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Abstract 
The aim of this essay is to investigate the simplifications that result when a work of 

fiction is adapted for easy reading by pupils with reading difficulties. A subsidiary aim 

is to examine how text and pictures relate to each other in the easy-to-read book. The 

material is analysed and divided into categories that exist for easy-to-read books. The 

result shows that the text in the easy-to-read book has not undergone any textual 

simplification, but only graphical changes in combination with the addition of more 

pictures. These graphical changes facilitate reading for pupils with reading difficulties 

and help them to develop their reading ability. 
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1 Inledning 
Språklig medvetenhet är en förutsättning för läsförmåga och läsutveckling. Att kunna 

läsa är väsentligt i människors vardag för att exempelvis kunna läsa beslut från 

försäkringskassan, CSN eller banken, för att kunna fylla i blanketter, eller läsa tidningar 

och e-post. En god språklig förmåga är också en förutsättning för att kunna vara 

delaktig i samhället och följa med i samhällsdebatten, och därför kan svårigheter med 

läsning leda till utanförskap och försämrade möjligheter att delta i demokratiska 

processer. Därför är det viktigt att god läsförmåga grundläggs tidigt, och att skolan är 

den plats där alla barn får tillgång till den språkliga gemenskap som läsning innebär: 

Läsning är att bli inbjuden till skolan, till samhället, till den värld som beskrivs med 

skrivna ord. Läsningen är en inbjudan till det gemensamma minnet av gårdagen, 

förankringen i här och nu och till de ord som innebär hopp om framtiden. (Körling 

2003 s. 13) 

Barn som har svårigheter med att utveckla en funktionell läsförmåga kan stå helt utanför 

den språkliga gemenskapen. Lässvårigheter kan yttra sig på många olika vis; det kan 

handla om problem med avkodning, bristande flytande ordigenkänning eller att eleverna 

stakar sig fram mellan bokstäverna. Dessutom är avläsningen av långa ord 

problematiskt, lika så att se sambandet i en text. Elever som har lässvårigheter behöver 

hjälp när de ska läsa skönlitterära böcker, och de behöver böcker som är anpassade efter 

deras specifika behov. Främst behöver de erbjudas lättlästa böcker som tar hänsyn till 

de textuella förenklingar som behöver göras för att barn med lässvårigheter ska kunna ta 

sig igenom texten. 

En något märklig paradox är att det finns böcker som är klassade som lättlästa, 

men vars text ändå är identisk med originaltexten. Det ställer frågor om hur boken har 

anpassats till barn med lässvårigheter om nu texten i sig inte har förändrats alls. Ett 

exempel på en sådan lättläst version av en klassiker är Astrid Lindgrens Madicken 

(1960) och den lättlästa versionen När Lisabet Pillade in en ärta i näsan (1960) som 

kommer att analyseras i den här studien.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka svårigheter en originaltext som är 

klassad som lättläst kan bereda elever med lässvårigheter och att undersöka vilka andra 

typer av förenklingar som har skett i förhållande till originalversionen. Ett delsyfte är 
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också att undersöka hur text och bild förhåller sig till varandra i den lättlästa boken och 

om illustrationerna underlättar läsningen för elever med lässvårigheter. Studiens 

frågeställningar är därför följande: 

• Vilka svårigheter kan texten bereda för elever med lässvårigheter? 

• Vilka förenklingar har gjorts i texten för att anpassa den till elever med 

lässvårigheter?  

• På vilka sätt kan bokens illustrationer underlätta för elever med lässvårigheter? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel inleds med en redogörelse om läsning och lässvårigheter och vad läsning 

innebär i fråga om avkodning, tolkning och förståelse. Vidare vad som orsakar 

lässvårigheter och skolans roll i att möta dessa elever. Dessutom görs en 

sammanfattning av forskningen om lättlästa texters anpassning och grafiska utseende. 

Kapitlet avslutas med forskning om texters och bilders samspel.   

2.1 Läsning och lässvårigheter 

Läsförståelse består av mentala processer som uppstår när man som läsare aktiverar 

förkunskaper, bearbetar satsers uppbyggnad och gör inferenser. Att kunna läsa menar 

Lundberg (2010 s.92) innebär att kunna avkoda ordet rätt, men läsförståelse uppstår när 

läsaren också kan tillägna sig innehållet i texten. Exempelvis kan en läsare avkoda 

texten korrekt automatiskt, utan att ha förståelse för innehållet. Lundberg (2010 s.79) 

poängterar att läsförståelse också innebär att eleven kan göra en tolkning av texten. I 

den skrivna texten finns bara orden svart på vitt med olika böjningsformer och ordföljd, 

vilket innebär att det krävs syntaktisk förmåga och inte bara avkodning för att göra 

tolkningar av texter. Det innebär att man måste ha en förståelse för hur satser och 

meningar samspelar.  

Det finns många orsaker till lässvårigheter. Lundberg m.fl. (2006 s. 38) skriver att 

en bidragande orsak kan vara vilka hemförhållanden man har, exempelvis om eleven 

inte fått uppmuntran vid läsning, att det varit stökigt, förvirrande och att motivationen 

till läsning då påverkats. Miljömässiga orsaker som hemmets betydelse framhäver även 

Arnqvist (1993 s. 116) som en orsak till lässvårigheter. Han skriver att föräldrar som 

läser sagor för sina barn bidrar till att skapa ett intresse för läsning och att sagoläsningen 

medför potential för god framtida läsutveckling.  
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Också motoriska och perceptuella svårigheter kan bidra till lässvårigheter nämner 

Lundberg och Reichenberg (2009 s. 17). Det vara att ett barn har svårt att fokusera och 

hålla huvudet stilla, ögonrörelser som inte är automatiserade, dålig talmotorik, svårt 

med koncentration. Det kan också finnas olika former av hjärnskador som komplicerar 

läsningen. Koncentrationssvårigheter är också en av orsakerna till lässvårigheter, och 

vissa barn är mer oroliga eller rastlösa än andra när de kommer till skolan. Andra 

svårigheter kan vara neuropsykiatriska störningar där personer har svårt med social 

kognition, vilket innebär att man har svårt för att förstå andras känslor och tankar 

(Lundberg & Reichenberg 2009 s. 19). Utvecklingsstörningar kan även påverka 

läsförmågan och bidra till lässvårigheter eftersom de personerna med 

utvecklingsstörningar kan ha svårt med arbetsminnet eller ett mindre utökat ordförråd 

skriver Lundberg och Reichenberg (2009). Hörselnedsättningar kan också bidra med 

lässvårigheter eftersom de ofta kommunicerar med teckenspråk eller andra hjälpmedel 

som inte bygger på vårt skriftspråk. En vanlig orsak till lässvårigheter är dyslexi. 

Lundberg m.fl. (2009) beskriver att om en person har dyslexi har den mycket svårt med 

avkodning, flytande ordigenkänning och stakar sig fram mellan bokstäverna. Dessutom 

har de ofta problem med avläsningen av långa ord och har svårt att se sambanden i en 

text. 

Skolan är betydelsefull eftersom man där kan uppmärksamma de speciella 

förutsättningar eleverna har. Körling (2003 s. 18) skriver att när barn kommer till skolan 

har de redan många erfarenheter av läsning, och att det är viktigt att fokusera på det 

barnet kan istället för att söka fel. Enligt Arnqvist (1993 s. 111) kan 20 procent av 

eleverna i en årskurs ha lässvårigheter och att ungefär 2–5 procent av dessa elever 

behöver extra hjälp med sin läsning. Gillberg & Ödman (1994 s. 54) menar att brister i 

barns fonologiska medvetenhet, vilket innebär problem med språkets ljudförhållanden 

och hur de bildar ord, kan upptäckas redan i förskolan kan se, och på så vis kan man 

upptäcka barn som kan tänkas utveckla lässvårigheter i skolan. De menar även att det 

går att förbättra den fonologiska medvetenheten med hjälp av träning genom ordlekar, 

rim och ramsor.  

2.2 Läsning i skolan  

I läroplanen för grundskolan för 2011 står det om det syfte som finns för 

svenskundervisningen. I kursplanen (Skolverket 2011 s. 247) för svenska står det att 

undervisningen i ämnet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och ska även syfta till 

att eleverna utvecklar förmågan att bearbeta texter. I undervisningen ska eleverna möta 
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samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider. Eleverna ska även läsa och 

analysera skönlitteratur (Skolverket 2011 s. 247).  

Det innebär att det är viktigt för lärarna att skapa grunden och motivationen till 

läsning av skönlitteratur. Det kan lärarna skapa genom att välja anpassad litteratur för 

sina elever med lässvårigheter och underlätta samt utveckla läsningen. Intresset för att 

läsa ökar om eleverna upplever läsglädje och kan få en djupare förståelse för olika slags 

texter.  

Det finns böcker, som exempelvis klassiker, som är utformade med tanke på de 

speciella behov som barn med lässvårigheter kan ha. I dessa böcker har textmassan 

förenklats eller delvis reducerats samtidigt som man har försökt behålla 

originalförfattarens språk och stil. De lättlästa böckerna har ofta stor text och är fyllda 

med bilder, vilket gör läsningen spännande samtidigt som det ger en slags utfyllnad, 

vilket kan innebära att eleven känner att den har läst en hel bok med många sidor 

(Gillberg & Ödman 1994 s. 87). 

2.3 Lättlästa texter: textuella anpassningar 

Lättlästa texter karaktäriseras av flera kännetecken. En lättläst text har ofta en tydlig 

målgrupp där författaren tar hänsyn till läsarens förmodade förkunskaper, som 

exempelvis ämne och ordförråd (Lundberg & Reichenberg 2009 s. 50). Det anpassade 

språket, bildernas och texternas layout är resultatet av medvetna val som författare gör 

för att göra en text lättläst. Att sammanhanget är tydligt är viktigt, likaså att det finns en 

författarröst som talar till läsaren, eftersom det bidrar till läsförståelsen genom att det 

liknar muntliga språket poängterar Lundberg & Reichenberg (2009 s. 52). Om texten 

inte innehåller tilltal kan en distans skapas till läsaren och det kan påverka läsningen 

negativt. 

Om det i texten förekommer långa, abstrakta substantiv kan en elev med 

lässvårighet uppfatta den som svår. Långa substantiv kräver stort tankearbete, vilket kan 

leda till minskat engagemang hos läsaren (Lundberg & Reichenberg 2009 s. 52). Långa 

ord som grafiskt liknar varandra kan också innebära problem vid läsning. Det kan 

exempelvis vara ord som referera, relatera och resonera. En text med färre långa ord, 

specifikt substantiv, gör den lättare att läsa, vilket ofta innebär att intresset för att 

fortsätta läsa texten ökar. Lundgren (2002 s. 7) skriver att det är bättre om abstrakta 

begrepp förenklas genom kontextuella ledtrådar och synonymer.  
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Även korta ord med otydlig innebörd och liknande utseende kan innebära 

problem. Det kan exempelvis vara ord som ska, sak, med, dem, när och här. Lundgren 

(2002 s. 7) menar att författaren ska undvika många korta ord efter varandra i en text 

eftersom de kan göra texten svårläst. Förekomsten av korta ord behöver med andra ord 

inte betyda att texten blir lättläst. 

Andra kännetecken för lättläst litteratur är att texten saknar långa 

sammansättningar av ord. Sammansättningar ger ofta en abstrakt betydelse (Lundberg 

& Reichenberg 2009 s. 52), medan ord som inte är sammansatta har fler muntliga drag, 

vilket kan underlätta för svaga läsare.  

Bruk av olika verbformer är också betydelsefullt när en text ska vara lätt att läsa 

Passiva former som exempelvis fönstret öppnas blir enklare i aktivum, alltså läraren 

öppnade fönstret. Eftersom passiv form gör att subjekten i en mening är osynliga kan 

det leda till svårigheter vid läsningen (Lundberg & Reichenberg 2009 s. 52). I lättlästa 

texter förekommer ofta dialog där vanliga uttryck med vardagsord används. Ovanliga 

ord i sammanhanget måste då förklaras i meningarna för att texten ska bli begriplig 

menar Lundberg & Reichenberg (2009 s. 53).  

Synonymer är också behjälpliga i lättlästa texter, eftersom de ger ett stöd om 

läsaren inte förstår innebörden av vissa ord men kan gissa vad det andra ordet betyder. 

Lundgren (2002 s. 7) skriver att namn eller benämningar på karaktärer i boken också 

kan vara svårlästa. Det är bra om namnen inte börjar med samma bokstav, eller att 

liknande bokstäver ser ut som samma ord. I lättlästa texter är det bättre om man lägger 

till exempelvis staden Mekka eller profeten Mohammed istället för bara Mohammed och 

Mekka. För att texten ska bli lättläst behöver förkortningar förklaras eller skrivas ut, och 

det bör inte finnas flera förkortningar i samma mening.  

Lundgren (2002 s. 9) poängterar att för lite information minskar motivationen till 

att läsa eftersom texten blir tråkig eller enformig. Däremot har läsare med lässvårigheter 

svårt för att läsa en kort komprimerad text. Samspelet mellan informationstäthet, 

innehåll, textens form och längd är viktig för att texten ska bli läsbar och begriplig. Om 

exempelvis innehållet är svårt i texten så ställer det stora krav på den språkliga formen. 

Då kan en lång text också bli begriplig för en läsare med lässvårigheter menar Lundgren 

(2002 s. 9). Det är viktigt att även lättlästa texter är uppbyggda på orsakssammanhang 

med bisatser eftersom de bidrar med förståelse.  

Bildspråk är en annan faktor som ökar förståelsen av innehållet i en text eftersom 

läsaren minns det hon läst eller associerar till tidigare erfarenheter. Även liknelser och 
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överraskningar gör en text mer lättläst. Lundgren (2002 s. 10) poängterar att det kan 

utveckla en läsares språk.   

Elever som har en bristande läsvana har även ofta problem om texten innehåller 

många avstavningar. Det kräver mycket av läsaren för att kunna läsa ut hela ordet rätt, 

som exempelvis majs-tång eller popsån-gare. Vidare skriver Lundgren (2002 s. 8) att 

gemener med staplar och häng är lättare att läsa ut än versaler som inte grafiskt skiljer 

sig från varandra så mycket. Även många skiljetecken kan försvåra för läsaren. 

Om texten innehåller många bisatser krävs mycket av läsarens arbetsminne, vilket 

är energikrävande för eleven. Lundgren (2002 s. 9) poängterar dock att en text med bara 

huvudsatser inte heller förenklar läsningen, men även för många bisatser i samma text 

kan påverka om texten uppfattas som svårläst. Han menar att ”rytmen i språket, 

orsakssammanhang (kausalitet) och kontextuella ledtrådar har förmodligen större 

betydelse för förståelsen av text, än meningens längd” (2002:9). 

2.4 Lättlästa texter: anpassningar av layout och grafiskt utseende 

I lättlästa böcker är det viktigt med en funktionell layout som elever kan känna igen. En 

dålig eller slarvig layout kan skapa stora problem för en svag läsare. I tryckta texter 

brukar det var standard med jämn höger- och vänstermarginal, nämner Lundgren (2002 

s. 11). Däremot föredrar dyslektiker ofta en ojämn högermarginal, eftersom de har svårt 

att skilja på ord som liknar varandra eller ser lika ut grafiskt (2002 s.11). Dessutom läser 

ofta dyslektiker ordbilder, och dessa ordbilder kan tryckas ihop om högermarginalen är 

jämn, Detta bidrar till att en läsare med lässvårigheter får problem med igenkänning av 

orden (2002 s. 11).  

Andra faktorer som kan påverka svaga läsares läsning är radavstånd, typsnitt och 

teckensnitt. Radavståndet får inte vara för stort eller för litet, eftersom en läsare med 

lässvårigheter kan komma in på samma rad eller fel rad när den ska fortsätta att läsa på 

en ny rad. Vad gäller teckensnitt finns det ingen forskning som visar att ett visst 

teckensnitt är mer lättläst än något annat, utan det beror på vad läsaren föredrar. Ett 

vanligt teckensnitt är Times eller andra typsnitt med seriffer, alltså där tvärstreck 

avslutar bokstavsstapeln. Teckenstorleken bör vara generös, och storleken 14 punkter är 

fördelaktig, medan större teckenstorlek än så gör texten svår att läsa (2002 s. 11).  

2.5 Text och bild i samspel 

Texter och bilder samspelar i böcker, och det finns många fördelar med illustrationer. 

Fördelarna kan exempelvis vara att man kan med hjälp av bilder kan förklara händelser 
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eller ord i texten, och dessutom kan bilderna förtydliga och fördjupa förståelsen av nya 

ord (Lundberg 2010 s. 86). Vidare menar även Ekström (1999 s. 50) att orden knyts 

samman med de minnesbilder och erfarenheter en elev har vilket innebär att språklig 

kodning lagras i minnet. Ekström (1999 s. 27) poängterar att många och bra 

illustrationer förstärker texten samt att bild och text tillsammans kan föra berättelsen 

framåt. Om bild och text inte överensstämmer kan en läsare få svårt att förstå 

innebörden av bilden menar Eriksson (2009 s. 46) och påpekar vidare att texter utan 

illustrationer kan vara svåra att begripa (2009 s. 44). Andra fördelar är att 

illustrationerna kan göra typografin luftig och lätta upp texten, och därför är bilder i 

nybörjarböcker ofta stora, färgglada och intresseväckande (Lundberg 2010 s. 86). 

Ekström (1999 s. 55) nämner också att typografin är viktig och framför allt att den är 

tydlig. Illustrationerna efter titelsidans löften är ”ögats stora bildfest” (Ekström 

1999:31).  

Illustrationerna kan hjälpa eleven att läsa ut nya ord eftersom de stödjer orden i 

kontexten, vilket i sin tur stödjer ordavkodningen vid läsning. Det innebär att bilderna 

ger yttre ledtrådar som gör det lättare att läsa exempelvis långa och komplicerade ord 

menar Lundberg (2010 s. 86). Vidare nämner också Eriksson (2009 s. 49) att illustrerad 

text kan elever med läsproblem lättare ta till sig eftersom illustrerad text är effektivare 

vid inlärning än endast text. 

Nackdelarna med bilder i böcker är att läsprocessen kan störas av illustrationerna. 

De inre ledtrådarna, alltså informationen i orden, hamnar inte i fokus när läsaren ”läser” 

bilderna. Eleven kan utläsa händelser och innehåll med hjälp av bilderna istället för att 

faktiskt anstränga sig att läsa ut orden. Lundberg (2010 s. 88) poängterar att läsaren då 

gissar innehållet med hjälp av bilderna, eftersom de är mer tilltalande och mindre 

arbetskrävande än texten. Eleven kan då uppfatta att läsningen i sig är meningslös. 

Vidare kan bilder ge upphov till feltolkningar och kanske förvirring, vilket påverkar 

läsningen negativt. Oväsentliga detaljer kan förstoras, få stor tyngd, och det artistiska 

kan även ge specifika perspektiv eller karaktäristiska storleksrelationer. Detta kan 

exemplifieras med sagan om prinsessan på ärten, där texten beskriver ärtan som så stor 

så att prinsessan inte kan sova på den. Bilden visar istället en väldigt liten ärta, vilket ju 

är hela poängen, men för elever med lässvårigheter blir denna konflikt mellan text och 

bild problematisk. Eriksson (2009 s. 49) nämner att för en del elever kan illustrationer 

vara svårhanterliga och kräver textstöd eftersom relationen text och bild kan vara 

komplicerad. Det är även viktigt att illustratören lyfter fram det som är viktigt i texten 
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och att läsaren förstår vad i bilden som är väsentligt, samt att illustratören skapar 

riktmärken, avvikande färger eller figurer som berättar var läsaren ska rikta 

uppmärksamheten (Eriksson 2009 s. 49).  

Bilder bidrar med extra information och kan alltså stödja läsningen på flera plan 

än ordavkodning. Tydliga illustrationer ger ökad motivation och förståelse, eftersom de 

kan stimulera läsarens fantasi och känslor. Texter som innehåller direkt tal kan skapa 

förvirring, eftersom läsaren kan ha svårt för att skilja på vem som är ”jag” och vem som 

är ”du”. Direkt tal kan uttryckas tydligare i bilder tydligare genom exempelvis 

pratbubblor. 

3 Metod och material 
I det här kapitlet presenteras studiens material, analysmetod och analyskategorier. 

Därefter presenteras material- och metodkritik. 

3.1 Urval 

Den analyserade boken i den här undersökningen valdes genom ett subjektivt urval. Det 

innebär att forskaren väljer ett material som har potential att ge värdefull data som kan 

ge svar på de frågeställningar som studien har för avsikt att besvara (Denscombe 2009). 

Urvalet sker alltså med ett speciellt syfte där sannolikheten att materialet ger bäst svar 

på den information man undersöker. I denna studie har jag valt Madicken (Lindgren 

1960) i originalversion och en version som har klassats som lättläst, När Lisabet pillade 

in en ärta i näsan (1960). Båda versionerna har studerats i sin helhet, vilket ger ett stort 

undersökningsunderlag och en god överblick över det valda materialet. Valet grundade 

sig på Astrid Lindgrens rika språk och på att hennes böcker är kulturbärande klassiker. 

Illustrationerna är gjorda av Ilon Wikland (1960). 

3.2 Analysmetod 

I studien har jag använt mig av en kvalitativ analysmetod. Kvalitativa data är kreativt 

producerade och bygger ofta på forskningsstrategi med grundad teori. Denna 

analysmetod innebär att forskaren presenterar sina slutsatser eller resultat av analysen 

av den information som samlats in (Denscombe 2009 s. 367). En del av en kvalitativ 

analysmetod är att forskaren gör en noggrann närläsning, kodar, kategoriserar och tolkar 

datan. En princip i en kvalitativ analysmetod innebär en repetitiv process där forskaren 

utvecklar teorier, hypoteser, begrepp eller generaliseringar. Denscombe menar att ”detta 
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återspeglar det faktum att de flesta kvalitativa forskare föredrar att gå från data till teori 

och från det särskilda till det allmänna” (2009:369). 

Processen att analysera kvalitativa data innefattar bland annat stegen förberedelse 

av data, förtrogenhet med data och tolkning av data. Det inledande steget förberedelse 

av data innebär att forskaren förbereder och organiserar kvalitativa data för analys. Där 

sorteras, bearbetas och sammanställs det material man behöver poängterar Denscombe 

(2009 s. 370). Jag har i den här fasen införskaffat materialet som ska analyseras, alltså 

de två versionerna av När Lisabet pillade in en ärta i näsan (Lindgren 1960) och gjort 

en översiktlig orientering i de två texterna.  

Nästa steg innebär förtrogenhet med data där man läser och återläser för att kunna 

fördjupa sig i detaljer. Att bli förtrogen med data innebär även att man ska kunna 

relatera till relevanta bakgrundsfaktorer (Denscombe 2009 s. 372). I detta steg kan man 

även se saker som man kunde förvänta sig men inte tidigare lade märke till. I det här 

skedet skapade jag de kategorier som analysen grundar sig på. 

Det tredje steget är tolkningsprocessen där jag gör kopplingar, identifierar 

samband, mönster och kommer fram till slutsatser. Denscombe (2009 s. 374) påpekar 

att det oftast består av en berättande förklaring av de upptäckter man gjort. Dessutom 

kan man jämföra slutsatser och ta upp motsättningar inom materialet.  

Förutom analys av texten har jag även gjort en analys av bildbaserad data. 

Denscombe (2009 s. 390) skriver att bildbaserad data ofta har ett klart syfte med den 

information bilder innehåller; dessa är av kulturell betydelse och har symbolisk mening. 

Dessutom är bilder öppna för tolkning i och med deras betydelse i kontexten. Analysen 

bidrar till att man kan jämföra skillnader och likheter mellan bilder. Denscombe 

(2009:390) poängterar att ”bilden bär, som objektivitet frusen i tid, spår av saker med en 

klarhet som orden aldrig kan drömma om att komma i närheten av”.   

3.3 Analyskategorier  

De två första analyskategorierna är baserade några av Lundberg & Reichenbergs (2009) 

och Lundbergs (2010) kriterier för lättlästa böcker. Dessa är: 

1. Textnivå: tilltal, korta/ långa ord, sammansättningar, verbformer, dialog och 
ovanliga ord. 

2. Grafisk nivå: avstavningar, layout, höger- och vänster marginal, radavstånd och 
textens storlek. 

3. Bildens förhållande till texten: Förklarar och förtydligar texten, social funktion, 
detaljer, motivation, ökad förståelse. 
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Dessa kategorier definierar lättlästa texter och sammanfattar vilka faktorer som gör 

texter lättlästa. Med hjälp av dessa kan jag besvara studiens frågeställningar. 

3.4 Material- och metodkritik 

Materialet är begränsat till två versioner av samma bok, vilket gör att man inte kan dra 

några generella slutsatser av resultatet. Istället kan studien sägas vara en fallstudie som 

ger en fingervisning om hur två versioner av samma text på olika vis kan vara mer eller 

mindre lättlästa för elever med lässvårigheter. Analys och resultat grundar sig på mina 

tolkningar, vilket kan medföra att resultatet färgats av mina åsikter och synsätt även om 

jag försökt hålla mig objektiv.  

4 Resultat och analys 
I den här delen presenteras studiens resultat. Det inleds med kategorin textnivå följt av 

grafisk nivå och avslutas med kategorin bildernas förhållande till texten. Eftersom 

texterna är identiska omnämns de som ”texten”. 

4.1 Textnivå 

Den svårlästa boken eller originaltexten är alltså identisk med den lättlästa versionen. 

Däremot kan man se tydligt att den omarbetade versionen både ser annorlunda ut och är 

presenterad på ett anpassat sätt. Originaltexten har fler sidor med bara text, jämfört med 

den lättlästa där det finns fler bilder. 

I texten förekommer inget direkt tilltal, vilket gör att det kan skapas en distans till 

läsaren. Det finns många långa substantiv, vilket kan innebära problem för elever med 

lässvårigheter. Det är exempelvis ord som cykelklämmor, jungfrukammaren, tombutelj, 

knapphålet, lövhögarna och trädgårdarna. Dessutom förkommer det långa substantivet 

näsborrarna där bokstäverna ”r” och ”n” har en grafisk likhet, vilket kan vara svårt att 

läsa ut för en person med lässvårigheter. Däremot finns det långa substantiv som 

ärtblommor och luktärter, som förenklas och förklaras genom kontextuella ledtrådar 

som rot, blomma och trädgård. Detta blir synligt i följande citat:   

Den kanske har slagit rot där inne, tror Madicken. Du ska få se att rätt som det är växer det ut 

ärtblommor genom näsborrarna på dej…jag hoppas det blir luktärter åtminstone. Då sätter 

Lisabet i att tjuta. Luktärter tycker hon om men hon vill att de ska växa i trädgården, inte ut 

genom näsan på henne själv. (1960:16, min emfas) 
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De kontextuella ledtrådarna i texten gör att man förstår att ärtor är en växt eller gröda 

som kan växa i trädgårdar. Ett annat exempel är där författaren har beskrivit det 

sammansatta ordet blomstertid. Författaren använder beskrivande ord som berättar hur 

det inte ser ut under en blomstertid, som i följande citat:  

Det ligger fullt med torra löv på gatan. När man sparkar på dem prasslar det så trevligt. 

Madicken och Lisabet plöjer fram genom lövhögarna och sparkar det värsta de kan. De 

svänger med armarna och blir så röda om kinderna. Det är friskt och kyligt väder, och i 

trädgårdarna står alla blommor svarta och vissnade. Till tröst för Lisabet...där kan man se 

att blomstertiden är förbi, här blir inga luktärter. (1960:16) 

Ett ord i en mening som elever också möjligen kan ha svårt att läsa ut är Chicago, men 

då förklaras det i meningarna innan att staden finns i Amerika:  

Sedan tittar de på fotografierna av Ester och Rut. Det är Linus-Idas flickor. Fotografierna 

har kommit från Amerika. Det är där som Rut och Ester bor. De är fina damer och har de 

vackraste blommiga klänningar och håret uppsatt i ett fågelbo på huvudet. Nu stå de på 

Linus-Idas byrå, men själva är de i Chicago och kommer aldrig mera hem (1960:21) 

Ett annat exempel där författaren använt en funktionell beskrivning av orden plötsligt är 

att flickorna knappt hinner ta på sig kläderna. Detta blir synligt i följande citat: 

Inte var det min mening å köra ut er så plötsligt” säjer hon. Men Madicken hör inte på henne. 

De säjer knappt adjö, de bara springer utan att ens knäppa kapporna. (1960:87)  

Sammansatta ord som inte förklaras innebär också potentiella svårigheter för svaga 

läsare. Det finns sammansatta ord i texten som cykelklämmor, hårnål, knapphålet, 

fågelbo, soptunnor, hånskrattar, illtjuter, järnväg, mottagningsrum, rivjärn och 

lustgården. Just ordet lustgården kräver förkunskaper om Bibeln och viss kännedom om 

kristendom. I den lättlästa versionen finns det även fler sammansättningar än i den 

svårlästa. Det har författaren troligtvis gjort istället för att använda sig av flera 

avstavningar. 

I texten förekommer ofta dialoger varvat med beskrivningar, vilket gör texten mer 

lättläst. Däremot är dialogerna i den originalversionen skrivna med citattecken istället 

för pratminus. Det gör att det kan vara svårt att se vem det är som för konversationen 

och när det är en annan person som talar. I den lättlästa versionen kan man tydligare se 

var dialogerna börjar och slutar samt vem som talar, vilket är gynnsamt för personer 

med lässvårigheter eftersom de svårt för att läsa en komprimerad text. 
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Lindgren (1960:79). 

 

I den lättlästa finns samma dialog på två sidor. 

 
Lindgren (1960:24–25). 

 

De ovanliga ord som återkommer i texten är något ålderdomliga, eftersom författaren 

Astrid Lindgren skrev originalboken under 1960-talet. De ord som idag kan uppfattas 

som ovanliga är exempelvis tombutelj, lirkar, spirade, kretar, gruvar, utkant, 
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förmaningar, forsar, lortjänta, försmädligt, förmanar, ettrig, livtag, morska, plytet, 

vojar, vetja, di, blitt, kvillrar och nävars. Dessa ord kan innebära problem för någon 

med lässvårigheter, eftersom de inte alltid förklaras eller sätts i en kontext där man kan 

lista ut innebörden. Dessutom har några av karaktärerna namn som börjar på samma 

bokstav: Madicken, Mattis och Mia, vilket kan innebära svårigheter för lässvaga elever 

att hålla isär dem.  

I texten finns liknelser som ”kommer farande ut genom dörren som en geting ur 

sitt bo” eller ”Du ser ut som en snigel med ett par små vita horn där fram” där Madicken 

fått bomullstussar uppstoppade i näsan. Liknelser och bildspråk utvecklar en läsares 

språk eftersom texten blir mer lättläst. Det medför också att läsaren ökar förståelsen av 

innehållet eftersom läsaren associerar det till tidigare erfarenheter. 

4.2 Grafisk nivå 

Vad gäller den grafiska utformningen i texten så skiljer sig böckerna åt i detta avseende. 

Originalversionen har en tydlig layout, men den kan uppfattas som svårläst vid första 

anblicken eftersom radavståndet inte är lika stort som i den lättlästa. Det innebär att 

någon med lässvårigheter kan tappa bort sig bland raderna. Dock har texten ett vanligt 

förekommande teckensnitt som läsaren kan känna igen. Teckenstorleken är 12 punkter i 

originalversionen, och ett mindre radavstånd gör att texten uppfattas som kompakt. 

Originaltexten har dessutom både jämn höger-och vänster marginal, vilket kan göra den 

svårare för exempelvis en dyslektiker som ofta föredrar ojämn högermarginal, vilket 

finns i den lättlästa versionen.  

Den lättlästa boken har en tydlig layout där text och bild kombineras på nästan 

alla sidor. Texten kan uppfattas som mer luftig och inte lika kompakt som 

originaltexten. Radavståndet är större men inte överdrivet stort och gör att läsaren hittar 

lättare bland raderna. Dessutom är raderna indelade med färre meningar sett över 

sidorna istället för att alla rader med ord är fördelade på en och samma sida. I den 

lättlästa boken är teckensnittet större och mäter 14 punkter, vilket gör den mer lättläst. 

Denna text har inte jämn höger- och vänster marginal men lättare att hitta raderna i 

texten eftersom den är fördelad på ett annat sätt än den svårlästa. 

En skillnad mellan de båda versionerna är avstavningen av ord. I 

originalversionen förekommer 23 avstavningar medan i den lättlästa har 45 ord delats 

upp. De som har en bristande läsvana har ofta problem om texten innehåller många 

avstavningar. Det kräver mycket av läsaren att kunna läsa ut hela ordet rätt, vilket gör 
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att den lättlästa texten faktiskt kan bli svårläst. Det stora antalet avstavningar kan bero 

på att författaren inte ville undvika sammansättningar av ord, eftersom 

sammansättningar också kan innebära fler problem för elever med lässvårigheter. 

4.3 Bildens förhållande till texten 

I det här kapitlet presenteras hur illustrationerna förklarar ord, bilders sociala funktion 

och bilders påverkan. 

4.3.1 Förklaring och förtydligande av ord 

I den lättlästa versionen förklaras många händelser med hjälp av bilder. Dessa bilder 

finns nästan på varje sida och de stödjer texten på så vis att bilderna visar alla händelser 

och på så sätt kan sägas förklara orden. Lisabet står och petar i sin näsa för att få ut 

ärtan, vilket också texten berättar om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:10). 

 

På följande sida fortsätter berättelsen när Madicken kommer och undersöker hennes 

näsa och konstaterar att ärtan sitter fast. Bilden visar Madicken som undersöker 

Lisbeths näsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:11). 
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Nästa bild visar att Lisbeth blir upprörd över att hon inte får ut ärtan ur näsan och 

synliggör hennes känslor i texten. Den ger en tydlig bild av att hon är uppgiven, upprörd 

och rädd för följderna av att ha en ärta i näsan. Bilden ger även en visuell förstärkning 

av uttryck som exempelvis ”Jag vill inte ha den där, skriker Lisabet. Ta bort den!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:12). 

Ett annat exempel där en händelse förstärks av bilden är när Madicken och Lisabet 

”plöjer fram genom lövhögarna och sparkar det värsta de kan”. Bilden visar tydligt två 

glada flickor i färgglada kläder sparkandes på löven så att de flyger omkring dem. Ordet 

”plöjer” framgår av bilden och stödjer ordavkodningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren 

(1960:16). 
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”Förunderligt trevligt” är ett annat uttryck med ord som blir synliga i en bild där 

man ser Madicken och Lisabet står glada, nöjda och böjda med händerna mot den varma 

öppna spisen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:20) 

 

 

 

En annan bild som stödjer den beskrivande texten är när ordet ”kikar” visas i bilden, när 

Lisbeth tittar ut genom ett fönster (1960:12, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren 

(1960:22). 
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Bilderna i den lättlästa boken lättar upp texten och gör layouten luftig. De är färgglada 

och stora i förhållande till texten, men kan upplevas som något äldre i stilen genom att 

de är tecknade. Bilderna kan ta upp nästan en hel sida, och texten är placerad under eller 

över bilden. Sammanlagt är det sex bilder på hela sidor där hela texten finns på nästa 

sida.  

Några sammansättningar förklaras med hjälp av bilderna som till exempel 

tröjärmen eller trappstenen, där man får se karaktären Mattis torka sig med armen 

sittande på en trappa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:30). 

 

I den svårlästa boken förekommer endast fyra bilder. Den första bilden visar 

Madicken som undersöker Lisbets näsa precis som i den lättlästa versionen. Alla 

bilderna är tecknade med svart penna och har endast konturer. 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:81). 
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Den andra bilden finns längre fram i berättelsen och beskriver när alla flickorna bråkar 

och visar hur alla är involverade i bråket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:83). 

Den näst sista bilden visar hur Madicken, Lisabet och Linus-Ida sitter vid brasan och 

sjunger efter bråket är slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:85). 
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På den sista bilden får man se Lisabet ligga och prata med Madicken i sin säng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:89). 

4.3.2 Bildens sociala funktion 

En meningsfull text för läsaren är om texten samspelar med bilderna. Det innebär att 

texten väcker intresse, är spännande och kan kopplas till läsarens tidigare erfarenheter 

och behov (Lundberg 2010 s. 88). Det bidrar till att läsningen styrks av bilderna och 

fungerar som ett komplement till texten. 

Genom hela boken finns bilder som fungerar som underlag för den text och 

innehåll som står skriven. Illustrationerna är inte missvisande och förstorar inte 

händelser i texten. I samspelet med bilderna blir texten meningsfull. Om bilderna kan 

kopplas till tidigare erfarenheter väcker texten intresse och blir spännande. I texten finns 

det bilder som barn kan känna igen. Det finns till exempel en bild på löv på marken 

under hösten, en lapp på dörren att någon kommer strax och att man kan värma sig vid 

en brasa.  

 

 

 

 

 

 

Lindgren (1960:18). 
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Dessutom barn kan känna igen sig i att bråk med någon som inte är så snäll kan 

förekomma, och att en vuxen kommer och hjälper till och berättar hur man ska bete sig 

eller att man kan sitta vid en brasa och umgås. 

Bilderna bidrar med motivation och förståelse av texten. De gör att man vill läsa 

vidare om vad som ska hända i boken och hur det ska gå med Lisbeth och hennes ärta i 

näsan. I texten får man också läsa om speciella tavlor. Möjligtvis att det kunde funnits 

någon bild på de fantastiska tavlor som hängde hos Linus-Ida, eftersom texten handlar 

en hel del om dessa tavlor och vad som finns på dem. En av tavlorna berättar 

exempelvis om ett samhällsproblem, nämligen att man kan ”drunkna i 

brännvinsfloden”. Det kan underförstått innebära att människor kan få problem av 

alkohol eller lida av ett alkoholmissbruk. Den sociala funktionen innebär här att elever 

kan känna igen situationen om någon i närheten kan ha ett missbruk eller att man läst 

om alkoholmissbruk. Eleverna får perspektiv på att det finns fler händelser i världen än 

Lisbeths ärta i näsan. Därför hade bilder på dessa tavlor möjligen stärkt textens sociala 

funktion. 

4.3.3 Läsprocess, motivation, förståelse  

Läsprocessen kan störas av bilderna eftersom eleverna delvis kan utläsa berättelsen med 

hjälp av bilderna. Det går att förstå innehållet och händelserna tydligt, vilket innebär att 

man kan istället ”läsa” bilderna istället för orden som står skrivna. Bilderna kan bli mer 

tilltalande än texten, vilket bidrar till att läsaren kan gissa händelsen eller innehållet 

istället för att läsa.  

Bilderna i den analyserade boken är inte missvisande och skapar inte förvirring. 

Möjligtvis kunde det ha funnits någon bild på tavlorna Madicken och Lisbeth diskuterar 

som jag nämner ovan (4.3.2). I texten finns det en förväntning att det ska komma en bild 

på dessa tavlor, men istället leds läsaren vidare till en bild där Madicken och Lisbeth 

står lugnt och värmer sig vid brasan. Möjligen så valde illustratören att inte leda 

läsningen till tavlorna utan till vad Madicken och Lisbeth gör i berättelsen istället.  

Sammantaget ger illustrationerna en förståelse om hur saker och ting ser ut, men 

de underlättar samtidigt förståelsen av texten och stödjer läsningen för svaga läsare. 

Färger och former ger liv åt händelser som finns på bilderna eller ger liv åt 

karaktärernas känslor. På så sätt gör bilderna texten levande och läsningen kanske mer 

lustfylld.  
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4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan läsning innebära svårigheter för olika elever. Det kan innebära 

svårigheter med avkodning och läsförståelse eller problem med att förstå hur ord i 

meningar samspelar. Lättlästa texter är texter som ska kunna läsas av elever med 

lässvårigheter och de behöver textuella anpassningar som bygger på ett anpassat språk. 

Däremot i min analys framkom det att texten inte förändrats från originaltext till den 

lättlästa versionen. Det som kan vara problematiskt för någon med lässvårigheter kan 

vara långa och grafiskt liknande ord, abstrakta begrepp, sammansättningar, avstavningar 

och ovanliga ord. I texten finns det textuella svårigheter som kan innebära problem för 

lässvaga elever.  

Det innebär att författare gör medvetna val när de ska göra texter i böcker lättlästa. 

Synonymer, liknelser, bildspråk och textuella ledtrådar underlättar läsning och är 

behjälpligt i lättlästa texter. I texten fanns det kontextuella ledtrådar som förklarade 

exempelvis långa svårlästa ord och kan underlätta läsningen.  

Det framgår i min studie att anpassningar vad gäller layout och grafiskt utseende 

underlättar texter och gör böcker lättlästa. Det är exempelvis anpassningar som berör 

höger- och vänstermarginaler, teckenstorlek och radavstånd, alltså faktorer som vilket 

gör att vissa böcker kan hjälpa och stötta både läsutvecklingen och läsinlärningen. I den 

lättlästa boken var teckenstorleken och radavståndet större. Dessutom var raderna med 

ord fördelade på ett anpassat sätt med en eller två rader på en del ställen.    

En viktig del i lättlästa texter är textens samspel med illustrationerna. 

Illustrationerna kan föra berättelsen framåt och hjälpa läsaren att förstå innehållet. I min 

analys kan man se att layouten är tydlig, text och bild kombineras på nästan alla sidor 

vilket medför att texten inte blir så kompakt. Illustrationerna förklarar även ord, 

fördjupar förståelsen av ordens innebörd och stödjer ordavkodningen eftersom de ger 

ledtrådar vid utläsningen av till exempel långa komplicerade ord. Bilderna visar 

händelserna och förstärker många ord och uttryck. Det innebär att man kan läsa en 

berättelse där bilderna och texten harmoniskt skapar en historia som kan medföra 

läsglädje. 

5 Diskussion 
Berättelser öppnar spännande världar för många människor, men för de som inte kan 

tränga bakom bokstäverna och forma orden är det en värld i mörker. Men med hjälp och 
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rätt verktyg, i det här fallet en lättläst version av en klassiker, kan också svaga läsare få 

ta del av de fantastiska berättelserna om Madicken och hennes lillasyster.  

De lättlästa skönlitterära böckernas text med grafiska anpassningar i kombination 

med bilder utvecklar den språkliga förmågan och den språkliga grund som elever med 

lässvårigheter kan skapa en tilltro till. För lärare i skolan är det viktigt att bidra med 

läsglädje och att hjälpa lässvaga elever att finna böcker som är anpassade för dem, så att 

också elever med lässvårigheter kan känna en förankring i nuet om läsning, men även 

ett hopp om god läsning i framtiden. Det är viktigt att eleverna med lässvårigheter får 

läsa klassiker i bearbetad form där man behåller författarens språk och stil.  

Skriven text har en stor roll vid kunskapsförmedling och lärande. Det innebär att 

skriften bidrar med nya begrepp och skapar specifika inre föreställningar på det sätt bara 

skriften kan (Lundberg 2010 s. 11). Litteraturen kan exempelvis stärka identiteten, jag-

bilden, självkänslan och självförtroendet. Fantasin ökar om man läser skönlitterära 

böcker, och fantasin är grunden för hur man löser problem i vardagen eller hanterar 

svåra situationer. Därför är skönlitteraturens stimulans av fantasin betydelsefull. Inom 

den kan man finna tröst, inspiration, motivation eller nya tankar. Den bidrar med empati 

och förståelse för hur andra människor lever i sin vardag. Läsaren måste vara engagerad 

eftersom skönlitteraturen inte ger några tydliga svar utan snarare gör sammanhangen 

komplicerade, vilket innebär att den låter människan reflektera och därmed möjliggör 

utveckling av tänkandet (Norberg 2003 s. 92). 

I min analys framkommer att man inte förändrat texten i den lättlästa versionen 

utan gjort grafiska anpassningar som större radavstånd, layout, större teckenstorlek och 

använt fler bilder. Dessa anpassningar underlättar läsningen, eftersom det kan vara svårt 

att läsa med liten teckenstorlek eller att en läsare kan komma in på helt fel rad 

(Lundgren 2002 s. 11). Det skapar förenklingar och förtydligar när det kommer till 

läsning istället för att försvåra den. Dock kunde det funnits fler grafiska förenklingar i 

den lättlästa versionen, som ännu större teckenstorlek eller annan layout med fler bilder 

exempelvis.  

Man kan ifrågasätta om den lättlästa versionen verkligen är så lättläst som 

klassificeringen gör gällande. Möjligen hade elever med lässvårigheter också behövt 

textuella ändringar och anpassningar för att kunna ta till sig innehållet. Valet att behålla 

Astrid Lindgrens rika sätt att skriva tilltalar många barn, men gör det samtidigt svårare 

för lässvaga elever. I texten förekommer det ålderdomliga och delvis dialektala ord som 

morska, plytet, vojar, vetja, di, blitt, kvillrar och nävars. Dessa ord behöver dock inte 



 

23 
 

alltid försvåra för elever med lässvårigheter, eftersom de ligger nära det muntliga talet 

som är lätt att läsa och förstå. Ett kännetecken för lättläst skönlitteratur är just att språket 

närmar sig talet och uppvisar muntliga drag (Lundberg & Reichenberg 2009 s. 62).  

Ett annat kännetecken för lättläst litteratur är att texten saknar långa 

sammansättningar och avstavningar av ord nämner Lundgren (2002 s. 11). I den 

analyserade texten finns både sammansatta ord och många avstavningar som kan 

innebära problem för elever med lässvårigheter. Eftersom lässvaga elever ofta läser i 

ordbilder kan dessa långa sammansättningar av ord i texten skapa problem med att 

urskilja de sammansatta orden än om de stod var för sig. Det finns skillnader mellan den 

svårlästa boken och den lättlästa, men man hade kunnat förenkla och förtydliga den 

lättlästa texten mer genom att inte använda så många avstavningar eller 

sammansättningar. Istället för många sammansättningar eller avstavningar kunde det 

funnits fler liknelser eller andra förklarande enkla ord (2002 s. 11). Avancerade 

ordbildningar med långa ord kan vara tungt att läsa, och för att en text ska vara 

lättförståelig får den alltså inte innehålla för långa ord med svår betydelse.  

Originaltexten har fler sidor med endast text jämfört med den lättlästa där det 

finns många förklarande bilder. Den största skillnaden mellan den svårlästa och lättlästa 

boken är bilderna med kompletterande text. Det gör att den lättlästa texten kan uppfattas 

som lätt och luftig. Bilderna ger ledtrådar och hjälper läsaren om orden i texten är för 

svåra. Illustrationerna kan förstärka och förenkla de skrivna orden, eftersom problem 

med läsning ligger i bokstavstecknens kombination och hur de sats ihop till meningar. 

Bilderna kan ge läsaren ett självförtroende som möjligen inte hade uppstått om det bara 

funnits text, eftersom just en stor mängd textmassa är visuellt svårt för lässvaga elever. 

Illustrationerna utmanar förgivettagandet att läsning enbart består av skrivna ord, 

eftersom det går att ”läsa en berättelse” med bilder tillsammans med texten. Möjligen är 

illustrationerna en nyckel till förståelsen för elever med lässvårigheter. 

Avslutningsvis kan man fastslå att lättlästa böcker är betydelsefulla för att elever 

ska få positiva tillfällen i mötet med text som kan hjälpa dem i deras läsutveckling. 

Texter som kan läsas av fler än bara goda läsare skapar lust, motivation och nyfikenhet. 

En medvetenhet om texters uppbyggnad och grafiska anpassningar bidrar till en ökad 

kunskap för lärarna och deras bemötande av elever med lässvårigheter. Det innebär 

att texter kan bli begripliga för en läsare med lässvårigheter, att de skapar förståelse och 

utvecklar språket. Därför är det viktigt att lärarna hjälper sina elever att välja litteratur 

som är anpassad för dem, och att de omsorgsfullt samt medvetet underlättar läsningen 
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för elever med svårigheter. Den här undersökningen kan förhoppningsvis ge ökad 

kunskap om hur man kan analysera skönlitterära böcker för elever med lässvårigheter 

och vilka kategorier som gör en text lättläst.  

5.1 Vidare forskning 

Man kan se lättläst litteratur ur fler perspektiv och en vidare forskningsuppgift kan vara 

att man genomför undersökningar på fler lättlästa eller svårlästa texter. En annan möjlig 

undersökning kan vara att man utgår från elevernas perspektiv, där elever med 

lässvårigheter får ge sina åsikter och tankar om de lättlästa böckerna.  
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