
Vad är lättläst?

Lättlästa böcker kan läsas av alla. Det finns
inga begränsningar för ålder eller läsförmåga.

I lättlästa böcker är kapitlen korta och bokstäverna större än vanligt. 
Språket är tydligt och lätt att förstå. Meningarna och raderna är också 
korta och orden är inte för långa eller för svåra.

Innehållet i en lättläst bok kan vara lättare eller svårare, men det är 
språket och sättet att uttrycka som gör boken lättläst.

En lättläst bok kan lika väl som en ”vanlig” bok handla om svåra saker, 
väcka tankar och frågor och kräva eftertanke och analys.

Skillnaden till ”vanliga” böcker är främst att språket är enklare i lättlästa 
böcker. Lättlästa böcker fokuserar mer på händelser än beskrivningar. 
Med andra ord: Lättlästa böcker är spännande!

Genre och forskning

Lättläst är en egen konstform i litteraturen. Under rubriken lättläst finns 
också olika genren, t.ex. poesi, kriminalromaner, fakta- och barnböcker.

Ännu finns det ganska lite forskning om lättläst i världen. I Sverige 
forskar man främst i läsbarhet. I Finland har man ännu inte börjat forska 
om lättläst.

För vem är lättläst?

Lättlästa böcker stöder och uppmuntrar till läsning.

Speciellt de som vill veta mer om olika frågor, lär sig läsa, har nedsatt syn
eller till exempel minnessjukdomar, eller behöver stöd för att läsa har stor 
nytta av lättläst.

Lättläst finns för olika åldersgrupper –
från de minsta till de äldsta. Många
lättlästa böcker kan läsas av alla åldrar.

Lättläst inkluderar alla i klassen eller
gruppen. Då alla läser samma lättlästa
bok kan gruppen eller klassen diskutera
ämnet och ingen känner sig utanför.

Lättlästa böcker hjälper alla som lär sig
läsa och passar för gemensam läsning hemma med föräldrar eller mor- 
och farföräldrar.

Lättlästa böcker lämpar sig också för journalister, som snabbt vill få en 
överblick om någon fråga, till exempel klimatförändringar, miljö, 
föroreningar, artificiell intelligens eller ett annat viktigt och aktuellt tema.

Också personer som lär sig svenska eller andra språk har nytta av lättlästa
böcker, för man kan lära sig både vardagens ordförråd och använder av 
språket i olika situationer.

Lättlästa böcker används i skolor och i språkundervisningen, och också 
för nyanlända och invandrare.
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Föregångare för lättläst

Sverige är en föregångare inom lättläst i världen. I
över fyrtio år har olika förlag publicerat lättlästa 
böcker och det finns en myndighet för lättläst.

Lättläst är främst känt i norra Europa och norra 
Amerika.

I Finland är Bokpil (nätsidor https://bokpil.eu och https://villa.bokpil.eu) 
en föregångare för lättläst på svenska.

Bokpil startade som ett projekt av
författaren Sabira Ståhlberg och
studiehandledaren och illustratören Maria
Viitasalo år 2015.

Idag har Bokpil 25 lättlästa titlar och från
2019 har Bokpil tagit över utgivningen av
böckerna.

Bokpil arbetar icke-vinstbringande. Målet
är att lättlästa böcker ska vara tillgängliga
för alla till ett överkomligt pris.

I Finland finns också Selkokeskus (nätsida https://selkokeskus.fi/pa-
svenska/) som ger ut LL-Bladet och informerar om lättläst.

Lärum (http://www.larum.fi) ger ut material och en del böcker på 
svenska.

Översättningar och arbete utomlands

Bokpil är regelbundet närvarande vid bokmässan i Helsingfors och har 
också deltagit i bokmässor i Göteborg, Frankfurt och Leipzig.

Bokpils böcker är alla översatta till engelska och flera
språk är på kommande. Böckerna på svenska finns till
försäljning hos flera återförsäljare i Finland, och i alla
större näthandlar i Sverige och Finland.

En del av böckerna finns också på bulgariska och från
hösten 2019 även på serbiska. Bokpil är pionjär för att
sprida lättläst på Balkan, där behovet för lättläst växer,
men där konceptet tills för några år sedan var okänt.

Pedagogiskt lättläst – finlandssvensk metod

Bokpil har skapat det innovativa konceptet pedagogiskt lättläst, som är 
unikt i världen.

Pedagogiskt lättläst innebär att böckerna stöder skolans läroplan.

De lättlästa böckerna kan användas som extraläsning i skolan och 
hemma, som diskussionsunderlag och för att stöda lärandet och 
läroböckerna och undervisningsmaterialet i skolan.

Böckerna handlar om teman som behandlas i skolans läromedel.
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Många av Bokpils böcker har facit, där
frågorna förklaras på ett överskådligt sätt.

Olika frågor och koncept länkas till händelser,
platser, personer och äventyr i böckerna och blir
därför lättare att förstå och minnas.

Till exempel i boken Jakten på Kraken länkas
geografiska platser till olika ställen i kroppen,
som gör det lättare att minnas hur blodomloppet
fungerar (https://villa.bokpil.eu).

Språknivåer och gratis material

I Sverige finns olika system, men i Finland är Bokpil den enda 
förläggaren på både svenska och finska som använder lättlästa nivåer.

Nivåerna hjälper läsaren att välja rätt bok enligt språk- och läsförmåga.

Bokpil har som första i Finland tagit i bruk ett system med tre nivåer av 
lättläst:

Nivå 1 är lättast

Nivå 2 är lättare

Nivå 3 är lätt

Bokpil erbjuder gratis uppgifter och extramaterial för lärare, elever och
familjer för alla böcker på sin nätsida (https://bokpil.eu).

Stor variation på teman

Lättlästa böcker handlar om mängder av olika teman – äventyr, 
mänskliga äventyr, känslor, tankar, knipor man ska ta sig ur, ansvar, djur, 
blommor, trädgård, husdjur som hundar och katter, mobbning och 
nätmobbning, mänskliga relationer, matlagning, mysterier...

Böckerna har olika former – prosa, noveller och poesi (haiku-dikter). 
Utdrag ur en del av böckerna används redan i läromedel.

En av Bokpils serier handlar om 
naturvetenskap – klimatet, miljön och
föroreningar i luft, vatten och jord,
människokroppen (matsmältningen,
blodomloppet och nervsystemet), biologi,
geografi, fysik, kemi och mycket mer.

Teknik och framtiden är viktiga teman: I
nya böcker 2019 diskuteras datasäkerhet,
appar, mobiltelefoner, deras funktioner och
säkerhet, robotar, artificiell intelligens och
användningen av teknologi.

Alla Bokpils böcker har flera nivåer i
innehållet och behandlar olika ämnen
samtidigt, till exempel biologi, geografi, mänskliga relationer och känslor,
eller teknologi, vänskap, skola och studietekniker.

Bokpils böcker finns på Villa Bokpil (https://villa.bokpil.eu), hos 
distributörer och i näthandlar. Välkommen på besök!
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Författare

Författaren Sabira Ståhlberg (https://sabirien.eu) har skrivit över tjugo 
lättlästa böcker om många olika teman och för alla åldersgrupper. 
Böckerna handlar om allt möjligt – äventyr, fakta, etik och moral, historia,
naturvetenskap, teknologier och kulinariskt.

Den första boken, Miranda, som handlar om mobbning, utkom redan 
2001, men utgivningen ökade markant från år 2016.

Filip är huvudperson i ett tiotal böcker som 
handlar om äventyr, etik och moral, invandring,
demens, nätmobbning, datasäkerhet och andra 
aktuella teman.

Filip blir lite äldre i varje ny bok och läsare som
lärt känna Filip i förskolan kan följa med 
honom upp till gymnasiet.

Sabira har också skrivit en lättläst bok för och 
om invandrare, Brokiga boken, som innehåller 
texter på alla tre språknivåer.

Boken används i undervisningen i svenska och för anpassning och 
integration.

Marianne Ståhlberg (https://haiku.coloritrf.eu) har skrivit tre lättlästa 
böcker för alla åldersgrupper – haiku-dikter, trädgård och blommor samt 
hundar. Ursula Vuorenlinna (http://www.ursulavuorenlinna.com/sv/) har 
skrivit en lättläst bok för de minsta om färger.

Lättlästa bilder

Studiehandledaren Maria Viitasalo (https://bokpil.eu) illustrerar 
böckerna med ”lättlästa” bilder, som är lätt avläsbara.

De är inte enbart illustrationer utan berättar 
en egen historia, som kompletterar texten 
och skapar ett annat perspektiv på bokens 
tema.

Böckerna avviker från övriga böcker 
genom sin personliga ”retro”-
utformning, som gör att man känner igen 
stilen och bildspråket vid första ögonkastet.

Jubileum år 2019: 25 lättlästa titlar

År 2019 firar Bokpil (https://bokpil.eu)
jubileum med 25 lättlästa finlandssvenska
titlar. Jubileet är unikt för Svenskfinland
och även för Finland och Sverige.

Bokpil går i täten för lättlästa
publikationer och utveckling av metoder
och material också internationellt.
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