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Abstract 

In school today pupils come in contact with all kinds of reading books. Education of Swedish 

reading development sometimes contain reading books organized at different levels of difficulty, 

with different amount of text. The purpose of the different difficulty levels is to give the less 

skilled readers an easier book and stronger readers a more difficult book. The purpose with this 

study is to find out if the book which is classified as more difficult, in reality is the most difficult 

and if the book which is considered to be easier really is. To find answers to these questions I will 

examine previous researcher’s theories on difficulty levels in reading books. This is tested in the 

analytical part by counting the proportion of nouns, compound nouns, main clauses and sub-

clauses. The texts are analyzed using LIX-and-OVIX to find out the level of difficulty. The books 

examined in this study are two reading books aimed at pupils in second year of elementary 

school. 

Title: Anton och Saras årsböcker. A quantitative study of two Swedish reading books for pupils 

in second year of elementary school. 
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1 Bakgrund och inledning 

Dagens debatt belyser, diskuterar och analyserar olika skolor i förhållande till kompetensen hos 

eleverna i skolorna med fokus på deras respektive uppnådda resultat. Vi hör även i debatten att vi 

behöver stärka våra elevers kompetens när vi jämför studieresultaten internationellt. I detta 

sammanhang hör och ser vi hur diskussioner om elitskolor debatteras i media. Men om vi bryter 

ner denna diskussion om elevers respektive kunskaper så kan det vara intressant att undersöka 

skillnader på elevernas nivå och då se vilka skillnader de möter under sin utbildning gällande 

utbildningsmaterial.  

 

I de kontakter som jag haft med olika skolor, både privat och under min lärarutbildning, har jag 

stött på olika typer av läromedel i svenskämnet med fokus på läsinlärning. Dels har jag sett lärare 

som enbart arbetat med skönlitteratur i sin undervisning men till största del har jag stött på 

läromedel som är konstruerade enbart för ändamålet att träna läsinlärning i skolan och vid 

flertalet tillfällen har jag då stött på läsinlärningsböcker som ingår i en och samma serie men som 

är indelade i olika svårighetsgrader med olika mängd text i böckerna. Utifrån de erfarenheter 

som jag har av undervisning i läsning så verkar det som att det är upp till varje enskild lärare 

eller alternativt den berörda skolan att välja läromedel och metod för läsinlärning. En lärare som 

enbart väljer att arbeta med skönlitterära böcker har möjligtvis ett friare arbetssätt men det ställer 

troligtvis högre krav på den enskilde läraren och dess kunskaper. Som blivande lärare kan det 

kanske upplevas som ett enklare alternativ att istället välja färdiga läroböcker med tillhörande 

studiehäften. Reichenberg (2000:30,31) ifrågasätter dagens kontroll av de läromedel som aktivt 

används i dagens undervisning, hon påpekar att det idag inte finns något enskilt verk som har 

som uppgift att studera och godkänna läromedel som förlagen distribuerar såsom det fanns förr i 

tiden, nu för tiden är det en enskild lektör som går igenom och kort kommenterar läromedlet. 

Detta belyser Reichenberg som ett problem då kontrollen av läromedel är knapphändig enligt 

henne.  

 

Vid en tillbakablick historiskt belyser Längsjö (2005) att det var stor skillnad angående synen på 

vad en kompetent läsare var förr i kontrast till idag. Kraven som ställdes på individen menar hon 
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hänger samman med det kravet som ställdes på individen då denne förr gick sex år i skola medan 

man idag oftast har en tolvårig skolgång. I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det som 

följer, ”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 

svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 

för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 

språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 2011:222). I förhållande till denna text 

betonas vikten av elevers lärande utifrån den enskildes rätt till kunskap. I läroplanen står att alla 

elever har rätt till att nå målen för skolans undervisning, men det framhålls att detta kan ske på 

olika sätt (Skolverket 2011:8). I ämnet svenska används läseböcker som ibland kan vara 

stadieindelade. Detta kan då förklara valet av stadieindelade läromedel som används i en del 

skolor. 

 

De två böcker som jag tänker analysera heter Antons årsbok och Saras årsbok. Dessa två 

varianter av ”samma” bok beskrivs som följer på bokförlagets hemsida ”Läseböckerna Antons 

Årsbok och Saras Årsbok innehåller samma stoff på två nivåer, varav Sara är den enklare” 

(www.bokus.com 22/10-12). Stoff ser jag som synonymt med material, fakta och innehåll. 

Ekvall refererar till Lärobok om läroböcker i sin beskrivning av skolbokens syfte ”skolbokens 

centrala roll är att leverera ett stoff, rikt på intressanta detaljer i en för eleven begriplig 

framställning där sammanhangen och helhetsbilderna blir tydliga” (Ekvall 1995:47). Hon menar 

vidare att eleverna genom att möta mycket text med många skilda ord får bygga upp ett rikt 

ordförråd (Ekvall 1995). 

 

Analysen görs genom en fördjupning i tio kapitel i två läseböcker anpassade för elever i årskurs 

två. Dessa böcker, Antons årsbok och Saras årsbok, har jag valt trots att de är cirka tjugo år 

gamla för att jag har stött på dessa ute i skolor de senaste åren. Böckerna har samma antal kapitel 

och utger sig för att ha samma berättelser. Dessa berättelser utspelar sig på exakt samma antal 

sidor. En sak som skiljer böckerna åt är att antalet ord i varje kapitel är fler i Antons årsbok än 

vad det är i Saras årsbok. Med detta som utgångspunkt ligger fokus på hur många huvudsatser, 

bisatser, substantiv och sammansatta substantiv som det respektive texterna innehåller. Vidare 

testas även texternas LIX- värde och OVIX- värde för att se på vilken svårighetsgrad texterna har 

http://www.bokus.com/
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gentemot varandra enligt dessa testmetoder. Det tillvägagångssättet har varit utmanande då det 

till viss del är tidsödande och komplicerat att bena upp texterna i skilda kategorier. 

 

Läsning på olika nivåer i ett och samma klassrum är ett förekommande fenomen då inte alla 

individer har exakt lika förståelsehorisont enligt Thomassen (2008:96 ). Då det råder delade 

meningar om hur barn bäst tillämpar sig kunskap så kommer jag fördjupa mig i tidigare forskares 

analyser kring temat. Jag ska undersöka vad tidigare forskning anser angående läromedel på 

olika nivåer i ett och samma klassrum. Här ska jag se vad tidigare forskning anser när eleverna 

möter olika mängd i textinnehåll. Detta görs genom en fördjupning i tio kapitel i två läseböcker 

anpassade för elever i årskurs två. 

 

Att det finns stadieindelade läromedel har jag tidigare nämnt således bör nämnas att det 

förekommer skilda sådana serier, de två böcker som jag tänker analysera Antons årsbok och 

Saras årsbok beskrivs som följer på bokförlagets hemsida ”Läseböckerna Antons Årsbok och 

Saras Årsbok innehåller samma stoff på två nivåer, varav Sara är den enklare” I kontakt med 

förlaget via mail har jag förstått att de själva inte reflekterat över svårighetsfördelningen på 

läseböcker utan de belyser istället progressionen som sker i och med byte av årskurs dock 

betonas vikten av att läraren och eleven kan ta hjälp av frågor i studiehäften som är direkt ställda 

till de berörda texterna. Vidare betonar de att de är medvetna om att böckerna har många år på 

nacken men menar att eftersom intresset finns kvar i skolor att inhandla böckerna så distribueras 

de fortfarande (www.bokus.com 22/10-12). 

 

I läroplanen citeras skollagen där vi kan se att största fokus läggs på att möta elever som har 

svårigheter men det uttrycks dock att alla elever har rätt att mötas på sina respektive 

kunskapsnivåer ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

http://www.bokus.com/
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särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket 2011:8). 

Westlund (2009:180) refererar till Snow (2002) när denne påpekar vikten av att eleven ägnar sig 

åt läsning även utanför klassrumsmiljön och menar att det ser ut på följande sätt, elever som 

kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet mellan första och andra klass kan placeras i tre 

skilda kunskapsnivåer. Den svagaste läsaren är den som ännu inte behärskar den alfabetiska 

grunden, den som helt enkelt inte knäckt läskoden ännu. Den som ligger på mittennivån 

behärskar läsning men har under ledigheten tappat sin kunskap då denne inte läst under 

ledigheten men återerövrar den snabbt när den möter läsningen igen. Till sist har vi den starka 

läsaren som inte släppt läsningen under ledigheten och återvänder med samma kunskap eller 

bättre som när de gick på sommarledigheten mellan de respektive årskurserna. Således gäller det 

att väcka/ bevara elevernas intresse för läsning. 

 

Här blir det då således intressant att undersöka hur det kan se ut angående elevernas 

utbildningsmaterial i skolan idag och för att genomföra en sådan analys prövas innehållet i 

texten. Nedan presenteras först ett par begrepp som ligger till grund för analysen i den 

kommande undersökningen. 

 

2 Centrala begrepp 

 

2. 1 Substantiv 

Holm och Larsson (2010) beskriver substantiv som ord där man framför de aktuella orden kan 

placera orden ”en/ett/all(t) eller flera” innan substantivet (2010:29). Dock understryker de att det 

inte är en regel som verkar utan något undantag på grund av att vissa böjningar av ord måste 

ändras för att denna regel ska stämma. Ett exempel på ett substantiv som inte omfattas av denna 

regel är egennamn såsom Anton och Sara (Holm och Larsson 2010). 
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2.2 Sammansatta substantiv 

Holm och Larsson (2010) beskriver sammansatta substantiv med att det är när två substantiv 

bildar ett nytt ord, några exempel från de analyserade texterna i Antons årsbok och Saras årsbok 

är ”brev- lådan, boxer-hundar”, dessa ord har inte samma betydelse enskilda (Zetterholm 

1992:6). 

 

2. 3 Huvudsats 

Holm och Larsson (2010) beskriver hur vi känner igen en huvudsats genom att beskriva HEFF-

regeln ”Om man sätter in ordet inte eller ordet verkligen i en Huvudsats, hamnar det EFter det 

Finita verbet” (2010:88) Ett finit verb handlar om vilken tid verbet beskriver (2010:39) Exempel 

från de analyserade böckerna är ”Per åker hiss”. ”Han bor på våning sju” (Zetterholm 1992:40) 

 

2.4 Bisats 

Holm och Larsson (2010) beskriver bisats som att ”motsatsen till huvudsats är bisats” de belyser 

BIFF-regeln som instrument för att testa om en mening tillhör kategorin huvudsats eller bisats. 

De beskriver BIFF-regeln på följande sätt ”om man sätter in inte eller verkligen i en BIsats, 

hamnar det Före det Finita verbet” (2010:89). Ett exempel från de analyserade texterna är ”att 

det aldrig växer äpplen på lindar” (Zetterholm 1992:6). Här blir ordet aldrig synonymt med ordet 

inte. Vidare påpekar de att en bisats inte själv brukar utgöra en fullständig mening. En bisats kan 

även vara en fördjupning eller ett förtydligande av en huvudsats såtillvida att de beskriver en 

händelse vidare genom subjunktioner såsom när, eftersom, att, därför att. Eller genom relativa 

pronomen såsom, som, vilket, vilken, vilka, vars. Det kan även inledas av frågeord såsom vad. 

(Holm & Larsson 2010:89) 
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2.5  LIX 

LIX- värdet, LäsbarhetsIndeX värdet i texter delas in i fem svårighetsnivåer: 

< 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” 

(www.lix.se) 

LIX- värdet, räknas ut genom att man sammanställer hur många ord per mening i medel som 

finns, man studerar även hur många långa ord en text innehåller. Långa ord är ord som 

innehåller fler än 6 bokstäver. Detta beräknas sedan i procent (www.lix.se). 

 

2.6 OVIX 

OVIX- värdet, OrdVariationsIndeX.  OVIX- värdet testar hur många unika ord som en text har. 

Här jämförs ord som endast förekommer en gång med det totala antalet ord. Fler ensamma ord 

genererar en svårare text. Så ett lägre OVIX- värde är lika med att texten har mindre antal 

ensamma ord och då anses texten vara lättare (Abrahamsson 2011). 

 

 

http://www.lix.se/
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3 Syfte 

Syftet är att försöka finna vilka skillnader som kan återfinnas i stadieindelade läseböcker för 

elever som går i samma årskurs men som blir tilldelade olika nivåer i sin läsning. Genom denna 

undersökning vill jag få en förståelse vad dessa skillnader ger eleverna i sin läsning. Jag kommer 

att analysera böckerna Antons årsbok och Saras årsbok som är läseböcker riktade mot elever i 

årskurs två. Fokus kommer att ligga på själva språket i de behandlade texterna. För att uppfylla 

mitt syfte kommer jag att analysera textinnehållet angående antalet ord och hur rikt språket är 

med antalet huvudsatser och bisatser, substantiv, sammansatta substantiv. Vidare kommer jag se 

på vilka LIX och OVIX- värden texterna har snarare än handlingen i det stora hela. Detta gör jag 

för att försöka hitta skillnaderna i de respektive texterna och i jämförelse med teori och tidigare 

forskning i ämnet försöka se vad de eventuella skillnaderna kan ha för betydelse för de eleverna 

som läser de respektive böckerna. 

4 Frågeställningar 

- Hur ser skillnader ut mellan antalet huvudsatser, bisatser, substantiv och sammansatta 

substantiv i Antons och Saras årsbok samt hur svårighetsgraderna ser ut i de två böckerna 

enligt LIX och OVIX? 

- Vad kan dessa skillnader ha för betydelse för eleverna som möter de olika texterna, är den 

svåra boken den svåraste således är den lättaste boken den lättaste? 

 

5 Teori och tidigare forskning 

Gunnarsson (1982:81) beskriver att det inte finns några rena utarbetade teorier om textförståelse 

men påpekar att basen ligger i de teorier som vilar på kunskap om textförståelse som i realiteten 

bygger på antaganden av förståelsedjup och mål i läsning, det blir alltså ett fokus på helheten i 

läsningen. Med det som bas har hon utformat en modell för att undersöka en text (Gunnarsson 

1982:85) här menar hon att ”sändaren och mottagaren” är av relevans för att kunna genomföra 

den typ av analys (Gunnarsson 1982:116). Hon har genomfört en studie där hon studerat 

komplexiteten i lagtexter, i detta fall medbestämmandelagen, genom att undersöka hur den 
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bearbetade, förenklade texten begrips av individer som inte arbetar inom rättsväsendet och som 

inte är bekant med språkstilen i lagtexter sedan tidigare (Gunnarsson 1982:11). I hennes 

undersökning kom hon fram till att den omarbetade texten var mer begripliga för dessa individer 

(Gunnarsson 1982:117). 

 

Reichenberg (2010:47) betonar att ”det verkar finnas en övertro på att om en text bara är kort, 

saklig och saknar bisatser så blir den lättläst” hon menar att en text behöver vara variationsrik i 

sitt utformande, långa och korta meningar bör varieras för att skapa mer förståelse. Vidare 

belyser Reichenberg att den avskalade lättare textversionen av en originaltext som avsaknar 

beskrivande bisatser gör texten naken ”vad de svaga läsarna behöver är istället texter med en hög 

andel logiska relationer som hjälper dem att följa resonemangen i texten” (2010:47) Vidare 

resonerar Reichenberg som så att de elever som möter texter som har ett rikt ”murbruk”, en 

beskrivande text, i förlängningen även själva tenderar att skriva mer utförliga och beskrivande 

texter själva. Hon påpekar att barn kan förstå och ta till sig mycket detaljerade texter i sagor och 

berättelser, hon exemplifierar med en text från Emil i Lönneberga skriven av Astrid Lindgren, 

Nya hyss av Emil i Lönneberga, 1966 ”Vad ska nu det tjäna till, sa Emils pappa. Med alla hyss 

som han gör, den ungen, så sliter du ut våran blyertspenna, har du tänkt på det? Det brydde sig 

Emils mammas inte om. Hon skrev troget upp alla Emils hyss, bara för att Emil skulle få veta en 

gång, när han blev stor, vad han gjort när han var liten, jo för då skulle han förstå, varför hans 

mor hade blivit gråhårig” (Lindgren A i Reichenberg 2010:28). 

 

Melin (2009:53) belyser det komplicerade med att kunna ta till sig ny kunskap genom långa ord 

som han menar är mer svårtolkade än korta ord, dock påpekar han det faktum att korta ord kan 

vara komplicerade särskilt då de kan ha skilda betydelser. Vidare belyser han betydelsen av djup 

i texter, att de är beskrivande så att läsaren ges möjlighet att ta till sig textens budskap i kontrast 

till ytliga texter som riskerar att bli för abstrakta (Melin 2009:55). Syntaktiskt menar Melin 

(2009:108) att korta meningar innehållande korta ord får svårigheter att förmedla väsentligheter. 

Melin (1995) har undersökt text och grafisk form i SO-läroböcker för högstadiet och då bland 

annat undersökt den stilistiska karaktären. För att få en uppfattning om en texts 

informationstäthet kan man gå till väga på flera sätt menar han. Ett sätt kan vara att räkna antalet 

substantiv och sammansatta substantiv i en text då dessa, enligt honom, är den ordklass som 
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förmedlar den största mängden fakta. Reichenberg (2000:75) påpekar att vi i det svenska språket 

är bra på att göra sammansättningar av ord vilket hon menar är både ett särdrag som kan göra 

svenskan komplicerad. När man räknat antalet substantiv och sammansatta substantiv räknar 

man ut hur stor procentandel substantiven utgör i en text (Melin 1995:100). Ju högre 

procentandel substantiv desto mer informationstät är en text. Informationstätheten kallar 

Gunnarsson (2000:35) för stoffträngsel.  

 

Holm (2011:30) refererar till Lundberg & Reichenberg i sin avhandling när hon beskriver vad 

LIX är för något. Hon beskriver att det är Sveriges kändaste modell för att undersöka formen på 

läsbarheten i en text. Grundaren av LIX heter Carl-Hugo Björnsson, han utvecklade modellen 

1968. Hans avsikt var att texter i skolböcker skulle kunna studeras lättare. Fokus låg här på att se 

hur svåra och långa orden var. Han studerade även meningarnas längd för att hitta vad som 

påverkade läsbarheten i det rådande materialet. Hans resultat var att det som påverkade 

läsbarheten mest var hur många långa ord och hur långa meningarna var det som stod bäst 

gällande underlag för att få fram hur pass läsbar en text var.  

 

LIX- värdet räknas ut genom att man klipper ut eller kopierar en text till en specifik internetsida, 

www.lix.se, där får man genom sidans svar ett Lix-värde på texten och det går till på följande 

sätt: ”För att räkna ut LIX-värdet i en text börjar man med att räkna alla ord och antalet 

meningar. Därefter räknar man antal ord som har fler än sex bokstäver då dessa betraktas som 

långa ord. Genom att dividera antalet ord med antalet meningar får man fram den genomsnittliga 

meningslängden. LIX-värdet är alltså det tal man får när man adderar den genomsnittliga 

meningslängden med den genomsnittliga andelen långa ord. Detta tal multipliceras med 100 för 

att man ska få fram procenttalet och detta avrundas sedan till ett heltal” (Lundberg och 

Reichenberg 2008:41 i Holm 2011:30).  

 

Holm (2011:30) refererar till Melin (1995) när hon beskriver att den kritik som riktats mot LIX-

modellen är att korta ord inte alltid är lättbegripligare i kontrast till längre ord. En text som är 

bestående av enklare ord och kortare meningar anses mer lättläst. Långa meningar är ofta svårare 

att tolka än korta, och långa ord är ofta svårare att förstå än korta. Sedan finns det givetvis alltid 

undantag. Ordet godispåse anses vara svårt, eftersom det är långt (nio) bokstäver medan ordet 

sed (tre) bokstäver är kort och anses lätt. Detta blir kritiken mot LIX såtillvida att kortare ord kan 

http://www.lix.se/
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vara svårare än långa. Korta ord som är ovanliga är således svårare än ett långt ord som är 

vanligt och bekant för läsaren. Förekomsten av enstaka ord testas genom OVIX- modellen i 

texterna genom att se på ensamma ords komplexitet. OVIX- värdet på en text får man fram 

genom samma procedur som med Lix- värdet där man klipper ut eller kopierar en text som man 

klistrar in på www.lix.se. Det är en komplicerad process att räkna ut OVIX- värdet i en text, det 

sker genom en formel ”som bl.a. baseras på logaritmer av det totala antalet ord och antalet olika 

ord och är inte så känsligt för textlängd” (Mattsson 2010:6). 

 

Wikman (2004:55) har tittat närmare på innehållet i läromedel. I hans arbete har han analyserat 

en mängd läromedel och det han kommit fram till i sin analys av läroböcker skrivna på olika 

nivåer med ambitionen att nå alla elever i deras förförståelse, visar på att detta är ett komplext 

område. Han menar att läromedel som förenklats för att göras mer begripligare för en ”svagare” 

läsare kan resultera i att de blir mer komplicerade då dessa riskerar att ha för få beskrivningar av 

exempelvis ett fenomen. Wikman (2004:91) betonar i och med detta att det inte är helt 

problemfritt med läseböcker i olika nivåer, han refererar till Allard och Sundblad som 1986 

belyser att kortfattade texter blir nakna och svårtolkade på grund av att vidare beskrivningar 

saknas såsom exempelvis fler bisatser kan göra, då bisatser kan förtydliga och förstärka 

budskapet i en text. Håkansson (1998:111) belyser även hon att antalet bisatser är kopplat till att 

mäta komplexiteten i ett språk där fler bisatser är synonymt med ett mer komplext språk. Även 

mängden huvudsatser är av intresse då språket blir mer utförligt.  

 

Ekvall (1995:56) menar att det som är det väsentliga i en text bör komma först i en huvudsats så 

läsaren inte riskerar att tappa kontentan på vägen. Wikman (2004) anser att språket riskerar att 

bli alldeles för abstrakt, för enkelt och samt icke beskrivande och menar att i en längre text får 

begreppen en mer beskrivande förklaring medan man i en kortfattad text måste finna ett lämpligt 

ord som ska täcka en djupare förståelse. Detta riskerar således att bli ett problem när man gör 

läroböcker på olika nivåer. Vidare förtydligar Wikman (2004:91) vad en rikedom i en text är 

genom att beskriva en undersökning av Allard och Sundblad, som de gjorde 1986, där de nått 

fram till resultatet att den lätta texten är naken såtillvida att det beskrivande och målande som ger 

en text dess liv saknas. Detta resulterar i att texten kan bli mer stakig att läsa (Allard och 

Sundblad 1986 i Wikman 2004). Wikman (2004:91) ser detta som paradoxalt och menar vidare 

att detta är en god grund för vidare forskning inom läromedel på olika nivåer. Han belyser vidare 

http://www.lix.se/
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att det finns några forskare vid namn Eebotarjov, Daineko och Skatin som han menar har hävdat 

att läseböcker skall skrivas på tre nivåer men han betonar här att motiveringen till just tre nivåer 

saknas.  

 

Vad det gäller skilda typer av svårighetsnivåer av texter anser Lundberg och Reichenberg 

(2009:75) att det handlar om fem olika nivåer som texterna kan delas in i svårighetsmässigt, det 

handlar om ”ordförråd, storlek och layout på typografin, förutsägbarheten, stöd av illustrationer, 

begreppens komplexitet”. Holm (2011:9) påpekar att studier på förekomsten av substantiv och 

sammansatta substantiv har som mening att undersöka tätheten i informationen i de bearbetade 

texterna. Reichenberg (2000:74) belyser att mängden substantiv i en text speglar hur 

informationsrik texten är, ju mer substantiv desto rikare text. Hon påpekar att ett särdrag hos 

bearbetade texter för att göra dessa enklare är att de innehåller färre substantiv (Reichenberg 

2000:77). Vidare betonar hon även vikten av att lära sig sammansatta substantiv i ett tidigt skede 

och exemplifierar komplexiteten i att lära sig det i ett senare skede i livet genom att belysa de 

svårigheter som elever som lär sig svenska senare i livet anser sig ha med just sammansatta ord 

för att dessa kan ha så skilda betydelser när de läses ett och ett (Reichenberg 2010:35). 

 

Vidare funderar Wikman (2004:92) på vad en förenkling av texter får för konsekvenser, han 

menar att man kanske borde förenkla bilderna och själva layouten för att ge en jämnare 

förenkling. Här refererar han till Reichenberg som 2003 skrev om att dessa förenklade texter blir 

komplicerade för läsaren då det försvinner tankeled i de förenklade texterna. Här diskuteras om 

dessa enkla texter ställer högre krav på läsaren då texterna inte möjliggör någon aktivering av 

läsarens förkunskaper och således ger läsaren mer möjligheter att förstå en text. Sandqvist 

understryker att kortare stycken av en text genererar i ett fattigare innehåll för läsaren. Hon 

menar att det säger sig självt att korta meningar på en eller två stycken inte kan innehålla samma 

fakta som ett längre stycke. Hon påpekar här att det inte ges någon plats för bisatser som kan 

förklara och beskriva ett fenomen ytterligare. Vidare anser Sandqvist (1995:150ff) att allt för 

långa stycken i en text riskerar att tappa sin mening och även dess läsares intresse och fokus. 

Detta spekulerar även Westlund (2009) kring och menar att det finns en annan aspekt som långa 

texter kan resultera i, det är att det kan bli komplicerat för läsaren att komma ihåg 



 

12 

 

huvudbudskapet i en text om budskapet presenteras i början av stycket och stycket sedan är långt 

så kan kontentan i budskapet ändå försvinna för läsaren. 

 

Melander (1995:23) har undersökt hur läseböcker sett ut i ett historiskt perspektiv, i sin 

undersökning har han studerat hur det sett ut syntaktiskt med fokus på den grammatiska 

ordningen i texten och vad som ansetts lämpligt/ brukligt i läseböcker. Läsbarheten i läseböcker 

har intresserat honom, här menar han att det finns många olika sätt att studera läsbarheten i en 

text såsom antalet bisatser, olika ord, antalet ord och längden på orden. I samband med detta 

betonar Melander (1995:23ff) att det är viktigt att ha en teoretisk utgångspunkt i sin 

undersökning kanske till och med att det står sig starkare än den kvantitativa undersökningen, 

här menar han att LIX– metoden, läsbarhetsindex, kan riskera att vara för enkel och grovhuggen 

i sin analys av texter för att meningslängd och långa ord inte kan vara tillräckligt material för att 

undersöka en texts komplexitet. Här menar han att man när man undersöker en text bör ha fler 

aspekter i åtanke än enbart ett LIX- test av texten. Melander (1995:35) skriver ”Man måste 

genomföra en pragmatisk textanalys där hela det perspektiv som texten är skriven från studeras i 

relation till den faktiska användningen av texten i olika situationer”, detta menar han saknas i 

dag. Att en text ska vara levande och fånga läsarens intresse anser han vara ett problem i dagens 

skola, då eleverna i dag jobbar för mekaniskt med texter med exempelvis färdiga frågor att 

besvara i relation till texten och att detta arbetssätt riskerar att bli stakigt och ointressant för 

eleverna. Vilket gör att eleverna inte får något naturligt intresse för att läsa skönlitteratur som han 

anser vara det väsentliga i läsningen. I hans resultat menar han att det behövs mer undersökning 

vad gäller textlingvistiken i läseböcker, hur intressanta det är för eleverna och hur det står sig i 

förhållande till de mål som finns som eleven ska uppnå (Melander 1995:37ff). 

 

Melin (1995:77) har i sin forskning tittat närmare på textinnehållet och vilket sätt som texten är 

skriven. Hans fokus har legat på att i första hand se på hur läroböckerna är strukturerade rent 

grafiskt och i detta sammanhang undersöker han även hur texten flyter. I hans undersökning av 

OVIX, Ordvariationsindex, i texterna testar han texter vilket innebär att man analyserar närmare 

på just variationen av ord i en text. Man ser då på hur frekvent ett ord förekommer. När man 

studerar ordvariationen i en text menar Melin (1995:100ff) att man genom detta kan se på hur 

beskrivande en text är vilket kan ställas i relation med det som Wikman (2004:91) påpekar 
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angående den komplexitet som en alltför banal text riskerar att få. Lundberg och Reichenberg 

(2009:43) påpekar att det inte alltid är positivt med ett lågt OVIX- värde på grund av att 

variationen i språket riskerar att bli för lamt och kan upplevas som trist för läsaren. 

 

6 Metod och material 

Den metod som används i uppsatsen är analys av meningsbyggnaden, främst syntaktiskt ”en 

grafisk mening, som är ett skriftspråksfenomen, består helt enkelt av allting mellan stor bokstav 

och större skiljetecken (punkt, frågetecken, skiljetecken och ibland kolon). En syntaktisk mening 

är största tänkbara syntaktiska enhet där inget led är oberoende av de andra, det vill säga i 

princip en huvudsats med eventuella bisatser. En grafisk mening kan alltså innehålla flera 

syntaktiska meningar om den är uppbyggd av samordnande huvudsatser”(Josephson, Melin, Oliv 

1990:29) Jag undersöker likheter och skillnader utifrån textinnehållet. När jag tittar närmare på 

texten har jag det textlingvistiska perspektivet som Melin (1995:79) beskriver som ” hur 

sammanhängande och lättflytande” texten är. Jag använder mig här av ett ”stratifierat urval” som 

innebär att jag har valt den första, mellersta, sista texten, texten mellan första och andra samt 

texten mellan den mittersta och den sista texten i de två berörda läseböckerna i min analysering/ 

jämförelse när jag tittar närmare på texternas innehåll, här har jag under arbetsprocessen delat 

materialet i delade dokument för att kunna överskåda texterna bättre (Larsen 2009:39). Texterna 

är analyserade i sidföljd. Analysen gör jag genom en kvantitativ metod där jag räknar antalet 

huvudsatser, bisatser, substantiv, samt sammansatta substantiv i de olika texterna för att se på 

mängden ord och meningar i de respektive texterna. Jag har även LIX- testat texterna och OVIX- 

testat texterna i min analys. 

 

Så för att jag i den kvantitativa metoden ska få svar på min frågeställning innefattar den sex sätt 

att jämföra de respektive texterna, jämförelse av antalet huvudsatser, bisatser, mängden 

substantiv och sammansatta substantiv samt de två texternas LIX-värde och OVIX- värde. Vad 

gäller huvudsatser, bisatser, substantiv och sammansatta substantiv har jag räknat och 

kontrollräknat dessa en mängd gånger. LIX-och OVIX-testerna av de respektive texterna har jag 

gjort genom ett färdigt dataprogram på internet. Att ha vad man anser vara en god grund, fler 

infallsvinklar såtillvida att man undersöker texten på flera sätt för att genomföra sin kvantitativa 
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undersökning är något som (Larsen 2009) påpekar vara av stor relevans i en analys av något 

specifikt för att få ut så mycket som möjligt av slutresultatet. 

 

I metoden har som jag tidigare nämnt fokus legat på att jämföra språkinnehållet i de två berörda 

läseböckerna det handlar om hur mycket information den läsande eleven får ta del av i texterna i 

förhållande till varandra. Jag har funderat mycket på hur jag ska gå till väga för att få ett 

intressant resultat. LIX- värdet kändes relevant men inte tillräckligt då det som tidigare nämnts 

inte säger allt om en text. OVIX- värdet i texterna var ytterligare en infallsvinkel som jag ville 

studera närmare i de analyserade texterna. På grund av den tidigare oenigheten som beskrivits i 

teorin angående synen på LIX och OVIX känns det angeläget att både LIX- testa och OVIX- 

testa de respektive texterna. 

 

Att räkna ut huvudsatser kontra bisatser kändes relevant för att kontrollera textrikedomen i de två 

texterna, alltså att se på hur mycket text de innehåller i förhållande till varandra. Då ser man även 

skillnaden på antalet meningar i de respektive texterna. Vidare skäl att det intresserar mig att 

jämföra antalet huvudsatser och bisatser i de två böckerna är för att kontrollera textrikedomen i 

de totalt tio texterna med Wikmans (2004:138) teori om den fördjupning i en text som fler 

bisatser generar. 

 

Ytterligare en aspekt som kändes intressant att undersöka var antalet substantiv och sammansatta 

substantiv för att få se hur många basord som läsaren får ta del av i de respektive texterna. I 

tabellerna har jag placerat substantiv för sig och sammansatta substantiv för sig så för att ta reda 

på det totala värdet av dessa ska man addera de två resultaten men det utelämnas i tabellerna då 

det inte är det jag undersökt. Fokus här blir då som tidigare nämnts att fler ord ger fler 

möjligheter till ett djupare kunnande och ger läsaren fler möjligheter att begripa budskapet i en 

text vilket speglas i hur komplex texten anses vara. 

 

Jag har delat in analysen i fem avsnitt och en sammanfattning som bygger på de fem respektive 

texterna och i textavsnitten förekommer en tabell i de vardera avsnitten där man kan läsa ut hur 
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det ser ut i de respektive texterna angående antalet substantiv, sammansatta substantiv, 

huvudsatser, bisatser, samt LIX-värdet och OVIX- värdet i alla de berörda texterna. I slutet av 

analysen redogörs eventuella likheter och skillnader i de behandlade texterna. 

 

Jag har räknat och kontrollräknat en mängd gånger när jag genomfört den kvantitativa studien av 

texterna i Antons årsbok och Saras årsbok men jag är på det klara med att det skulle kunna vara 

så att jag gjort någon felberäkning, dock hoppas jag inte att ett sådant misstag är av avgörande 

relevans i min slutanalys. 

 

 Det material som kommer att användas i denna uppsats är två läseböcker som vänder sig till 

elever i årskurs två. Böckerna ingår i en serie som heter Läs med oss. Böckerna heter Antons 

årsbok och Saras årsbok (Zetterholm Finn (1992) Läs med oss åk 2. Antons årsbok. Natur och 

kultur. Sverige. Zetterholm Finn (1992) Läs med oss åk 2. Saras årsbok. Natur och kultur. 

Sverige). I böckerna om Anton och Sara får vi följa dessa två syskon under ett kalenderår genom 

kapitel som belyser olika teman men även genom dikter och sånger. Dikter och sånger har jag 

automatiskt valt bort i min analys av material då dessa är identiska i de två böckerna, det är 

anledningen till att det inte är exakt lika många sidor mellan de analyserade kapitlen. På grund av 

tidsbrist och sidbegränsningar i denna uppsats har jag ansett det vara omöjligt att analysera varje 

kapitel i de aktuella böckerna. Jag har valt att begränsa mig till de antal kapitel som verkade 

rimligt i förhållande till den tid som stod till mitt förfogande. Utan en begränsning i tid och 

omfattning skulle jag valt att analysera samtliga kapitel i de två böckerna. Det som var viktigt i 

valet av analysmaterial var att det var läseböcker som var skrivna av samma författare samt att 

de ansågs vara likvärdiga innehållsmässigt och således utgivna av samma förlag under samma 

årtal. 

 

7 Analys av texterna 

Nedan presenteras analysen av de tio texterna i Antons och Saras årsböcker, Analysen är indelade 

i fem avsnitt där det i början av varje avsnitt presenteras en tabell för att skapa en lättare 
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överblick av resultatet. I analysen kopplas en del exempel från tidigare forskning och teori kring 

text som ska ha samma innehåll, stoff men en hel sammanfattning/jämförande hittar man i 

sammanfattningen och slutsatsen. 

 

7.1 Text 1 Under linden (Zetterholm 1992:6) 

Tabell 1 

Böcker Huvudsatser Bisatser Substantiv 
Sammansatta 

substantiv 
LIX OVIX 

Saras 

Årsbok 

16 3 33 1 13 55,57 

Antons 

Årsbok 

25 4 41 4 15 52,42 

 

I denna text beskrivs det hur Anton och Saras pappa brukade sjunga en sång för Sara när hon var 

liten. Sången handlar om en lind som står på barnen gård. Sången är förövrigt det enda som är 

exakt identiskt i det båda böckerna i detta kapitel, så den är av den anledningen således inte 

relevant i den jämförande delen och utelämnad ur analysen. 

 

I första texten i Saras årsbok är det 19 meningar. 16 av dessa 19 meningar är huvudsatser. Det 

finns 3 bisatser i texten i Saras årsbok. I texten om linden i Antons årsbok är det 25 huvudsatser 

och 4 bisatser. Det faktum att texten i Antons årsbok innehåller 9 fler huvudsatser än Saras 

årsbok tyder på ett rikare textinnehåll, ett rikare språk såsom Wikman (2004:138) belyser när han 
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beskriver skillnader på textmängd. I denna första text innehåller texten i Antons årsbok 1 bisats 

mer än texten i Saras årsbok. Detta ger Antons text en lite mer beskrivande karaktär som alltså 

bisatser ger enligt Wikman (2004:138). En av dessa bisatser ger ett förtydligande angående det 

faktum var äpplen faktiskt växer, I Saras årsbok står det ”att det aldrig växer äpplen på lindar” 

(Zetterholm 1992:6). Medan det i Antons årsbok står ”att det inte växer äpplen på annat än äppel-

trä” (Zetterholm 1992:6) Vi kan anta att eleverna känner till sådana fakta innan men det vore 

troligtvis dumt att generalisera på det sättet således borde denna information vara tillgänglig för 

samtliga läsare. Den tydlighet och beskrivande texten som Wikman (2004:138) betonar som 

läsutvecklande blir här tydligare i Antons årsbok. Kanske texten endast finns med som ren 

utfyllnadstext men ingen fakta bör tas för givet. Ytterligare en skillnad är att det i Antons årsbok 

beskrivs hur Sara som liten brukade gå och titta efter äpplen i trädet, detta står inte i Saras 

version av boken. Frågan är då om man kan se att Antons bok har ett ”rikare” språk med mer 

beskrivande bisatser. Båda texterna har nästintill samma fördjupning avseende antalet bisatser då 

det enbart är en bisats som skiljer texterna åt, dock kan detta relateras till det att en text blir mer 

levande såsom Wikman (2004:138) beskriver med betoningen på att en text blir tydligare och får 

ett mer djup genom bisatser då bisatser utvecklar en händelse i en berättelse.  

 

Skillnaden mellan antalet substantiv i texten är 8 stycken fler i Antons årsbok än i Saras årsbok. 

Denna typ av skillnad i textinnehållet belyser Wikman (2004:56) som att det genererar i en 

fattigare text i Saras årsbok innehållsmässigt med färre ord som riskerar att göra texten i Saras 

årsbok svårare när den får en mindre beskrivande karaktär och blir mindre detaljerad samt att 

tankeled kan försvinna i Saras årsbok. Vilket skulle kunna påverka OVIX- värdet med fokus på 

ensamma ord då OVIX- värdet i texten är lägre i Antons text. Antalet sammansatta substantiv är 

1 stycken i Saras årsbok och 4 stycken i Antons årsbok vilket tyder på en svårare text enligt 

(Holm 2011:30) baserat på andelen långa ord. LIX-värdet i Saras bok är något lägre 13 mot 

värdet av texten i Antons bok som är 15. Enligt dessa siffror är texten i Saras bok enklare än 

texten i Antons bok. Båda texterna har ett värde under 30 vilket gör att det hamnar under 

kategorin mycket lättlästa barnböcker (www.lix.se). Vilket gör att resultaten angående LIX- 

värdet och OVIX- värdet talar emot varandra angående vilken text som anses vara mest 

komplicerad. 

 

  

http://www.lix.se/
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7.2 Text 2 Per kommer hem (Zetterholm:40) 

Tabell 2 

Böcker Huvudsatser Bisatser Substantiv 
Sammansatta 

substantiv 
LIX OVIX 

Saras 

Årsbok 

38 2 51 8 12 51,22 

Antons 

Årsbok 

60 6 81 14 15 56,13 

 

I denna text beskrivs det hur Per kommer hem en dag efter skolan. Hans mamma och pappa är 

fortfarande på sina respektive arbeten. Han går runt och känner sig rädd hemma i lägenheten, det 

beskrivs genom att han hör konstiga ljud. Det beskrivs även genom att han tycker sig se en del 

märkliga saker i lägenheten. 

I denna text kan vi se att det är 22 fler huvudsatser i Antons text. Detta skulle då enligt Wikman 

(2004:91) kunna resultera i att texten i Saras årsbok blir mer naken och svårare att begripa då det 

är så pass stor skillnad i textmängden i de respektive texterna. Angående antalet bisatser så är det 

tre gånger så många i Antons bok. Bisatserna ger texten i Antons årsbok en mer beskrivande 

karaktär, som exempel kan anges ”om det finns någon där inne” (Zetterholm 1992:40). Denna 

typ av bisatser bekräftar Wikmans (2004:138) teori om att bisatser ger mer djup åt en text då 

meningen är av en mer beskrivande karaktär. 

 

När vi tittar närmare på antalet substantiv ser vi att andelen substantiv är 30 fler i Antons text, det 

är en stor skillnad som Wikman (2004:56) belyser med betoning att det gör texten i Antons 

årsbok mer detaljerad som i sin tur gör texten i Saras årsbok mer komplicerad då den blir naken, 

avskalad. Antalet sammansatta substantiv är sex fler i Antons årsbok som möjligtvis syns, med 
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fokus på långa ord, i LIX- värdet där Antons text anses vara 3 snäpp svårare. Som även är ett 

steg högre svårighetsmässigt än föregående text men texterna befinner sig fortfarande under 

värdet 30 såsom tidigare text. OVIX- värdet i de respektive texterna är tvärtom i kontrast till den 

första texten, här anses Saras årsbok ha den enklare texten då den texten har ett lägre OVIX- 

värde. Således är OVIX -analysen och LIX- analysen ense i avseendet angående 

svårighetsgraden av dessa två texter. 

 

7.3 Text 3 Deklarera (Zetterholm 1992:85) 

Tabell 3 

Böcker Huvudsatser Bisatser Substantiv 
Sammansatta 

substantiv 
LIX OVIX 

Saras 

Årsbok 

28 0 40 3 17 67,82 

Antons 

Årsbok 

55 5 59 10 21 64,67 

 

I de båda läseböckerna beskrivs en situation när det är dags för pappan i familjen att deklarera. I 

de båda texterna råder en förklaring av hur kämpigt pappan upplever att situationen är när han 

måste deklarera varje år. Något som är en påtaglig skillnad i texterna är att språket är hårdare i 

Antons text där det beskrivs hur Antons pappa ligger på knä och sorterar sina deklarationspapper 

och Anton vill komma in då säger pappan till Anton att sticka för att han vill vara i fred. Sådana 

känsloyttringar analyseras dock inte i denna uppsats. 
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I texten om pappans deklarerande i Saras årsbok förekommer 28 huvudsatser. I Antons årsbok 

finns det 55 huvudsatser, nästintill dubbelt så många huvudsatser mot antalet i Saras årsbok. Här 

blir det återigen stor skillnad i textmängden i de respektive texterna, det skulle således generera 

enligt Wikman (2004:91) att texten i Saras årsbok blir mer fattig och svårare Det finns 0 bisatser 

i texten i Saras bok medan det finns 5 i Antons text. Det är en stor skillnad mer än en 

fördubbling, och bisatser ger såsom belysts texter ett större djup enligt Wikman (2004:138) 

Gällande andelen substantiv i de respektive texterna så innehåller texten i Antons årsbok 19 fler 

än texten i Saras årsbok. De sammansatta substantiven är mer än tre gånger fler i texten i Antons 

årsbok då den innehåller 10 mot Saras som innehåller 3 stycken. I detta avseende skulle då denna 

text anses vara svårare då den har fler långa ord (Holm 2011:30). 

LIX- värdet är 4 steg högre i texten i Antons årsbok i kontrast till texten i Saras årsbok, dock 

befinner sig texterna fortfarande i vad som benämns som mycket lättläst litteratur skriven för 

barn (www.lix.se). OVIX- värdet pekar på att texten i Antons årsbok är lättbegripligare såtillvida 

att OVIX- värdet är lägre. Så i denna analys är OVIX- värdet inte förenligt med LIX- värdets syn 

på texterna som pekade på att Antons text var den svårare. 

 

7.4 Text 4 Påskkärringar (Zetterholm 1992:116) 

Tabell 4 

Böcker Huvudsatser Bisatser Substantiv 
Sammansatta 

substantiv 
LIX OVIX 

Saras 

Årsbok 

38 2 37 19 25 72,7 

Antons 

Årsbok 

63 8 72 31 24 69,4 

 

http://www.lix.se/
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I denna text får vi möta barnen när de agerar påskkärringar med allt vad det innebär i utklädning 

och dörrknackning med längtan efter mycket godis. 

Texten i Antons årsbok har 25 fler huvudsatser än texten i Saras årsbok, vilket betyder att det är 

en betydligt längre text och enligt Wikman (2004:138) tyder på en mer utförlig text med fokus på 

ett rikare textinnehåll. Texten i Antons årsbok har 8 bisatser medan som Saras text 2 bisatser, mer 

än hälften så få bisatser, vilket pekar på en mer beskrivande text enligt Wikman (2004:138).  

Vidare kan man se att Antons årsbok har nära dubbelt så många substantiv som då enligt 

Wikman (2004:91) skulle göra texten i Saras årsbok mer komplex och svårförståelig då 

substantiven generar mer utförlig och beskrivande text. Gunnarssons (1982:217) teori om att en 

förenkling av texten snarare pekar på att den är mer lättbegriplig för läsaren. Andelen 

sammansatta substantiv pekar på en viss skillnad mellan de två texterna 19 i Saras årsbok och 31 

i Antons årsbok. Intressant i dessa texter blir att texterna sticker ut rejält i kontrast till de övriga 

analyserade texterna angående antalet sammansatta substantiv. Detta tyder på att dessa texter 

innehåller många långa ord som bekänns som svårare i en LIX uträkning. (www.lix.se)  

Denna text är den enda av de analyserade texterna där Saras text har ett högre LIX- värde än 

Antons text i de respektive analyserade texterna i böckerna även om det enbart är med en enhet. 

Fortfarande ligger LIX- värdet under 30 som är gränsen där mycket lättlästa barnböcker befinner 

sig men av de tio analyserade texterna har dessa två näst sista texterna det högsta LIX- värdet. 

OVIX- värdena är även de högst av det totala antalet analyserade texterna. OVIX- värdet är ense 

med LIX- värdets slutsats såtillvida att Antons text har ett lägre värde och då klassificeras som 

den enklare texten. Det resultatet skulle då kunna sägas tala emot Gunnarssons (1982:85) teori 

om att förenklingen med en enklare text skulle vara lättare och samtidigt peka på att den person 

som läser texten med fokus på dennes förförståelse är av avgörande relevans i en analys av 

personens mottagande av den aktuella texten  

 

  

http://www.lix.se/
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7.5 Text 5 Hjärtat i sanden (Zetterholm 1992:162) 

Tabell 5 

Böcker Huvudsatser Bisatser Substantiv 
Sammansatta 

substantiv 
LIX OVIX 

Saras 

Årsbok 

33 2 45 2 20 59,43 

Antons 

Årsbok 

56 7 58 4 20 58,34 

 

Denna text är den absolut sista texten i de båda förekommande böckerna om man bortser från 

några låttexter som finns efter denna text. I både Antons årsbok och Saras årsbok utspelar sig 

texten på totalt fyra sidor. Ämnet som berörs i detta kapitel är förälskelse och i kapitlet befinner 

sig Sara på stranden där hon skriver ut sin kärlek i sanden genom att rita ett hjärta innehållande 

hennes och den för hennes kärlek aktuella pojkens namn. 

Antons text innehåller 23 fler huvudsatser än texten i Saras årsbok vilket gör att texten i Antons 

bok är väldigt komprimerad och i stort sett saknar styckesindelning då texten som helhet är 

betydligt längre och mer kompakt samt får plats på samma antal sidor som Saras text. Det 

resulterar i att Saras text har tydliga styckesindelningar. Texten i Saras bok blir i och med detta 

lättare rent grafiskt. Antons text innehåller 7 bisatser medan Saras text innehåller 2 bisatser, 

vilket är en skillnad som visats sig även i tidigare texter, detta menar då Wikman (2004:138) 

resulterar i att det ger texten i Antons årsbok en mer beskrivande karaktär. 

Antons text har 13 fler substantiv än texten i Saras årsbok. Detta tyder på att tätheten angående 

informationsinnehållet skiljer sig en del (Holm 2011:9). Angående sammansatta substantiv så har 

texten i Antons årsbok två mer. 

I denna text har Saras text och Antons text samma LIX- värde. LIX- värdet ligger på tjugo i båda 
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texterna. Värdet tjugo klassificeras som mycket lättläst och går under genren barnlitteratur 

(www.lix.se) 

OVIX- värdet i dessa tester skiljer sig enbart med drygt en enhet och texten i Antons årsbok är 

den som enligt denna mätning klassificeras som något enklare (www.lix.se) 

 

8 Sammanfattning 

När vi analyserar närmare angående antalet huvudsatser i de respektive texterna kan vi dra 

slutsatsen att texterna i Antons årsbok konsekvent innehåller betydligt fler huvudsatser, 9 fler i 

den första texten, 22 fler i den andra, 27 fler i den tredje, 25 fler i den fjärde och 23 fler i den 

sista av de analyserade texterna.  Sammanfattningen av det blir således att det konsekvent är så 

att texten är syntaktiskt mer komplex i Saras årsbok då texterna i denna bok innehåller kortare 

meningar och fler korta ord återkopplat till Melins (2009:108) resonemang.  

Angående bisatser i de tio undersökta texterna så innehåller fyra av fem texter i Saras årsbok 

bisatser, den första innehåller 3 bisatser och den andra texten innehåller 2 bisats, tredje innehåller 

0, den fjärde innehåller 2 och den femte innehåller 2 bisatser. I Antons årsbok är det bisatser i 

alla fem texter. Det är 4 bisatser i den första texten. I den andra är det 6 bisatser i Antons bok och 

i den tredje är det 5 bisatser i Antons bok. Fjärde texten i Antons bok innehåller 8 bisatser och 

den sista och femte texten innehåller 7 bisatser. Detta ger inte något tydligt mönster som kan 

peka på någon progression i alla fall inte i de tidigare texterna men konstateras kan dock att det 

är mer bisatser i alla Antons texter som helhet detta kan då återkopplas till Wikmans (2004:91) 

resonemang där han påpekar att fler bisatser i en text ger eleverna tillgång till ett djupare och mer 

beskrivande språk. Detta kan även styrka Reichenbergs (2010:28) diskussion om ”murbruk” i en 

text där utförligare beskrivningar och resonemang i en text stärker eleven i dennes vidare egna 

läs- och-skrivutveckling. 

 

I jämförandet av antalet substantiv i de analyserade texterna kan vi se en relativt stor skillnad i 

alla de undersökta texterna. I den första texten innehåller Anton 8 fler substantiv, i den andra 

texten är det 30 fler substantiv, den tredje texten innehåller 19 fler substantiv, Antons text i den 

http://www.lix.se/
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fjärde analyserade texten innehåller 35 fler substantiv och i den sista och femte texten kan vi se 

att Antons text innehåller 13 fler substantiv. Inte heller här kan man peka på något tydligt 

mönster i stegringen av antalet substantiv ju längre fram i böckerna vi kommer men konstateras 

kan dock att Antons texter överlag innehåller betydligt fler substantiv. Detta skulle då enligt 

Reichenberg (2000:74) betyda att texterna i Antons böcker är mer rik på information. Samt pekar 

på att hennes resonemang om att texterna i Saras årsbok förenklats genom att de innehåller färre 

substantiv (Reichenberg 2000:77). 

 I jämförandet av andelen sammansatta substantiv kan vi se att den första texten har 3 fler, den 

andra har 6 fler, i den tredje är det 7 fler, fjärde texten innehåller 12 fler sammansatta substantiv 

medan det i den femte och sista texten endast är 2 mer och sammantaget i den sista texten är det 

väldigt få sammansatta substantiv i de två böckernas analyserade texter. Det pekar inte på någon 

väldig skillnad som ger något tydligt generellt mönster för vidare analys. Konstateras kan dock 

att de texter som har fler sammansatta substantiv belyses som svårare av Holm (2011:30). 

Reichenbergs (2010:35) teori om att det är viktigt att lära sig sammansatta substantiv i ett tidigt 

skede stärks som jämlik i denna analys.  

 

Alla de tio analyserade texterna befinner sig på ett LIX-värde under 30. Ett värde under 30 

beskrivs som mycket lättlästa barnböcker (www.lix.se). Vidare kan vi se angående LIX- värdet i 

de tio analyserade texterna att det till en början sker en stegring då den första texten har en 

differens på 2 enheter, den andra en differens på 3 enheter och den tredje har en skillnad på 4 

enheter men sedan vänder det och Saras text har istället ett högre LIX-värde än Antons text, 

endast med 1 enhet men det är ändå en ombytt ordning just i detta kapitel i och med det högre 

värdet. I den sista texten har Anton och Saras text exakt samma LIX-värde som ligger på 20. 

Konstateras kan då att i de undersökta texterna betecknas Antons texter som svårare i 60 procent 

vilket inte kan ge någon generell uppfattning av hela bokens upplägg. Det kan dock ställas mot 

resultatet av OVIX-värdena. OVIX-värdena i de tio analyserade texterna pekar på ett högre värde 

hos fyra av texterna i Saras årsbok, vilket då betyder att Saras texter är svårare enligt OVIX- 

värdesanalysen, detta skulle då i sin tur bekräfta det Wikman (2004:91) påpekar om att ett 

fattigare språk i en text med färre beskrivningar av ett ord resulterar i att texten blir mer 

komplicerad för läsaren. Således skulle det styrka Melanders (1995:23ff) teori om att enbart 

LIX- värdera texterna riskerar att analysen av texterna blir för enkelt då meningslängd och 

undersökning av mängden långa ord är för tunt underlag för att undersöka en texts komplexitet.  
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En konsekvent företeelse i de fem presenterade texterna är som tidigare nämnts att det utspelar 

sig på exakt samma antal sidor i förhållande till varandra. Det som blir tydligt här är typografin 

det vill säga själva utformningen på texterna. I Saras kapitel blir det stora mellanrum mellan 

styckena medan texten i Antons kapitel istället bygger på styckesindragningar vid brytningarna 

av texten som tidigare beskrivits. Dock kan man inte se någon röd tråd i stegringen av 

svårighetsgraden från den första analyserade texten till den sista analyserade texten i 

undersökningen, den sker precis som i Holms (2011:42) undersökning inte från text till text, 

stegvis. Även om ingen röd tråd av stegringen sker så är den avslutande texten i både Anton och 

Saras årsbok den text som har det högsta LIX-värdet. 

Holm (2011:9) betonar vikten av att eleverna finner texterna intressanta för att främja deras 

läsutveckling. Fokus ligger då inte på hur komplicerad texten är. Denna undersökning kan inte ge 

något resultat i den aspekten men dock kan Sandqvists (1995:150ff) resonemang om att allt för 

långa stycken i en text tappar sin mening och även dess läsares intresse vara intressant att 

fundera vidare över.  

Wikmans (2004:91) diskussion om att det ställs större krav på läsaren som har den ”enklare” 

texten förefaller intressant när man ser på textinnehållet i de tio texterna. Här blir det då 

intressant att fundera över Lundmarks (2006:3) resonemang om lärarnas kompetens gällande val 

av läromedel. Lundmark anser att många saknar adekvat utbildning för att till fullo behärska att 

välja adekvat material till eleverna. Således kan det ge upphov till en tankeställare om eleverna 

tilldelas enbart två varianter av en läsebok vid användandet av dessa läseböcker. Läraren behöver 

då ha god kännedom om de enskilda elevernas kompetens för att kunna tilldela dem en lagom 

utmanande läsebok. Detta betonar Gunnarssons (1982:116) i sitt resonemang angående att vem 

som är ”sändaren och mottagaren” behöver stå klart från början så att eleverna tilldelas lämpliga 

texter.  

Vidare tyder Gunnarssons (1982:217) undersökning av textkomplexitet på att förenklingar av 

lagtexter ökar förståelsen hos tolkaren av texten. Hon beskriver att lagtexter är komplicerade i 

sitt utformande som orginaltext. Det visar på att stadieindelade text kan vara lämplig i 

omskrivningar av lagtexter men om detsamma gäller för stadieindelade läromedel går inte att 

besvara.  
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9 Slutsats 

Att djupare analysera en text och dess komplexitet för att öka förståelsehorisonten hos läraren 

blir tänkvärt och nödvändigt innan man som lärare tar sig an ett undervisningsmaterial. Som 

helhet hamnar samtliga tio texter under vad som betecknas som mycket lättläst barnlitteratur 

(www.lix.se). Som slutsats kan man sammanfatta det som att de elever som tilldelas den mer 

komplexa boken Antons årsbok vad gäller textmängden ges fler ord i sina vokabulärer genom 

mer målande beskrivningar dock kvarstår den tidigare diskussionen om Saras bok är mer 

komplicerad då den har ett fattigare språk och således inte ger läsaren möjlighet att förstå texten 

på flera sätt som Antons bok med mer innehållsrika beskrivningar och fler ord gör. 

Att LIX- värdena och OVIX- värdena talar emot varandra gör att man kan ifrågasätta om de 

elever som anses som svagare i läsning verkligen tilldelas den bok som hjälper dem att bli 

starkare läsare om vi fokuserar på resultatet av OVIX- värdena. OVIX- värdenas resultat kan då 

bekräftas av Wikman (2004:91) när han belyser att fler ord krävs för att göra en text mer 

begriplig för läsaren, då just fler ord ger fler dimensioner till ett specifikt fenomen. 

Konsekvent förekommande i de tio texterna är att sammansatta ord är särskrivna med 

bindestreck. Här kan man tänka sig att man vill visa på betoningen i orden men det ger ändå 

barnen en felaktig bild av det svenska språkets uppbyggnad. Debatten om särskrivningar är 

aktuell och roten till detta blir en tankeställare i sammanhanget. 

Förslaget om ett program som används i datorer som testar elevers förmågor med avsikt att 

individanpassa läsningen för den enskilde eleven kanske är den vinnande framtidsmodellen 

(Lundberg och Reichenberg 2009:47) så att varje elev får ta del av den text som är bäst lämpad 

för just den eleven både svårighetsmässigt och för att bevara deras intresse för läsning. 

Det viktigaste i läsutvecklingen blir en sluttanke med fokus på en helhetsbild angående läsningen 

som elever har rätt att lära sig i skolans regi. Här hamnar fokusen på det som Reichenberg 

(2010:37) belyser om att det är av största vikt att det finns beskrivningar som förklarar 

betydelsen av både komplicerade ord och ord som inte är vanligt förekommande, och inte ter sig 

självklara i textsammanhanget så att språket hos den enskilde eleven konstant utvecklas och 

texterna blir begripliga för eleverna. Detta belyste även Gunnarsson (1982:217) när hon menade 

att “vanliga” medborgare bäst tog till sig budskapet i lagtexter när dessa var omskrivna på ett sätt 

http://www.lix.se/
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som skapade begripligare text hos läsaren. Vidare menar Gunnarsson (1982:253) att de 

testpersoner som hade högre utbildning generellt hade ett bättre testresultat i läsförståelse.
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Bilagor 

Substantiv understrukna  

Sammansatta substantiv genomstrukna  

Huvudsatser rödmarkerade  

Bisatser gråmarkerade 

Text 1 i Sara och Anton (Under linden s6)  

 

Saras bok: 

”I ett hus på en kulle bor Anton och Sara. 

Huset är blått som himlen.  

Mamma och pappa och Julle bor också där. 

Julle är hund, boxer-hund. 

Julle har platt nos och snälla ögon. 

 

Framför huset står ett stort träd. 

Det är en lind. 

När Sara var liten brukade hennes pappa 

sjunga: 

Det står en lind på min faders gård 

Som bär så underliga blommor.  

Det växer äpplen där-uppå  

Som är både röda och gröna. 

 

Nu vet Sara att det aldrig växer äpplen på 

Antons bok: 

I ett hus på en kulle bor Anton och Sara. 

Huset är blått som himlen. 

och framför huset står ett stort träd.  

Det står Spång på brev-lådan. 

I huset bor också herr och fru Spång,  

barnens pappa och mamma . 

  Julle bor där också. Han är hund.  

Han har platt nos och stora snälla ögon.  

Det har boxer-hundar. 

-Julle är ful-snygg. säger Anton  

  Trädet framför huset är mycket 

gammalt. 

Det är en lind. 

När Sara var liten brukade hennes pappa 

sjunga: 

Det står en lind på min faders gård  



 

 

lindar. 

Sara är stor nu.  Hon är åtta år. 

 

I dag sitter Sara i gräset under linden. 

Bin och humlor surrar.  

Löven viskar i träd-kronan.  

 

Sara somnar.  

Hon drömmer om trädet  

och om vinden som blåser.  

 

Substantiv understrukna: 33 

Sammansatta substantiv genomstrukna: 1 

 Huvudsatser rödmarkerade: 16 

Bisatser gråmarkerade: 3 

 

 

 

 

 

 

som bär så underliga blommor.  

Det växer äpplen där-uppå  

som är både röda och gröna. 

Sara brukade gå och titta  

om det inte växte några äpplen på linden,  

men det gjorde det aldrig. 

Nu vet hon att det inte växer äpplen på 

annat än äppel-trä . 

Sara är stor nu, åtta år.  

  Sara har inget att göra. 

Hon sätter sig under linden.  

Hon har ett ställe där.  

En håla i gräset, där hon nästan inte 

syns.  

Där brukar Sara ofta sitta . 

  Löven rör sig sakta i träd-kronan  

Humlor och bin surrar i gräset. 

Sara blir sömnig.  

Hon somnar under trädet…” 

 

Substantiv understrukna: 41 

Sammansatta substantiv genomstrukna: 4 

 Huvudsatser rödmarkerade: 25 

Bisatser gråmarkerade: 4 

 



 

 

 

 

Text 2 I Sara och Anton (Per kommer hem s40) 

Saras bok: 

Här är Per. 

Han går hem från skolan. 

Det snöar. 

Snart är det advent. 

Per åker hiss. 

Han bor på våning sju. 

Per öppnar dörren till lägenheten. 

Ingen är hemma.  

 

Klockan sex ska pappa komma hem. 

Det är mörkt i hallen. 

Tänk om det står någon där? 

Pers hjärta bultar. 

Han tänder ljuset. Hallen är tom.  

 

Per går ut i köket. Ute är det mörkt nu. 

Är det någon i städ-skåpet? 

Per öppnar skåp-dörren. Brak! 

Damm-sugaren ramlar ut. 

Vad rädd Per blev! 

Antons bok:  

Här är Per. Han är på väg hem från 

skolan. Det  

snöar. Snart är det advent. 

  Per åker hiss. Han bor på sjunde 

våningen. 

Han ser sig i spegeln. Om halsen har 

han en 

nyckel. 

  Nu står han utanför dörren till 

lägenheten. 

Ingen är hemma. Pers mamma och 

pappa kom- 

mer hem klockan sex. Till dess får Per 

vara en- 

sam. Ibland är han rädd. 

  Per öppnar dörren med sin nyckel och 

går in. 

Det är mörkt i hallen. Tänk om det 

finns någon  

där inne? En tjuv eller ett monster? 

Pers hjärta 

bultar. Han tänder ljuset. Hallen är 

tom. Ingen  

står gömd bakom rockarna och 

kapporna. Per 

  



 

 

Per smyger in i säng-kammaren. 

Det står någon där! 

Nej, det är bara pappas morgon-rock. 

Per går in i sitt rum. 

Tänk om det ligger någon under sängen? 

Vågar Per titta efter? 

Där ligger bara damm och Pers leksaks-

lejon Leo. 

Per äter mellan-mål i köket, O´boy och 

smörgås. 

Lejonet Leo sitter på bordet. 

-Modig som ett lejon ska jag vara, tänker 

Per.  

 

Plötsligt öppnar någon ytter-dörren. 

-Vem är det? ropar Per. 

-En främling svarar en dov röst. 

Men det är bara pappa som skojar! 

Pappa kommer ut i köket. 

-Vad mörkt här är, säger pappa.  

Är du inte rädd? 

-Nej, svarar Per, modig som ett lejon.  

 

Substantiv understrukna: 51  

Sammansatta substantiv genomstrukna: 8 

 Huvudsatser rödmarkerade: 38  

lämnar ytter-dörren öppen så han kan 

springa 

sin väg, om det är någon där inne. 

  Per smyger in i vardags-rummet. Allt 

ser ut 

som vanligt. Ute börjar det mörkna. 

  Så går han in i mammas och pappas 

sov-rum. 

Hjälp! Det står någon borta vid 

garderobs-dör- 

ren! Nej, det är bara pappas morgon-

rock som 

hänger där. 

  Ute i köket står frukost-disken kvar på 

bordet. 

En tallrik och en kopp. Har någon gömt 

sig i  

städ-skåpet? Han öppnar skåp-dörren. 

Brak! 

Damm-sugaren ramlar ut. Vad rädd 

Per blev! 

  Nu går Per in i sitt rum. Tänk om det 

ligger  

någon under sängen! Vågar han titta 

efter? För- 

siktigt kikar han under sängen. 

  Där är bara damm-tussar och 

  Leo, det gamla leksaks-lejonet, 

  som ligger gömt. 

 



 

 

Bisatser gråmarkerade: 2 

 

 

 

 

 

  Per stänger ytter-dörren och låser den. 

Han 

ser på klockan. Den är fyra. Det är två 

timmar 

 tills mamma och pappa kommer hem. 

  Per sitter i köket och äter mellan-mål. 

O´boy 

och smörgås med prickig korv. 

Leksaks-lejonet 

Leo har han satt på bordet. 

  Modig som ett lejon ska jag vara, 

tänker Per. 

  Plötsligt hör han att någon öppnar 

ytter-dör- 

ren. Per blir rädd, men så tänker han 

på lejonet 

Leo. 

-Vem är det? Ropar Per. 

-En främling, svarar en dov röst. 

-Pappa! ropar Per. Han känner igen 

pappas 

röst, fast pappa försöker skoja. 

Kommer du re- 

dan hem? 

-Jag kom iväg tidigare från jobbet, 

säger pap- 

pa. Han står i köket. Hur har du haft 

det? Har 

det varit ensamt? 

-Nej, inte alls, säger Per. 



 

 

-Vad mörkt här är, säger pappa, är du 

inte 

rädd? 

-Nej då, svarar Per, modig som ett 

lejon. 

Substantiv understrukna: 81 

Sammansatta substantiv genomstrukna: 14 

 Huvudsatser rödmarkerade: 60 

Bisatser gråmarkerade: 6 

 

 

 

Text 3 I Sara och Anton (Deklarera s85) 

Saras bok: 

I dag var pappa på dåligt humör.  

-Jag måste deklarera, sa han.  

-Vad är det? Frågade Anton. 

 

-Räkna ut skatten, svarade pappa.  

 

Det var en härlig vinter-söndag  

men pappa gick in i sitt rum,  

-Stör mig inte nu! Sa han.  

 

Antons bok: 

Varje år i februari var det samma sak. 

Pappa var 

på dåligt humör. Han gick omkring och 

muttra- 

de för sig själv och kliade sig i huvudet. 

-Den här deklarationen gör mig galen, 

sa 

han. 

 

-Vad är det för något? Frågade Anton. 

-Räkna ut skatten, mumlade pappa. 

Februari- 

solen sken. Det var en härlig vinter-



 

 

Hela dagen satt pappa där inne.  

Anton smyg-tittade genom dörren.  

Det var pappers-högar över hela golvet.  

Pappa låg på knä och sorterade papper.  

 

Det blev kväll.  

-Stör inte pappa! Viskade mamma.  

Sara stod vid pappas dörr.  

Hon hörde pappa öppna fönstret.  

-Jobbigt, jobbigt, mumlade pappa där inne.  

 

Sara ville krama pappa.  Hon öppnade 

dörren.  

Vinden blåste rakt igenom rummet.  

Alla papper flög iväg.  

Det blev en enda röra!  

-NEJ, NEJ, NEJ, skrek pappa.  

-Lilla pappa, sa Sara. Jag ska hjälpa dig.  

Pappa satte sig.  

-Ska man gråta eller skratta? Sa han. 

 

Pappa kastade några papper upp i luften. 

-Titta det snöar, sa pappa 

och så kramade han sin Sara. 

 

söndag, men  

pappa gick in i arbets-rummet och 

smällde igen    

dörren efter sig. 

-Gud nåde den som stör mig, sa han, 

innan han försvann. 

 

  Sara och mamma var ute och åkte 

skridskor. 

Pappa deklarerade. Hela efter-

middagen mum- 

lade och prasslade det in-ifrån arbets-

rummet. 

Anton smyg-tittade genom dörren. 

Vilken syn! 

Det var pappers-högar över hela golvet, 

små 

buntar av pappers-lappar i långa rader 

överallt. 

Pappa låg på knä och sorterade dem. 

-Stick, sa han till Anton. Jag vill vara i 

fred. 

 

Det blev kväll, vinden ven runt huset. 

Barnen 

smög omkring i huset. 

-Schh, stör inte pappa! Viskade 

mamma. Sara 

stod vid pappas dörr och lyssnade. Hon 

längta- 



 

 

Substantiv understrukna: 40 

Sammansatta substantiv genomstrukna: 3 

 Huvudsatser rödmarkerade: 28 

Bisatser gråmarkerade: 0 

 

 

 

de efter pappa. Hon hörde honom 

mumla där- 

inne: 

-Håhåjaja och varmt är det också. Han 

öpp- 

nade fönstret.  

  Stackars lilla pappa! Sara kände att 

hon måste 

 krama honom nu. Hon öppnade 

dörren, pappa 

skrek till. Vinden blåste rakt igenom 

rummet.  

Vilken syn! Hela rummet blev fullt av 

fladdrande 

papper, pappers-lappar, som flög 

genom luften 

ut genom fönstret, ut i den svarta 

natten.  

-NEJ, NEJ, NEJ, skrek pappa och 

viftade med 

armarna. Sara rusade fram och 

kramade honom. 

-Lilla pappa, sa hon. Var inte ledsen jag 

kan 

hjälpa dig!  

  Pappa blundade och satte sig. Så 

stängde han 

fönstret. 

-Ska man gråta eller skratta? Sa han. 

Så tog 

han en bunt papper och hällde över sig 



 

 

och Sara. 

-Titta det snöar, sa han 

och så kramade han sin Sara.  

 

Substantiv understrukna: 59 

Sammansatta substantiv genomstrukna: 10 

 Huvudsatser rödmarkerade: 55  

Bisatser gråmarkerade: 5 

 

 

 

Text 4 I Sara och Anton (Påskkärringar s116) 

Saras bok: 

Här kommer en påsk-kärring. 

Hon har huckle på huvudet. 

I handen har hon en gammal kaffe-panna. 

 

-Har du påsk-korten? Säger hon. 

Hon låter som Sara. 

-Ja, nu går vi, säger en annan påsk-kärring. 

Hon låter som Ulrika. 

-Vänta på mig! Säger en tredje påsk-

kärring. 

Hon är lång och har blå näsa och städ-rock. 

Antons bok: 

En påsk-kärring ringer på hos Spång. 

Hon är 

liten och hon har huckle på huvudet 

och röd 

näsa. I handen har hon en gammal 

kaffe-panna. 

Dörren öppnas. Av en annan påsk-

kärring! 

-Är du färdig? säger den första påsk-

kärring- 

en. Hon låter som Ulrika. 

-Ja, jag har alla påsk-korten med mig, 

säger 

Den andra påsk-kärringen, hon låter 



 

 

Hon låter precis som Anton. 

 

De ringer på hemma hos Larssons. 

De lämnar påsk-kort och får lite godis. 

-Ni är de åttonde påsk-kärringarna i dag, 

säger fru Larsson. 

 

Överallt ser de påsk-kärringar. 

Hela gatan är full av dem. 

 

Herr Sjöö på Brunns-vägen var sur. 

-Jag vill inte veta av något tiggande, 

sa han och smällde igen dörren. 

Anton ringde på igen. 

  -Jag är den nya städ-hjälpen, sa han. 

  Det ser smutsigt ut där inne. 

Herr Sjöö blev så arg, 

Så Anton fick springa därifrån. 

 

I många hus var godiset slut. 

-Tyvärr, här har varit så många kärringar, 

sa folk. 

 

När påsk-kärringarna kom hem, var de 

trötta. 

som Sara. 

-Vi börjar väl med att gå damm-vägen, 

säger Ulrika-kärringen. 

-Det är ju mitt område, hörs en gnällig 

röst. 

En lång och mycket ful påsk-kärring 

kommer ut 

genom dörren. Hon har blå näsa och en 

rutig 

städ-rock. Hennes röst låter precis som 

Anton’s. 

  Nu kommer det fyra påsk-kärringar 

till på 

trädgårds-gången! 

-Vi ska inte ha något här, säger påsk-

kärring- 

en Anton. 

-Vill ni ha lite karameller? Säger Sara 

och  

Anton’s mamma. Hon står på trappan 

och skrat- 

tar.  

-Det är hemskt att se, hur hon ger bort 

vårt 

godis, säger Anton kärringen. 

-Tyst Anton, säger mamma. 

 

 När påsk-kärringarna Sara och Ulrika 

kommer 

fram till Larssons hus, möter de två 



 

 

De hade delat ut alla påsk-korten. 

I Saras kaffe-panna låg det kolor, 

punsch-knappar, karameller, marsipan-

kycklingar 

och en-kronor. 

Men Anton fick inte bort färgen från näsan. 

Den var blå flera dagar efteråt. 

 

Vid påsken var häxor särskilt mycket i 

farten, 

trodde man. 

På skär-torsdags-natten red de iväg 

på sina kvastar. 

De smorde kvastarna med troll-smörja. 

Sen satte de sig baklänges och 

flög i väg till Blåkulla. 

 

Substantiv understrukna: 37  

Sammansatta substantiv genomstrukna: 19 

 Huvudsatser rödmarkerade: 38 

Bisatser gråmarkerade: 2 

 

 

 

 

påsk-kär- 

ringar vid grinden. Sara ringer på. 

Herr Larsson 

öppnar. 

-Välkomna, ni är det åttonde besöket 

idag. 

  Hela vägen var full av påsk-kärringar. 

Herr 

Sjöö på brunns-vägen var en riktigt sur 

en. När  

Anton ringde på hans dörr, öppnade 

han och skrek: 

-Jag vill inte veta av det här förbaskade 

tig- 

gandet. 

  Han smällde igen dörren. Anton 

ringde på 

igen. Herr Sjöö öppnade, ännu argare. 

-Jag är den nya städ-hjälpen, sa Anton 

med 

pipig röst. Det ser smutsigt ut där inne. 

  Herr Sjöö blev så ursinnig att han inte 

fick 

fram ett ord. Anton fick springa 

därifrån. Han 

höll på att snubbla på städ-rocken.  

  I många hus, där barnen lämnade 

påsk-kort, 

var godiset slut. 

-Tyvärr, här har redan varit så många 



 

 

 påsk- 

kärringar, sa folk. 

  När påsk-kärringarna kom hem till 

Spångs hus 

igen, var de trötta och svettiga. Det var 

varmt  

ute. Nästan all snön var borta. I Ulrikas 

kaffe- 

panna låg det kolor, socker-ägg, 

punsch- 

knappar, karameller, marsipan-

kycklingar, 

choklad-bitar och en-kronor. 

  Men Anton fick inte bort den blåa 

färgen från 

näsan. Han hade målat sig med tusch-

penna och 

det satt som berg. Hans näsa var lite blå 

flera 

dagar efteråt. 

 

Förr i världen trodde man på troll och 

häxor. 

Vid påsken var häxorna särskilt i farten. 

På 

skärtorsdags-natten red de i väg på sina 

kvastar. De smorde kvastarna med troll- 

smörja. Sen satte de sig baklänges och 

flög i  

väg genom skorstenen till Blåkulla. Där 



 

 

var det 

fest för påsk-kärringarna hela natten och 

djävulen själv var värd för den festen.     

 

Substantiv understrukna: 72  

Sammansatta substantiv genomstrukna: 31 

 Huvudsatser rödmarkerade: 63 

Bisatser gråmarkerade: 8 

 

 

 

Text 5 i Sara och Anton (Hjärtat i sanden s162) 

Saras bok: 

Tomas var så snygg, tyckte Sara. 

Anton brukade reta henne. 

-Du är kär i Tomas, skrattade Anton. 

Sara blev röd i ansiktet.  

-Det är jag inte, skrek Sara”  

 

Det var en solig sommar-morgon, 

Sara gick på stranden. 

Vågorna spolade över hennes fötter. 

Sara ritade ett hjärta i den våta sanden. 

Antons bok: 

När Tomas gick förbi  

blev Sara alldeles röd i ansiktet. 

Tomas var så snygg. 

Solen sken i hans ljusa hår 

och hans blå ögon lyste. 

-Du är kär i Tomas, skrattade Anton. 

Det ska jag säga till honom. 

-Det gör du inte! Skrek Sara 

Sara brukade gå längs stranden i 

vatten-brynet. 

När en våg kom, hoppade hon undan. 



 

 

TOMAS + SARA skrev hon. SANT. 

Det såg fint ut. 

 

Sara gick vidare. 

Så vände hon sig om. 

Där kom ju killarna: 

Anton, Björn och Tomas! 

Tänk om de såg hjärtat i sanden! 

Vad de skulle skratta åt henne! 

Sara började springa tillbaka. 

För att sudda ut hjärtat.   

Hon skulle aldrig hinna. 

Å, pojkarna skulle reta henne 

i tusen år. 

 

Sara ville gömma sig, men var? 

Nu pekade Anton på sanden… 

Då kom det en stor våg, en jätte-våg. 

Vågen spolade upp på stranden. 

Den suddade bort Saras hjärta. 

Sanden låg slät igen. 

 

Pojkarna hade inte sett något. 

-Hej Sara, sa Tomas. 

Sara skrattade. Tomas såg så rolig ut. 

Ibland hann hon, ibland inte. 

Vågorna sköljde bort hennes fot-spår 

i sanden bakom henne. 

Solen riktigt brände idag. 

 

Det var ännu tidigt på dagen 

och inte mycket folk på stranden. 

Sara ritade ett stort hjärta med en pil 

i den fuktiga sanden: 

Tomas + Sara skrev hon. SANT. 

Det såg fint ut. 

Hon fortsatte att gå. 

När vågorna slog upp på benen 

och tårna sjönk ner i sanden. Kändes 

det härligt. 

 

Sara vände sig om. 

Där kom ju killarna! 

Anton och björn och Tomas. 

De vinkade åt henne. 

Hjärtat i sanden! 

De skulle få syn på det och förstå 

att hon hade ritat det. 

Hur kunde hon vara så dum, 

att hon inte suddade bort det! 



 

 

Hans näsa var röd. Håret stod rakt upp. 

-Vad skrattar du åt? Frågade Björn. 

-Ingenting,, skrattade Sara 

 

Substantiv understrukna: 45 

Sammansatta substantiv genomstrukna: 2  

 Huvudsatser rödmarkerade: 33 

Bisatser gråmarkerade: 2 

 

 

 

Vad hon skulle få skämmas! 

Hon skulle aldrig mer kunna visa sig 

för Tomas! 

Sara började springa tillbaka 

för att sudda ut hjärtat. 

Men hon skulle aldrig hinna, 

killarna skulle komma före henne. 

Hennes eget hjärta bultade. 

Hon tvär-stannade. 

Skulle hon springa och gömma sig? 

Men var i så fall? 

 

Nu var killarna nästan framme. 

Nu skulle de få syn på hjärtat. 

Anton pekade. 

Han skulle säkert reta henne i tusen år! 

Då kom en våg, en stor våg, 

större än de andra. 

Den skummade och fräste, 

den rullade långt upp över sanden. 

Den spolade över Saras hjärta och  

suddade bort det. 

-Hej Sara, sa Anton. 

De hade inte sett någonting. 

Sanden låg slät som förut. 



 

 

Sara såg på Tomas. 

Det ljusa håret stod rakt upp som en 

borste. 

Hans näsa hade blivit eld-röd i solen 

Han såg otroligt rolig ut. 

Hon började skratta. 

-Vad skrattar du åt? Frågade Björn. 

-Ingenting särskilt, skrattade Sara. 

 

Substantiv understrukna: 58 

Sammansatta substantiv genomstrukna: 4  

 Huvudsatser rödmarkerade: 56 

Bisatser gråmarkerade: 7 
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