
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lättläst eller inte? 
– En läromedelsanalys av lättlästa läroböcker, 

inom ämnet svenska, anpassade för elever med 

läs- och skrivsvårigheter  

Södertörns högskola | Institutionen för lärarutbildningen 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap | Vårterminen 2009 

Programmet för kompletterande lärarutbildning 

Av: Johanna Petersson 
Handledare: Christine Farhan 
 



 2 

Examensarbete 15 poäng 
Kompletterande lärarutbildning 

Vårterminen 2009  
ABSTRACT 
 
Lättläst eller inte? En läromedelsanalys av lättlästa läroböcker, inom ämnet svenska, anpassade för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. 
 
 

Det svenska samhället ställer höga krav på att dess befolkning ska kunna läsa och skriva. Ungdomar och 

vuxna med läs – och skrivsvårigheter kan få det svårt att passa in i gemenskapen och i skolans värld. För att 

dessa elever ska kunna klara skolgången finns det anpassade läromedel som ska underlätta läsningen och ge 

stöd. Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur väl man anpassar läromedel för gymnasieelever 

med läs- och skrivsvårigheter i ämnet svenska. Studien genomfördes med hjälp utav en innehållsanalys. 

Utifrån en kravspecifikation framtagen av författaren Torbjörn Lundgren valde jag ut ett antal kriterier som 

granskades i läromedlen. Resultatet visade att de anpassade böckerna inte följer de krav som ställs på 

lättlästa texter utifrån kravspecifikationen. Skillnaden mellan den anpassade läroboken och den ”vanliga” 

läroboken är stor. I den lättlästa läroboken har man förenklat och förklarat mer utförligt än i den icke 

anpassade boken. Skillnaden mellan de två anpassade böckerna jag valde var också stor, anpassningen verkar 

ha skett utifrån olika kriterier. 

 

Easy-to-read literature or not? A study of easy-to-read textbooks used when teaching swedish to students 
with difficulties in reading and writing. 
 

The demands on the adult literacy-rate are very high in Sweden. People with reading and writing difficulties 

may find it hard to fit into the community and to succeed in school. To accommodate the needs of students 

with learning disabilities, Swedish schools provide easy-to-understand materials. The purpose of my thesis is 

to examine how easy-to-read textbooks for high school students are different from regular textbooks. The 

study was carried out using a content analysis and I examined the books according to criteria specified by 

the Swedish author Torbjörn Lundgren. The results showed that the adapted books do not follow the 

requirements for easy-to-read literature. However, there is a big difference between the easy-to-read 

textbooks and the regular textbooks. The easy-to-read books have been simplified and the content is 

explained in complete detail. There is also a big difference between the two adapted books that I examined. 

They seem to be based on different easy-to-read criteria. 

 
Av: Johanna Petersson  

Handledare: Christine Farhan 
Nyckelord: lättläst, läromedel, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, gymnasieutbildning, svenska  
Keyword: easy-to-read, textbooks, dyslexia, swedish  
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1. INLEDNING 

 
1.1 Inledning 
 

Jag har under en tidigare utbildning ägnat över tio veckor åt att belysa frågan kring vad dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter är i mitt journalistiska examensarbete ”Upptäck dyslexi – en artikelserie om ett av Sveriges 

vanligaste handikapp” (Petersson, 2007).  Det som framgick under mina intervjuer var den hjälplöshet 

många elever och föräldrar kände kring problematiken med läs- och skrivsvårigheter. Varje dag är en kamp 

och många får kämpa för att lyckas hålla sig över ytan. Skolans värld är inte anpassad för elever som står 

utanför ramarna, som inte har samma läsförståelse och begreppsgrund.  

 

Innan jag påbörjade min kompletterande lärarutbildning hade jag en förhoppning om att få kunskap och 

information som skulle kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag ville ha praktiska råd och 

hjälpmedel för att kunna komma vidare, men jag har nu, efter ett och ett halvt år, insett att den chansen är 

förbi. Under min lärarutbildning fanns inga prioriteringar för att lära oss mer kring detta. Därför har mitt 

fokus ännu en gång hamnat på dessa utsatta elever och deras värld. Under min yrkeskarriär som lärare måste 

jag kunna hjälpa, stötta och underlätta för elever med läs och skrivsvårigheter, det är min plikt. Det är också 

så att enligt skollagen (4 kap, § 1) ska ”elever i behov av särskilt stöd ” få hjälp och det stöd de behöver. 

 

Jag blev intresserad av att undersöka de hjälpmedel som finns för elever med läs- och skrivsvårigheter och 

har därför valt att genomföra en läromedelsanalys av böcker som är speciellt framtagna för att underlätta för 

dessa elever. Det finns många andra hjälpmedel som man skulle kunna använda i denna undersökning till 

exempel film, ljudband, dataspel med mera, men jag valde att fokusera på det klassiska tryckta läromedlet 

eftersom det fortfarande utgör en stor del av undervisningen idag.  

 

Att kunna läsa och skriva är demokratisk rättighet i ett land som Sverige. För att kunna känna sig delaktig i 

ett samhälle måste man kunna ta del av den information som går ut till dess medborgare. Detta omfattar 

även skolans värld. Elever som inte kan ta del i det material som läraren väljer hamnar genast utanför 

ramarna. Utan anpassade/lättlästa läromedel kan elever med läs- och skrivsvårigheter (oberoende av orsak) 

förlora sina rättigheter i skolan och ute i samhället. Alla elever har rätt till information.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur läromedel inom ämnet svenska för gymnasiet är anpassat 

för elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag har valt att fokusera på ämnet svenska och böckerna jag valt att 

analysera är framtagna för gymnasieskolan och kursen Svenska A. Jag vill titta på hur dessa böcker är 

anpassade och utformade samt hur väl de följer de krav som finns för lättlästa läroböcker. 

 
a) Hur väl anpassade är de läromedel som finns för elever med läs- och skrivsvårigheter inom ämnet 

svenska på gymnasiet? 

b) Vilka likheter och skillnader finns det mellan anpassade läromedel och ”vanliga” läromedel i svenska på 

gymnasiet? 

 
2. TIDIGARE FORSKNING, LITTERATUR OCH KÄLLOR  

 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? 

Enligt Vetenskapsrådet och deras rapport Dyslexi – en kunskapsöversikt (2007) är läs-och-skrivsvårigheter den 

övergripande termen som innefattar alla svårigheter att läsa och skriva, oavsett orsak. Dyslexi är en 

undergrupp som kan definieras olika beroende på svårigheter och orsaker. Ibland sätts specifika läs- och 

skrivsvårigheter synonymt med dyslexi.  

 

Tolkningarna kring de båda begreppen är många, men Anne-Lise Rygvold (2001) som är forskare inom 

specialpedagogik har gjort två definitioner av begreppen: 

   

”Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet med en bristande passform mellan 

skriftspråkliga färdigheter och kognitiv funktionsnivå, utan att detta med 

nödvändighet rör normala förmågor. Det anses vara ett språkligt grundat problem 

med fonologiska svårigheter som typiska drag och problemen förändras med åldern. 

Svårigheterna med skriftspråket är det primära och det ska i princip inte vara någon 

konsekvens av vare sig syn- och hörselsvårigheter eller sociala och emotionella 

faktorer. 

 

Läs- och skrivsvårigheter utgör en mer generell skriftspråklig svårighet som rör problem 

hos elever som av olika orsaker inte är i besittning av den skriftspråkliga färdighet 

som man kan förvänta sig utifrån deras ålder och den årskurs de går i. Svårigheterna 

har ofta sammanband med generella svårigheter, omfattande språkliga problem eller 

andra faktorer som syn- och hörselproblem” (Rygvold, 2001, s 17). 
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Teorierna om vad som ligger bakom läs- och skrivsvårigheterna är många och har under åren varierat. 

Åsikterna om hur dyslexi bör benämnas går också isär. Sverige har, liksom många andra länder, erkänt 

dyslexi som ett funktionshinder, det vill säga ett språkbiologiskt handikapp. Men det finns också forskare 

som hävdar att dyslexi är en egenskap, ungefär som ”tummen mitt i handen”. Idag har dock teorierna kring 

dyslexi samlat sig runt den fonologiska förklaringsmodellen. Den går ut på att dyslexi beror på hjärnans 

förmåga att bearbeta språket fonologiskt. Detta gör att människor med dyslexi har svårt att uppfatta 

språkets ljudmässiga uppbyggnad, hjärnan behandlar språket annorlunda. De vanligaste tecknen på dyslexi 

är problem med stavning och läsförståelse.  

 

Enligt svenska Dyslexiföreningen lider 5-8 procent av Sveriges befolkning av betydande läs- och 

skrivsvårigheter. År 2000 publicerade Skolverket rapporten The foundation for lifelong learning där det uppges att 

så många som 25 procent av befolkningen (mellan 16-65 år) har svårt att läsa en ”vanlig” text (se kapitel 

2.3). Läsförståelsen är därmed begränsad till den information som redan är välkänd och en ”vanlig” 

tidningsartikel utgör ett problem. Rapporten grundar sig på en internationell studie av vuxnas läsförmåga 

som genomfördes mellan 1994 och 1996 i flera länder runt om i världen. Sverige placerade sig högt på listan 

när det gäller läskunnighet trots att 25 procent av den svenska vuxna befolkningen har svårt att läsa en 

”vanlig” text. I Dyslexi – en kunskapsöversikt talar Mats Myrberg (2007) om att en av fem svenska 

skolungdomar har specifika ordavkodningsproblem, vilket är ett utmärkande drag för dyslexi.  

 

När jag i mitt arbete talar om elever med läs-och-skrivsvårigheter (bör inte användas synonymt med dyslexi) 

ser jag ett vidare begrepp utanför diagnoser och olika teorier. I ”Framtidens läromedel” (2002) beskriver 

logopeden Bodil Andersson olika termer, regelverk och förhållningssätt till begreppet dyslexi.  Hon nämner 

en av de mest klassiska vetenskapliga dyslexidefinitionerna formulerad av Torleiv Høien ”Dyslexi är en 

ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” 

(Lundgren, 2002, s. 62).  

 

Eftersom det i Anne-Lise Rygvolds (2001) beskrivning av begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

framgår att begreppen har många gemensamma drag, så som fonologiska svårigheter samt problem med 

skrift- och talspråket och läsförståelse, kommer jag i detta examensarbete använda mig av begreppet läs- och 

skrivsvårigheter. I min definition ses dyslexi som en typ av läs- och skrivsvårighet och ingår därmed också i 

läs- och skrivsvårighetsbegreppet. Det material jag valt att arbeta med är anpassat för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, vilka primärt inte beror på utvecklingsstörning, syn/hörselproblem eller specifika 

språkstörningar så som afasi. Därför måste jag även ta med detta i min definition.  
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2.2 Vad är lättläst? 

 

Centrum för lättläst startade redan 1968 på uppdrag av regeringen för att göra nyheter och annan litteratur 

tillgängliga för människor som hade svårt att läsa, oavsett orsak. Lättlästa texter/böcker har därmed sin 

grund i vårt demokratiska samhälle där alla människor har rätt till information. Idag producerar Centrum för 

lättläst skönlitterära böcker och tidningar och bedriver även olika kursverksamheter. De har tillsammans 

med olika forskare kommit fram till ett språk anpassat för människor med läshinder. Däremot har de aldrig 

producerat läromedel och jag har därför valt att försöka hitta definitioner av lättlästa texter utanför denna 

verksamhet.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg tagit 

fram en bok som heter Vad är lättläst? (2008) och utifrån den har jag tagit definitionen av vad som gör en 

text lättläst i allmänhet. Lättlästa texter: 

· är inte särskilt långa  

· har ett personligt tilltal, en författarröst  

· innehåller omväxlande korta och långa meningar  

· innehåller satskonnektorer som knyter samman meningar och tydliggör sammanhanget   

· undviker långa substantiv  

· undviker främmande ord  

· innehåller tydligt förklarade orsakssamband  

· undviker passiv form  

· undviker abstrakta begrepp  

· använder praktiska exempel 

   

Torbjörn Lundgren har tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet och dyslexiförbundet FMLS i boken 

Framtidens läromedel – för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2002) tagit fram en kravspecifikation 

gällande läromedel. Han är själv dyslektiker och styrelseledamot i Centrum för lättläst samt aktiv i 

föreningen Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter. Detta bör en läromedelsförfattare bland annat 

tänka på enligt Lundgrens kravspecifikation: 

· Abstrakta begrepp kan vara svåra att förstå och det behövs kontextuella ledtrådar och synonymer för att 

underlätta. 

· Icke frekventa ord bör tydliggöras genom kontextuella ledtrådar och/eller förtydligande 

· Synonymer bör användas som stöd. 

· Namn och benämningar kan ställa till problem. Många inblandade personer i en berättelse kan försvåra.  

 



 8 

· Korta ord som grafiskt liknar varandra ställer också till problem. Man bör undvika flera korta ord efter 

varandra. 

· Även längre ord som liknar varandra grafiskt eller ljudmässigt kan förväxlas. 

· Förkortningar kan skapa problem och bör därför förklaras. 

· Gemener är lättare att förstå än ord med enbart versaler. 

· Ordningsföljden av siffror bör delas upp i grupper av två och två, eller tre och tre. Längre följder kan bli 

problematiskt. 

· Att bara skriva i huvudsatser förenklar inte läsningen. 

· Läsningen förenklas däremot genom att kommatering sker så att det ger andningspauser i läsandet. 

· Däremot bör många olika skiljetecken undvikas i samma mening. 

· Layoutmässigt bör en text vara luftig med många ingångar. Rena och tydliga bilder kan underlätta medan 

komplexa bilder kan förvirra. Jämn höger- och vänstermarginal gör det ofta svårare för dyslektiker att hitta 

fokus i texten. Radavståndet bör också öka för att det ska vara lättare att skilja raderna åt. Avstavningar 

ställer till problem och man bör endast använda avstavningar som följer betydelsen av ordet. 

· Innehållsmässigt tycker Lundgren (2002) att det är svårare att ge kriterier, men man bör tänka på att dessa 

läsare har svårare att tolka vad som står mellan raderna. Han menar också att ju svårare eller abstraktare en 

text är, desto mer krav ställs det på den språkliga formen. Därför kan man inte säga att en kortare text alltid 

är lättare än en längre.  

 

I Giving a text voice can improve students’ understanding (1995) har Isabel Beck och hennes kollegor undersökt 

frågan kring berättarösten i lärobokstexter. Han kom fram till att det inte fanns i någon av dem undersöka 

historieböckerna de valt. Texterna var opersonliga och höll en distans till sina läsare. Detta gjorde att läsaren 

hade svårare att ta till sig texten. Beck et al. lät då författaren träda fram i texterna och tala direkt till sina 

läsare. Vid de undersökningar som sedan gjordes med texterna visade det sig att eleverna fick bättre resultat 

med texten där berättarrösten tillförts.  Monica Reichenberg har också, liksom Beck et al, gjort 

undersökningar kring ”berättarrösten” i texten. I undersökningen Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000) 

visade det sig att texter som hade bearbetats med de språkliga variablerna röst och kausalitet gjorde att 

elevernas läsförståelse ökade.  

 

Utöver forskning kring innehållet i lättlästa böcker vill jag också använda mig av litteratur kring 

utformningen och layouten av en lättläst text. En av de första forskarna inom ämnet var Bror Zachrisson 

med sin studie: Studies in the legibility of printed text (1965). Han studerade läroböcker och fann att för 

mycket variationer av utformningen försämrade läsbarheten.  Idag säger bland annat Lars Melin docent i 

nordiska språk vid Stockholms universitet att teorierna kring layout och lättlästhet är långt ifrån lösta, ”en 

gnutta grafisk form underlättar inte alls” (www.fmls.nu/sprakaloss).  
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2.3 Kritiken mot lättläst 

 

I boken Lättläst- så funkar det (2007) har författaren Maria Sundin gjort intervjuer med två personer som 

offentligt uttryckt en skepsis mot lättlästa böcker. Det handlar egentligen inte om kritik mot lättlästa böcker, 

utan mer om hur de lättlästa böckerna som finns idag ser ut och vilka krav man ställer på läsaren. 

Läsprofessorn Mats Myrberg säger i boken att ”problemet med lättläst är att om du gör texten kortare och 

skalar bort innehåll och metaforer, så får läsaren kanske svårare att skapa bilder medan hon läser (2007, s. 

219). Följden blir då att läsaren tappar intresse för texten istället för att ryckas med. Maria Sundin har också 

intervjuat författaren och kravspecifikationens fader Torbjörn Lundgren som säger att alla svårigheter med 

texter inte går att trolla bort. Han anser istället att det handlar om att fånga och utmana läsarens intressen. 

Därför vill han nyansera råden kring att skriva lättläst, texten måste alltid anpassas utifrån dess läsare. Hans 

egen kravspecifikation (se kapitel 1.4.3) bör därför också anpassas efter både budskapet och mottagaren.  

 

Monica Reichenberg fann också anledning att kritisera lättlästa texter i sin rapport Är lättlästa texter verkligen 

lättlästa? (2003).  Hon valde ut fyra texter inom ämnet SO för grundskolan, dels två ”vanliga” texter och dels 

två lättlästa versioner av samma texter. Sedan lät hon 48 elever läsa båda texterna. Elever med olika 

bakgrund, dock utan diagnos dyslexi. Resultatet visade att förståelsen inte ökade med de lättlästa texterna. 

Reichenberg förklarar detta med att förenklingsprocessen av texterna har medfört att inte bara förståelsen 

minskat, utan att också rytmen i språket försvunnit. Orsakerna till detta kan vara att språket komprimerats 

så pass mycket att det lett till att innehållet i texten blivit implicit eller för enkelt. 

 

2.3 Övrig litteratur 
 
  
Magdalena Johansson har i sin uppsats Matematikläromedel anpassade för elever med läs- och skrivsvårigheter (2005) 

utgått ifrån Lundgrens kravspecifikation (2002) i sin analys av matematikläromedel. Hon fann att det finns 

väldigt få anpassade böcker inom matematik, samt att de få hon hittade inte följde hela den 

kravspecifikation som hon valt.  
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3. MATERIAL OCH METOD  

 

Jag har haft svårt att välja rätt metod och material för att kunna genomföra den undersökning jag från 

början velat göra. Det fanns en tanke om ett oändligt material och viljan att undersöka dem alla. Slutligen 

har jag fått begränsa mig till en egentillverkad/modifierad metod och ett förminskat material. Nedan 

presenteras mina tankegångar under processen.  

 
3.1 Val av material  

 

Jag valde tidigt att arbeta med enbart läromedel för elever inom gymnasiet och vuxenutbildning. Denna 

målgrupp av elever med läs- och skrivsvårigheter verkar sällan få den uppmärksamhet de behöver. Mitt 

fokus kom sedan att hamna på läromedel som används inom ämnet svenska. I mina första 

materialsökningar fann jag många anpassade läromedel inom ämnen som matematik och naturkunskap, men 

desto mindre inom de samhällsvetenskapliga ämnena.  Jag gick igenom läromedelskataloger från 2008 och 

fann till slut några olika alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter inom ämnet svenska.  

 

Från början ville jag kunna jämföra en ”vanlig” lärobok med en i lättläst version, men efter min 

materialsökning insåg jag att det inom mitt valda ämne inte fanns några motsvarande böcker hos de olika 

bokförlagen. Till slut lyckades jag dock hitta en lättläst bok om studieteknik som jag kunde jämföra med en 

motsvarande ”vanlig” lärobok inom samma ämne.  

 

Bokförlaget Liber har en serie böcker som kallas Trapets. Det är en serie svenskläromedel som främst riktar 

sig till elever med läs- och skrivsvårigheter på gymnasiet. Jag valde en bok från den serien som heter Lättlärt 

– en handbok i studieteknik.(Bosund, 2000) För att kunna göra en jämförelse mellan en ”vanlig” lärobok valde 

jag också boken Studieteknik för gymnasiet/komvux (Eneroth & Kellquist, 2000) att jämföra med.  

 

Jag valde också till slut att använda min kravspecifikation på en mer omfattande bok för kursen Svenska A 

på gymnasiet. Det är en bok från bokförlaget Natur och Kultur och heter Ta för dig! (Bergquist & Ramshorn, 

2002). Den marknadsförs som en bok som är anpassad dels innehållsligt, men även språkligt, och används 

ofta inom de yrkesförberedande programmen och det individuella programmet på gymnasiet. Boken följer 

Natur och Kulturs egna kriterier för vad en lättläst bok är och syftet är att göra det lätt för läraren att välja 

rätt material till rätt elev. 
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3.2 Mitt tillvägagångssätt   

 

När jag valt mitt material försökte jag jämföra det mot Lundgrens kravspecifikation (2002) för att utifrån 

den kunna välja vilka delar jag ville analysera. Min metod är därför en kvantitativ textanalys (innehållsanalys) 

som utgår från de uppsatta kriterier som används för analysera ett textmaterial. 

 

Jag började med att läsa igenom min valda litteratur (läromedel) för att få en överblick över innehållet. 

Sedan valde jag ut några av de kriterier som presenterats tidigare i kapitel 2.2. för att kunna jämföra de med 

mina läroböcker. Målet med undersökningen var att ta reda på om de valda läromedlen ser ut som och lever 

upp till de krav som Lundgren (2002) satt upp i sin kravspecifikation.  

 

Jag valde att studera följande språkliga delar av kravspecifikationen för att kunna granska innehållet i mitt 

material: 

Icke frekventa ord och okända begrepp 

Förkortningar  

Dessa olika begrepp och språkliga delar tycker jag ger en klarare bild av om texten egentligen är mer lättläst 

för elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag valde också dessa delar eftersom det inte krävs någon tolkning, 

en förkortning kan inte ifrågasättas.  

 

Jag valde även att granska böckernas layout. Enligt Lundgrens kravspecifikation (2002) bör texten vara luftig 

och med många ingångar. Rena och tydliga bilder kan underlätta medan komplexa bilder kan förvirra. Jämn 

höger- och vänstermarginal gör det ofta svårare för läsare med läs- och skrivsvårigheter att hitta fokus i 

texten. Radavståndet bör också öka för att det ska vara lättare att skilja raderna åt. Avstavningar ställer till 

problem och man bör endast använda avstavningar som följer betydelsen av ordet. Gemener är att föredra 

framför versaler. I min undersökning av böckernas innehållsliga utseende är det dessa delar jag valt att 

analysera. 

 

För att bygga vidare på kravspecifikationen ville jag också granska om texterna har någon berättarröst, 

eftersom till exempel Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg poängterar vikten av ett personligt tilltal 

för att göra en text lättläst i sin bok Vad är lättläst? (2008). Utöver detta och Lundgrens kravspecifikation 

(2002) valde jag att analysera böckerna i sin helhet utifrån vad forskningen säger i allmänhet om att göra 

texter lättlästa. 
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För att kunna göra en jämförelse och tillföra mer analysmaterial valde jag också att räkna ut läsbarhetsindex 

(LIX- värde) på mina valda böcker. Carl-Hugo Björnson har skapat en läsbarhetsformel, LIX1, som används 

för att bedöma texters svårighetsgrad. LIX bygger på variablerna ordlängd och meningslängd. Målsättningen 

med LIX var att skapa lättlästa texter. Formeln har dock fått mycket kritik eftersom det till exempel är svårt 

att avgöra om långa ord alltid är svårare än korta. Men Lundgren och Reichenberg förklarar detta i boken 

Vad är lättläst? genom att säga att ”Björnson sa aldrig att alla långa ord respektive alla långa meningar alltid 

är svårare än alla korta ord. Vad han däremot sa var att långa ord i genomsnitt är svårare att läsa och förstå 

än korta ord”. (Lundgren & Reichenberg, 2008, s. 39). Jag har använt formeln enbart som ett hjälpmedel för 

att kunna jämföra och analysera texterna.  

 

LIX-värdet representerar sedan en skala på en tabell där allting under 30 är lättläst, medan 60 och uppåt 

representerar en mycket svår text. Att räkna ut läsbarhetsindex lämpar sig på kortare texter och inte hela 

böcker. Jag har därför valt att räkna ut LIX-värdet på inledningen av alla de tre böckerna jag har valt att 

analysera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Så här räknar man ut LIX-värdet av en text: 

”1 (a) Räkna alla orden i texten, (b) räkna alla meningarna i texten, (c) räkna ut hur många ord som har fler bokstäver  

än sex. 2 Dela antalet ord i texten med antalet meningar. Du får då den genomsnittliga meningslängden.  

3 Dela antalet långa ord med fler än sex bokstäver med antalet ord i hela texten. Då får du den genomsnittliga andelen 

långa ord. Multiplicera med 100. Det ger procenttalet långa ord. 4 Addera den genomsnittliga andelen långa ord med 

den genomsnittliga meningslängden. Den till heltal avrundade summan är LIX.” (Lundgren & Reichenberg, 2008, s. 

41) 
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4. REDOVISNING OCH ANALYS AV RESULTAT 

 

Jag har valt att presentera mitt resultat genom att beskriva upplägget av böckerna samt presentera de olika 

delarna av texten som jag valt att titta på utifrån min metod. Varje bok presenteras separat. Efter 

presentationen går jag in på analysen. Där kommer jag ge mer konkreta exempel och jämföra de olika 

böckerna med varandra. Jag kommer också att presentera och analysera skillnaden mellan den ”vanliga” 

läroboken och den anpassade.  
  
6.1 Resultat Lätt lärt  – en handbok i  s tudie teknik 

 

Boken består totalt av 70 sidor och är indelad i nio kapitel. Författaren Lena Bosund ger i inledningen en 

kort instruktion/uppmaning till läraren som ska använda boken, där det beskrivs hur boken kan användas 

och vem den är anpassad för. Lättlärt - en handbok i studieteknik är utgiven av Liber AB under förlaget 

Almqvist & Wiksell och serien Trapets, det är en serie anpassade svenskläromedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

6.1.1 Layout (se exempel bilaga 1) 

 

Texten (bokstäverna) i Lättlärt - en handbok studieteknik är stor och radavståndet är väl tilltaget. Uppslagen i 

boken känns väldigt luftiga och texten har många ingångar. Texten har en jämn vänstermarginal vilket gör 

att den inte har några avstavningar alls. Boken har endast ett fotografi, den är kopplad till en övningstext 

(för eleverna att öva studieteknik på) och den passar bra ihop till texten i sammanhanget. Istället för 

fotografier finns det på några ställen små tecknade figurer och illustrationer, även dessa är kopplade till 

bokens övningstexter. 

 

I varje kapitel i boken finns det extra information längs vänster- och högermarginalen i texten. Dessa små 

”tankebubblor” innehåller uppmaningar som ”du behöver en paus” eller ” ta på dig sköna kläder”, 

alternativt extra instruktioner inför en övning. Dessa rutor är färgade i en rosa ton och har en röd ram runt 

sig.  

 
6.1.2 Texten 

 

Boken innehåller en del ovanliga ord och begrepp men de förklaras alltid i samband med ordet eller i en 

faktaruta vid sidan om. Alla begrepp som används frekvent i boken får en förklaring första gången de 

nämns. Så här förklarar man ordet förförståelse: 
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”Förförståelse, det vill säga att redan innan du börjar läsa boken vet du ungefär vad den handlar om” 

(Bosund, 2000, s. 14).  

 

Läsaren får också veta vad översiktsläsning är: 

”Du har nu utan att veta det tränat på översiktsläsning genom att bläddra lite i boken. Så gör du när du vill 

vet vad en bok eller en text handlar om i stort”( Bosund, 2000, s. 16). 

 

I boken finns det dock några få uttryck som inte får en förklaring och som står inom citationstecken i 

boken, så som ”tappa tråden” och ”motorvägen till minnessystemet”. Dessa anses läsaren kunna tolka och 

förstå själv. 

 

Boken innehåller inga förkortningar. Författaren har jobbat väldigt mycket med att lägga in en berättarröst i 

texten. Läsaren blir alltid personligt tilltalad med du och uppmuntras till att lära sig saker. 

 
 
6.1.3 Läsbarhetsindex 

 

Det inledande kapitlet Innan du startar s. 9-13 (exklusive rubriker, faktarutor samt Att tänka på) har ett lågt 

LIX-värde på 24. 14 procent av texten består av långa ord (över sex bokstäver) och den genomsnittliga 

meningen består av tio ord. 

 

6.2 Resultat Ta för dig !   

 

Boken består av totalt 222 sidor och är indelad i sex kapitel. Varje kapitel består av flera avsnitt som 

behandlar olika saker kring det övergripande temat. Boken är utgiven av förlaget Natur och Kultur och 

skriven av Eva Ramshorn och Mari Bergquist. I sin läromedelskatalog presenterar förlaget boken som 

lättläst. Texten är anpassad för elever som läser långsammare, och den ska även ha ett lättare innehåll, ett 

något förenklat språk som är anpassat för elever med svaga förkunskaper.  

 

6.2.1 Layout (se exempel bilaga 2) 

 

Varje kapitel i boken består av flera olika avsnitt med varierande layout. Storleken på bokstäverna i texten 

varierar, men har i genomsnitt en normal storlek. Radavståndet är inte utökat och texten känns därför inte 

luftig. Alla texter i boken har en jämn vänstermarginal, men trots detta finns det på många ställen 

avstavningar som inte följer ordets betydelse. Majoriteten av bokens rubriker består av enbart versaler.  
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Alla uppslag i boken skiljer sig åt antingen i placering av bilder, typsnitt, storlek eller ingångar. Boken består 

av många exempel/övningstexter, och dessa kan ha en layout som påminner om en skönlitterär bok, medan 

andra är uppbyggda som tidningsartiklar. Det är svårt att hitta ett genomgående tema i bokens layout. I 

boken finns det också många stora fotografier och illustrationer, varje uppslag består av minst en bild.  

 

Texten 6.2.2 

 

Boken innehåller många nya begrepp och ord som kan vara okända för läsaren men de får alltid en 

förklaring i samband med dess användande. När dessa olika begrepp används första gången är det skrivna 

med kursiv stil. Så här förklarar man olika begrepp: 

”När du refererar ska du undvika att berätta vad du själv tycker och tänker, du måste vara objektiv” (s.62)  

 

”Ett samtal mellan två personer eller flera kallas för dialog.”(s. 93) 

 

”Först har du en åsikt om något, till exempel att människor bör cykla i stället för att åka bil. En åsikt kalla 

också för tes” (s. 142) 

 

Boken innehåller några få förkortningar i de övningstexter som finns. Texter som alltså inte är skrivna av 

bokens författare utan som de har hämtat från skönlitterära böcker eller tidningar. Förkortningar får inte en 

förklaring i anslutning till texten.  

 
Texterna i boken har ett genomgående personligt tilltal med hjälp av ord som du/dig men författarens röst är 

bara närvarande i samband med introduktions texter till varje kapitel. Där får läsaren veta mer om 

uppgifterna som komma skall och författaren frågar läsaren direkta frågor.  

 

6.2.3 Läsbarhetsindex 

 

Det första avsnittet i kapitlet Här och nu heter Vem är du, s. 9-11 och har ett lågt LIX-värde på 27 (exklusive 

rubriker). 17 procent av texten består av långa ord (över sex bokstäver) och den genomsnittliga meningen 

består av tio ord. 

 

6.3 Resultat Studieteknik – för  gymnasie t/komvux   

 

Denna bok består av totalt 113 sidor och är indelad i sex kapitel. Varje kapitel innehåller en inledning och en 

sammanfattning. Boken är skriven av Mats Eneroth och Mattias Kellquist och ges ut av förlaget Svenska 
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studieteknik. Läsaren uppmanas att läsa boken i rätt ordning och även flera gånger för att kunna ta till sig 

informationen ordentligt.  

 

6.2.1 Layout (se exempel bilaga 3) 

 

Texten i boken Studieteknik – för gymnasiet/komvux är liten, men radavståndet är väl tilltaget. Det känns 

däremot inte luftigt och boken innehåller många långa stycken. Texten har också en jämn höger- och 

vänstermarginal, vilket gör att boken innehåller många avstavningar.  Boken innehåller bara några få 

fotografier som är kopplade till bokens övningstexter, men det finns många svartvita skisser och 

illustrationer. Alla rubriker i boken är skrivna med versaler. 

 

6.2.2 Texten 

 

Den andra boken om studieteknik är fylld av nya begrepp och främmande ord. Ord som en gymnasieelev 

kanske möter för första gången. Författarna använder också många utländska uttryck så som 

”mindmapping” och ”corpus callosum” samt begrepp som IQ och EQ används frekvent utan förklaringar.  

 
Boken innehåller en del förkortningar som står utan förklaring så som o s v, m m och  t o m. 
 
Författarens röst är inte tydlig men igenom hela boken tilltalas läsaren med du. På flera ställen tilltalar också 
författaren läsaren med vi, tillsammans ska läsaren och författaren lära sig nya saker. 
 

 

6.2.3 Läsbarhetsindex 

 

Inledningen i boken s. 10-12 har ett något högre LIX-värde på 40. Texten består av 25 procent långa ord 

(över sex bokstäver) och den genomsnittliga meningen består av 15 ord. 

 
 
6.4 Jämförelse och analys 
 
 

Utformningen av de båda anpassade läroböckerna Ta för dig! (Berquist & Ramshorn, 2002) och Lättlärt – en 

handbok i studieteknik (Bosund, 2000) skiljer sig väldigt mycket åt. I resultat kan man se att kriterierna för 

layouten till stor del uppfylls av Bosunds bok medan den mer omfattande Svenska A boken Ta för dig! ger ett 

mer ostrukturerat intryck. 
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Dessutom innehåller boken många bilder som i samband med texten 

känns komplexa och kan vara svåra för läsaren att koppla till det som 

står i boken. Bilderna är ofta abstrakta och detta gör enligt Lundgren 

(2002) det svårare för läsaren att ta hjälp av bilderna. Om man ska 

använda bilder bör dessa tillföra något till texten och inte väljas 

utifrån färger och liknande. Detta är till exempel ett uppslag som 

handlar om argumentation. Bilden innehåller enbart pennor. 

 

 

 

(Bergquist & Ramshorn, 2002, s 142). 

 

I övrigt är texterna (typografin) i de båda böckerna väl anpassade efter kravspecifikationen och texterna 

känns luftiga. I boken Ta för dig! finns det dock några avstavningar som enligt Lundgren (2002) kan ställa till 

problem för den ovana läsaren. I boken finns avstavningar som vanli – ga, bestäm – mer och sme – ker. För att 

underlätta för läsare med läs- och skrivsvårigheter bör man enligt Lundgrens kravspecifikation (2002) endast 

avstava så ordets innebörd fasthålls, därför är det till exempel mer lämpligt att avstava sammansatta ord.  

 
(Berquist & Ramshorn, 2002, s 129) 
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Den tredje boken Studieteknik för gymnasiet/komvux (Eneroth & Kellquist, 2000) som är en ”vanlig” lärobok 

bryter mot flera av Lundgrens (2002) krav. Texten känns inte luftig och den har en jämn höger- och 

vänstermarginal. Detta ökar risken för avstavningar och gör det svårare för ovana läsare att hitta rätt rad. 

Den innehåller också långa stycken.  

 

I både Studieteknik för gymnasiet/komvux och boken Ta för dig! använder man sig av enbart versaler i 

rubrikerna. Detta kan enligt Lundgren (2002) ställa till problem eftersom det är lättare att skilja på orden 

grafiskt ifrån varandra när man skriver med gemener. Bokstäver skrivna med versaler liknar varandra för 

mycket.  

 

De språkliga delar jag valt att granska i mina tre böcker skiljer sig också åt ifrån kravspecifikationen och 

varandra. Mina anpassade böcker följer till stor del Lundgrens (2002) krav och författarna har försökt 

undvika ovanliga ord och vid nya begrepp finns det alltid en förklaring. Medan man i den icke anpassade 

boken har en högre nivå på språket och väljer därför att inte lägga in förklaringar för varje nytt begrepp. 

Läsaren får därför göra egna tolkningar av begreppen utifrån textens sammanhang. I den ”vanliga” boken 

Studieteknik för gymnasiet/komvux förekommer också en del förkortningar som står oförklarade.  

 

Gemensamt för de tre böckerna är att texten har ett personligt tilltal och de både anpassade böcker ger 

författaren läsaren en berättarröst som följer en genom boken. Undersökningar (Beck et al. 1995, 

Reichenberg, 2000) visar att elever lättare förstår texten och rycks med i läsningen om det finns en röst som 

återkommer i läromedlet. Även i den ”vanliga” läroboken finns författarens röst i bakgrunden av texten, om 

än inte lika tydligt som i de lättlästa böckerna.  

 

Uträkningen av läsbarhetsindex gav resultatet att de två anpassade böckerna innehåller en lättläst text medan 

den icke anpassade hamnade något högre upp på skalan. Studieteknik för gymnasiet/komvux värde på 40 visar 

att den är på en medelsvår nivå vilket motsvarar en normal tidningstext (Lundberg & Reichenberg, 2008,  

s. 42). 

 

Studieteknik för gymnasiet/komvux och Lättlärt – en handbok i studieteknik behandlar samma ämne men ändå 

skiljer sig även åt väldigt mycket när gäller både layout och innehåll. I den lättlästa boken förklaras alla 

begrepp och läsaren får lära sig grunderna i studieteknik medan den ”vanliga” boken innehåller mer fakta 

och även mer teoretiskbakgrund till studieteknik samt att författarna förväntar sig att läsarna har mer 

förkunskaper. I den lättlästa versionen har man valt att förenkla språket och begreppen.  
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
 
Utifrån denna lilla studie kan man knappast göra några generaliseringar men tidigare studiers resultat stödjer 

delvis eller helt slutsatserna som dragits i min undersökning, detta ger i sin tur stöd för att urskilja vissa 

tendenser. Nedan följer en genomgång av uppsatsens frågeställningar följt av en avslutande diskussion.  

 
7.1 Studiens slutsatser  
 
Syftet med min studie var att granska och undersöka hur väl lättlästa läromedel är anpassade för dess 

målgrupp utifrån olika kriterier. Jag uppfyllde mitt syfte genom att analysera och granska de material jag 

valde utifrån tillgång av läromedel. 

 

a) Hur väl anpassade är de läromedel som finns för elever med läs- och skrivsvårigheter inom ämnet svenska på gymnasiet?  

De anpassade läromedel som jag hittade och valde uppfyller båda olika delar av de krav som ställs på 

lättlästa texter. Utifrån Lundgrens kravspecifikation (2002) när det gäller layout så såg de två böckerna helt 

olika ut men uppfyllde båda de flesta kraven. Böckerna har också en berättarröst vilket anses av forskningen 

vara en viktig del av att fånga läsaren. Texternas LIX-värde visar också att de båda klassas som lättlästa.  

 

b) Vilka likheter och skillnader finns det mellan de anpassade läromedlen och de ”vanliga” läromedlen i svenska på 

gymnasiet? 

Den ”vanliga” läroboken uppfyllde inte alla kriterier men även den hade många delar av vad en lättläst text 

bör ha. Författarna till boken har dock aldrig påstått sig vilja anpassa sig men en lärobok bör kunna läsas av 

alla dess mottagare, inte bara av elever med mycket förkunskaper eller en hög språklig nivå. Skillnaden 

mellan den ”vanliga” boken och den lättlästa boken var stor, både utifrån layout och innehåll. Den ”vanliga” 

bokens LIX-värde var också högre än den anpassade vilket antyder att texten kan vara mer svårläst.  

 

Det gemensamma för alla de tre böckerna var just det personliga tilltalet och berättarösten som författaren 

ger till sin läsare. Detta var något som förvånade mig eftersom tidigare undersökningar visar att det är något 

som saknas i läroböcker, fortsatt diskussion nedan.  
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7.2 Avslutande diskussion  

 

Min studie visade att de så kallade lättlästa böckerna jag valt uppfyllde många av de kriterier som en text bör 

ha för att anses vara lättläst. Dock ska jag poängtera att jag också valde bort många delar av Lundgrens 

kravspecifikation (2002) och om jag skulle granskat texterna utifrån alla kriterier så skulle kanske resultatet 

varit annorlunda. Den ”vanliga” läroboken jag valde ställer dock till det för många elever med läs- och 

skrivsvårigheter. En lärobok ska enligt Lundgren (2002) nå alla dess läsare, oavsett avsikt och därför kan 

man tycka att alla läroböcker bör närma sig de krav som ställs på lättlästa texter.   

 

Åsikterna kring lättlästa texter skiljer sig dock åt. Vad en forskare anser vara lättläst kan en annan motsätta 

sig. Torbjörn Lundgren nämner bara berättarrösten som ett hjälpmedel istället för ett krav medan många 

andra så som Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2008) har med det på sin lista över vad en lättläst 

text bör innehålla. Isabel Beck och hennes kollegor undersökte 1995 just frågan huruvida läroböcker 

genomsyras av berättarösten och fann då att ingen av de historieböcker de undersökte tilltalade läsaren 

direkt. Texterna var opersonliga och höll distans. Beck et al. redigerade sedan texterna och lät författaren 

träda fram. I och med detta ökade förståelsen hos eleverna. Monica Reichenberg (2000) fortsatte sedan 

studien på svenska läromedel och kom fram till samma sak. Hon prövade även att lägga till kausalitet för att 

öka förståelsen. Detta visade sig vara väldigt framgångsrikt och min studie visade att det i alla tre böckerna 

finns personligt tilltal och berättarrösten. Så trots att mina valda böcker inte uppfyller alla punkter på 

Lundgrens (2002) kravspecifikation skulle Beck och Reichenberg anse att det viktigaste kriteriet av dem alla 

är uppfyllt. Jag tycker det är mycket intressant att berättarrösten inte får större fokus i en så omfattande 

kravspecifikation som Torbjörn Lundgrens (2002).  

 

Men vad är egentligen viktigast? Att layouten passar ögats förmåga att läsa av information eller relationen 

med författaren. Att fångas av texten och att dras med av författarens förmåga att fängsla eller kunna 

lokalisera sig mellan raderna. Även om Torbjörn Lundgrens kravspecifikation är väldigt klar och tydlig finns 

det anledning till att tolka. Lundgren har nämligen också uttalat sig om svårigheterna med att göra texter 

lättlästa (Sundin, 2007). Även han tycks tvivla på anpassningens förmåga. Kritiken mot lättlästa texter 

kommer också från Monica Reichenbergs undersökning Är lättlästa texter verkligen lättlästa? (2003). Hennes 

undersökning visade nämligen på att språket i lättlästa texter ofta blivit alltför komprimerat och att eleverna 

tappade för mycket information för att kunna göra egna tolkningar. Reichenberg menar att både förståelsens 

tankeled och rytmen i språket försvunnit från de lättlästa texterna. I en vision om att förenkla har författarna 

till lättlästa texter istället gjort dem svårlästa.  
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Utifrån min studie kan jag inte bedöma om språket blivit för enkelt. Men jag kan säga att skillnaden mellan 

den vanliga läroboken om studieteknik och den lättlästa var stor. Begrepp och uttryck hade sållats bort och 

texten var mycket kortare. Om språket i texten som blev kvar efter anpassningen är ”för lättläst” kan jag 

inte avgöra men utifrån Reichenbergs undersökning (2003) skulle man kunna misstänka att liknande 

komprimering skett här.   

 

Det tre olika böcker jag undersökte innehåll olika mycket bilder. Jag håller med Torbjörn Lundgren (2002) 

om att bilder kan lätta upp en textsida och locka läsaren. Han säger också det kan vara bra om dessa bilder 

är tydliga. Boken Ta för dig! (Berquist & Ramshorn, 2002) innehöll många bilder och de allra flesta skulle 

tolkas som abstrakta. Hur har man då tänkt? Vad ska bilderna tillföra? Enligt min åsikt ska elever med läs- 

och skrivsvårigheter koncentrera sig på texten i stället för att fundera över vad bilden kan betyda. Men 

Lundgren (2002) motsätter sig själv i sin kravspecifikation genom att säga att komplexa och mångtydiga 

bilder också kan stimulera läsaren och hjälpa till med att lägga innehållet på minnet. Hans motivering till 

detta är att ett starkt bildminne är vanligt hos personer med läs- och skrivsvårigheter. Återigen är tolkningen 

friare och vad som anses tillföra en text något ligger i betraktarens ögon.  

 

Forskning kring utformning och layout har länge varit en del forskningen kring läsbarhet. Bror Zachrisson 

är en svensk gigant inom läsbarhetsforskning. 1965 kom hans avhandling ”Studies in the legibility of printed 

text”, där han presenterade olika undersökningar omfattande en mängd olika läsbarhetsfaktorer. I likhet med 

annan äldre forskning gjordes dock hans försök på personer som inte hade läs- och skrivsvårigheter. En 

nutida forskare som också arbetar med frågor kring läsbarhet är Lars Melin, docent i nordiska språk vid 

Stockholms universitet. I artikeln Lättläst och layout (www.fmls.nu/sprakaloss) menar Melin att det, tack vare 

bland annat Zachrisson, finns kunskap om vad som gör texter lättlästa men att man fortfarande inte vet 

exakt som är gynnsamt för personer med läs- och skrivsvårighet. Torbjörn Lundgren (2002) skriver också i 

sin kravspecifikation att det behövs ytterligare forskning som belyser dessa frågeställningar. Han ser sin 

kravspecifikation som ett första försök till en sammanställning av vad forskningen hittills har kommit fram 

till.  

 

Magdalena Johansson (2005) fann liksom jag i sin undersökning av matematikläromedel att det enbart fanns 

ett fåtal anpassade böcker. Hon undersökte 3 stycken och drog slutsatsen att det borde finns många fler 

anpassade böcker för elever med läs- och skrivsvårigheter. Idag 4 år senare verkar det finns fler anpassade 

böcker inom ämnen som matematik och naturkunskap medan det fortfarande finns väldigt få inom ett 

ämne som svenska. Magdalena Johansson skriver i sin slutsats att valmöjligheterna för lärare borde vara fler 

och jag kan bara hålla med henne. 
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Utifrån ett pedagogiskt perspektiv borde möjligheterna att välja material också vara större. Bokförlagen 

borde se ett intresse i att producera fler böcker för fler ämnen. Som gymnasielärare idag måste du kunna 

anpassa ditt material utifrån alla elever. Även om du så har en väldigt högpresterande klass eller en fylld med 

elever med olika bakgrunder. Det ska finnas valmöjlighet. Jag anser också att man som lärare ska kunna lita 

på att bokförlagen anpassar böcker utifrån vad den senaste forskningen säger. För att kunna påverka detta 

måste forskningen kring dessa behov öka. Det är endast under de senaste åren som forskare har börjat 

intressera sig för vilka faktorer som påverkar läsbarheten för just personer med läs- och skrivsvårigheter. 

Fortsatt forskning skulle kunna handla om vad som skiljer dessa faktorer eller preferenser ifrån personer 

som inte har läs- och skrivsvårigheter.  

 

En av orsakerna till att det fortfarande finns få lättlästa läromedel kan därför vara att det fortfarande råder 

en osäkerhet inom forskningen om vad som egentligen är lättläst. Detta tror jag också är anledningen till att 

skillnaden mellan mina två lättlästa böcker var så stor. Utformnings- och innehållsmässigt skulle böckerna 

kunna vara anpassade utifrån helt olika kriterier.  

 

Carl-Hugo Björnsons läsbarhetsindex gav mig ett resultat som överensstämde med mina förväntningar. De 

två anpassade texterna var mycket lättlästa och den ”vanliga” boken något svårare. Men hur väl stämmer det 

egentligen med verkligheten och skulle en läsare verkligen uppfatta texterna som lättlästa? Läsbarhetsindexet 

har fått mycket kritik och i boken Vad är lättläst? (2008) diskuterar Ingvar Lundberg och Monica 

Reichenberg kring uppkomsten och kritiken mot LIX-värdet. De anser precis som jag att läsbarhetsindexet 

går att använda som ett riktmärke och inte en exakt sanning. LIX är Sveriges mest kända och använda 

läsbarhetsformel och dess skapare konstruerade det för att just studera språket i skolböcker. Jag anser därför 

att trots kritiken kan LIX-värdet ge en förvarning om att man har skrivit något som kan vara för svårt. 

Många långa ord och meningar är svåra att läsa oavsett om har läs- och skrivsvårigheter eller inte. 

 

När jag påbörjade arbetet med mitt examensarbete trodde jag att det skulle finnas ett stort utbud av 

anpassade läromedel. Jag trodde också att det skulle finnas böcker inom alla ämnen på gymnasiet. När det 

visade sig att inte var så fick jag istället utgå ifrån det material jag fann och arbeta utifrån det. Resultatet blev 

i slutändan att jag inte haft kunnat göra några större jämförelser och inte heller dra några konkreta slutsatser. 

Trots osäkerheten kring vad som är lättläst eller inte tycker jag att möjligheterna för elever med läs- och 

skrivsvårigheter måste öka. Gymnasielärare inom ett ämne som svenska måste kunna välja läromedel som 

passar elevernas nivå, oavsett bakgrund. Forskningen kring lättlästa läromedel måste fortgå och utan den 

kommer svenska ungdomar även i fortsättningen hamna utanför i samhället. Om 25 procent av (Skolverket, 

2000) Sveriges vuxna befolkning har svårt att förstå en vanlig tidningsartikel tycker jag det är dags att se över 

våra utbildningskrav och användning av språk. Att kunna läsa och skriva är en demokratisk rättighet. 
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8. FORTSATT FORSKNING 

 

Eftersom jag valde att analyser böcker från ett specifikt ämne så som var  

anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter skulle det vara intressant att studera andra ämnen och 

böcker för att se om det stämmer överens med Lundgren kriterier. Även titta på material för andra åldrar 

skulle vara intressant. 

 

Dessutom så måste forskningen kring vad som är lättläst för just elever med läs- och skrivsvårigheter 

fortsätta. Lundgrens kravspecikation är den enda i sitt slag och kom ut år 2002. Forskningen borde ha 

kommit längre och det borde finnas fler svar.  
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BILAGA 1 
Lättläst – en handbok i studieteknik (Bosund, 2000, s. 18-19) 
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BILAGA 2 

Ta för dig! (Bergquist & Ramshorn, 2002, s. 76-77) 
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BILAGA 3 

Studieteknik för gymnasiet/komvux (Eneroth & Kellquist, 2000, s. 40-41) 
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