
Inledning
Terminen lider mot sitt slut och kanske också lusten att inhämta mer kunskap.
Sommarlovet hägrar vilket förhoppningsvis för de flesta eleverna innebär en tid av mer kravlös 
tillvaro. Nu är det alltså dags att varva ner!

Centrum för lättläst föreslår att elever, som tycker att det är tungt att läsa, under terminens sista 
veckor får ägna sig åt läsning av lättsamma och lättlästa böcker. Inga krav på recensioner eller 
annat efterarbete, endast en betygskala för att ge omdöme om boken.

Att öva läsning är aldrig fel! Ju mer man läser desto bättre läsare blir man och kanske kan även 
lässvaga elever upptäcka under vägen att tillsammans med intressanta och spännande böcker har 
man inte tråkigt, även om man är ensam.

Nedan finns en lista med lättlästa böcker från LL-förlaget. Vi har valt böcker som är lättsamma, 
roliga, spännande och intressanta.

Förberedelser för läraren:
Använd listan nedan och undersök vilka av titlarna som finns tillgängliga på skolbiblioteket/bib-
lioteket och vilka som kan passa dina elever.
Mer information om dessa böcker och andra lättlästa böcker finns på vår hemsida:  
www.lattlast.se/katalog
Här kan du också beställa!

Gör ett bedömningunderlag för boken/böckerna eleverna läser. Använd betygen IG-G-VG-MVG. 
Verkar bekant eller hur!

Syfte
Att få uppleva läslust genom lättlästa böcker

Lättläst och lättsamt!
ett material från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

Ämne: Svenska/svenska som andraspråk
År: 6-9, gym
Lektionstyp: Fri läsning



Genomförande
•  Lektion 1: Låt eleverna välja fritt bland titlarna som du har plockat fram.
Presentera bedömningsunderlaget. Fri läsning. 

•  Lektion 2-?: Fri läsning
Sista lektionen: Hur ser betygen ut för de lästa böckerna. Vilka går att rekommendera till kompi-
sar? Ge fler tips om sommarläsning.

Arbeta vidare:
Har du samma klass till hösten? Inled gärna terminen  för de lässvaga eleverna med en ny period 
av fri läsning av lättlästa böcker. Kanske har de inte läst så mycket under sommaren och redska-
pet för att inhämta ny kunskap, LÄSNING, behöver tränas upp.
I september kommer ytterligare 15 nya lättlästa böcker från LL-förlaget.
Titta in på vår hemsida då och hämta ny inspiration!

Trevlig sommar!

Förslag på böcker
Roligt
Skatten i berget
Den öppna gylfen
En naken karl
En påse pengar
Svarta bruden
Kärlek på lasarett

Romantiskt
Kärlekshunden
Drömmen om Diana
Kafé Löftet
Saltön
Dubbelspel i Barcelona
Drömprinsen
Våga älska
Tangokungen
Äntligen två
Kärlek och svek

Spännande
Fotografens död
Mannen på stranden

Ormblomman
Arsenik och gamla synder
Slag i saken
Störst av allt är döden
Dödliga misstag
Döms för mord
Döden på isen
Samtal med döden
Bankrånet
Den mörka ängeln
Mannen på taket
Vintermord
Isprinsessan

Intressant
Cirkusliv
Bättre och bättre dag för dag
Hårdrock
Ansats till övertramp
Avspark till övertid
Fotbollshjältar
Vikingarnas värld
Bilar, bilar
Tappa hakan
Arg som ett bi


