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Abstract 
All pupils have an individual reading development and need different forms of support. 

The aim of this study is to investigate teachers’ experiences of and ideas about the use 

of easy-reading books when teaching children to read. Data collection was done through 

four interviews with active teachers representing three schools in a municipality in 

southern Sweden. The interviewed teachers’ experiences turned out to agree with 

previous findings: the teachers were favourably disposed towards easy-reading books 

and considered them important for learning to read. The teachers also thought that it is 

essential to aim the teaching at the pupils’ own level so that they will develop in their 

acquisition of literacy. With the help of easy-reading books, pupils who find it hard to 

learn to read can also be given a chance to develop. 
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1 Inledning 
Behovet av böcker och texter som är lättlästa är stort och är avgörande för att individer 

med lässvårigheter ska kunna fungera i dagens samhälle (Lundberg & Reichenberg, 

2008). De senaste åren har produktionen av lättlästa böcker ökat, men trots detta saknas 

fortfarande forskning om vilken nytta de gör, och vilken funktion de fyller. 

Myndigheten för tillgängliga medier arbetar bland annat med att ge ut lättlästa böcker 

genom sitt egna förlag, LL-förlaget, och myndigheten ”har regeringens uppdrag att 

arbeta för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade 

läsare” (Myndigheten för tillgängliga medier 2015b). De första lättlästa böckerna gavs 

ut 1968 som ett experiment på uppdrag av Skolöverstyrelsen och sedan dess har 

produktionen fortsatt (2015b).  

Under 2013 gjordes den så kallade lättlästutredningen (SOU 2013:58) på uppdrag 

av regeringen för att se över statens insatser gällande lättlästa texter. Utredningen gjorde 

följande rekommendation: ”Det offentliga stödet bör främst inriktas på ett nationellt 

kunskaps- centrum och nyhetsinformation, samhällsinformation och litteratur för de 

primära målgrupperna” (SOU 2013:58). Denna utredning fungerar som underlag för 

reformer inom lättläst litteratur och förde med sig ett nytt samhälleligt fokus på lättlästa 

böcker. I och med den ökade produktionen av lättlästa texter och det statliga stödet 

framhålls det i läsutredningen att lättläst är ett viktigt område att utveckla vidare. 

Enligt Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) har 

skolan i uppdrag att främja elevers lärande genom att stimulera dem till att tillägna sig 

kunskaper. Undervisningen i svenskämnet ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper 

i svenska språket, och genom lärandet ska de förberedas på att leva och verka i 

samhället. Vidare betonas bland annat läsningens roll för kommunikation med andra 

och tilltron till den egna språkliga förmågan (2011). För att lyckas med läsningen 

behöver elever böcker på rätt nivå och det kan för vissa elever innebära så kallade 

lättlästa böcker. 

Birgitta Ahlén skriver i boken Läslust & lättläst (2003) att det finns ett behov av 

lättlästa böcker i skolorna för elever som ska börja lära sig läsa samt för elever med 

svenska som andraspråk. En text lättläst kan beskrivas på följande sätt: ”En lättläst text 

har ofta kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. Innehållet 

beskrivs ofta konkret och följer en logisk tanke” (Myndigheten för tillgängliga medier 

2015a). De lättlästa böckerna är alltså förenklade på flera olika sätt och finns ute i 
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skolverksamheten för att underlätta och stimulera elevers läsinlärning. Men de lättlästa 

böckerna är inte en lösning i sig, utan lärarnas undervisning och medvetenhet om 

elevernas språkutveckling är en förutsättning för att alla barn ska lära sig att läsa. Jag 

vill med denna studie undersöka vilka föreställningar lärare har om användningen av 

lättlästa böcker, vars syfte är att främja läsinlärning. 

 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar lärare har om sin 

användning av lättlästa böcker i den pedagogiska verksamheten, och hur de strukturerar 

stödstrukturer för svaga läsare. De frågeställningar som studien utgår ifrån är följande: 

• Vilka stödstrukturer bygger lärarna i sin pedagogiska praktik när de använder 

lättlästa böcker? 

• Hur upplever lärarna att läsinlärningen påverkas vid användandet av lättlästa 

böcker? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel innehåller tidigare forskning om lättlästa böcker. Kapitlet inleds med 

definitioner av lättlästa böcker, och därefter presenteras olika målgrupper för lättläst 

samt teorier om läsinlärning. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska perspektiv.  

 Definition av lättläst 

Ahlén (2003) skriver att det är svårt att definiera vad ”lättläst” är på grund av olikheten i 

individers erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. De lättlästa böckerna ska vara 

utformande på så vis att de är lätta att ta till sig, eftersom individer som upplever 

svårigheter i sitt läsande behöver enklare böcker för att kunna skapa sig en förståelse för 

sammanhanget samtidigt som de utvecklar sina läsfärdigheter (2003). Ahlén (2012) 

anger några av de faktorer som gör böcker lättlästa, bland annat att de har en tydlig stil 

och ett enkelt typsnitt. De innehåller ofta också illustrationer, eftersom det gör 

textinnehållet tydligare. Vidare ska böckerna ha stort radavstånd, korta kapitel och enkla 

ord och meningar. Textens innehåll ska vara relevant för målgruppen och handlingen 

ska vara enkel, men intresseväckande (2012). 

Lundberg & Reichenberg (2008) anger i sin forskning andra kriterier för vad som 

kännetecknar lättlästa texter. Texterna ska inte vara långa, utan växla mellan korta och 
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långa meningar. Vidare bör för läsaren främmande ord undvikas, och detsamma gäller 

även långa substantiv och passiv form av verben. Texterna ska innehålla begrepp som är 

konkreta, praktiska exempel samt ord som binder ihop meningar. Handlingen ska vara 

tydlig för att man lätt ska kunna förstå vad som händer (2008). 

Myndigheten för tillgängliga medier lägger på sin hemsida Lättläst 

(www.lattlast.se) vikt vid andra kriterier för vad som gör en text lättläst. Texten ska vara 

anpassad till den typ av läsare som den är avsedd för, och sammanhanget, den röda 

tråden är avgörande. Berättelsen ska vara konstruerad för att snabbt fånga läsaren och få 

den att vilja läsa vidare. Text och bild ska samverka för att ge läsarna ledtrådar om 

innehållet, och berättelsen ska ha ett tydligt sammanhang som inte kräver några 

omfattande förkunskaper. Texten ska också främst innehålla vardagliga ord samt korta 

meningar (Myndigheten för tillgängliga medier 2015b). 

 Målgrupper för lättläst 

Lundberg & Reichenberg (2008) menar att vissa grupper av elever har ett större behov 

av lättlästa böcker än andra. När man ska välja böcker till elever med behov av lättläst 

går det inte att göra det på ett mekaniskt sätt. Varje enskild elev är unik och därför krävs 

det en kartläggning av elevens behov innan man väljer böcker.  

Elever som påbörjar sin läsinlärning behöver läsa ofta och mycket, och därför 

kommer de att behöva böcker som är anpassade till deras nivå. Genom att ge dessa 

elever böcker som innehåller färre ord, som är elevnära, samt har en enkel 

meningsbyggnad och har ett intresseväckande innehåll får de möjlighet att utveckla sin 

läsning (Lundberg & Reichenberg, 2008). Eftersom eleverna utvecklar sitt läsande i 

olika takt till en början bör det finnas ett stort urval av böcker på olika nivåer. Läraren 

har också en viktig roll i sin uppgift att vägleda eleverna om böcker som är anpassade 

efter deras nivå. För att gynna läsutvecklingen på bästa sätt bör eleverna läsa böcker 

som ligger en aning över deras aktuella nivå (Lundberg & Reichenberg, 2008).  

En grupp som har läsproblematik och är överrepresenterad när det gäller svaga 

läsare är personer som har svenska som andraspråk. Detta har framkommit i flera 

internationella undersökningar, till exempel PISA-undersökningarna (Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk, 2017). Elever med svenska som andraspråk lär sig 

oftast att avkoda ord relativt snabbt, men det stora hindret för dem är ordförståelse och 

meningsbyggnad. Metaforer och ordspråk kan också vara besvärliga att förstå för denna 

grupp (Lundberg & Reichenberg, 2008). Men Lundberg & Reichenberg (2008) 
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problematiserar också frågan om rätt texter för denna grupp, samt om undervisningen i 

allmänhet bör anpassas för elever med svenska som andraspråk: 

Frågan är nu om man ska förenkla texter för personer med invandrarbakgrund eller om man 

i största utsträckning ska ha autentiska texter. Frågan är inte enkel, och forskarna är nog 

oeniga. Somliga hävdar att förenklade texter riskerar att fördröja inlärningen av det nya 

språket. Förenkling av ordförråd och grammatik kan leda till texter som de aldrig sedan 

möter i den nya språkliga verkligheten. (Lundberg & Reichenberg, 2008, s 25)  

Vid undervisning av elever med svenska som andraspråk behöver lärarna vara extra 

noggranna när de väljer de böcker som eleverna ska läsa. Lärarna står mellan att 

använda böcker som är i original eller i lättläst version. Det faktum att 

andraspråkselever både behöver kunna läsa autentiska texter samtidigt som de är i 

behov av lättlästa böcker för att komma vidare i sin språkutveckling ställer lärarna inför 

ett dilemma. 

En grupp elever som kan få stora svårigheter med läsinlärningen är elever med 

dyslexi (Lundberg & Reichenberg, 2008). Dyslexi innebär bland annat svårigheter med 

att läsa med flyt och att stava rätt. Elever med dyslexi behöver lättlästa böcker som 

innehåller ord som är enkla att avkoda. Upptrappning av svårighetsgraden på böckerna 

måste ske sakta eftersom eleven först måste kunna klara av att uppvisa säkerhet och flyt 

i läsningen för att upptrappningen ska bli gynnsam (Lundberg & Reichenberg, 2008). 

Elever med diagnosen ADHD blir lätt rastlösa, har svårigheter att sitta still och 

klarar inte av att hålla uppmärksamheten länge. Dessutom är dessa elever ofta 

lättdistraherade och har svårt att koncentrera sig på skolarbete. Elever med ADHD 

behöver därför böcker som är korta och överskådliga samtidigt som de har en luftig 

typografi. För att hålla kvar elevernas uppmärksamhet på läsningen bör texterna tidigt 

introducera ett innehåll som lockar (Lundberg & Reichenberg, 2008). 

Individer med utvecklingsstörning har generellt ett sämre utvecklat ordförråd, 

svårt för abstrakta ord, och därför kan långa meningar vara krångliga eftersom dessa 

elevers arbetsminne är begränsat. De behöver böcker som består av enkla och konkreta 

ord samt meningar som är enkla och korta (Lundberg & Reichenberg, 2008). 

 Läsning och läsinlärning 

Elbro (2004) hävdar att läsning består av avkodning som identifierar det skrivna ordet 

samt språkförståelse som innebär att förstå ordens betydelse. Avkodningen och 
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språkförståelsen resulterar tillsammans i att läsaren skapar sig en uppfattning av texten 

(2004). Till skillnad från Elbros definition av läsning menar Taube (2007) att läsning 

består av tre delar, nämligen avkodning, förståelse och motivation. Motivation är alltså 

också väsentligt för att en individ ska kunna lära sig läsa (2007). Motivation är 

avgörande för att elever ska vilja tillägna sig kunskap, och det är därför viktigt att 

bedriva en undervisning som är lustfylld. Det gäller att erbjuda eleverna böcker som inte 

är för svåra, men inte heller för lätta (Stadler, 1998). Högläsning och boksamtal kan 

gynna läsinlärningen genom att det bidrar till att väcka intresse för läsning hos barn 

(Taube, 2007). 

När barn ska lära sig läsa bör de få insikt om fördelarna som finns med läsning 

och kunna se att läsning gynnar deras egna intressen och syften (Taube 2000). Taube 

hävdar att de mest betydelsefulla förutsättningarna för att lyckas med läsinlärningen är 

kännedom om bokstäverna, förståelse för bokstavsljud samt ett gott ordförråd (2007). 

Ett utvecklat ordförråd innebär en fördel för läsning och läsförståelse, och ju mer elever 

läser desto bättre blir deras ordförråd (Lundahl, 1998). En annan förutsättning för att 

elever ska kunna lära sig att läsa är att de får läsa böcker som de upplever som 

meningsfulla (Smith, 2000). När elever får ta del av för dem meningsfulla texter har de 

också lättare för att lära sig andra saker (Stadler, 1998).  

Läraren har en central roll när elever påbörjar sin läsinlärning och är avgörande 

för hur deras läsutveckling framskrider. När elever ska lära sig läsa är lärarens uppgift 

att stödja och underlätta varje elevs utveckling mot att bli läsare: ”Barn lär sig läsa 

genom läsning, så läraren måste hjälpa barnen att läsa genom att göra läsning lätt, inte 

genom att göra den svår” (Smith, 2000:176). Smith skriver vidare att denna inställning 

ofta upplevs som självklar men menar att det ändå förekommer undervisning som gör 

det svårt för elever att utvecklas.  

En lärare behöver vara flexibel för att bedriva undervisning som är anpassad 

utifrån elevers olika behov. När lärare anpassar sin undervisning bör de utgå ifrån ett 

arbetssätt av rationell karaktär som utgår ifrån en återkommande struktur. Detta är av 

betydelse vid läsinlärning, särskilt för de elever som redan har svårt eller som riskerar 

att få svårigheter med läsningen. Det är bra att börja med de delar som eleverna redan är 

bekanta med och behärskar för att därefter introducera de nya delarna (Stadler, 1998). 

Det är därför nödvändigt att läraren har god insyn i den barnlitteratur som finns, 

eftersom det blir en viktig tillgång i arbetet med elever när de ska börja lära sig läsa 

(Taube, 2007).  
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 Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien utgår ifrån Lev Vygotskijs (2001) teori och det sociokulturella 

perspektivet, som handlar om människors samverkan med varandra och att 

interaktionen mellan individer gör att människan tillägnar sig kunskap. Språket är, 

enligt Vygotskij, människans viktigaste redskap eftersom det är genom den språkliga 

kommunikationen med medmänniskor som individer förvärvar kunskap (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2010).  

Ett bärande begrepp inom den sociokulturella teorin är den närmaste proximala 

utvecklingszonen, som innebär att när en individ tillägnat sig kunskap är denne inte 

långt ifrån att lära sig något nytt. Lärandenivån ska därför i detta läge läggas något 

högre än där eleven för tillfället befinner sig för att ny inlärning ska kunna ske. I denna 

process krävs stöd och vägledning från en mer kompetent individ, som till exempel en 

lärare, en klasskamrat eller annan vuxen. Den lärande individen ska använda 

vägledningen från den mer kompetenta personen för att så småningom själv klara av 

uppgiften på egen hand (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010).  

Lärare planerar sin undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar och 

därmed använder de olika typer av stödinsatser som kan kallas för stödstrukturer (jfr 

Säljö, 2010). De stödstrukturer som lärarna använder kan vara praktiska, som 

materialval och arbetssätt, eller psykologiska insatser som ska uppmuntra och stärka 

elevernas självförtroende.  

3 Metod och material 

I följande kapitel redogör jag för den metod som har använts i denna studie. Vidare 

beskrivs materialinsamling, tillvägagångssätt, databearbetning, etiska överväganden 

samt de urval och avgränsningar som jag gjort.  

 Metodval 

Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer eftersom det är en lämplig metod för att få 

studiens frågeställningar besvarade. Enligt Trost (2010) kan en kvalitativ studie 

användas när forskaren är intresserad av att försöka skapa förståelse för individers sätt 

att resonera eller reagera på. Min undersökning handlar om att undersöka lärares 

erfarenheter av och föreställningar om användningen av lättlästa böcker, vilket kräver 

en datainsamlingsmetod som kan ge data där människors uppfattningar och perspektiv 
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kan undersökas. Johansson & Svedner (2010) menar att kvalitativa intervjuer ofta 

används inom lärarutbildningen, eftersom de kan ge ett användbart resultat om bland 

annat lärares synsätt och undervisning.  

I den här undersökningen användes semistrukturerade intervjuer. Justesen & Mik-

Meyer (2011) skriver att en semistrukturerad intervju innebär att intervjun utgår ifrån en 

intervjuguide med några huvudfrågor tillsammans med en rad följdfrågor. Detta gör att 

intervjun håller sig till studiens syfte, samtidigt som det finns utrymme för följdfrågor 

och möjlighet för respondenten att utveckla det som är betydelsefullt för dem (2011). 

Intervjuguiden återfinns i bilaga 1.  

3.1.1 Metodkritik 

De semistrukturerade intervjuerna gav mig möjlighet att samla in data om lärarnas 

uppfattningar och resonemang, samtidigt som de gav mig utrymme för följdfrågor och 

intressanta samtalsområden som uppkom efter hand. Men det finns också nackdelar 

med den här formen av intervju. Under semistrukturerade intervjuer tillkommer mycket 

information som inte är kopplad till intervjuguiden, vilket kräver att intervjuaren måste 

vara mycket uppmärksam på det som sägs för att eventuellt kunna ställa följdfrågor. En 

annan nackdel kan vara att respondenterna lätt kan komma in på andra ämnen då 

intervjusituationen medger det. 

Kvalitativa intervjuer kan vidare kritiseras för mindre tillförlitlighet om det rör sig 

om ett begränsat antalet intervjuer, eftersom det omöjliggör en generalisering av data 

(Stukát, 2011). Antalet informanter i den här studien innebär att resultatet inte kan 

generaliseras, men det ger ändå en fingervisning om några lärares uppfattningar om 

lättlästa böcker i skolans första år. I min studie har fördelarna med semistrukturerade 

intervjuer ändå övervägt nackdelarna.  

Slutligen kan denna typ av studie som handlar om att tolka och försöka förstå 

insamlad data göra att forskaren kan påverka resultatet genom sina egna erfarenheter 

och den inställning denne har till det aktuella ämnet. Därför är det rimligt att anta att jag 

till viss del, om än omedvetet, har påverkat resultatet under min databearbetning. 

Genom att jag använder många citat visar jag min analysprocess och på vad jag grundar 

mina tolkningar. 
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 Genomförande 

Stukát (2011) skriver att det inte går att ange ett exakt antal intervjuer som ärt 

tillräckligt för en viss studie, utan forskaren måste själv försöka uppskatta hur mycket 

tid som finns till intervjuer, transkribering och analys och därefter bestämma antalet 

intervjuer för den aktuella studien. För många intervjuer kan leda till tidsbrist, vilket i 

sin tur kan leda till att studien inte blir som det är tänkt (2011). Jag fick kontakt med 

fyra lärare i årskurs 1-3 från tre olika skolor som ligger i en mellanstor stad i södra 

Sverige, och dessa var villiga att ställa upp på intervju. Samtliga lärare är kvinnor och 

har jobbat under lång tid i skolverksamheten och därmed har många års yrkeserfarenhet. 

Lärarna som deltog i undersökningen valdes ut genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Genom att jag skickade ut en förfrågan (bilaga 2) till rektorer på 

flera olika skolor kom jag i kontakt med lärare som var intresserade av lättlästa böcker 

och därför valde att medverka. Detta kan möjligen ha påverkat undersökningen eftersom 

lärarnas inställning till lättlästa böcker var positiv redan från början. Jag valde trots detta 

att intervjua dessa lärare, eftersom det för studien var värdefullt att intervjua lärare som 

har stor erfarenhet av och kunskap om lättlästa böcker. 

Intervjuerna genomfördes i mindre rum på informanternas skola, där vi kunde 

sitta ostört. Stukát (2011) menar att intervjuer bör göras på ett ställe som upplevs som 

lugnt och tryggt för både intervjuaren och respondenten. Intervjun började med 

information om de forskningsetiska principerna och studiens syfte, och därefter började 

jag ställa intervjufrågorna med stöd av intervjuguiden (bilaga 1). Med samtycke från 

respondenterna spelades intervjuerna in med hjälp av min mobiltelefon. 

 Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att jag utifrån en bastranskribering transkriberade alla 

intervjuer ordagrant. Vid en bastranskribering läggs fokus på att skriva de utsagor som 

respondenterna gör, medan exempelvis hummanden och detaljuttal utesluts. På detta 

sätt läggs mer arbete på för studien relevant data (Norrby, 2014). De delar av 

intervjuerna som bestod av frågor av informell natur valde jag att utelämna eftersom de 

innehöll personlig information om informanterna.  

Utifrån mina frågeställningar skapade jag tre teman som analysen fokuserade. 

Dessa tre teman är stödstrukturer i undervisningen, materialval samt psykologiska 

stödstrukturer. Dessa teman realiseras i intervjuerna på följande vis:  
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• Temat stödstrukturer i undervisningen utgår ifrån lärarnas beskrivningar av 

olika arbetssätt de använder för att stimulera elevernas läsutveckling.  

• Temat materialval som stödstruktur innehåller utsagor om hur det 

undervisningsinnehåll och material som lärarna väljer att använda. 

• Temat psykologiska stödstrukturer innehåller informanternas utsagor som 

beskriver hur de arbetar med elevens inre värld, till exempel genom att berömma 

och uppmuntra.  

Den insamlade datan färgkodades och kategoriserades i de tre teman som var aktuella. 

En liten del av den data som samlades in exkluderades eftersom den inte var relevant i 

förhållande till studiens frågeställningar. Lantz (2013) benämner detta datareduktion 

och beskriver det som ett tillvägagångssätt vid databearbetning när man systematiskt 

väljer eller väljer bort delar den insamlade datan för att kunna presentera det resultat 

som är relevant för undersökningen (2013).  

 Etiska överväganden 

I min studie har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som utarbetats 

av Vetenskapsrådet (2002). Den första kallas för informationskravet och handlar om att 

forskare är skyldiga att informera deltagarna om undersökningens syfte samt att den 

insamlade datan endast kommer att användas i den aktuella undersökningen. Forskarna 

ska också tydligt förklara för deltagarna att deras medverkan är frivillig och att de 

därmed har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 

mejlkontakten med respondenterna och i början av varje intervjutillfälle informerades 

de om undersökningens syfte. Respondenterna blev även informerade om att 

intervjumaterialet endast kommer att användas i denna studie. 

Det andra kravet kallas för samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan och att deltagare under 15 år behöver ha 

vårdnadshavarens godkännande för att få medverka (Vetenskapsrådet, 2002). 

Information om att respondenterna själva bestämmer över sitt deltagande gavs i början 

av intervjun. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och berör sekretessen och 

innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av information om deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis informerade jag respondenterna om att de 

kommer att förbli anonyma i studien genom att jag inte kommer att namnge dem utan 

ge dem kodnamn. Under transkriberingarna valde jag också att utelämna den allmänna 
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informationen om respondenterna eftersom den var personlig. Det fjärde och sista 

kravet kallas för nyttjandekravet och handlar om att forskare endast får använda den 

insamlade datan i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Den insamlade datan har jag 

enbart använt i denna undersökning och efter avslutad studie förstördes materialet. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från de fyra lärarintervjuerna under rubrikerna 

Lättlästa böcker, Stödstrukturer i undervisningen, Materialval i undervisningen och 

Psykologiska stödstrukturer. 

 Lättlästa böckers betydelse för svaga läsare  

Lättlästa böcker är betydelsefulla för elevers läsinlärning, och i intervjuerna 

menar lärarna att sådana böcker oftast stimulerar läsutvecklingen hos de elever som inte 

lyckats knäcka läskoden, eller de som behöver få ett bättre flyt i läsningen. För detta 

behöver böckerna vara speciellt anpassade och för att stödja alla elever använder lärare 

olika stödstrukturer. 

Lättlästa böcker kan fungera som ett redskap i undervisningen, men för att de ska 

fungera väl behöver de vara utformade för ändamålet. Lärare 3 och 4 beskriver lättlästa 

böcker på ett utförligt sätt medan lärare 1 och 2 beskriver dem mer kort och koncist, 

men de är dock överens om att lättlästa böcker ska vara enkla för eleverna att läsa. Det 

kan handla om att böckerna består av ett begränsat antal komplicerade meningar, 

samtidigt som de ändå är enkelt skrivna och lätta att förstå.  

Lärare 4 beskriver sin syn på lättlästa böcker på följande sätt: ”För mig är lättlästa 

böcker, böcker som är lite enklare skrivna för att de ska vara lättare att läsa. Det är 

enklare meningar och inte så mycket komplicerade meningar och kanske bara en 

händelse” (Lärare 4). En annan lärare väljer att precisera grammatiska och syntaktiska 

aspekter av lättlästa texter: ”Lättläst behöver inte vara att det är få ord utan att 

meningsuppbyggnaden är lätt och att det inte är några bisatser utan det är raka 

huvudsatser och ifall det finns synonymer ska det lättaste väljas ut till texten” (Lärare 

2). Lärare 4 tar upp form och layout och påpekar att lättlästa böcker behöver ha en 

större textstorlek än vanliga böcker, samtidigt som de ska ha ett enkelt språk och 

innehålla få ljudstridiga ord. Lärare 3 talar om de böcker som innehåller många 

upprepningar och inte allt för många nya ord på samma gång:  
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Jag tycker att det ska vara mycket upprepningar, så att man får en bild av orden. […]. 

Men just upprepningar och de här småorden tror jag är ganska viktiga och att det inte blir 

så många nya ord att lära sig på samma gång. (Lärare 3)  

Denna beskrivning belyser vikten av att lättlästa böcker innehåller upprepningar och 

elevnära ord för att eleverna ska lyckas med sin läsning. 

Bokserier som har en struktur som elever är bekanta med beskrivs av lärare 3: 

”Vissa böcker om till exempel Pålle har samma struktur på böckerna och det är också 

skönt för då vet eleverna hur dem är uppbyggda och då blir det lite lättare” (Lärare 3). 

Här betonar läraren fördelen med att eleven är bekant med strukturer som finns i 

bokserier, eftersom det underlättar läsningen. 

När det gäller det visuella är bilder viktiga, eftersom de fungerar som ett 

komplement till texten och ger läsaren avgörande ledtrådar om textens innehåll. Lärare 

3 beskriver bildernas betydelse: ”I början är det livsviktigt med bilderna för de här 

barnen som har det svårt med läsningen” (Lärare 3). Lärare 4 utvecklar:  

Bilderna är också ett komplement till det som står i texten, de får inte vara för svåra 

eller så utan de ska hjälpa barn, för ofta tittar de först på bilden och ser hur den ser 

ut för att sen hjälpa de att förstå texten. Det är också ett sätt för dem att öka 

ordförrådet, språkutveckling helt enkelt. (Lärare 4) 

Lärarnas uppfattningar om bilders betydelse för elever som läser lättlästa böcker är att 

de utgör ytterligare ett betydelsefullt stöd för de elever som kämpar med läsningen. 

Respondenterna anser att motivation och läslust är viktiga komponenter för 

läsinlärningen och att de många gånger använder just lättlästa böcker för att motivera 

eleverna inför läsning. Böckerna används på olika sätt för att motivera eleverna; det kan 

handla om att samtala om bilderna, att endast läsa några utvalda ord eller att lärare och 

elev läser varannan sida för att läsningen ska underlättas och kännas meningsfull.  

Lärare 3 upplever att lättlästa böcker i vissa fall kan vara svåra att förstå eftersom 

texten är så förenklad att det blir svårt att förstå handlingen. Om viktiga ord som binder 

samman meningar utesluts leder det till att det inte blir någon egentlig berättelse, och 

eftersom läsning innefattar både avkodning och läsförståelse behöver elever lättlästa 

böcker som utvecklar båda momenten. Lärare 3 beskriver sin syn på svårigheten med 

förenklingar av lättlästa böcker på följande sätt: 

Ibland så är de svåra för att det är svårt att få en berättelse som går att förstå, det 

blir så enkelt så att det blir inte så kul att läsa. Om man tittar på läsläror så är de 
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oftast graderade i en lätt, mellan och svår del och ibland finns det bara två delar. 

Och de lättlästa, blir ibland svåra att förstå för att det ska vara så enkelt och så få 

ord så att det inte blir någon mening med det. (Lärare 3) 

Att lättlästa böcker ibland faktiskt också kan vara är svåra att förstå är en viktig aspekt 

som lärare 3 framhåller. Det är främst själva berättelsen som blir svår att förstå och 

kanske därför tråkig att läsa när texten förenklats. Detta är en nackdel med lättlästa 

böcker, eftersom det inte bara påverkar elevernas vilja att läsa utan också själva 

läsupplevelsen. 

 Stödstrukturer i undervisningen 

I det här avsnittet beskrivs hur lärarna i studien menar att de bygger stödstrukturer för 

läsinlärning genom att använda lättlästa böcker.  

4.2.1 Att kartlägga och skaffa sig kunskap om elevens kunskapsnivå 

Läraren ska arbeta för att ge eleverna rätt stöttning för att underlätta deras läsutveckling. 

Utifrån Vygotskijs teori om den närmaste proximala utvecklingszonen måste lärarna 

veta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt för att kunna ge dem rätt stöd 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Därför kartlägger lärarna eleverna för att veta vilka 

stödstrukturer de behöver använda i undervisningen. 

Vissa elever behöver mer stöd än andra för att lära sig läsa, och lärare 1 berättar 

att de därför kartlägger alla elever i årskurs 1 när de börjar skolan för att ta reda på hur 

långt de har kommit i sin läsutveckling: 

Just när man delar ut de här böckerna i ettan gör vi ett test med alla ettor som börjar 

och utifrån det, vilka fonem och grafem de kan så delar vi upp dem. Så de allra 

första läxorna är utifrån det testet eftersom man inte känner dem. Så att man ser hur 

många bokstäver och ljud de kan redan när de börjar ettan och de som inte kan så 

många ljud, som man egentligen inte behöver kunna när man ska börja, då kan man 

se att här behöver vi lättläst bok, då börjar vi där. (Lärare 1)  

Denna kartläggning i årskurs ett ger lärarna information om vilken nivå eleverna 

befinner sig på, vilket ger dem en förutsättning att sätta in anpassade stödstrukturer. 

Klasslärarna i årskurs 1 får också, genom dialog med förskoleklasslärarna, 

information om de kunskaper barnen tillägnat sig i förskoleklassen: 
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Vi får signaler redan från förskoleklass, om att den här eleven har jättesvårt att 

klappa stavelser eller rimma och då kan vi börja jobba med dem på direkten, från 

dag ett. Detta är mycket viktigt för att alla ska kunna knäcka koden tills höstlovet 

annars kan de få dåligt självförtroende om alla andra klarar det och inte man själv 

inte gör det. Det är superviktigt att denna kommunikation finns med 

förskoleklasslärarna. (Lärare 3) 

Den information lärarna får vid en överlämning utgör ett underlag för vilka 

stödstrukturer som lärarna väljer att använda i undervisningen för att alla barn ska 

utvecklas på bästa sätt. 

De stödstrukturer som lärarna väljer att använda efter kartläggningen kan handla 

om att lärare delar in eleverna i grupper som anpassats utifrån den nivå de befinner sig 

på. Lärare 2 delar in eleverna i grupper efter nivå när läseboken är utläst, och varje 

grupp får en läsläxa ur en bok som anpassats utifrån deras särskilda nivå. Lärare 3 

berättar att på skolan som hon arbetar på har de valt att utesluta läseboken helt och 

istället köpt in vanliga böcker. Grupperna får läsa böcker på olika nivåer, och eftersom 

det är stor variation på elevers läsförmåga läser några grupper lättlästa böcker medan 

andra läser mer avancerade böcker. På följande sätt redogör lärare 3 för det 

tillvägagångssätt som används på skolan hon arbetar på: 

Vi har köpt in halvklassuppsättningar av olika titlar, allt från väldigt lättlästa för att 

barnen ska få en läsupplevelse tillsammans. Då är det fyra barn som har samma 

titel och så har de den som läsläxa. Och sedan kommer de tillbaka och så diskuterar 

dem. De har samma läsläxa till exempel 3 sidor och så får man läsa upp den och så 

diskuterar man lite och lite bokprat. Man delar in eleverna utifrån nivå i grupperna. 

Om man har en svag läsare och så har man starkare läsare i samma grupp blir det 

inte så kul för eleven och man måste ju utmana de starkare eleverna också och då 

blir det en annan typ av läsning på något vis. (Lärare 3). 

Dessa tillvägagångssätt där eleverna delas in utifrån nivå beskrivs av lärarna som 

viktiga, eftersom de menar att eleverna behöver undervisning som har anpassats efter 

deras aktuella läsförmåga. Lärare 4 hävdar att det krävs mer än att bara öva på att läsa 

små ord och läseböcker för att lyckas med läsningen, och menar att användningen av 

lättlästa böcker kan fungera som ett bra komplement för att öva ytterligare på läsning.  

Att på olika sätt försöka att variera läsupplevelsen är också exempel på en 

stödstruktur. Det kan vara att använda böcker på rim som kan stimulera läsinlärningen: 

”Jag använder många av de lättlästa böcker som är skrivna på rim och vers eftersom de 
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också underlättar läsinlärningen” (Lärare 1). Lärare 2 berättar vidare om ett 

australiensiskt material som används på dennes skola för att utveckla läsningen hos 

elever: 
Jag har också använt ”Read and recover”. Det kommer från Australien och är ett 

sätt att kicka igång läsningen om man inte riktigt har fått flyt. Eleven får läsa en 

lättläst bok i skolan som eleven sedan också läser hemma på kvällen och sedan 

kommer de tillbaka och läser samma bok för mig dagen därpå. Därefter väljer man 

en ny bok och sedan gör man så en period, en intensiv period. Då är det också 

viktigt att man har bra lättlästa böcker som eleven tycker är roliga att läsa. (Lärare 

2) 

Användningen av detta arbetssätt visar på betydelsen av en arbetsform som är 

kontinuerlig, samt vikten av att de lättlästa böckerna är motivationshöjande. 

Att inte använda lättlästa böcker utan att istället göra gemensamma läsaktiviteter 

kan också utgöra en del av en aktiv stödstruktur. Lärare 4 uttrycker vikten av att inte 

fastna vid läsning av endast lättlästa böcker, även om de är viktiga för läsinlärningen. 

Hon menar att det är betydelsefullt att använda sig av högläsning och boksamtal för att 

kunna arbeta vidare med ordförråd och läsförståelse. Vidare berättar lärare 4 om 

läsfixarna1 från En läsande klass: ”Läsfixarna de hjälper ju också rätt mycket för det 

ökar elevernas ordförråd, förståelse och så har eleverna hjälp av sammanhanget och 

bilderna” (Lärare 4).  

Även andra resurser som skolbibliotek och ett ökat bokutbud fungerar som 

stödstrukturer. Samtliga lärare i den här undersökningen menar att utbudet av både 

facklitterära och skönlitterära lättlästa böcker har ökat de senaste åren. Detta upplever 

de som positivt, eftersom det gör det enklare att anpassa bokvalen efter elevers 

läsförmåga och intressen. På skolan kan eleverna låna böcker på skolbiblioteken: 

”Klasserna går ju till biblioteket och lånar bänkböcker, där får de hjälp av klassläraren 

och bibliotekarien” (Lärare 2). Lärare 4 uttrycker att lärarens roll när det handlar om att 

hjälpa elever att hitta rätt böcker är viktig och menar att lärare ska fungera som en 

inspiratör för eleverna:  
Som lärare måste man vara som inspiratör till dem. Annars om de ska välja själva 

så kan det bli ”nä inte den här och inte den här” osv. Och även om de säger att 

denna bok inte är bra, ska man försöka uppmuntra de till att ge den en liten chans. 

(Lärare 4)  

                                                 
1 Läsfixarna är en uppsättning lässtrategier som används som stöd för att förstå innehållet i olika texter. 
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I lärarens ambitioner att motivera sina elever finns inslag av både styrning och frihet. 

Eleverna ska visserligen få välja bok själva, men läraren motiverar och hjälper till i 

valet så att de ändå får rätt bok i sin hand.  

 Materialval som stödstruktur 

I intervjuerna beskriver lärarna vikten av att anpassa materialvalet för att stimulera 

elevers läsutveckling. Genom användning av lättlästa böcker som är lämpade för de 

elever som av olika anledningar har behov av dem skapar lärarna stödstrukturer i 

undervisningen. 

4.3.1 Läromedel med nivåanpassade texter 

Att välja ett gemensamt läsmaterial är en form av stödstruktur som lärarna i studien 

använder, men samtidigt måste individavpassningen beaktas. Detta blir möjligt om 

läroboken innehåller nivåanpassningar. Lärare 1, 2 och 4 berättar att de använder sig av 

en gemensam läsebok kallad ABC-klubben som är uppdelad i tre olika nivåer. Alla 

nivåer utgår ifrån samma grundhistoria, har samma bilder och består av lika många 

sidor, medan texterna är skrivna på olika svårighetsnivåer. För att även de elever som 

läser de mer lättlästa böckerna ska få hela sammanhanget läser läraren den svåraste 

boken högt när ett nytt kapitel introduceras. Lärare 1 beskriver att det är viktigt att 

eleverna läser på samma premisser: ”Jag tycker att det är positivt med lättlästa böcker 

eftersom man känner att man blir färdig. Det finns liksom inte en tjock bok som man 

inte förstår. Man läser på samma villkor fastän man har en lättläst bok” (Lärare 1). 

Att välja böcker som är anpassade efter eleverna är viktigt för att de ska känna 

läslust. En elev i årskurs 3 som har det svårt med läsningen ska inte behöva läsa en bok 

med ett innehåll som är aktuellt för en elev i årskurs 1. Lärare 4 belyser vikten av att 

kunna identifiera sig med böcker på detta sätt: ”Att kunna känna igen sig i böcker är 

viktigt för den personliga utvecklingen” samt ”Det är jättenyttigt att kunna identifiera 

sig med en bok och kunna sätta sig in i hur andra har det, kunna känna empati” (Lärare 

4). Utifrån denna lärares perspektiv finns ett stort värde i av att böckerna anpassas efter 

varje elevs kunskaper och läsförmåga. 

När det gäller de lättlästa böckernas innehåll är uppfattningen bland lärarna att 

böckerna kan ha ett varierat innehåll, men många gånger handlar de om exempelvis 

djur, natur och fotboll. Många böcker innehåller spänning, samverkan med andra och 

har ofta en oväntad knorr i slutet, menar Lärare 1. Lärare 3 upplever att utbudet på 
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böcker för pojkar kan bli bättre, eftersom många av de elever hon undervisar som 

behöver mer stöd när det gäller läsning är just pojkar. Hon menar att det finns en 

efterfrågan på böcker som handlar om motorsport, men att de är svåra att få tag på. 

Lärare 2 upplever också att utbudet på lättlästa böcker för pojkar är begränsat och 

beskriver det på följande sätt:  

Jag hade önskat att det fanns mer för killarna, som handlar om sporter. Det börjar 

komma lite mer lättlästa sportböcker till skolbiblioteket men dessa böcker kräver då 

att man har knäckt koden och kommit igång med läsningen. Sportböckerna är bra för 

att få igång läsningen hos de elever som är sportintresserad men som av olika 

anledningar behöver öva på läsningen. (Lärare 2) 

Utifrån denna aspekt kan man se att utbudet av lättlästa böcker som väcker pojkars 

intresse behöver öka, så att även deras motivation och läsglädje gynnas. 

 Psykologiska stödstrukturer 

I intervjuerna framkommer beskrivningar av olika psykologiska stödstrukturer som 

används för att stimulera elever som kämpar med läsningen. Det kan handla om att 

stärka elevers självförtroende inför läsningen och att skapa förståelse hos eleven för den 

egna utvecklingen.  

4.4.1 Att känna sig delaktig 

Samtliga lärare i studien uttrycker att de lättlästa böckerna påverkar läsinlärningen 

positivt. Elever som har svårt med läsningen behöver lättlästa böcker för att de också 

ska kunna känna att de har lyckats och därmed också får känna delaktighet och 

framgång. Att elever känner att de kan läsa är viktigt och därför är användning av 

lättlästa böcker ett bra hjälpmedel för elever som har svårt med läsningen. Lättlästa 

böckers betydelse för självförtroendet, som i sin tur påverkar elevers läsutveckling, 

framhålls av flera lärare. Lärare 3, 4 och 1 beskriver det på följande sätt: 

Jag tror jättemycket på de lättlästa böckerna. Just det här med att man får upp 
självförtroendet och att man får känslan av att man lyckas och för mig är det A och 
O. Om en elev får sitta med ord på ett papper och alla andra får läsa böcker, hur kul 
är det för eleven? Då är de här lättlästa böckerna jättebra. (Lärare 3) 

Jag tror att de allra minsta blir jättestolta när de får en bok som de kan läsa. De 
behöver inte ha svårigheter för att läsa lättlästa böcker men det kan vara precis i 
början när man börjar läsa och man sitter och stavar sig igenom ett ord och så 



 

 19 

plötsligt ser man vad det handlar om och så tittar man på bilden. Det bidrar till att 
man stärker deras självförtroende. (Lärare 4) 

Om man tänker de här ettorna som vi har haft nu att de har haft lättläst men de är 
sugna och de vill ju lära sig mer så då blir det en sporre att de vill ha den ”röda 
boken” och komma till nästa nivå. Så det blir en sporre och man säger ”kom igen 
och kämpa lite extra så kan du få prova den andra”. Så får de kanske två böcker 
hem under en vecka och testa vilken som känns lättast och svåraste. Ibland så 
kommer de och säger: ”nä det var för svårt eller också säger dem jo men jag tror 
jag vill prova och så får de en lite svårare. Så det blir inte är så dramatiskt liksom 
så att de får känna på själva för det är det som är viktigt med läsningen, 
självförtroendet. (Lärare 1) 

Lärarna beskriver i citaten ovan olika sammanhang där de lättlästa böckerna har en 

betydelsefull roll för elevers självförtroende. Det kan till exempel handla om att de 

elever som har svårt med läsningen får uppleva att de också lyckas när de får läsa 

lättlästa böcker, och att de själva får vara delaktiga genom att på egen hand få känna av 

och fundera på vilken nivå de ska lägga läsningen på. Det är därför viktigt att hela tiden 

försöka ha elevens självförtroende i fokus i olika lässituationer och att uppmuntra, 

sporra och berömma.  

En uppfattning bland lärarna är att det är betydelsefullt att synliggöra för eleverna 

hur deras läsutveckling går framåt för att de ska kunna få en förståelse för vad de har 

lärt sig. Detta kan exempelvis ske genom att läraren låter elever läsa om böcker som de 

upplevt som svåra vid tidigare läsningar. Detta ger dem en inblick i sin egen 

läsutveckling, bland annat då de oftast blir förvånade över att de tidigare har tyckt att 

dessa böcker varit svåra. Lärare 2 berättar om hur det kan yttra sig när elever får 

förståelse för sin egen utveckling: 
Det gäller att det är en balansgång för att om det blir så att eleven upplever att 
avkodningen tar all kraft och denne inte får ihop en mening och har ingen 
förståelse, då tappar de intresset. Så det är jätteviktigt att ha den här balansen och 
även ibland ha jättelättlästa böcker, att gå tillbaka till första nivå och visa och 
säga ”Titta här, det här läste du för en månad sen och hur känns det här som du 
läser nu. Och då kan få till svar: ”Jag har ju läst den där ju, och då kändes den 
svår”. (Lärare 2) 

Förståelsen för den egna läsutvecklingen kan alltså gynna eleverna. När de känner att 

läsningen blir ansträngande och de behöver motivation för att kunna fortsätta kämpa 

vidare kan lärare 2:s tillvägagångsätt vara funktionellt.  

Att hela tiden försöka utmana eleverna utan att det blir för svårt är något som en 

av lärarna anser är viktigt att ha i åtanke, eftersom de böcker som eleverna får läsa inte 

ska vara för svåra utan lagom anpassade till deras nivå: ”Det gäller att de finns en 
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balansgång för att eleverna inte ska känna att avkodningen tar all kraft och de inte får 

ihop en enda mening och har ingen förståelse, då tappar de intresset” (Lärare 2). 

För vissa elever behöver speciella stödstrukturer byggas i klassrummet. Lärarna 

menar att det är vanligare att det finns ett behov av lättlästa böcker hos elever som har 

fonologiska svårigheter, dyslexi, svårigheter att knäcka koden eller har ett annat 

modersmål än svenska. Lärare 4 berättar om det stöd som elever med ett annat 

modersmål än svenska kan behöva:  
Elever som har utländsk bakgrund är också en grupp som kan behöva mer lättlästa 
böcker, eftersom de många gånger inte förstår alla ord. Det krävs av läraren att man 
förklarar och stöttar för att de ska förstå i till och med de lättlästa böckerna. (Lärare 4) 

De elever som har svenska som andraspråk samt står inför den dubbla utmaningen att 

lära sig att läsa och samtidigt kanske lära sig ett nytt språk från början. För dessa elever 

blir stödet extra viktigt, eftersom det krävs att eleverna hunnit utveckla sitt svenska 

språk så att de också kan förstå böckernas innehåll. 

 Sammanfattning  

Lärarna i studien uttrycker att de lättlästa böckerna är betydelsefulla för elevers 

läsinlärning, och att ett stort antal barn är i behov av just lättlästa böcker. Lärarna 

beskriver hur de bygger stödstrukturer i läsundervisningen för att tillgodose alla elevers 

olika behov. Att använda sig av en gemensam läsebok som är uppdelad på olika nivåer 

är ett tillvägagångssätt för att göra läsningen enklare för de elever som behöver det, eller 

att dela in eleverna i grupper utifrån nivå och ge varje grupp böcker på rätt nivå. Här 

finns en koppling till Lundberg & Reichenberg (2008) som skriver att elever behöver 

böcker som är anpassade till deras nivå, och att lärare har en avgörande roll i att vägleda 

och hitta böcker som passar eleverna. Lundberg & Reichenberg (2008) menar också att 

Vygotskys proximala utvecklingszon i detta sammanhang är centralt och menar att det 

är en lämplig pedagogisk strategi för att välja rätt böcker som ligger snäppet över 

elevernas aktuella nivå. 

I intervjuerna framkommer det att vissa elever kan ha ett större behov av att läsa 

lättlästa böcker. Det kunde vara elever som har fonologiska svårigheter, dyslexi, 

svårigheter att knäcka koden eller har ett annat modersmål än svenska. Lundberg & 

Reichenberg (2008) belyser också dessa grupper som eventuellt kan komma att behöva 

mer stöd i form av bland annat lättlästa böcker. En lärare uppger att de kartlägger 

eleverna för att ta reda på vilket stöd de behöver med läsningen. Lundberg & 
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Reichenberg (2008) menar att varje elev är unik och därför krävs det en kartläggning av 

elevens behov innan man väljer böcker. 

Motivation och läslust beskrivs av lärarna som betydelsefulla faktorer i 

läsinlärningen. De menar att de ofta använder sig av just lättlästa böcker för att på olika 

sätt motivera sina elever till läsning. En lärare hävdar att lättlästa böcker också är 

viktiga för självförtroendet för elever som har svårt med läsningen. Dessa elever 

behöver böcker som de kan läsa för att de också ska uppleva känslan av att lyckas. 

Stadler (1998) skriver att motivation är avgörande för att elever ska ta till sig ny 

kunskap och därför bör undervisningen göras lustfylld. Elever behöver få läsa böcker 

som de upplever som meningsfulla för att kunna lära sig läsa (jfr Smith, 2000).  

5 Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka lärares erfarenheter av att använda 

lättlästa böcker utifrån ett läsinlärningsfrämjande perspektiv, och i det här kapitlet 

diskuteras resultatet utifrån det valda teoretiska perspektivet.  

 Stödstrukturer i undervisningen 

Lärarna använder olika stödstrukturer i sin undervisning, och deras arbetssätt, som 

innebär en anpassning av undervisningen efter elevernas egen utvecklingsnivå, kan 

kopplas till Vygotskijs teori om den närmaste proximala utvecklingszonen. Den 

närmaste proximala utvecklingszonen innebär den nivån som ligger lite över den nivå 

som eleven för tillfället befinner sig på. Genom att lägga undervisningen på en nivå 

utifrån den närmaste proximala utvecklingszonen utmanas eleverna så att de kan 

tillägna sig ny kunskap (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010).  

En annan stödstruktur är att lärarna anpassar undervisningen efter elevernas 

kunskaper, vilket också kan sammankopplas med begreppet individualisering som 

innebär att undervisningen anpassas för att tillgodose varje enskild elevs förutsättningar 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). De intervjuade lärarna berättar om hur de arbetar 

med lättlästa böcker för att stödja eleverna, vilket innebär individanpassning av 

undervisningen. Vygotskij (2001) menar att det finns olika redskap som bidrar till 

utveckling, och därför kan lärarna själva också ses som ett redskap genom det stöd de 

ger till eleverna.  

Av lärarnas utsagor i intervjuerna framgår att de elever som är i behov av 

stödstrukturer i sin läsinlärning ofta behöver stöd på olika sätt. Det kan exempelvis 
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innebära hjälp med att hitta passande lättlästa böcker eller mer omfattande och metodisk 

lästräning. En lärare menade att högläsning och boksamtal också är viktigt för 

läsinlärning för att utöka ordförrådet och för att utveckla läsförståelsen (jfr Lundahl, 

1998). I en sådan undervisningssituation sker ett socialt samspel mellan elever och 

lärare genom samtal och diskussion, ett samspel som också Vygotskij både beskriver 

och förespråkar i sin teori. Det sociala samspelet är centralt i det sociokulturella 

perspektivet, eftersom människor då utbyter kunskap med varandra (Vygotskij, 2001).  

 Att välja rätt bok 

De lättlästa böckerna utgör en betydelsefull stödstruktur för elevers läsinlärning, 

eftersom de påverkar om läsning blir en positiv eller negativ upplevelse. De intervjuade 

lärarna har mestadels en positiv inställning till användningen av lättlästa böcker, men de 

ansåg att rätt nivå på boken är viktigt för att stimulera elevers läsinlärning. Att använda 

lättlästa böcker som ett komplement för de elever som har problem med sin läsinlärning 

såg lärarna som ett avgörande tillvägagångssätt. 

Men det fanns också kritik mot lättlästa böcker. En av lärarna menade att vissa 

böcker kunde bli svåra att förstå eftersom texten förenklades alldeles för mycket. 

Läraren ansåg att dessa böcker ibland kan innefatta ett alltför litet antal ord, något som 

kan göra det svårt att förstå handlingen. Lärarens kritik mot lättlästa böcker stöds till 

viss del av forskningen om läsinlärning. Enligt Taube (2007) består läsning av både 

avkodning och förståelse och därför behöver båda dessa delar stimuleras vid 

läsinlärning, och i det fall där den lättlästa boken inte går att förstå tränas bara 

avkodningen och inte förståelsen. 

Min studie utgått ifrån det sociokulturella perspektivet som sätter individers 

samverkan med sina medmänniskor i centrum, eftersom det är genom interaktion som 

individen förvärvar kunskap. Det handlar alltså om att lära tillsammans (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2010), och läsinlärning är något som sker i ett socialt sammanhang. 

Lärare 1, 2 och 4 i min undersökning berättade att de arbetar med gemensamma 

läseböcker som en form av stödstruktur. Den gemensamma läseboken kommer ifrån 

ABC-klubben och är uppdelad i tre olika nivåer. Genom att anpassa texterna i böckerna 

kan hela klassen få läsa samma historia, trots att de kommit olika långt i sin 

läsutveckling.  

Lundberg & Reichenberg (2008) menar att läraren spelar en viktig roll för att 

eleverna ska få rätt böcker att läsa. En lärare berättade att de på deras skola valt att 
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utesluta läseboken för att istället köpa in skönlitterära böcker på olika nivåer och 

grupperat eleverna utifrån nivån som de ligger på. Den här varianten av indelning av 

eleverna är till för att tillgodose elevernas behov utifrån deras nivå, vilket flera lärare 

ansåg vara viktigt för att ge eleverna rätt undervisning. Lärarna uttryckte också att de 

hela tiden behöver utmana sina elever utan att göra det för svårt, även i de fall eleverna 

läser lättlästa böcker. 

 Psykologiska stödstrukturer 

En ambition i läraryrket är att utforma undervisningsmoment så att de blir lustfyllda och 

motiverande för eleverna. Denna uppfattning delade lärarna i min undersökning. De 

ansåg att det är av största vikt att eleverna är motiverade, och att de upplever lust inför 

läsinlärningen. De intervjuade lärarna menade vidare att de lättlästa böckerna motiverar 

elever och därmed också stärker deras självförtroende. Lundberg & Herrlin (2005) 

beskriver värdet av att elever upplever läsning som något lustfyllt, och menar att lärare 

har en viktig roll när det gäller att väcka intresse för läsning hos eleverna (2005).  

Taube (2007) skriver att läsinlärning, vid sidan av avkodning och läsförståelse, 

också påverkas av motivation och självförtroende. Alla lärare i studien uppfattar också 

att motivation är viktigt när elever ska lära sig läsa, i synnerhet när det gäller elever som 

har svårigheter med läsningen. Beroende på elevers behov används lättlästa böcker för 

olika syften, och ett av dessa syften är att motivera samt stärka elevers motivation för 

läsningen. Vygotskij (2001) menar att undervisningen bör utgå ifrån elevens intresse 

eftersom intresset styr människans engagemang, och därför är det viktigt att 

undervisningen tar hänsyn till elevernas engagemang. Bråten (1998) menar att en 

meningsfull undervisning som är anpassad efter elevens kunskapsnivå och har en 

verklighetsanknytning gör att eleverna förstår nyttan med läsningen.  

I min studie gjorde jag ett medvetet val med att enbart intervjua lärare som 

använder sig av lättlästa böcker. Det är därför förståeligt att de uttrycker att lättlästa 

böcker är fördelaktigt för läsinlärningen. Ett fåtal kritiska åsikter om de lättlästa 

böckerna har dock framkommit i undersökningen, men jag hade gärna önskat att det 

hade funnits mer forskning om lättlästa böcker, för att mer nyanserat kunna diskutera 

denna kritik. Som en inledande studie i fältet har denna undersökning bidragit med 

grundläggande inblick i både fördelarna och nackdelarna med lättlästa böcker i den 

pedagogiska verksamheten. 
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 Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på att den magra forskning som finns om användningen av lättlästa böcker i 

undervisningen finns det ett behov av mer forskning inom området. Denna studie är 

begränsad, och av den anledningen skulle det vara intressant att göra en studie som är 

mer omfattande. Fortsatt forskning kan inriktas mot att undersöka mer specifikt vilken 

inverkan lättlästa böcker har på elevers läsutveckling.   
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Norberg (red). Lund: Bibliotekstjänst AB.  
Bråten, Ivar (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 
Elbro, Carsten (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 
En läsande klass (2015). ”Vad är egentligen en lättläst bok”. 

Http://www.enlasandeklass.se/t ext/vad-ar-egentligen-en-lattlast-bok/ (hämtad 
2015-04-11).  

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 
Uppsala: Kunskapsföretaget AB. 

Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna (2010). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori 
till praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 
Lundahl, Bo (1998). Läsa på främmande språk: om autentiska texter, kreativ läsning 

och läsförmågans betydelse för språkinlärningen. Lund: Studentlitteratur. 
Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling – Kartläggning och 

övningar. Stockholm: Natur & Kultur. 
Lundberg, Ingvar & Reichenberg, Monica (2008). Vad är lättläst? Specialpedagogiska 
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Bilagor  
Bilaga 1 Intervjufrågor 

Allmän info 
– Information om inspelning. Ljudfilen kommer förstöras efter slutseminariet.  
– Syfte och frågeställningar 
– Intervjun kommer endast att användas i denna studie 
– Du kommer att vara anonym i studie 
– Du får när som helst avbryta intervjun 
 
Bakgrund 
– Hur länge har du arbetat som lärare?  
– Vilken utbildning har du?  
– Vad undervisar du i? 
 
Huvudfrågor 
– Hur definierar du lättlästa böcker? 
– Vad tycker om lättlästa böcker? Varför? 
 
– Använder du lättlästa böcker i undervisningen? Varför? Hur kommer det sig? 
 
– Har du alltid använt dig av lättlästa böcker? När började du? Hur kommer det sig att du 
började? 
 
– Vilka elever ger du lättlästa böcker till? 
 
– Hur upplever du att läsinlärningen påverkas vid användning av lättlästa böcker? 
Konkret exempel? 
 
– Vad tror du att eleverna tycker om lättlästa böcker? Hur kan man se det? Tror du att lättlästa 
böcker motiverar elever till att läsa? 
 
– Hur är kvalitén på innehållet i de lättlästa böckerna?  
 
– Finns det något/några speciella ämnen som tas upp i de lättlästa böcker som du har 
tittat på? Ligger dessa ämnen nära eleverna? Brukar de ha något speciellt budskap? Konkreta exempel?  
 
– Har du konkreta exempel på lättlästa böcker som du har använt eller använder just nu? 
 
– Hur fick du tag på de böcker du har valt att använda? Letat fram själv, hjälp från 
bibliotekarie eller med hjälp av något förlag?  
 
Avslutning 
– Vill du lägga till något/ berätta om något mer? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Hej! 
  
Mitt namn är Farida Mohammedian och jag läser sista året på Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Just nu håller jag på och skriver mitt andra självständiga arbete med inriktning 
svenska. Jag har valt att göra en undersökning om lärares uppfattningar om användning 
av lättlästa böcker i ett läsinlärningsfrämjande perspektiv, och kommer att använda mig 
av kvalitativa intervjuer med lärare. Jag skulle vara tacksam om du skulle kunna höra 
med lärare på skolan som arbetar med lättlästa böcker om de har möjlighet att ställa upp 
på en intervju. Jag förstår att det är en hektisk tid på läsåret, men jag skulle uppskatta 
om någon/några skulle kunna ställa upp på intervju då jag måste få det klart innan 
sommarlovet. 
  
Jag kommer att förhålla mig till de etiska principerna för forskning enligt 
Vetenskapsrådets riktlinjer, som bland annat innebär att lärarna som intervjuas förblir 
anonyma. Dessa principer går att läsa om här: https://publikationer.vr.se/produkt/god-
forskningssed/ 
  
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. 
  
Min handledare är: 
XX 
  
  
Med vänliga hälsningar: 
 
Farida Mohammedian  
 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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