
Vad är egentligen lättläst?

och det du behöver veta om 
lättlästa böcker och nyheter.

Erik Rågvik, MTM 



Vad är egentligen svårläst?



För mycket 
information



Dold information



För lite 
information



Oklar
information



Konstigt
tilltal



Måste det 
vara lättläst?



Vad är lättläst?
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Innehåll 
• Intresse och förkunskaper

• Röd tråd och berättar-röst

• Få personer och rak handling

Språk
• Vanliga ord

• Undvik bildspråk

• Var konkret

• Rak ordföljd, få bisatser



Vi skriver ofta lättlästa texter
med ojämn högermarginal.
Vi bryter raderna efter punkt och komma.

Mellan stycken har vi blankrad.
Det hjälper våra läsare
att få rytm i läsningen
och ger dem en chans att vila.

Form

Regler?
• Tänk till, använd din språkliga medvetenhet



”Det är ingen lätt uppgift att förklara Albert Einsteins teorier. 
Det är en ännu svårare uppgift att förklara dem lätt och lättläst. 
Men Bengt Fredrikson klarar det hela med pedagogisk finess 
och avväpnande humor. ”



En sammanfattning av lättläst:
undvik det här!



Varför lättläst?
1968, Skolöverstyrelsen



• Åldersadekvat 
• Tillgänglighet
• Överkomlighet
• Läslust

Fyra orsaker till lättläst



Vem läser lättläst?
• Alla som av olika orsaker behöver 

en lättläst text



Ur Sjöbergs affär. Del 2, Bråk i bilen





Fakta



Riktigt
lätta 
berättelser



Korta 
berättelser



Unga läsare



Återberättade



Lättlästa böcker finns på andra språk:



Lättlästa böcker finns som:
• Tryckt bok
• Ljudbok (ibland)
• E-bok (ibland)
• Talbok (ibland)



ILT Inläsningstjänst
Alla titlar från Hegas, Nypon och Vilja 
som ljudbok med text och bild

Retriever mediearkivet
Artiklar från 8 Sidor och Kamratposten
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Världens första lättlästa journalist?



1984

8 Sidor
Åtta sidor nyheter varje vecka 
(papper, pdf, taltidning, 
punktskrift)

Dagliga nyheter på 
webben - inlästa

Nyhetsfrågor, 
instuderingsfrågor  
och korsord varje vecka 
+ lektioner mm



Så här tänker vi när vi gör tidningen

• Språket
• Samspel bild text
• Bekant utseende
• Bryt inte läsningen
• Inga fotnoter 
• Rubrik bildtext 
• Omfång
• Radbrytningar  
• Blandning ämnen
• Ingång på sidan



Finns det inte risk för 
fel när man förenklar?

Ferdinand Schm
utzer-Public D

om
ain

“Everything should be made as 
simple as possible, but no simpler.

- Albert Einstein

”Vi ska inte hoppa över några ämnen, 
även om de är svåra.
Vi ska försöka göra dem lätta i stället.”

Bengt Fredrikson, chefredaktör 8 Sidor



Åtta sidor



• Varje vardag sedan 
1997

• Bra i mobilen
• App för iOS och 

Android.
• Inläst av människa –

lyssna och läsa

8sidor.se

allavaljare.se
• En sajt om val och politik



MTM:s skolwebb, mtm.se/skola

Reportage, intervjuer, goda exempel

Lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker

Material till varje nummer av 8 Sidor 
under terminerna

Lektioner och handledningar till hur man 
kan arbeta med nyheter i undervisningen

Material för fortbildning



Tack!

erik.ragvik@mtm.se
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