likt bilden i kapitel 2, kan denna bild i läsebok 1A ses som en ögonblicksbild. 

Däremot kan bilden tänkas visa ett känslomässigt djup till texten i läsebok 1A. Detta 

eftersom Cesar och Bea ser arga ut samtidigt som Asta ser försiktig ut. I samspelet 

mellan text och bild framgår det att Asta har en önskan om att de ska bli vänner samt 

att hon blir avvisad. För att kunna dra slutsatsen att Asta vill lösa konflikten genom 

lek, krävs det dock av läsaren i läsebok 1A att minnas vad det faktiskt är som Asta 

håller bakom ryggen samt vad detta innebär. I läsebok 1C framkommer det att Cesar 

och Bea sitter och viskar, detta kan varken utläsas i bilden eller texten i böckerna 1A 

och 1B. I bok 1A och 1C framkommer det antingen genom text eller genom text och 

bild tillsammans att Asta blir avvisad. Båda dessa händelser är något som kan tänkas 

ligga nära barns erfarenheter och därmed skapa en mer relaterbar text som engagerar 

läsaren, vilket läsare i läseboken 1B kan tänkas gå miste om. Bilden kompenserar inte 

för alla detaljer som texten i bok 1C förmedlar. 

   Enligt BLIX-skalan (se 3.4.2) skulle bilden ha ett värde på 3 av 5, då den saknar 

bildtext och är kvadratisk, vilket kan tolkas som en någorlunda lättläst bild. 
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Nedan följer ett exempel från kapitel 25 i läseböckerna, med efterföljande text som 

hör till bilden.   

 

 

Bild 8. Från kapitel 25. Finns endast i bok 1a och 1c. 

 

 

Bild 9. Från kapitel 25. Finns endast i bok 1b. 
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Kapitel/Sidnummer/Bild Bok 1A Bok 1B Bok 1C 

25/108/Bild 8 & 9 “- 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!” 

 

I bok 1A och 1B framkommer det varken i bild eller text att showen karaktärerna 

befinner sig på är Musiknatten. Detta kan göra det svårt för läsaren att förstå 

sammanhanget samt få en helhetsbild av berättelsen eftersom Musiknatten spelar en 

central roll i den fullständiga berättelsen. Här krävs det med andra ord att läsare i 

bok 1A och 1B minns att karaktärerna befinner sig på Musiknatten, från tidigare 

kapitel eller den fullständiga texten. I bild 8 syns läraren Olle tillsammans med sin 

gitarr, detta kan fungera som en ledtråd för läsare i läsebok 1A, något som läsare i 

läsebok 1B saknar (se bild 9). Vår tolkning är vidare att bild 8 samspelar väl med, 

eller belyser texten i läsebok 1C samt att den i läsebok 1A kompletterar texten genom 

att måla upp miljön. I läsebok 1B förmedlar bilden inte samma budskap som i de 

andra böckerna eftersom helheten inte går att utläsa. 

   Enligt BLIX-skalan (se 3.4.2) skulle bild 8 ha ett värde på 3 av 5, då den saknar 

bildtext och har en hel del detaljer. Bilden kan tolkas som en någorlunda lättläst bild. 

Enligt samma skala skulle bild 9 ha ett värde på 4 av 5, då den endast saknar bildtext, 

vilket kan tolkas som en lättläst bild. 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Läsebok 1A har lägst LIX- och OVIX-värde samtidigt som läsebok 1C har högst LIX- 

och OVIX-värde av de tre läseböckerna. I läsebok 1A ökar LIX-värdet mer än fyra 

gånger så mycket om man jämför kapitel 2 med kapitel 25. I läsebok 1B visas det 

endast en liten progression av LIX-värdet mellan de tre olika kapitlen och i läsebok 

1C går det inte att utläsa någon progression mellan motsvarande kapitel. Det går att 

utläsa att läsebok 1B och 1C håller ett jämnt OVIX-värde, gentemot varandra samt 

inom sig själva. Samtliga läseböcker anses, trots de olika nivåskillnaderna, vara 

mycket lättlästa sett utifrån LIX-värdet samt OVIX-värdet. Vår tolkning är vidare att 
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dessa värden håller läsebok 1C en mer jämn svårighetsgrad, vilket skulle kunna bero 

på att den främst är avsedd för högläsning i klassrummet. 

   Det går att utläsa en stor skillnad i förhållandet mellan återkommande verb, adverb, 

adjektiv och substantiv samt lexikonorden inom samma ordklasser, dels mellan de 

olika läseböckerna, dels mellan de olika kapitlen inom samma läsebok. Överlag syns 

en progression inom såväl som mellan läseböckerna. Gemensamt för läsebok 1A och 

läsebok 1B är att texten blir mer avancerad, dvs mer beskrivande och detaljrik, sett ur 

de återkommande orden samt lexikonorden, längre in i boken. Ett undantag är 

antalet adjektiv i läsebok 1A inte visar på en ökning i samma utsträckning som de 

andra läseböckerna. Boken 1A kan därför tänkas vara tråkig och inte särskilt 

beskrivande och därmed beroende av kompletterande bilder. Läsebok 1C visar 

däremot på en mer genomgående jämn nivå, de återkommande orden samt 

lexikonorden varken ökar eller minskar i samma utsträckning som i de andra två 

läseböckerna. Därmed kan vi dra slutsatsen att bok 1C visar på en informationsrik 

och beskrivande text, från början till slut.  Samtliga läseböcker visar på en mer 

detaljerad text längre fram i boken, och därmed också mer svårläst.  

I läsebok 1A finns en tydlig progression i de tre olika kapitlen, som fått en högre 

nominalkvot i de senare kapitlen. Läsebok 1B å andra sidan, får en lägre nominalkvot 

i de senare kapitlen samtidigt som läsebok 1C håller en jämn nivå. Nominalkvoten för 

hela texterna i de tre läseböckerna är högst för läsebok 1B, lägst nominalkvot har 

läsebok 1A. Att läsebok 1B har högst nominalkvot kan tolkas som att texten har en 

högre svårighetsgrad eller är svårangriplig för läsaren. I samtliga böcker tolkar vi, 

utifrån resultatet av nominalkvoten, att de tre läseböckerna innehåller olika mycket 

information i förhållande till textmängden.   

   Det finns en tydlig minskning mellan läseböckerna gällande antalet bilder, flest i 

läsebok 1A och färst i läsebok 1C. I läsebok 1A minskar pratbubblorna längre in i 

boken, i läsebok 1B finns endast en pratbubbla och i läsebok 1C finns ingen. 

   I samtliga läseböcker har alla bilder BLIX-värdet 3 av 5, förutom en som har BLIX-

värdet 4 av 5, något som tyder på att bilderna är enkla att förstå för läsaren. Vid 

bildanalysen framkom det att samspelet mellan bild och text är olika i de tre 

läseböckerna. I läsebok 1A fungerar bilderna vid enstaka fall som ögonblicksbilder, 

det vill säga samspelar direkt med det som står i texten. Något som kan kräva att 

eleven besitter goda minneskunskaper samt är en aktiv lyssnare vid 

högläsningstillfället. Det finns två exempel på när bilderna i läsebok 1A fördjupar 
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budskapet i den skrivna texten. I läsebok 1B fungerar bilderna oftast som 

ögonblicksbilder, däremot finns det ett exempel där texten fördjupar handlingen i 

samspel med bilden. Till vissa bilder i läsebok 1A och 1B krävs förkunskaper av 

läsaren, i läsebok 1C kompenserar texten för detta. I läsebok 1C samspelar bilderna 

mycket väl med texten, bilderna fungerar här som en understrykningspenna på det 

viset att vissa situationer lyfts fram lite extra. En vidare tolkning är att det läggs till 

bilder, främst i läsebok 1A, där mentala bilder getts utrymme eller förutsättningar åt 

att skapas i läsebok 1C, vid den tänkta högläsningen. 

 

5 Diskussion 

I kapitlet diskuteras metod och resultat. I avsnitt 5.1 diskuteras metoden och i avsnitt 

5.2 diskuteras resultatet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vår slutsats under 

avsnitt 5.3 och förslag på fortsatt forskning i avsnitt 5.4 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har gjort valet att analysera tre läseböcker med hjälp av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Detta anser vi har bidragit till en bredare analys av vår data 

eftersom dessa etablerade verktyg, såsom Sparv och semiotisk analys, gett oss 

möjligheten att undersöka läseböckerna Den magiska kulan på många olika sätt. Vi 

förstod i ett tidigt skede av studien att det skulle behövas flera olika metoder för att 

kunna visa på komplexiteten i hur s.k. lättlästa böcker är utformade och att det finns 

olika dimensioner av lättläst. Vi anser att vi, genom att använda oss av flera metoder, 

såväl kvantitativa som kvalitativa, fick en mer holistisk bild av dessa böcker. 

   De kvantitativa metoderna och tillhörande datainsamling anser vi har skapat en 

stor bas för vår studie. Med hjälp av flera olika tillvägagångssätt för att försöka få en 

bild av hur läseböckerna är uppbyggda, dels genom att titta i respektive läsebok dels 

genom att jämföra läseböckerna med varandra, kunde vi få syn på läseböckernas 

likheter och skillnader. Att vi använde oss av verktyget Sparv som första verktyg 

anser vi gjorde att vi på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunde få fram betydelsefulla 

värden såsom LIX- och OVIX-värde samt nominalkvot. Därefter valde vi även att 

fördjupa den kvantitativa undersökningen genom att komplettera med manuell 

räkning av vad verktyget Sparv ej tagit hänsyn till, exempelvis mängden lexikonord 
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eller upprepande ord i en text.  

   Det kvantitativa arbetet ledde till att vi gick igenom böckerna ett flertal gånger på 

olika sätt och blev väl bekanta med texterna i dessa, något vi såhär i efterhand kan se 

var bra förutsättningar för att analysera texten semiotiskt. Vi vill även hävda att vår 

pedagogiska grund samt förförståelsen för barns inlärning gav oss ytterligare 

förutsättningar för att kunna utföra en kvalitativ datainsamling samt tolkning, då vi 

fått komma i kontakt med liknande didaktiska frågor m.m. tidigare i utbildningen. Å 

andra sidan kan denna bakgrund även ha gett oss en föreställning, eller förutfattade 

meningar gällande hur vi anser att böcker, utformade för barn, bör vara. I ett försök 

att titta på bilderna objektivt valde vi även att analysera dessa genom BLIX, något vi 

anser gav oss verktyg att objektivt titta på bilderna. 

   Urvalet av bilder innebar till en början att vi valde bilder som skilde sig åt i de tre 

läseböckerna och därefter valdes fyra bilder slumpmässigt ut av dessa. Den 

semiotiska analysen av bilderna visade sig vara tidskrävande. Å ena sidan är den 

utförligt utformad och noggrant genomförd, å andra sidan hade den kunnat vara 

djupare om den fått innefatta fler bild- och textsekvenser. Detta kunde dock inte 

prioriteras, på grund av studiens redan breda omfattning. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Textmängd, hur väl bilder samspelar med texten, antal betydelsebärande ord, 

nominalkvot, bildmängd, annorlunda handling mellan läseböckerna och andra 

värden skiljer sig mycket åt mellan de tre olika läseböckerna. Trots detta kan alla 

läseböcker anses vara mycket lätta att läsa, sett utifrån LIX- och OVIX värdena. Sett 

utifrån våra resultat finns det en risk att läromedelsförfattarna och/eller förlaget 

endast utgått från denna form av mätinstrument för att nivåbestämma dessa 

läseböcker, med tanke på övrig variation i resultatet. Då läseböckerna är avsedda för 

nybörjarläsare, kan resultatet i denna studie visa på eventuella svårigheter, 

exempelvis att bok 1B har högst nominalkvot och därmed kan ses som mest svårläst 

ur det perspektivet. Däremot undersökte vi inte vilka substantiv samt vilka verb som 

användes, vilket innebär att det skulle kunna vara enkla ord men ändå bidra till en 

hög nominalkvot. Med tanke på att många personer som är verksamma inom skolan 

ser läromedel som en garanti för att läroplanens mål och riktlinjer uppfylls kan 

resultatet visa på en risk med att läseböckerna inte granskas (Eilard, 2008). Lärare 
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kan gå miste om viktig information likt denna, vilket skulle kunna leda till att en elev 

inte får en ultimat läsupplevelse, något som är otroligt viktigt och som i värsta fall 

kan leda till bestående lässvårigheter (Taube, 2007; Lundberg, 2010). 

   De tre olika läseböckerna är upplagda på ett sätt som lämnar utrymme för att 

handlingen i berättelsen ska kunna uppfattas olika av olika läsare som befinner sig på 

olika nivåer. I resultatet för vår studie kunde vi se att samspelet mellan text och bild 

ibland sa olika saker och ibland utelämnade vissa delar av handlingen. Den 

gemenskap som Lundberg (2010) hävdar att nivåanpassade böcker som utgår ifrån 

samma handling kan tillgodose, kan inte vi utläsa i samtliga resultat. Å ena sidan får 

eleverna en gemensam upplevelse vid det eventuella högläsningstillfället, å andra 

sidan kan vi utifrån våra resultat tänka oss att upplevelsen blir väldigt individuell vid 

enskilt arbete med texten. Här kan den centrala rollen som högläsningstillfället 

tilldelats i arbetet kring läseböckerna, problematiseras. Vad händer med 

läsupplevelsen för en elev med läsebok 1A eller 1B som är sjuk, eller borta av annan 

orsak vid ett högläsningstillfälle? Vad händer med läsupplevelsen för elev med 

läsebok 1A eller 1B om högläsningstillfället uteblir? 

   Utgår vi istället från att högläsningstillfället faktiskt blir av, vilket också betonas i 

lärarhandledningen att det bör, visar resultatet i vår studie på att läsare för läsebok 

1A och 1B bör besitta goda minneskunskaper. Läsare av bok 1A mer än läsare av bok 

1B. Detta eftersom handlingen i bok 1A och 1B ofta är komprimerad och bilderna i de 

fall vi undersökt ofta inte kompletterar den fullständiga berättelsen i bok 1C. 

Läseböckerna används ofta som läsläxor och om eleven inte har dessa 

minneskunskaper finns en risk att läsinlärningen känns lång och mödosam, vilket 

kan leda till en ond cirkel (Lundberg, 2010).  Författarna till läromedlet poängterar i 

lärarhandledningen att läseböckerna kan användas för att träna läsflyt och 

avkodningsförmåga, vilket är något som kan övas med hjälp av denna typ av läsläxor. 

Däremot betonar även författarna läsupplevelsen, vilket vi tidigare konstaterat kan 

vara något som kräver minneskunskaper av läsaren och därmed också kan medföra 

en risk att läseboken upplevs som tråkig och omotiverande vid läsning hemma. Å ena 

sidan tränas avkodningsförmågan och läsflytet vid läsningen hemma, men å andra 

sidan kan detta tänkas vara till bekostnad på läsupplevelsen för läsare av 

läseböckerna 1A och 1B. 

   I vår studie framkommer det att de tre olika läseböckerna innehåller olika mängder 

bilder till texten. Detta har bidragit till att vi ställer oss frågan om denna generositet 
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av bilder och bildstöd i läsebok 1A kan göra det eventuella bytet till läsebok 1B, som 

är tänkt att ske när eleven fått bättre avkodningsförmåga och bättre läsflyt, försvårat. 

Om läsaren i läsebok 1A har utvecklat strategier genom att exempelvis ta hjälp av 

bildstöden när nya ord introduceras, hur kommer denne att ta till sig de nya orden 

som introduceras i läsebok 1B utan bildstöd? Kommer läsupplevelsen att få ge vika 

för att läsaren så tidigt som möjligt ska ta sig an en större mängd text eller kommer 

läsaren att ge upp för att texten uppfattas som för svår (Lundberg, 2010) 

Med tanke på vad Lundberg och Reichenberg (2008) säger om den första 

läsinlärningen, att elever måste ha tillgång till texter på olika nivåer och att det är 

lärarens uppgift att bistå med detta, ifrågasätter vi vad man gör med en elev som 

ligger på en högre nivå än läsebok 1C. Författarna tänker att texterna bör ligga precis 

över elevernas kunskapsnivå för att ge eleverna en utmaning (Lundberg & 

Reichenberg, 2008). Något som kan komma att bli problematiskt om pedagogen 

oreflekterat endast använder sig av Den magiska kulan, då läsebok 1C är den högsta 

nivån i serien. Ytterligare en aspekt rörande detta är om läsebok 1C, på grund av att 

det är den högsta nivån, får fungera som ett mätinstrument för var en elev som högst 

förväntas ligga under årskurs 1, och därmed inte utmanas. Detta skulle innebära att 

pedagogen i fråga inte hanterar den variation av läskunnighet som finns bland elever 

och därmed inte fullföljer sitt pedagogiska uppdrag. 

 

5.3 Slutsats 

En slutsats är att de olika värdena skiljer sig åt mellan de tre olika läseböckerna. I ett 

avseende kan läsebok 1B anses vara mest svår för läsaren att ta till sig. Läsebok 1C 

följer ingen tydlig progression, likt de andra två läseböckerna, vilket kan bero på att 

den även är utformad för att vara en högläsningsbok. Den information vi kan utröna 

genom vår analys är att elever som inte besitter goda minneskunskaper, och alltså 

inte minns berättelsen från det eventuella högläsningstillfället, riskerar att uppleva 

läseböckerna som tråkiga vid läsning hemma. Vidare kan det tänkas att om 

läseböckerna inte granskas, och lärare därmed missar viktig information och/eller 

oreflekterat använder sig av dessa läseböcker, kan detta leda till att en elev inte får en 

ultimat läsupplevelse samt att elever som ligger på en högre nivå inte utmanas och 
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utvecklas. Detta skulle i sin tur kunna innebära att lärare riskerar att inte möta den 

variation av läskunnighet som kan finnas inom en klass. 

 

5.4 Fortsatt forskning 

En intressant aspekt att studera skulle kunna vara, hur läsupplevelsen av Den 
magiska kulan upplevs av de olika läsarna.  
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