
Allt du behöver veta om 
lättläst och lättlästa böcker
Erik Rågvik



Varför lättläst?

1968, Skolöverstyrelsen



• Åldersadekvat 

• Tillgänglighet

• Överkomlighet

• Läslust

Fyra orsaker till lättläst



Vem läser lättläst?

• Alla som av olika orsaker behöver en lättläst text



Vad är lättläst?



Ur Sjöbergs affär. Del 2, Bråk i bilen



Innehåll 

• Intresse och förkunskaper.

• Röd tråd och berättar-röst

• Få personer och rak handling

Språk
• Vanliga ord

• Undvik bildspråk

• Var konkret

• Aktiv form

• Rak ordföljd, få bisatser

Bengt berättar mer hur det går till!



Vi skriver ofta lättlästa texter

med ojämn högermarginal.

Vi bryter raderna efter punkt och komma.

Mellan stycken har vi blankrad.

Det hjälper våra läsare

att få rytm i läsningen

och ger dem en chans att vila.

Form



Det går bra för lättläst:

Ungdom 
1. Nästan som Zlatan av Johanna Nilsson. Nypon förlag 

2. Jag kallas Jon av Malorie Blackman och Vladimir Stankovic. Översättare Helena Olsson. Argasso

3. En farlig vän av Ritta Jacobsson. LL-förlaget 

4. Den blomstertid nu kommer av Marie-‐Chantal Long. Opal 

6. Fightern (Kickboxaren 2) av Maria Björn och Niklas Krog. LL-förlaget 

10. Snöstormen av Sofia Nordin. LL-förlaget 

Serier 
1. Amulett: Flykten från Lucien av Kazu Kibuishi. Hegas  



Fakta

Det mesta finns lättläst
- och del kan man titta på direkt



Riktigt
lätta 
berättelser



Korta 
berättelser



Unga läsare



Återberättade



Lättlästa böcker finns på andra språk:



Lättlästa böcker finns som:

• Tryckt bok

• Ljudbok (ibland)

• E-bok (ibland)

• Talbok (ibland)



Frågor på det ;-)

erik.ragvik@mtm.se

mailto:erik.ragvik@mtm.se


”Det är ingen lätt uppgift att 

förklara Albert Einsteins teorier. 

Det är en ännu svårare uppgift att 

förklara dem lätt och lättläst. Men 

Bengt Fredrikson klarar det hela 

med pedagogisk finess och 

avväpnande humor. ”



Patrik Hadenius 

Språkkrönika: En lättläst text behöver inte vara mindre komplex

DN: Publicerad 2016-09-24 

Bokmässe-seminarie

Att arbeta med lättläst i klassrummet

Sara Lövestam och Annelie Drewsen,


