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Abstract 
The aim of this study is to investigate how a picture book for children is transformed 

into an easy-to-read version for children who have just started reading. I examine two 

versions of Emil of Lönneberga. One of the books is the orginal picture book of Emil i 

Lönneberga and was written by Astrid Lindgren (1963), while the other is an easy-to-

read version of the book, as adapted by the author Helena Renvall (1977). I have 

conducted a comparative study as a text and picture analysis of the material, with the 

focus on the adaptation of the original story. The adaptation in this case is a revision 

intended to make the story easier to read and more accessible to today’s children. The 

most important finding of the study is that easily read information is not just a matter of 

simplifying the text; the form of both text and pictures is adapted. The text is 

characterized by simpler words and shorter sentences. The pictorial material has been 

increased and the originally black and white pictures have been given added red colour. 

Otherwise, most of the layout has been changed for several reasons, but generally 

speaking so that the relation between text and pictures on each spread will function in 

the most easy-to-read way possible. 

Nyckelord  
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English title: What is it that makes a book more easy to read? – A study of the 
adaptation of Astrid Lindgren’s Emil i Lönneberga & Emil efter Emil i Lönneberga. 
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1 Inledning 
Hur görs ett av Astrid Lindgrens mest kända verk om till en lättläst version? Vad är det 

som gör att en bok blir lättläst? Det är några av de frågor som jag försökt finna svaren 

på i denna studie. Det gav samtidigt en möjlighet att få göra en studie inom barn-

litteraturen och bilderböckernas värld, vilket är en bokgenre som faschinerat mig sedan 

barnsben.  

Materialet i denna studie består av två böcker. Det är originalversionen av Emil i 

Lönneberga skriven av den välkända författaren Astrid Lindgren (1963) och det är den 

lättlästa versionen av originalversionen, som är bearbetad av en författare vid namn 

Helena Renvall (1977). I studien har det gjorts en adaptationsanalys med fokus på den 

anpassning som gjorts mellan böckerna, för att göra den ena mer lättläst och tillgänglig 

för alla barn. I studien kommer  ordet konvention att användas med vilket menas de 

föreskrifter eller den praxis som ligger till grund för klassificeringen för lättläst 

litteratur. Den lättlästa litteraturen har många mottagare men här riktas fokus mot 

lättläst för barn. Jag har därmed även valt att försöka se studiens resultat ur en 

pedagogisk synvinkel för att se om den har några pedagogiska vinster för barn i början 

av sin läsutveckling.  

Det finns flera saker som har bidragit till det egna intresset för barnlitteraturen och 

även för pedagogisk verksamhet. Det ena är att jag haft förmånen som liten, att få lyssna 

till högläsning på det lokala biblioteket, samt att jag själv även läste mycket som barn. 

Genom lärarutbildning har jag också uppmärksammat hur viktigt det är att eleverna får 

individuellt och anpassat stöd och material i sin läs- och skrivutveckling. Den lättlästa 

litteraturen är känd för att ha påverkats av tankar om  olika begreppsnivåer inom 

läsutvecklingen och redovisas som ett bra alternativ för majoriteten av elever i början av 

läsningen.  

Högläsningen är en faktor som måste nämnas i detta sammanhang. Den anses vara 

en av de mest avgörande faktorerna för att barn skall bli goda läsare (Ahlén & Norberg, 

2003:114; Edwards, 2008:20-21; Rhedin, 2001:136).  När en vuxen läser för ett barn är 

det viktigt att den tänker på hur man förmedlar bokens innehåll. Ett bran har visserligen 

ett annat sätt än vuxna att uppfatta böcker, men det är ändå viktigt att man som vuxen 

har insikt i högläsningens vinster. En av högläsningens vinster är att barn har en stor 

nytta av att få lyssna till språkets olika ljud för sin egen läsutveckling (Ahlén & 
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Norberg, 2003:190). Det är även intressant att samtala med barn om litteratur för att se 

om de uppfattar litteraturen på det sätt man tänkt sig. Det är intressant på grund av att 

barn har olika kognitiva världar upptill cirka 12-årsålder och inte förrän i denna ålder 

börjar de att utveckla en abstrakt tankeförmåga och mer logiska tankeoperationer än 

tidigare (Rhedin,  2004:17-23).  

  Det här är några faktorer som motiverat denna studie och den har även givit mig 

många nya kunskaper i mitt framtida pedagogiska arbete. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur en orginalversion av boken om Emil i 

Lönneberga (Lindgren, 1963) anpassas för att bli en mer lättläst version. Studien är en 

adaptationsanalys med fokus på vad som händer vid adaptationen från originalversionen 

till den lättlästa version med avseende på både text- och bildutförandet. Den lättlästa 

versionen kommer jämföras med två olika konventioner för lättläst litteratur. Ordet 

konvention syftar här på de föreskrifter eller den praxis som föreligger för lättläst 

information och litteratur. Dessa två konventioner presenteras i bilaga och 

rekommenderas att läsas i samband med denna studie. I syftet ingår även att försöka se 

om resultatet har några pedagogiska vinster för barn  i början av sin läsutveckling. 

 

Mitt syfte har konkretiserats till följande frågeställning: 

• Hur ser ombearbetningen ut efter att originalversionen av boken om Emil gjorts 

om till en mer lättläst version? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel ges en presentation av studiens bakgrund och innehåll, här finns bland 

annat avsnitt om lättläst litteratur, nybörjarläsning samt om bilderboken som konstform. 

Här presenteras även tidigare ett avsnitt om tidigare forskning och slutligen finns ett 

avsnitt om studiens teorier. 

2.1 Adaptation 

Begreppet adaptation har under studien visat sig vara ett ganska svårdefinierat begrepp. 

Adaptation kan översättas med orden avpassning eller kanske mer anpassning och anses 

ha en central betydelse för lättläst litteratur (Myllylä & Näslund, 2004:9-10). De skriver 

och utgår ifrån forskarens och författarens Göte Klingbergs tankar kring begreppet. 
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”Med adaptation avser han författare som i sitt skrivande tar hänsyn till barn- och 

ungdomars intressen, behov, upplevelsesätt, förkunskaper, uthållighet och läsförmåga.” 

(Myllylä & Näslund, 2004:9). Det är något som han menar är speciellt viktigt 

beträffande den lättlästa litteraturen (Myllylä & Näslund, 2004:9). 

Klingberg har utvecklat en egen analysmodell för barnlitteraturforskningen och 

utformat en egen terminologi över adaptationsmetoden som han delat in i fyra områden. 

Dessa områden är: den stoffväljande-, den formväljande-, den stilväljande- och den 

medieväljande adaptationen. Han definierar adaptionsbegreppet på författaren och 

menar att det handlar om hur författaren på olika sätt anpassar litteraturen till sin 

mottagare. Klingberg syftar då på att författarna på olika sätt tar hänsyn till åtskilliga 

faktorer hos mottagaren. Han menar även att författarna kan delas in i dessa olika 

adaptationsområden beroende på sina val av faktorer hos mottagaren. De författare som 

kan delas in i den stoffväljande adaptationen väljer efter till exempel barnets intressen, 

ordförråd och inlevelseförmåga. I den formväljande hamnar författare som tar hänsyn 

till barnets behov, till exempel självständighet och trygghet, eller tar hänsyn till barnets 

upplevelseförmåga. I den stilväljande adaptationen hamnar författare som tar hänsyn till 

barnets språkliga förmåga samt deras läsförmåga. I den fjärde och sista mediaväljande 

adaptationen så hamnar författare som tar hänsyn till barnets intressen och 

förutsättningar, i relation till faktorer som bokens typografi och längd (Myllylä & 

Näslund, 2004: 9-10). 

2.2 Lättläst litteratur 

Det finns flera konventioner samt kriterier om hur en text ska se ut för att betraktas som 

lättläst. De menar allmänt att dess form innehåller bland annat tankar på ordval, 

meningarnas längd samt på textens utformning. Ord och meningar skall vara enkla och 

korta. När det gäller de lättlästa barnböckerna så skrivs många på rim och ibland är även 

texterna skrivna helt med versaler.  

Den lättlästa barnlitteraturen är i övrigt lik den vanliga barnlitteraturen vad 

berträffar både dess innehåll samt några av barnlitteraturens typiska stilistiska drag. 

Stilistiska drag menas i denna studie de verktyg som författaren använder sig av vid 

skapandet av böcker. Ett av de typiska och lika stilistiska dragen, är att de ofta handlar 

om barn och har barnet som mottagare. Det är något som anses ge läsaren möjligheter 

till identifikation, vilket enligt författaren Lena Kåreland är en positiv faktor för att 

stimulera och påverka barns läsning och läslust (Kåreland, 2001:21).  
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En annan konvention för lättlästa texter säger bland annat, att de bör ha en luftig 

typografi, kortare radlängd, samt skrivas med stora och tydliga bokstäver. De skall även 

ha relativt korta meningar, men meningslängden bör varieras för att ge en god 

språkrytm. I övrigt bör orden vara korta, vanliga och enkla (http://lattlast.se). Enligt 

forskaren och författaren Ingvar Lundberg är det ytterst viktigt att författaren som 

skapar eller gör om texter till lättlästa, har kunskaper om hur en lättläst text bör vara 

uppbyggd och hur den skall se ut (2010:95). Det är betydelsefullt för att innehållet samt 

text och bild inte skall tappa sin innebörd. Denna kunskap är också något som forskaren 

och författaren Ulla Rhedin ser som ytterst viktig, speciellt vid adaptation och då man 

gör om olika bokmedier (2004:119-138). Författare använder olika stilistiska verktyg 

vid skapandet av litteraturen. Detta är viktigt att ha kunskap om och ta hänsyn till, 

speciellt vid överföring och ombearbetning av medier och för att inte tappa några 

centrala funktioner som finns i originalversionen. Det här är aspekter som Rhedin 

uttrycker som speciella och kritiska moment vid adaptation (2004:119-138).  

Det finns en myndighet som arbetar under riksdag och regering och som är ett 

speciellt centrum som arbetar med att ge ut lättläst information och litteratur. De arbetar 

för att göra texter lättillgängliga för alla människor i vårt samhälle. Deras texter riktar 

sig till läsare som på olika vis behöver lättläst litteratur i sin läsutveckling. De skapar 

lättläst information och litteratur för mottagare ifrån årskurs fyra och upp till vuxen 

ålder. Deras material finns i olika svårighetsgrader som lätt, lättare och lättläst. De har 

några egna  konventioner som deras texter måste följa för att hamna inom ramen för 

lättläst (http://lattlast.se). I bilaga finns två olika definitioner på lättläst information samt 

ett exempel på hur en ombearbetning av information till mera lättläst text kan se ut.   

2.3 Bilderboken  

Bilderboken kan kategoriseras på flera olika sätt. Kåreland menar att för att en bok skall 

klassas som en bilderbok för barn, måste mer än hälften av boken vara illustrerad 

(2001:45). En annan definition säger att det är en bilderbok för barn om den i ett 

skönlitterärt syfte uttrycker en historia genom en kombination av text och bild med 

minst en bild per uppslag (Rhedin, 2001:17). En tredje forskare och författare vid namn 

Maria Nikolajeva, menar däremot att antalet bilder inte bör vara det mest avgörande för 

bilderboksmediet. Hon menar istället att det bör vara hur text- och bildrealtionen 

fungerar, som bör vara definitionen av bilderboken (Nikolajeva, 2000:16). Det har 

under åren gjorts ett flertal försök i att systematisera olika sorters bilderböcker och att 
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göra så kalllade typologier. Längre fram i studien under rubriken metod och material 

finns ett avsnitt och ett schema över de typologier som använts i denna studie 

(Nikolajeva, 2000:22).   

 
2.3.1 Bilderbokens berättande och några stilistiska drag 
När författare skriver en berättelse så använder de olika verktyg i sitt skrivande och de 

kallas i denna studie för stilistiska drag. Det kan vara till exempel berättarröst, 

karaktärer och miljö.   

En berättelse ska innehålla flera komponenter. Den ska ha en berättarröst och en 

aktör och den skall ha en handling, enligt författarna Yvonne Eriksson och Anette 

Göthlund (2012:176). Berättarrösten har olika tilltal. Det kan vara ett ”jag-, han-, hon-, 

du-, eller vi-tilltal”, enligt författaren Agneta Edwards (2008:90-91). Barnböckerna har 

ofta en huvudperson vilken är den som handlingen utspelar sig runt.  

Astrid Lindgren använde ofta en berättare i formen av ett ”jag” och därigenom 

även ett så kallat ”du-tilltal” i sina böcker. Detta stilistiska drag medger en förtrolig länk 

mellan berättaren och läsaren. Kombinationen av text och bilder har därför en 

betydande roll för läsaren och det är viktigt att de samspelar och kompletterar för att 

läsaren skall förstå innehållet, enligt författaren Vivi Edström (1980:80-81). Det är en 

aspekt som är särskilt viktig när det gäller den lättlästa litteraturen (http://lattlast.se). 

När det gäller några av de övriga stilistiska dragen, så har barn lättare att förstå  

kronologiska tidsförlopp i böckerna, enligt Edwards (2008:88-89). Tid kan bland annat 

illustreras med bilder. För att visa att det till exempel gått ett år, kan bilderna visa ett 

och samma träd och dess utseende under olika årstider, som i knopp och blommande på 

våren och grönt och frodigt på sommaren och så vidare. Miljöerna i berättelser är ett 

vidgat begrepp. De kan vara geografiska eller fysiska, som till exempel småstad, 

storstad eller landsbygd, men de kan också vara fantasi, dröm eller verklighet. Det kan 

också handla om olika kulturella och sociala miljöer, som förort och medelklass men 

även olika tidsepoker som nutid, sekelskiftestid eller medeltid (Edwards, 2008:88). 

2.4 Om relationen mellan text- och bild  

Alla människor i dagens samhälle, behöver ha kunskap om dels verktyg samt dels 

analysmetoder, för att kunna tolka olika bilder. Kunskapen handlar om att kunna se 

bilden utifrån både valt fokus och utifrån bildens kontext. Denna kunskap anses som 

oumbärlig i dagens informationsrika samhälle, där vi människor dagligen möter 

mängder av bilder i olika kontexter, enligt Eriksson & Göthlund (2012:30). De skriver 
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om begreppet perspektivmedvetenhet som de menar innebär att man är medveten om att 

det går att se en mängd olika saker i en bild, till exempel färger, kontraster, 

horisontlinjer och symboler. De menar att det är viktigt att inte bara kunna ”se” bilden 

utan även kunna ”läsa” bilden. Det handlar om att kunna ställa frågor till bilderna, göra 

jämförelser samt olika analyser av bilderna (Eriksson & Göthlund, 2012:29-33).  

Begreppet ikonotext kan förklaras som relationen mellan text och bild, vilket 

bildar en helhet vid läsningen av bilderböcker. För att kunna analysera text- och bild- 

relationen i bilderböcker, behöver man ha ett flertal olika och specifika kunskaper om 

just bilderboken. Bilderboken är nämligen en helt egen konstform, där ord och bild 

samverkar och som innebär att berättelsen inte blir komplett utan den ena eller den 

andra delen (Nikolajeva, 2000:11-38). Bilderbokens historia berättas parallellt i både 

text och bild och därför är det extra viktigt att se dessa som en  helhet (Nikolajeva, 

2000:15).   

Bilder kan kategoriseriseras som bland annat konstnärliga och instrumentella bilder. De 

konstnärliga bildernas funktion är ofta att förmedla en känsla, vilken också är den 

vanligaste funktionen i bilderböckerna för barn, enligt Eriksson & Göthlund (2012:14).  

I Sverige har tidigare forskning om just relationen mellan text- och bild varit 

lågprioriterad och det var fram till 2000-talet ett ganska outforskat område. Det har 

gjorts analyser av text och bild för sig, men  har saknats analysmetoder för den specifika 

text- och bildrelationen. I början av 2000-talet började dock intresset för området öka 

och det har sedan dess kommit flertalet analysmetoder för den specifika text- och 

bildrelationen.  

Rhedin har efter många år av forskning kommit fram till en egen analysmetod för 

text- och bildrelationen (2001:73-96). Den är idag erkänd och används av andra 

forskare. Rhedins analysmetod kategoriserar bilderboken som ett estetiskt verk och gör 

en uppdelning av bilderboken i tre kategorier, utifrån hur dess text- och bildförhållande 

fungerar. Dessa tre kategorier kallar hon för den episka, den expanderande och den 

genuina bilderboken (Rhedin, 2001:81-96). Denna metod används flitigt av andra 

forskare för kategorisering av olika bilderböcker, men många menar att den ibland 

behöver behöver kompletteras med andra metoder. Det har påverkat att det idag finns 

flera olika analysmetoder för text- och bildrelationen. Nikolajeva skriver om flera olika 

analysmetoder i boken Bilderbokens pusselbitar, men även hon kritiserar de flesta 

genom aspekten att de ofta saknar något och behöver kompletteras (Nikolajeva, 

2000:16-17).    
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2.5 Börja läsa  

Ett barns läsutveckling följer generellt fem olika stadier. De är i ordningsföljd 

fonologisk medvetenhet, identifiering, läsflyt, läsförståelse och läsintresse. Dessa 

stadier kan vara olika svåra för barn och i någon del av dem, kan barnet behöva extra 

stöd för att kunna utvecklas i sin läsning, enligt forskaren och författaren Ingvar 

Lundberg (2010:68-69).  

Lättläst litteratur ges som tidigare nämnts, ut med tanke på dess mottagare och 

deras olika behov av lättläst. När det gäller lättlästa serier för barn som precis börjat 

läsa, så tänker man främst på att dessa barn behöver stöd i olika delar. De behöver här 

ett extra stöd av litteraturen, för att kunna lägga fokus på rätt ställe i början av 

läsningen. I de första lässtadierna är det extra viktigt med språkets ljud och att ord och 

meningar är enkla och tydliga. Det finns också tankar vid utformningen av böckerna om 

barns olika intressen, för att böckerna på olika sätt skall kunna motivera eleven till 

läsning, enligt författarna Birgitta Ahlén & Inger Norberg (2003:190-197).  

Barn som läser mycket utvecklar ett större ordförråd och även begreppsliga 

förmågor som fantasi, abstraktion och koncentration genom litteratuen, enligt 

författarna Bo Møhl & May Schack (1981:121). Inom sin familj förvärvar barnet endast 

ett så kallat ”intrafamiljärt privatspråk” som beror bland annat på vilket socialt skikt 

familjen tillhör och vilken speciell vokabulär familjen använder. Detta så kallade 

intrafamiljära privatspråk är olika inom familjer och för att barnet därför skall få 

tillgång till ett annat språk, är det nödvändigt att barnet möter litteraturen. I litteraturen 

får barnet kännedom om det mer formella språket och dess olika strukturer (Møhl & 

Schack, 1981: 121). 

2.5.1 Textens effekt på läsningen   

I början av ett barns läsutveckling anses den fonologiska medvetenheten och att den lär 

sig ljuda fonemen, vara de den allra viktigaste faktorn för att barnet skall kunna lära sig 

läsa. När barnet väl lärt sig läsa och uppnått läsflyt, säkerhet och förståelse är 

läsförmågan mer generell och den klarar då av att läsa olika typer av texter, enligt 

Lundberg (2010:10-11).  

När det gäller språket i barnlitteraturen menar man att det inte alltid är språket 

eller symbolerna som är de viktigaste. Det handlar istället om hur författaren använder 

språket för att kunna uttycka autenticitet i böckerna. Autencitet handlar om bland annat 

om litteraturens äkthet och oförställdhet, vilket är något som bidrar till 
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inlevelseförmågan i litteraturen och gör det lättare för barnet att leva sig in i böckerna. 

Det betyder att det är viktigt att författaren använder ett tydligt språk där barnet kan 

känna sig engagerad, vilket även är en faktor som anses bidra till inlevelseförmågan. 

För att öka denna effekt, bör författaren undvika att vara nedlåtande gentemot läsaren 

samt undvika pedagogiska och konstlade former, enligt Møhl & Schack (1981: 130).  

Astrid Lindgrens stil och språkbruk anses ibland inte vara så lättförståeligt för 

barn. Hon anses dock ha haft en unik förmåga att förmedla autenticitet och därmed 

främja läsarens inlevelseförmåga, vilket bidrar till att de flesta barn ändå tycker om 

hennes böcker, enligt Møhl & Schack (1981: 121).  

2.5.2 Bildens effekt på läsningen 

För nybörjarläsaren är det viktigt med många bilder i boken som fördjupar, förklarar 

och förtydligar relationen mellan text och bild. Läsaren har två olika system som 

samverkar vid bearbetningen av text och bild (Lundberg, 2010:86). Det ena systemet 

hanterar den verbala informationen och det andra systemet hanterar den bildliga 

informationen. Det rekommenderas därför att det bör vara rikligt med illustrationer i 

barnlitteraturen och illustrationerna eller bilderna, får gärna vara både färggranna samt 

gärna vara av ett större format, vilket ökar chanserna för att bilderna skall vara det som 

först fångar läsarens uppmärksamhet. Om bilderna följer dessa rekommendationer, 

menar Lundberg att bildernas information kan ge läsaren stöd i läsningen (2010:88).  

2.6 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning av specifikt lättläst barnlitteratur. Den 

studie som kommer närmast handlar om bibliotekaries förmedlingsarbete av lättläst 

litteratur, men den har ändå få likheter med min studie. I den studien användes 

analysmetoden adaptation och den gav en bra beskrivning av metoden som författaren 

Göte Klingberg har skrivit (Myllylä & Näslund, 2004:9). Klingberg menar att 

adaptation handlar om anpassning och syftar då på den anpassning som författaren gör 

för att anpassa till sin mottagare. De flesta adaptationsstudier som görs, handlar om vad 

som händer när en bok blir film. Många av Astrid Lindgrens böcker har blivit 

filmatiserade, både som spelfilm och som tecknade varianter, men i denna 

adaptationsstudie så är det två böcker som är i fokus (astridlindgren.se).  
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2.7 Teori 

I studien finns tankar om tre olika teoribildningar. De tre teorierna är receptions-

estetiken, semiotiken och hermeneutiken (Nikolajeva, 2000:13).  De är samtliga vanliga 

inom litteraturvetenskapen och kanske speciellt användbara när det gäller bilderböcker, 

vilka är ikoniska till sin utformning. Teorierna kommer att  finnas i bakgrunden som ett 

stöd i analysen. 

Receptionsestetiken handlar om att kombinationen av text och bild lämnar luckor 

som läsaren behöver kunna fylla. Ibland kan författaren eller illustratören medvetet ha 

fyllt dessa luckor åt läsaren, men ibland krävs det att läsaren själv att kunna fylla dessa 

luckor. Den litterära kompetens som då behövs, kan vara att man till exempel har 

kunskaper om bilderbokens olika sedvänjor. Denna litterära kompetens kan tränas dels 

genom läsning och dels genom träning genom att göra egna text- och bildanalyser, 

enligt Nikolajeva (2000:12-13). Rhedin menar att luckor är bra för barn och bidrar till 

att barnet oftast känner en lust att läsa vidare (2004:26). När det gäller den lättlästa 

litteraturen behöver dessa luckor medvetet vara ifyllda av författaren, då dessa  

mottagare behöver ha fokus på andra delar av läsningen, enligt författarna Birgitta 

Ahlén & Inger Norberg (2003:190-191).  

Ett annat ord för semiotik är teckenläran. Inom semiotiken skiljer man mellan två 

tecken, det ikoniska tecknet och det konventionella tecknet. Ikoniska tecknen handlar 

om likhet och är en avbildning och symbol för det föremål som det betecknar. Bilder är 

sammansatta ikoniska tecken och dess funktion är att beskriva olika föremål. Det 

konventionella tecknet eller ordet har däremot en obetydlig likhet med det föremål det 

betecknar och dess funktion är i första hand att berätta något. De konventionella tecknen 

utgör orden eller texten i böcker. Dessa bägge funktioner skapar stora möjligheter för 

författarna och illustratörerna av bilderböckerna (Nikolajeva, 2000:12).  

Hermeneutiken är läran eller teorin om hur vi människor tolkar olika former av 

kommunikation och hur vi tolkar de fenomen som finns omkring oss. När vi människor 

tolkar något börjar vi oftast i helheten för att därefter avläsa detaljerna. Vi pendlar sedan 

mellan helhet och detaljer, för att nå en allt djupare och bredare förståelse av innehållet 

(Nikolajeva, 2000:12). Om vi applicerar detta på läsaren, så pendlar läsaren mellan det 

verbala och det visuella vid läsning. Vid omläsning och genom att studera text och bild 

fördjupas betydelsen mer och mer, vilket slutligen medverkar till att det blir lättare att 

kunna se textens helhet. Vuxna missar ibland böckernas helhet, då vuxna har en tendens 

att titta på bilder under en alldeles för kort tid, enligt Nikolajeva (2000:12).  
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3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras studiens analysmetoder och tankar om de urval och 

avgränsningar som gjorts i studien. Här återfinns även en kort presentation av det 

material som ingår i analysen samt två mindre avsnitt om dels metod- och dels 

materialkritik. 

3.1 Analysmetod 

Det är en kvalitativ studie beroende på att analysen skulle vara mer djupgående än bred. 

En kvalitativ analys går mer på djupet än en kvantiativ analys och en kvalitativ analys 

svarar även mer på frågor om vad fenomenet innebär och vad det betyder, enligt 

författaren Karin Wiederberg (2002:15).   

I studien har det gjorts en adaptationsanalys i syfte att se hur anpassningen ser ut 

mellan originalversionen och den lättlästa versionen. I studien kommer fokus ligga på 

adaptationen och på jämförelsen av böckernas text och bild, i syfte att se vad det är som 

gör den lättlästa boken mer lättläst än originalversionen. Vid valet av analysmetoder så 

fanns det flera liknande analysmetoder för den här typen av studie, men i studien valdes 

att utgå ifrån tidigare nämnde forskaren och författaren Klingbergs tankar om 

adaptionsmetoden. Ordet adaptation kan översättas som anpassning eller avpassning 

men det handlar här om den text- och bildanpassning som författaren gjort inför 

målgruppen (Myllylä & Näslund, 2004:9-10). Anpassningen kan se olika ut, beroende 

på vilka medier det handlar om och vilken form av adaptation som avses. Mitt fokus är 

att se hur man bearbetat och anpassat originalversionen av boken för att kunna göra den 

mer lättläst och tillgänglig för alla barn.  

För att kunna analysera relationen mellan text och bild kommer materialet att studeras 

utifrån ett par utvalda kriterier. Dessa är kriterier från några tidigare nämnda stilistiska 

drag inom bilderboksforskningen som berättarröst, karaktärer och miljö. Dessutom har 

några av Nikolajevas terminologier bland annat titel, omslag och layout använts i 

studien i jämförelsen av böckerna (Nikolajeva, 2000:65-80). Böckerna kommer även att 

analyseras utifrån Nikolajevas kategoriseringsschema för bilderböcker och så kallade 

typologier: 

• Symmetrisk bilderbok,  har en parallell verbal och visuell berättelse som i 

princip berättar samma sak och skapar en redundans (redundans=överflödig 

information) 
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• Kompletterande bilderbok, ord och bild kompletterar varandra och fyller 

varandras luckor samt kompletterar varandras otillräckligheter 

• Expanderande bilderbok, bilderna förstärker texten och text och bild är beroende 

av varandra och är inte förståligt utan varandra 

• Kontrapunktisk bilderbok, text och bild ifrågasätter varandra på ett spännande 

sätt och är inte förståeligt utan varandra 

• Ambivalent bilderbok, kontrapunkten övergår till en konflikt, eller text och bild 

motsäger varandra, vilket kan skapa oreda och förvirring. 

(Nikolajeva, 2000:22). 

 

3.1.1 Metodkritik 

Valet av adaptionsanalys var från början inte givet då det finns flera olika 

analysmetoder som liknar varandra. Några andra liknande analysmetoder är 

didaktisering och transponering. Adaptationsanalysen har varit svår att förstå och 

definiera men anses ändå vara ett begrepp som har en central betydelse för specifikt den 

lättlästa barnlitteraturen (Myllylä & Näslund, 2004:9). Vid adaptationsanalyser måste 

man även ha vetskap om att det finns risker vid adaptation och överföring. Dessa risker 

innebär att man kan tappa delar av innehållet om man inte har tillräckliga kunskaper 

inom området. En risk kan vara att om man fokuserar mest på textens utseende och 

språk och byter ut många ord eller tar bort hela stycken, så kan man tappa den från 

början tänkta innebörden. Även en ny tillagd text i ett omgjort material, kan göra att 

bilden tappar en eventuell grundläggande funktion som kompletterande eller 

expanderande som den kan ha haft i originalversionen, enligt Rhedin (2004:119-138).  

För kategoriserning av bilderboken valdes Nikolajevas kategorisering framför 

Rhedins. Rhedin kategoriserar bilderböcker i tre typologier – den episka, den 

expanderande och den genuina bilderboken (Rhedin, 2001:73-96). Svårigheterna med 

den metoden är att dessa kategorier har en större bredd, vilket ibland medför att det kan 

vara svårt att få en bilderbok att bara tillhöra en kategori, enligt Nikolajeva (2000). 

Därför valdes Rhedins modell bort i favör av Nikolajevas i denna studie. 

Ett annat sätt att kategorisera text- och bild relationen som Nikolajeva lanserat är 

att använda tre kategorier: text utan bilder eller med få bilder, eller bilder utan ord eller 

med få ord, eller som ord och bild i samverkan (Nikolajeva, 2000:17).  För relationen 

mellan text och bild har istället för en specifik analysmetod, använts några typiska 

stilistiska drag för bilderböcker som berättarröst, karaktärer och miljö. 
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3.2 Material 

Materialet består av två böcker: ”Emil i Lönneberga” (Lindgren, 1963) och den lättlästa 

boken ”efter Emil i Lönneberga” (Lindgren & Renvall, 1977). Originalversionen är 

skriven av Astrid Lindgren och bägge versionerna är illustrerade av konstnären Björn 

Berg. Tre företag har gett tillstånd att använda bilder ur böckerna i denna studie. Det är 

Bildmakarna Berg AB, Rabén och Sjögren samt Saltkråkan AB. I studien har använts 

bilder ur den lättlästa versionen för att visa på ett rött tillägg till de i övrigt svartvita 

bilderna i böckerna. Böckerna börjar med en kort presentation av Emil i Lönneberga. 

Böckerna innehåller de tre olika berättelserna: 

 

När Emil körde huvudet i soppskålen 

När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången 

När Emil levde loppan på Hultsfreds slätt. 

 

 ©b´Björn Berg/Bildmakarna Berg 

 

Nedan följer en kort presentation av de tre berättelserna i boken: 

 

När Emil körde huvudet i soppskålen 

Denna bok handlar om att Emil en dag fastnar med huvudet i en soppskål när familjen 

äter köttsoppa och Emil bestämt sig för att han absolut ska ha det sista i soppskålen. Då 

Emils pappa är för snål för att slå sönder den fina soppskålen, så tar han Emil till 

doktorn i Mariannelund. Emil får fara till doktorn ännu en gång denna dagen, då han 

äter upp den femöring som han fick efter första besöket med soppskålen på huvudet. 

Trots allt ståhej och alla hyss slipper Emil sitta i snickarboa just denna dag – något som 

Emil annars ofta gör i böckerna om Emil. 
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När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången 

Det är den 10:e juni och i Katthult ska det bli kalas. Till Emil och Idas stora förtjusning 

så skall gästerna bland annat få smaka på mamma Almas goda köttbullar. Men det är 

drygt att vänta på gästerna och mitt under hissningen av svenska flaggan så får pappa 

Anton srpinga iväg till ladan för att hjälpa en kalv till världen.  Kvar vid flaggstången 

står Emil och Ida och snäll som Emil är, så försöker han uppfylla Idas önskan om att 

kunna se ända till Mariannelund. Han hissar därför upp Ida i flaggstången. Emil hamnar 

som vanligt i snickarboa för sitt hyss, men i slutet av dagen anses Emil ha fullgjort sitt 

straff och får vara med på kalaset och äta den godaste ostkakan i hela Småland.  

 

När Emil levde loppan på Hultsfreds slätt 

I denna berättelse åker drängen Alfred för att göra värnplikt i Hultsfred. För att mildra 

Emils saknad efter honom, säger han till Emil, att han bara skall fara bort en kort stund  

till Hultsfred för att leva loppan. Detta uttalande hjälper inte Emil att tycka att det är  

roligt att Alfred ska åka, utan lockar istället Emil till att själv få fara till Hultsfred och 

leva loppan. Så en dag ger sig Emil olovandes iväg på den gamla hästen Jullan och får 

vara med på några ovanliga äventyr på vägen. När denna historia blir vida känd gör 

sockenborna en insamling för att kunna skicka den busiga Emil till Amerika, men detta 

vill inte mor Alma höra talas om. På kvällen när hon stoppar Emil i säng, så ber hon 

honom att sluta göra hyss nu när han snart skall börja i skolan. Det lovar Emil att 

försöka men han vet inte säkert om det kommer att gå. 

 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

I studien ville jag undersöka hur en bok kan bli mer lättläst och även se om resultatet 

visade några pedagogiska vinster för barn i början av sin läsutveckling. Då Astrid 

Lindgren är en författare som de flesta barn känner igen och det har getts ut många olika 

former av hennes litteratur så var hon ett naturligt val för denna studie. Flera av hennes 

böcker finns idag även utgivna som lättlästa böcker vilket bidrog till att det blev just 

dessa två böckerna i denna studie. Med tanke på Astrid Lindgrens speciella tilltal till 

barnet som mottagare och hennes speciella stil med mycket dialektalt, tyckte jag även 

att det kunde vara intressant  att se om dessa speciella drag finns med även i den 

lättlästa versionen. Att det finns flest olika versioner av Emil och Pippi, antas bero på att 

de är två av Astrid Lindgrens äldsta karaktärer och de tillhör även de mest  populära 
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bland barn. Det medgav i sig en tydlig avgränsning av böcker och karaktärer och 

slutligen så blev valet då Emil i Lönneberga i denna studie. Målet var även att göra en 

djupare och kvalitativ studie, vilket i sig även avgränsade och bidrog till att det bara 

blev två böcker som analyserades i studien. 

3.2.2 Materialkritik 

Böckerna är lite äldre och i Astrid Lindgrens böcker finns mycket dialektala ord samt 

idiomatiska småländska uttryck. Det kan vara svårt att förstå för barn idag, då många av 

orden inte längre är vanliga i dagens samhälle. I den lättlästa versionen har man tagit 

hänsyn till det och försökt använda ord som är enklare och modernare och lättare att 

förstå för dagens barn. Om alla dagens barn ändå kan ta till sig Astrid Lindgrens böcker 

är svårt att ha någon större uppfattning om. Många menar idag att hennes böcker visar 

en miljö som idag inte längre finns i dagens samhälle och därför blir svårare för barn att 

leva sig in i. Det finns även en del historiska aspekter och ord i hennes böcker som man 

idag väljer att revidera vid nyutgivningar av böckerna.   

4 Analys  
I detta kapitel presenteras de resultat som har visat sig i studien. Först har en analys 

gjorts av var bok för sig och sedan en jämförelse av böckerna. I jämförelsen har de båda 

böckerna jämförts ur några olika aspekter och i resultatet redovisas i huvudsak de 

skillnader som jag funnit mellan böckerna. Resultatet  presenteras utifrån den lättlästa 

versionen med hänsyn till hur adaptationen till den lättlästa versionen stämmer överens 

med konventionerna för lättläst barnlitteratur. Jag har använt ett par olika bilder och 

textutdrag i böckerna för att tydligare visa på resultaten i studien. 

4.1 Jämförelse 

4.1.1 Text  

Bägge böckerna är från början skrivna med en blandning av gemener och versaler och 

med samma teckensnitt, men sen finns flera tydliga skillnader. I den lättlästa versionen 

är texten skriven med fet stil och två storlekar större än originalversionens text. Det ser 

ut som att det även är skillnader på mellanrummen mellan orden, men att man upplever 

det så, beror sannolikt på att fet stil och större storlek på teckensnittet påverkar 

utseendet och gör att mellanrummen mellan orden egentligen ser större ut än vad de är.  
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Det finns även skillnader i språket. I den lättlästa boken har författaren försökt att 

använda enklare och modernare ord samt även förkortat meningarna, genom att bland 

annat minska antalet bisatser, precis som konventionen för lättläst föreskriver. Den 

lättlästa versionen innehåller heller inte den något äldre och mer dialektala vokabulären 

som originalversionen gör. Det dialektala ordet i originalversionen förknippas med 

småländska och några exempel på dialektala ord är ”Lönnebergaborna, barna och dar” 

(Lindgren, 1963). Några andra ord som ändrats i den omarbetade versionen är till 

exempel illbatting till elak, di till dem samt å till och – för att bli mer enkla och moderna 

(Lindgren, 1963; Lindgren & Renvall, 1977). Den mer moderna texten med färre 

bisatser ter sig lättare att läsa. Däremot ger den äldre texten en mer gemytlig känsla, 

vilken försvinner något genom att det dialektala ordet tagits bort. Det går trots det ändå 

att finna något dialektalt uttryck i den lättlästa versionen, till exempel ”mi mysse och mi 

bysse”, vilket är Emils uttryck för hans favoritmössa och hans bössa (gevär) i 

trä(Lindgren, 1963; Lindgren & Renvall, 1977). Det finns även med något uttryck som 

sägs av pigan Lina, men det står då förtydligat att det är på småländska. Det är sannolikt 

ett medvetet val av författaren med syftet att anpassa berättelsen så den blir mer lättläst. 

Den lättlästa boken har ett tillägg med förklaringar av ord. Vilka ord som 

förklaras är svårt att se ett mönster i. De upplevs inte som särskilt svåra i förhållande till 

de övriga orden, men är ändå ord vilka författaren Renvall (1977)  ansett att de behöver 

förtydligas ytterligare. De är förklaringar både i ord och bild. De presenteras mest på 

den högra sidan av uppslaget och tar mestadels upp hela utrymmet på den sidan. Några 

exempel på ord som förklaras är – ”hö” vilket förklaras som torkat gräs, och 

”Lönnebergaborna” vilket förklaras som människorna från Lönneberga och ”komma 

bort” vilket förklaras som försvinna eller gå vilse (Lindgren & Renvall, 1977).  

I den lättlästa versionen finns det även med en del extra förklarande bildtexter under 

bilderna. Det är förtydligande i text av det som händer i bilden. Två  exempel på det ser 

ut enligt följande: I berättelsen När Emil körde huvudet i soppskålen står det ”Emil åkte 

hästskjuts. Han satt i baksätet. Emils mamma och pappa satt i framsätet” i texten 

(Lindgren & Renvall, 1977:37).  
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 ©b´Björn Berg/Bildmakarna Berg 
 
Bilden är nästan en helsidesbild på det högra uppslaget och texten står under bilden. I 

texten skriver man att i hästekipaget ser man Emil sitta i det bakre sätet med en 

soppskål på huvudet och i det främre sätet sitter Emils mamma och pappa, precis som 

det som visas i bilden.  

I berättelen När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången står det i texten ”Emil hissar 

upp Ida i flaggstången. Han drar i flagglinan” i texten under bilden (Lindgren & 

Renvall, 1977:78). 

 

  
©b´Björn Berg/Bildmakarna Berg 

 

Bilden är en stor bild på hela vänstra uppslaget som visar en trädgård och i förgrunden 

står Emil och hissar upp lilla Ida i flaggstången. I bakgrunden kommer en massa gäster i 

häst och vagn in på gårdsplanen. Även här ser vi hur man i text försökt förtydliga vad 

som händer i bilden (Lindgren & Renvall, 1977:37). 
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Meningarna görs kortare genom omskrivningar av texten, enklare ordval och en 

minskning av textomfånget.  I Renvalls (1977) försök att skriva om texten utan att tappa 

innebörd, kan man ibland förstå hur svårt det kan vara. Generellt tycker jag att 

författaren lyckats bra med det, men på något ställen har Renvall (1977) inte lyckats 

bevara alla delar av det som främjar den viktiga inlevelseförmågan i texten. Det handlar 

då främst om ställen där man i den lättlästa versionen tagit bort saker om vad Emil 

upplever. Det finns speciellt ett exempel på detta i berättelsen om Emil och soppskålen. 

Nedan presenteras först ett utdrag ur texten i originalversionen och därefter ett utdrag ur 

den lättlästa versionen: 

Men nu var det så lagom roligt. Nu satt han där med en soppskål över ögona och såg bara en 

liten bit av sina egna knäppkängor som han kunde skymta genom den smala springan under 

soppskålskanten. Hela tiden måste han fråga sin pappa: ”Var är vi nu? Har vi farit förbi 

pannkaksstället än? Kommer vi till grisastället snart?” Emil hade gjort sina egna namn på 

alla gårdarna utmed vägen. Pannkaksstället hette så för att de två små tjocka barna i den 

gården en gång stod vid grinden och åt pannkakor, när Emil for förbi. Och grisastället var 

uppkallat efter en rolig gris som Emil brukade klia på ryggen ibland. Men nu satt Emil där så 

dyster och kikade ner på sina knäppkängor och såg varken pannkakor eller roliga grisar, 

undra på att han tjatade: ”Var är vi nu? Kommer vi inte till Mariannelund snart? (Lindgren, 

2010:19). 

Men idag var det inte roligt. Nu satt han där med en soppskål över ögonen och såg bara lite 

av sina skor under soppskålskanten. Hela tiden frågade han sin pappa: ”Var är vi nu? Är vi 

inte i Mariannelund snart? (Lindgren & Renvall, 1977: 38). 

 
I dessa två utdrag ser man skillnader mellan ordval, meningarnas längd och man 

ser även hur mycket av texten som tagits bort. De ska ju trots det betraktas som att de 

berättar samma sak och innehåller de väsentligheter läsaren behöver för att förstå 

innehållet. Exempel på borttagna ord i texten är ”lagom” och ”måste” i första och tredje 

meningen (Lindgren & Renvall, 1977:37). När det gäller ändringar i ordval kan vi till 

exempel se att man skriver ”ögonen” i den lättlästa versionen istället för ”ögona”, vilket 

återigen är en ändring från talspråk och mer dialektalt språk till skriftspråk. Vi kan även 

se hur man försöker använda modernare och enklare ord genom att man skriver ”skor” 

istället för ”knäppkängor” (Lindgren & Renvall, 1977:37). Knäppkängor är ett äldre ord 

för kängor eller boots, som vi idag både säger och skriver. Trots att detta kan te sig som 

småsaker blir ändå intrycket att väsentligheter har tagits bort. I originalversionen får 

man en större förståelse för att Emil inte ser något av det han brukar se när han åker till 

Mariannelund eftersom han har en soppskål över huvudet. I stora drag är berättelserna 
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lika, men det finns en risk att den lättlästa versionen försvårar inlevelseförmågan då 

läsaren inte får ta del av allt det Emil brukar se på resan till Mariannelund. Att främja 

inlevelsen, att få läsaren att känna sig delaktig i berättelsen, var en av Astrid Lindgrens 

kända och mer unika förmågor (Møhl & Schack, 1981: 121).  

Sammanfattningsvis så blir resultatet att texten i den lättlästa versionen är skriven 

med fet stil och större storlek. Det bidrar till en luftigare typografi. I den lättlästa 

versionen så har man minskat och även moderniserat de småländska orden och vissa ord 

har man extra valt att förklara och förtydliga i den lättlästa versionen.  Däremot tappar 

man ibland en del av autenciteten och inlevelseförmågan i den lättlästa versionen, 

genom att man ibland har valt att ta bort hela stycken av orginaltexten.  

4.1.2 Bild  

Det är likadana bilder i bägge böckerna förutom ett tillägg av bilder i den lättlästa 

versionen. Originalbilderna är i huvudsak svartvita, men bildutförandet skiljer sig ändå 

åt på ett par olika sätt mellan versionerna. Den lättlästa versionen har först, vilket 

tidigare nämnts, nio extra bilder som fungerar som en slags förklaringsbilder för några 

ord i texten. På en tillagd bild är det en ängel, den är placerad på det vänstra uppslaget. 

Till höger om bilden står det ordet ”ängel” (Lindgren & Renvall, 1977:11).   

 

 
©b´Björn Berg/Bildmakarna Berg 

 

I texten står det under ängeln; ”en riktig liten ängel = en snäll liten pojke” (Lindgren & 

Renvall, 1977:11). I den lättlästa versionen finns ett förord där det står förklarat att 

bilderna är komplement till originalbilderna för att klargöra bokens innehåll för läsaren. 

Uppfattningen är att dessa bilder finns för att ge läsaren ett extra stöd i förståelsen av 

boken. De kan troligtvis också bidra till att man som läsare stannar längre på uppslaget, 
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vilket i sin tur kan innebära att det kan göras fler reflektioner över bokens innehåll och 

budskap. 

Den lättlästa versione har förutom förklaringsbilderna även en egen första bild 

som orginalversionen inte alls har. Det är en bild på Emil som klättrar över en stor 

väggrind. Sådana grindar vara vanliga förr  och satt över grusvägarna som en del av den 

tidens inhägnander för djuren (Lindgren & Renvall, 1977:8).  

 
©b´Björn Berg/Bildmakarna Berg 

 
Originalversionens första bild är i detta fall densamma som är den andra bilden i 

den lättlästa version. Det är en bild av Emil som sitter i sin säng och texten beskriver 

här hur Emil ser ut, hans ålder och var han bor (Lindgren, 1963:69). Min uppfattning är 

att den första bilden av Emil på grinden i den lättlästa boken, vill förtydliga vem Emil är 

och var han bor. Bilden förstärker miljöskildringen.  

Fler skillnader är att den lättlästa versionen har ett tillägg av rött, främst på 

detaljerna i bilderna. Enligt Rhedin (2013) använder konstnärer svart och vit för att 

behålla linjernas elegans och det kan även ge ett gemytligt och behagligt intryck med 

svartvita bilder. När det gäller färger, menar hon att de flesta konstnärer inte har så 

mycket tankar angående färgernas mer kulturella eller psykologiska betydelser, utan 

färgerna används mer slumpmässigt för att skapa olika stämningar i bilderna (Rhedin, 

2013:187). Den röda färgen kan uppfattas som en slags förstärkning av bilderna, något 

som kan öka chansen att läsaren dras först till bilderna. Generellt dras läsaren sannolikt 

till bilder först, speciellt om de är detaljerade och färgrika. Den röda färgen kan bidra 

mer till detta än svartvita bilderna. Tänker man att bilder skall ge läsaren stöd i 

förståelsen av texten kan den röda färgen även fungera som en hjälp ur 

läsförståelsesynpunkt. Då konventionen för lättläst litteratur säger att texten bör vara det 

som först gör anspråk på läsarens uppmärksamhet följer boken inte konventioner för 
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lättläst i detta sammanhang (http://lattlast.se). Den röda färgen kan kanske också vara ett 

sätt att ge berättelsen lokalfärg då Småland är känt för sina röda stugor, vilket kanske 

kan hjälpa läsaren att göra ytterligare associationer till Småland och landsbygden. På ett 

sätt kan det vara ytterligare ett sätt att försöka främja förståelsen genom att underlätta 

inlevelsen hos mottagaren. Det röda tillägget kan ha många orsaker som sammantaget 

bör ha samband med en förbättrad läsförståelse. 

 Det finns en del skillnader beträffande böckernas layout och utseende på 

uppslagen. Bägge böckerna har alltifrån inga till fyra bilder på ett uppslag, men den 

lättlästa versionen skiljer sig i att det aldrig är fyra av orginalbilderna på ett uppslag. 

Om det är fyra bilder på ett uppslag i den lättlästa versionen beror det på de nio 

förklaringsbilderna. Den skiftande text- och bildplaceringen gör att layouten ändras och 

det påverkar även antalet sidor i böckerna. Det är några av orsakerna som påverkar att 

den lättlästa versionen har fler sidor än originalversionen. Det finns fler saker som 

påverkar böckernas layout. Ett luftigare intryck, som man vill ha i lättläst litteratur, 

åstadkomms genom större teckensnitt och kortare meningslängder, men även genom att 

text- och bildrelationen ändras, vilket därmed påverkar att de båda versionerna hamnar i 

olika text/bild-typologier.  

Det är flest bilder på det vänstra uppslaget i bägge böckerna. Enligt Nikolajeva, så 

skall bildplaceringen i bilderböcker gärna vara på höger sida (Nikolajeva, 2000:74). I 

den lättlästa versionen finns ofta förklaringsbilderna på höger sida och ibland är även 

den högra sidan tom. Att man ibland lämnar den högra sidan helt tom kan kanske bero 

på att man försöker hålla sig till en typ av layout i boken och även att man försöker 

skapa ett luftigare intryck, vilket är vanligt i lättläst litteratur. Om inte den högra sidan 

är tom så finns oftast de extra förklaringarna i text eller bild där. Att man ibland väljer 

att lämna denna sidan tom, kan bero på att man generellt försöker bibehålla en viss 

struktur i bokens layout. När det gäller bilderböcker i övrigt anses det att bild till höger 

uppmuntrar läsaren att läsa vidare i boken (Nikolajeva, 2000:74). Det verkar dock som 

det i dessa böcker om Emil istället är texten som fått denna funktion. Det står nämligen 

som sista mening i första och andra berättelsen, och detta gäller såväl Lindgrens som 

Renvalls version av berättelsen – ”Men kanske du också vill höra något om” (Lindgren, 

1963:34) eller ”Men du kan också få höra något om” (Lindgren & Renvall, 1977:64).  

Sammanfattningsvis så har bägge versionerna likadana svartvita bilder förutom de 

extra förklaringsbilderna och en egen första bild i den lättlästa versionen. Den lättlästa 

versionens svartvita bilder har även berikats med ett tillägg av rött på detaljerna. 
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Anpassningen och strukturen på layouten bidrar till att den lättlästa versionen har fler 

sidor än orginalet och i den lättlästa versionen har man även försökt hålla 

kompletterande text och bild på samma sida mer än i originalversionen. I bägge 

versionerna så tolkas texten mer än bilden uppmuntra läsaren att läsa vidare i 

berättelsen.  

4.1.3 Text- och bildrelationen 

En bok får kallas för bilderbok om den har minst en bild per sida (Rhedin, 2001 & 

Kåreland, 2001). Bägge böckerna har från inga till fyra bilder per uppslag, vilket därför 

gör det lite tveksamt om de egentligen kan kategoriseras som bilderböcker.  

Den största skillnaden mellan böckerna när det gäller relationen mellan text och 

bild är att det i den lättlästa versionen känns som att sambandet mellan text och bild är 

viktigt och mer betonat. I orginalversionen kan texten som tillhör en viss bild ha 

presenterats på ett tidigare uppslag, medan man alltid i den lättlästa versionen hittar text 

och bild som relaterar till varandra på samma uppslag. Det finns olika kategoriserings-

schema för böcker beroende på om det finns luckor i relationen mellan text och bild. I 

Nikolajevas katergoriseringsschema (Nikolajeva, 2000:22) skulle den lättlästa versionen 

kunna tolkas främst som en symmetriskt utformad bilderbok, då man här lagt särskild 

vikt vid att text och bild i ett uppslag skall understödja varandra. Ett exempel på hur jag 

menar att boken är symmetrisk kan vi se i följande scen ur berättelsen När Emil hissade 

upp lilla Ida i flaggstången (Lindgren & Renvall, 1977:78-79): 

 

  
©b´Björn Berg/Bildmakarna Berg 

 

I boken finns en stor bild på hela vänstra uppslaget som visar en trädgård i förgrunden 

med Emil som hissat upp lilla Ida i flaggstången. I bakgrunden kommer en massa gäster 

i häst och vagn in på gårdsplanen. Under texten finns en av texterna som bara finns i 

den lättlästa versionen och som förtydligar vad som händer i bilden och på uppslaget till 
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höger finns det bara text.  I texten på uppslaget till höger står det bland annat att Emil 

fäste flaggans krok i Idas skärp och hissade upp Ida i flaggstången, då hon önskade att 

se till Mariannelund. Han frågar om hon ser Mariannelund men får till svar att hon ser 

hela Lönneberga och även alla gäster som börjat komma i häst och vagn in på gården. 

Här berättas alltså i texten nästan exakt det man ser på bilderna. 

Ett exempel på att denna boken också kan uppfattas som en kompletterande 

bilderbok återfinns i berättelsen När Emil levde loppan på Hultsfreds slätt (Lindgren & 

Renvall, 1977:178-179). På uppslaget till vänster finns en bild med ett stycke text 

under. På uppslaget till höger är det först ett stycke text överst och en bild under.  

 

 
©b´Björn Berg/Bildmakarna Berg 

 

På denna bild ser man mamma Alma kasta pengapåsen som Lönnebergaborna samlat in 

för Emils Amerikaresa. Man kan se att påsen har öppnat sig och att pengarna flyger ut 

mot männen. På bilden ser man männen förskräckt rygga tillbaka. Bilden förstärker det 

känslofyllda i situationen genom att man ser mamma Alma kasta påsen mot männen. 

Dessutom ser man att alla fem männens ögon är uppspärrade samt att på den första 

mannen är hatten avbildad en bit ovanför huvudet. Detta är tecken som visar att männen 

blir förskräckta, dels genom uppspärrade ögon och en flygande hatt och dels genom att 

de ryggar tillbaka. I texten står det att mamma Alma ropar:   

”Emil är en rar pojke”, sa hon. ”Och vi älskar honom precis som han är! ” (Lindgren & 

Renvall, 1977:179). 

Dessa båda exempel visar att den lättlästa versionen har både en symmetrisk och en 

kompletterande typologi. Tolkningen är grundad på dels layouten och dels på att text 

och bild alltid följs åt på samma uppslag. På det sättet begränsas texten till bilderna på 

uppslaget och de både förstärker och upprepar varandras information, vilket ger 

intrycket att sambandet mellan text och bild är starkt betonat. Både originalversionen 
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och den lättlästa präglas av den symmetriska och den kompletterande typologin, men 

skillnaden ligger i att i den lättlästa har det lagts vikt på att hålla sammanhörande text 

och bild på samma uppslag.  

Sammanfattningsvis så är det svårt att avgöra om dessa två versioner egentligen 

kan kategoriseras som bilderböcker då de bägge har alltifrån inga till fyra bilder på ett 

uppslag. De båda versionerna kan tillhöra både den kompletterande och den 

symmetriska typologin, men speciellt den lättlästa versionen då den starkt betonar 

sambandet av text och bild. 

 

4.1.4 Jämförelser av böckernas titel, omslag, tilltal, karaktärer och miljöskildring 

Titel och omslag skiljer sig inget nämnvärt mellan böckerna. Beträffande titeln så finns 

det bara ett ordtillägg och det är ordet ”efter” före titeln som är ”efter Emil i 

Lönneberga”. Den lättlästa versionen har samma omslag som orginalet med tillägg av 

några mindre extrabilder längst upp på framsidan. Dessa små extrabilder är namnet 

Emil visat i teckenspråk. Bokens titel innehåller namnet Emil. Det är Emil man får följa 

i handlingen och det är han som är bokens huvudperson. En boks titel anses viktig för 

att tilltala läsaren ur ett par olika aspekter. När det gäller bilderböcker så bör titeln vara 

en väsentlig del av barnbokens helhet. Titeln innehåller också ofta huvudpersonens 

namn, enligt Nikolajeva (2000:65-68).  

Omslaget brukar även samverka med titeln. Det är i princip samma omslag på 

båda böckerna och på bilden ser man ett färgtryck av Emil som kommer skuttande 

barfota över en äng. Emil har kortklippt blont hår och stora blå ögon och är klädd i blå 

skjorta och svarta knäbyxor. I bakgrunden ser man blommor och ett sädesslag målat i 

svartvitt. Se omslagsbild under avsnittet om material. 

En berättelse har en berättarröst, karaktärer och miljö- och tidsskildring. I båda 

versionerna av Emilberättelserna är berättarrösten en ”jag-berättare” som berättar 

genom ett ”du-tilltal”. De stilistiska greppen med ”jag-berättare” och ”du-tilltal” 

användes ofta förr i barnlitteraturen och Astrid Lindgren var en av dem som flitigt 

använde dessa tilltal, enligt Edström (1980:76-81). Dessa stilistiska grepp skapar en 

illusion av att författaren berättar direkt för läsaren. Ett exempel på ”du-tilltalet” ser ni 

här och det är de två inledande meningarna av boken: 

Emil i Lönneberga hette en pojke som bodde i Lönneberga. Det var en liten vild och envis 

unge, inte så där snäll som du (Lindgren, 1963). 
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I bilderböckerna kan författaren välja att inrikta sig mer eller mindre på just barnet som 

mottagare. Lindgrens ”du-tilltal” förstärker intrycket att att texten är riktad direkt till 

barnet. Berättaren förklarar och förtydligar olika saker i texten, precis som man ofta gör 

för mindre barn. 

Det finns föreskrifter om antalet karaktärer kring den så kallade huvudpersonen i 

bilderböcker. I dem för de mindre barnen försöker man tänka på att begränsa antalet 

personer som kretsar kring huvudpersonen (Edwards, 2008:86-87). Om man ser till att 

barnböcker för yngre barn gärna skall innehålla färre karaktärer så skulle dessa Emil-

berättelser vara riktade till något äldre barn, eftersom de innehåller många karaktärer. I 

första steget finns Emil som är huvudpersonen, sen finns familjen som består av 

föräldrarna och lillasyster Ida och även drängen och pigan som i boken känns nära 

familjen. I ytterligare ett steg finns till exempel doktorn i Mariannelund, fru Petrell och 

Krösa-Maja med flera. Men i detta sammanhang så anser jag inte att detta har så stor 

betydelse för dessa bägge böcker. Astrid Lindgrens unika berättarröst gör att man inte 

upplever det så, utan jag anser att även mindre barn kan finna Emil böckerna roliga och 

intressanta trots denna aspekt. Miljön i en berättelse kan vara landsbygd, småstadsmiljö, 

eller storstadmiljö men det kan också vara kulturell och social plats som kan spegla 

olika tider (Edwards, 2008:88). I Emilboken signalerar namnet Lönneberga och namnet 

på gården Katthult att Emil bor på en gård i en mindre by på landsbygden. Även 

bilderna visar att Emil bor på landsbygden med motiv av ängar och gärdsgårdar med 

dess olika djur- och gårdsmiljöer. Emil och hans familj, äger en egen gård och kan hålla 

sig med både dräng och piga, vilket gör att man tänker att de har det rätt bra ställt. Det 

finns flera andra exempel som kan bidra till ett sådant antagande, men de som nämnts är 

några exempel på hur olika miljöer kan skildras i text och bild. 

 

4.1.5 Dåtidsanknytning i Lindgrens text försvagas i den lättlästa versionen 

Astrid Lindgren skildrade ofta den idylliska landsbygden i sina böcker och hon skrev 

ofta om en för oss idag svunnen tid,  i början och mitten av nittonhundratalet. Man får 

veta att Emil bodde på gården Katthult i Lönneberga i Småland. Astrid Lindgren 

använde ofta geografiska platser som finns på riktigt i sina verk och det var ofta som 

hon också anknöt till Småland i sin litteratur. Några exempel på riktiga geografiska 

platser i dessa böcker är Lönneberga, Mariannelund samt Hultsfred. Hennes verk 

speglar den tid hon själv växte upp i och hade erfarenheter av. Eftersom hon gärna skrev 

om Småland och använde allmänt småländska drag i sina berättelser anses hon dock 
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enligt Edström ha skrivit i en litterär småstadstradition snarare än att hon skildrat någon 

speciell verklighet (Edström, 1980:156-157).   

I den lättlästa versionen finns ett förord som den andra boken saknar. I den 

lättlästa versionen står att boken är omgjord med Astrid Lindgrens samtycke. Det står 

även i förordet att många barn tycker om att läsa böcker och att många barn tycker om 

att läsa böcker av Astrid Lindgren. Det står även i förordet att syftet varit att skriva om 

med ett enklare språk som barn använder och förstår (Lindgren & Renvall, 1977).  

I den lättlästa versionen finner man mindre av dåtidens uttryck och värderingar då 

de tonats ner eller helt enkelt tagits bort. I originalversionen står till exempel att Emil en 

dag skulle bli något fint, då han skulle bli ordförande i kommunalnämnden när han blev 

stor och det påpekas att Lönnebergaborna borde haft snällare tankar om Emil om de 

hade vetat det (Lindgren, 1963:7). I den lättlästa versionen står det bara att han skulle 

bli något ”fint när han blev stor” (Lindgren & Renvall, 1977:16). I originalversionen 

kan man genom texten även se antydningar om att man nedvärderade Lina och såg 

henne som mindre intelligent. Det finns flera exempel på det i texten men det följande 

är ur berättelsen När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången: Alla letar efter Emil och 

ingen vet att han smitit ifrån snickarboden till matboden. Då står det så här i som 

talspråk i originalversionen: ”- Dä ä bäst att vi sir ätter i matboa mä! Det var ju inte så 

dumt tänkt för att vara av Lina” (Lindgren, 1963:58). I den lättlästa versionen ser man 

att denna värdering är borttagen. Det är samma småländska uttryck ”- Dä ä bäst att vi sir 

ätter i matboa mä!” men sen är det förtydligat enligt följande: ”Det är bäst att vi ser efter 

i matboden också. Det var ju inte så dumt tänkt av Lina” (Lindgren & Renvall, 

1977:103). Vilket tydligt visar att man tar bort sådana värderingar. 

Den lättlästa versionen känns mer pedagogisk än orginalversionen genom extra- 

bilder och förtydliganden av ord som lagts till. Detta bör man tänka på när man gör 

lättlästa varianter av bilderböcker. Det pedagogiska och tillrättalagda anses nämligen 

minska barnets intressen för boken (Møhl & Schack, 1981: 130). Då den lättlästa 

versionen är skriven för att vara mer lättläst så känns det försvarbart att den är mer 

pedagogisk i det här hänseendet.  

Studien har visat att om man vill skapa lättläst litteratur, gäller det inte enbart att 

förenkla texten, utan det viktigaste handlar om att göra boken mer begriplig för 

mottagaren i både text- och bildutförandet samt i text- och bildrelationen.  
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5 Diskussion 
Här presenteras några tankar om studiens resultat och om lättläst litteratur i samband 

med läsinlärning. Slutligen presenteras tankar om vidare forskning. 

 

Analysen visar att adaptationen, anpassningen till en mottagare som är betjänt av en mer 

lättläst text, inte alltid är helt riskfri. Konventionerna för lättlästa texter är svåra att 

matcha mot de ting som ger texterna autencitet och närvarokänsla, det vill säga sådant 

som gör det lättare att leva sig in i texten. Författare till lättläst behöver ha kunskaper 

samt även ta hänsyn till många olika saker under överföringen eller adaptationen. Denne 

måste göra olika val utifrån det som anses vara mest avgörande för mottagaren. 

Studien av Emilböckerna har visat att den lättlästa versionen i huvudsak följer de 

konventioner som finns för lättläst litteratur (Ahlén & Norberg, 2003:192-193; 

http://lattlast.se). 

 Den lättlästa versionen har samma typsnitt, men större storlek på bokstäverna och 

större mellanrum mellan orden. Det är inte så mycket text på varje sida och det finns ord 

och även stycken som helt tagits bort. Man har även omformulerat meningar och 

förklarar mer i både text och bild. Det är ett enklare, vardagligare och mer modernt 

språk i den lättlästa versionen och den är därmed lättare att förstå än orginalversionen 

med mer småländskt dialektal och småländska äldre ordspråk. 

Även text och bild samspelar tydligare i den lättlästa versionen då man försökt 

hålla text och tillhörande bild på samma uppslag. Bild och tillhörande text förklaras bäst 

när sambanden är tydliga enligt konventionen för lättläst, vilket stämmer med den 

lättlästa  versionen där man tydligar försöker hålla kompletterande text och bild på 

samma uppslag.  

Det finns rikligt med illustrationer, men det känns som att bilderna mer än texten 

fångar läsaren genom det röda tillägget, vilket egentligen motsäger konventionen för 

lättläst litteratur. Konventioner för lättläst menar att det är texten som först skall fånga 

läsaren (http://lattlast.se). Antalet karaktärer motsäger även det konventionen för lättläst 

litteratur som säger att det bör vara ett fåtal karaktärer (Ahlén & Norberg, 2003). I 

boken är det många karaktärer som rör sig runt Emil.    

Studien har visat hur man gör en bilderbok för barn till en mer lättläst version sett 

gentemot några olika konventioner för lättläst litteratur, men tolkningen blir ändå att det 

är svårt att säga om det här sättet att skriva blir lättläst för alla eller om det egentligen 

ser olika ut. I studien kan jag generellt inte dra några mer allmänna slutsatser om 
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hurvida den lättlästa versionen ”efter Emil i Lönneberga” (Lindgren & Renvall, 1977) 

skulle passa för barn som precis börjat läsa, utan bara påvisa några olika samband som 

tidigare beskrivits i studiens bakgrund.  

Tidigare i studien finns en beskrivning av vad barn som precis börjat läsa behöver 

för stöd. De behöver bland annat ord som är enkla och tydliga. Bokens förmåga att 

väcka intresse handlar om att förmedla intryck av autenticitet och om att den ska ge 

läsaren möjlighet till inlevelse, saker som är avgörande för att motivera barns läsning. 

Högläsningen har i det här sammanhanget många vinster. Högläsning och boksamtal 

där barnen får vara en stor del av berättandet är lärorikt både för den vuxne och barnet, 

enligt Edwards (2008:20-21). Barn får höra språket vid högläsning, vilket kan förbättra 

den fonologiska medvetenheten. Vilket är den aspekt som anses viktigast i början av ett 

barns läsutveckling, enligt Lundberg (2010:10-11). När det gäller högläsningen och just 

bilderboken är det även viktigt att den vuxna ser sin roll som förmedlare av boken. 

Bilderböcker har en historia som berättas parallellt igenom ord och bild vilket kräver att 

medläsaren har tillgång till bilderna. Dessutom måste då dessa bilder kunna fånga 

barnet, medan den vuxne läser texten samtidigt som barnet ofta bildläser boken på egen 

hand (Rhedin, 2001:136).     

I den lättlästa versionen har man  både försökt göra enklare ordval och begränsa 

meningarnas längd. Intrycket är även att Renvall (1977) försökt att göra en enklare 

layout, genom att hålla tillhörande eller kompletterande text och bild på samma uppslag 

för att ge läsaren mer stöd i läsningen. 

 I tankar inom studien så har jag funderat på om dagens barn skulle ha svårt att 

identifiera sig med de något äldre miljöerna och sociala förhållandena i Astrid 

Lindgrens böcker. Men än idag är hon en populär författare när man ser vad barn idag 

läser i skolan. Kanske påverkar media, föräldrar och lärare introduktionen av hennes 

verk. Det är kanske naivt att inbilla sig att många barn tilltalas ändå, framförallt genom 

det speciella ”du-tilltalet” som bjuder in oss läsare och gör autenticiteten och 

närvarokänslan i hennes olika miljöer och tidsepoker påtaglig.  

En ytterligare tanke inom studien är att det i dagens samhälle ständigt påvisas att 

den allt större mängden skriftlig och bildlig information ställer högre krav på vår 

läskunnighet än tidigare (http://lattlast.se). Det är viktigt att tänka på i mötet med 

eleverna i skolan, och det är därför viktigt att man som lärare har kunskaper om 

läsprocessen samt motiverar eleven i dess läsutveckling. Det är viktigt att man bidrar till 

att eleven har en god självkänsla i läsningen, samt att den i det sammanhanget får 
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individuellt stöd med lämpligt och anpassat material. Ett av dessa material kan vara just 

lättlästa böcker, men det är viktigt att påpeka att det lättlästa kan vara olika i sin 

utformning och att varje bok bör provas ut individuellt efter elevens behov och nivå i 

läsutvecklingen (Ahlén & Norberg, 2003:26-36). 

I den här studien har jag valt att fokusera på adaptationen mellan versionerna av  

Emil i Lönneberga och hur de följde några av konventionerna för lättläst litteratur. Ett 

förslag att forska vidare om skulle kunna vara att se på hur lättläst barnlitteratur upplevs 

av olika mottagare i behov av lättläst litteratur.  Det som är lättläst för någon kanske inte 

är lika lättläst för någon annan. Vid urvalet av barnlitteratur fanns en fundering över  

vilka kriterier som är bidragande när barn väljer litteratur. Är det bokens titel, ämne 

eller kanske olika berättartekniska begrepp till exempel ”du-tilltalet” som styr deras val, 

eller handlar det om något helt annat? Detta är några aspekter som skulle kunna vara 

intressanta infallsvinklar för nya studier inom barnlitteraturen. 

Det har på många sätt varit en inspirerande och lärorik studie. Jag vill rikta ett 

särskilt tack till min kursledning, handledare och ett speciellt tack till Bildmakarna Berg 

AB, Rabén och Sjögren, samt Saltkråkan AB för tillståndet att använda bilderna i denna 

studie. 
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Bilaga A  
Konventioner för lättläst  
Konvention för lättläst: 

• texten ska vara behovsanpassad och utgå ifrån läsaren 

• texten skall omedelbart fånga läsaren 

• texten ska följa en röd tråd och ha ett tydligt sammanhang som kräver mindre  

• texten skall vara lätt att överskåda 

• texten skall innehålla vardagliga ord och korta meningar 

• text och bild ska samspela 

Centrum för lättläst (http://lattlast.se). 

 

En annan definition för lättläst lyder: 

• Stor och tydlig stil med ett bra typsnitt 

• Gärna dubbelt radavstånd 

• Tydlig indelning i kapitel, illustrationer, luftig sidlayout, marginaler och 

frassättning 

• Tydligt omfång, korta kapitel och genomtänkt kapitelindelning 

• Korta meningar med huvudsats och få bisatser 

• Många illustrationer, teckningar eller foton 

• Tankar på ordval, läsbarhetsgräns på 6-7 bokstäver per ord 

• Abstrakta och nya ord förklaras bäst i sitt textsammanhang 

• Antalet karaktärer, helst begränsat till ett fåtal 

• Rak handling, positivt med dialog 

• Ett fängslande ämne är positivt 

• Innehållet bör vara intresseväckande för åldersgruppen 

(Ahlén & Norberg, 2003:192-193). 

 

Här ser vi ett exempel på hur ombearbetning av en text till mera lättläst text kan se ut. 

Jag har använt mig av texter ur mitt material och inspiration från hemsidan ”Bokup” på 

hur lättläst kan se ut. De är alla skrivna i ett worddokument och den andra och den 

tredje texten är lättlästa versioner i två olika storlekar. Den översta texten har ett vanligt 

typsnitt och storlek som är vanligt i litteraturen, medan de lättlästa texterna bägge har ett 

större mellanrum på orden och även ett större radavstånd. Den andra lättlästa texten är 
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skriven två storlekar större än den vanliga texten och den tredje lättlästa texten är 

skriven fyra storlekar större. Bägge de lättlästa texterna är även skrivna inom 

konventionerna för lättläst, beträffande kriterier för ordval och meningarnas längd. 

(www.bokup.se/vart_att_veta/artiklar/vad_ar_lattlast.pdf). 

 
Emil i Lönneberga hette en pojke som bodde i Lönneberga. Det var en liten vild och 

envis unge, inte så där snäll som du (Lindgren, 1963:5). 

 

Emil i Lönneberga hette en pojke som bodde i Lönneberga. Det var en vild 

och envis pojke, men inte så snäll som du (Renvall, 1977: 8). 
 
Emil i Lönneberga hette en pojke som bodde i Lönneberga. Det 

var en vild och envis pojke, men inte så snäll som du (Renvall, 

1977:8). 


