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Abstract 

Fanny Kumlin (2016). Mina drömmars stad – En jämförelse mellan originalet och den 

lättlästa versionen av Per Anders Fogelströms roman (City of my dreams – A Comparison 

between the original and the easy to read version of Per Anders Fogelströms novel) 

Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second 

Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences.	  

 

This essay is about trying to find out what kind of similarities and differences there are when 

you compare an original with an easy to read book, and how you as a teacher can use it in 

teaching. The essay is built on the book The city of my dreams, which is written by the author 

Per Anders Fogelström.  

 

The result of the study shows that there are many different things that the pupils will lose 

when they read an easy to read book like the details, environment and even some parts of the 

story compared to the original. However, the easy to read book is a good complement for the 

pupils who are in need of an easier book to read because they have reading difficulties. 

Therefore it is important for the teacher to evaluate if pupils should read an easy to read book 

because it is good for their reading difficulties or if the pupils will lose too much of the story 

by reading the easy to read book.  
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Inledning	   

Enligt Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2009, s. 10) är läsning något vi behöver 

kunna för att kunna delta i det samhälle som vi lever i idag. Skolverket (2011a, s. 8-9) skriver 

att läsningen är en av färdigheter som fortfarande har en stark ställning i den nuvarande 

kursplanen. Läsningen ska nämligen ge möjlighet att väcka och bidra till elevers nyfikenhet 

och glädje för böcker. Lena Johansson och Birgitta Qvarsell (1995, s.86, s. 98) styrker det 

argumentet och betonar vikten av att böcker måste ge upphov till att väcka intresse för att 

eleverna ska vilja läsa dem. Johansson och Qvarsell påpekar också att när elever väljer ut en 

bok så kan deras val påverka det slutliga resultatet, förbättringen av förmågan att läsa. Detta 

är något som min undersökning kommer lägga stort fokus på.  

 

Skolverket (2011a, s. 11) tar upp att den svenska befolkningen är duktig på att läsa mycket, 

men att undervisningen framförallt behöver fokusera mer på de olika lässtrategierna, istället 

för att enbart låta eleverna läsa på egen hand. Dessa lässtrategier bidrar nämligen till att 

eleverna får mer fördjupade färdigheter i konsten att läsa text. 

 

Enligt Skolverket (2011b) ska elever i slutet av årskurs 6 fått möjlighet att möta: ”Berättande 

texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser 

människors villkor och identitets- och livsfrågor.” (Skolverket, s. 225.) Detta krav är särskilt 

relevant för den litteratur som jag valt att ta upp och undersöka.  

 

Eleverna ska enligt Skolverkets (2011b) krav även möta ”Berättande texters budskap, 

språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och 

personbeskrivningar samt dialoger. ” (Skolverket, s. 225.) Detta krav handlar om skönlitterära 

berättelser och är därför särskilt relevant för min uppgift, eftersom jag valt att i denna 

undersökning göra en jämförelse mellan originalet och en lättläst variant av en roman.  

	  

Under mina VFU-perioder har jag kunnat uppmärksamma hur lärarna lägger stor vikt vid att 

låta eleverna få möjligheter att läsa under lektionstid. Eleverna får alltså möjlighet att läsa 

mycket och de erbjuds också att själva få välja vad de ska läsa. Men kan det inte finnas ett 

problem i den senare möjligheten? Deras val av bok kanske inte är så utvecklande för dem 

som man skulle vilja. Jag har allt för många gånger fått uppleva hur elever mer än gärna 
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sträcker sig mot den lättlästa varianten av en bok, trots att de är starka i sin läsning och 

mycket väl skulle klara av att läsa originalet istället.  

Detta gjorde att mitt intresse växte för att genomföra ett arbete där jag undersökte vad ett 

original och en lättläst bok ger för möjligheter, men kanske även begränsningar för 

utvecklandet av konsten att läsa. Vad betyder valet av böcker elevernas utveckling?  

 

Jag valde att använda mig av Mina drömmars stad i min undersökning delvis för att jag fick 

uppslaget när jag sökte på Bokus hemsida efter ”Lättlästa klassiker” och fann att jag hade 

intresse och vilja att läsa den romanen. 

 

Syfte	  &	  frågeställning  

I denna undersökning är syftet att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar som 

framkommer när man gör en jämförelse av ett original och den lättlästa varianten. Jag 

kommer i denna undersökning att titta närmare på vilka uppenbara skillnader som kan iaktta 

mellan de båda versionerna och om de innebär skillnader i vad berättelserna förmedlar både i 

betydelse och i stil. Jag vill även resonera om hur dessa två romaner kan komma till 

användning för mig som blivande lärare, och även för den undervisningen som jag i framtiden 

ska bedriva. Därför har jag valt att utgå ifrån Skolverkets kursplan, eftersom styrdokumentet 

är det som jag som blivande lärare kommer använda mig av i min undervisning.  

Den roman och den lättlästa varianten som jag valt att använda mig av i denna undersökning 

kommer noggrant att studeras för att jag ska kunna besvara mina två specifika 

frågeställningar. 

- Vilka betydande likheter och skillnader finns det mellan originalromanen och den lättlästa 

varianten beträffande språk, utformning och handling?  

- Hur kan böckerna användas i undervisningssammanhang?	   

 

Gällande den första frågeställningen så handlar språket om att jag vill titta närmare på hur 

orden är uppbyggda, tillexempel om det finns ett mer avancerat språk i originalet eller om ord 

blir ersatta. Utformningen handlar om hur boken är uppbyggd tillexempel om det finns större 

bokstäver eller annat typsnitt. Handlingen handlar om att jag vill titta närmare på om 

handlingen påverkas när man bearbetar den till den lättlästa varianten.  
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Disposition	  	  

Jag börjar min framställning med att ta upp sökningar efter tidigare forskning för att beskriva 

vilka sökkällor som använts för den teoretiska bakgrunden. Det jag funnit som relevant för 

min studie redovisas i ett tämligen utförligt avsnitt under rubriken teori. I avdelningen om 

metod anges helt kort hur jag tänker angripa de frågor som ska besvaras. Därefter kommer 

min huvuddel som är analysen av det material jag valt för frågorna. Denna undersökning 

avslutas sedan med en diskussion kring viktiga upptäckter som gjorts i analysen.  

 

Sökning	  av	  tidigare	  forskning	  
Jag har i min undersökning valt att ta del av den tidigare forskningen som finns inom 

området. Jag har använt mig av några olika databaser och av böcker.  

 

I DiVA har jag använt mig av sökordet lättläst. Jag valde sedan att fylla i 

forskningspublikationer för att utesluta eventuella studentuppsatser. Sökningen avgränsades 

också till att endast gälla verk tillgängliga i fulltext. Utifrån denna sökning fick jag fram fem 

rapporter och efter att ha läst igenom dessa fanns det en rapport, som kunde ge mig tillräckligt 

med information som var relevant nog att kunna använda i min teoretiska bakgrund. 

 

I SwePub använde jag även denna gång sökordet lättläst. Utifrån denna sökning kom tio 

relevanta publikationer. Jag valde dock att minska ännu mer genom att endast välja rapporter 

för att få fram en relevant sökning. Det slutliga antalet av rapporter blev fyra stycken. Efter att 

ha läst igenom dessa så blev det slutliga antalet en som gav tillräckligt med information för att 

kunna användas i den teoretiska bakgrunden.  

 

I Libris använde jag mig även denna gång av sökordet lättläst i fritext. Jag valde att anpassa 

sökningen till enbart Örebro Universitetsbibliotek utbud för att få ett mer avgränsat område. 

Sökningen gav mig 186 träffar. Jag valde att enbart anpassa typ till bok vilket gav 163 träffar. 

Efter att ha läst rubrikerna och en kort sammanfattning insåg jag att de flesta böcker handlade 

om andra saker som inte var av intresse för denna undersökning. Det slutliga slutliga antalet 

artiklar var två, vilkas innehåll jag kommer att redogöra för i avsnitten om teoretisk bakgrund. 

Utifrån dessa sökningar har jag kunnat konstatera att det finns relevant forskning kring lättläst 

och om den lättlästalitteraturens betydelse för samhället. Det material som jag funnit kommer 
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att användas i den teoretiska bakgrunden. 

 

Jag har inte funnit det nödvändigt att söka litteratur om Fogelström och den valda romanen, 

eftersom jag inte har sett som min uppgift att ge en litterär analys av den utan bara av vad en 

bearbetning av den till lättläst version har tagit fasta på. När iakttagelser om Fogelströms sätt 

att skriva ändå kommer in är det utifrån sådana skillnader som man ser när man går från 

bearbetningen till originalet. 

Teoretisk	  bakgrund	  	  

I avsnittet kommer det finnas med historia kring lättlästa böcker, lättlästa böcker i Sverige, 

lättlästa böckers uppbyggnad, fördelar och nackdelar med lättlästa böcker, hur 

undervisningen använder sig av lättlästa böcker och slutligen Skolverkets krav för elever i 

årskurs 6. 

 

Historia	  kring	  lättlästa	  böcker	  

Enligt SOU 2013:58 (s. 38) startade arbetet att göra lättlästa varianter av redan publicerade 

böcker genom olika slag av förändringar av den ursprungliga texten. Till Sverige kom sådana 

bearbetningar först år 1960.  

 

Syftet från början var att de lättlästa böckerna skulle vara till hjälp för de som var 

utvecklingsstörda och/eller hörselskadande, men även för de personer som hade svårigheter 

kring sin läsning. År 1968 publicerades den första bearbetade versionen i Sverige.  

Gruppens tanke var, enligt Johannesson och Qvarsell, (1995, s. 16) ursprungligen inte att de 

lättlästa böckerna skulle användas i skolundervisning utan sågs snarare som ett uttryck för en 

”allmänt kulturell ambition”, dvs. önskan att litteratur kunde spridas till vidare lager av läsare, 

även till sådana med en lägre grad av läskunnighet. 

 

Enligt NE (2016-04-06) startade LL-stiftelsen (LL står för lättläst) år 1987 med syftet att göra 

olika form av litteratur och nyheter möjligt för alla människor att kunna ta del av. Målgruppen 

representerades framförallt av alla som hade svårigheter med sin egen läsning. 
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Hur	  ser	  det	  ut	  i	  Sverige?	   

Maria Sundin (2007, s. 16) har kunnat konstatera att det ställs större krav än någonsin nu på 

att eleverna ska kunna läsa. Kraven kommer enligt Sundin (2007, s. 17) inte att minska utan 

de kommer snarare att öka. 80 % av den svenska befolkningen hade år 2007 en 

gymnasieexamen, det kan jämföras med för över 40 år sedan då knappt en tredjedel av den 

svenska befolkningen fick någon gymnasieexamen. Sundin (2007, s. 26) skriver att det idag är 

en självklarhet att människor ska kunna läsa. I Sverige finns det väldigt få som är analfabeter, 

däremot finns det idag brister hos de som är läskunniga, eftersom det ställs så höga krav på 

läskunnighet, alltså förmågan att tillgodogöra sig olika slag av texter. Resultatet av de ökade 

kraven blir då att det som definieras som läskunnighet minskar bland befolkningen. Sundin 

(2007, s. 35) säger att det finns uppgifter om att var fjärde svensk har problem med sin egen 

läsförståelse. För min undersökning blir då frågan om tillgång till mer lättlästa varianter av 

texter skulle vara till hjälp för deras behov. 

Enligt Sundin (2007, s. 21, s. 25) har läsningen bland barn och ungdomar i Sverige minskat 

kraftigt, jämfört med för ungefär tio år sedan. Eleverna i dagens samhälle väljer istället att 

spendera mer tid framför exempelvis datorer och TV. Den genre som minskat kraftigast när 

det gäller barn och ungdomars läsning är facklitteratur, medan skönlitteraturen istället har 

ökat något. Sundin hänvisar också till en undersökning som visar att flickor i den svenska 

skolan generellt sett läser bättre än pojkar. När Lärarnas Riksförbund genomförde en liknande 

studie visade resultatet att var fjärde pojke inte läste något alls i skolan, medan det bland 

flickorna handlade om var tionde flicka.  

Vad	  innebär	  det	  att	  vara	  läskunnig?  

Enligt SOU 2013:58 (s. 31) innebär en god läsförmåga att eleverna har möjlighet att kunna 

avkoda texter och att de uppvisar god språkförståelse. Det finns också andra faktorer som 

påverkar läskunnigheten, tillexempel vilket slag av undervisning som bedrivs. Även genetiska 

faktorer kan spela in när det gäller en individs förmåga att tillägna sig god läskunnighet. 

 

Lättlästa	  böckers	  uppbyggnad	  

Utifrån SOU 2013:58 (s. 36-37) har Centrum för lättläst (Förkortas CFLL) arbetat fram olika 

kriterier för att en bok ska kunna klassas som lättläst och dessa krav är: 



6	  
	  

 
•  Innehållet ska ta hänsyn till läsarens förutsättningar och förkunskaper, att ha svårt att 
läsa medför ofta bristfälliga förkunskaper i ett ämne.  
•  I en lättläst text måste det finnas en logisk tanke, tidsföljd eller känsla som binder 
samman texten.  
•  Det underlättar om den som skriver berättar på ett personligt sätt så att texten får en 
tydlig avsändare med egen röst.  
•  Språket i lättlästa texter ska ha konkreta och vardagliga ord och uttryck.  
•  Bildspråk och metaforer kan missuppfattas.  
•  Om krångliga ord och uttryck förekommer så ska det finnas en förklaring eller ett 
sammanhang som underlättar förståelsen.  
•  Meningarna ska vara enkla med få bisatser.  
•  Det är viktigt att text och bild överensstämmer och inte motsäger varandra. 
Illustrationer kan förklara och förtydliga eller skapa välbehövliga pauser i en text.  
•  Den grafiska formen ska underlätta för läsaren att ta sig genom texten. Det innebär att 
typsnitt, storlek på bokstäverna, mellanrum mellan raderna och radbrytning ska väljas 
med tanke på läsarens förutsättningar. (SOU 2013:58, s. 36-37) 
 

 

Enligt Reichenberg (2012, s. 53) har ett förlag vid namn Hegas utvecklat en läsbarhetsindex 

som brukar förkortas LIX. Med hjälp av dessa nivåer kan Hegas dela in litteraturen i olika 

nivåer efter läsbarhet.  

Hegas-nivå 1: Elever som är helt nya inom läsningen eller har ett mycket begränsat ordförråd. 

Hegas-nivå 2: Böckerna innehåller enkelt språk som är enkelt att avkoda. 

Hegas-nivå 3: Böckerna innehåller ett språk som liknar talspråk.  

Hegas-nivå 4: Böckerna innehåller lite mer utmanande ord som ställer krav på elevens 

läsförmåga. 

Hegas-nivå 5: Böckernas innehåll ökar och det blir mer utmanande och ovanliga ord per sida.  

Hur ska en hel befolkning nås av information som kräver läsning? Enligt Thomas M. Duffy 

och Paula Kabance (1982) måste texterna anpassas för att alla ska få möjlighet till förståelse.  

De delar in det som enligt deras mening behöver anpassas i fyra dimensioner: tillgång, 

noggrannhet, fullständighet och begriplighet. Tillgång är att den kunskapsnivå som krävs för 

att förstå det lästa är anpassad. Noggrannhet är att formuleringarna är så tydliga som möjligt 

så att även den med lässvårigheter kan förstår meningen. Fullständighet är att man inte 

utelämnar underförstådda detaljer som förutsätts begripas av majoriteten läsare. Begriplighet 

rör framför allt ordvalet. Det gäller att undvika svåra ord och alltid välja de enkla varianterna. 

Dessa fyra krav måste samspela för att texten ska kunna nå mottagarens kunskapsnivå och 
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göra att läsaren, som det uttrycker de, göra så att läsaren inte stängs ute från texten på grund 

av att den är för svår. 

	  

Fördelar	  med	  lättlästa	  böcker 

Enligt Sundin (2007, s. 35) blir det möjligt för de lättlästa böckerna att nå till många fler 

läsare jämfört med ett original. De lättlästa böckerna kan till exempel som Johanesson och 

Qvarsell (1995, s. 31-32) nämner vara avsedda för elever som har en eller flera 

funktionsnedsättningar, som brister i sin språkutveckling, är läsovana eller för elever som 

håller på att lära sig det svenska språket. SOU 2013:58 (s. 58) understryker hur viktigt det är 

med lättlästa böcker, och särskilt för de elever som inte har svenska som sitt modersmål. 

Enligt Lundberg och Reichenberg (2009, s. 71) ger lättlästa böcker bättre möjlighet för elever 

att träna på sin egen läsfärdighet jämfört med om eleverna bara skulle ges möjlighet att läsa 

autentiska texter. Lundberg och Reichenberg (2009, s. 64) säger också att studier visat att 

texter som blivit bearbetade har haft positiva resultatet, eftersom förståelsen för texten blir 

tydligare eftersom lästiden minskar drastiskt. Enligt Sundin (2007, s.36) finns det fördelar 

med att välja den lättlästa boken då en sådan kräver mindre förkunskaper hos den som läser 

boken.   

 

Nackdelar	  med	  lättlästa	  böcker  

Lundberg och Reichenberg (2009 s. 72) refererar till Long och Ross (1993) som ifrågasätter 

de lättlästa böckerna då de menar att om ord blir ersatta av andra lättare ord kan det innebära 

att eleverna inte får möjlighet till att lär sig den naturliga formen av ordet. En annan kritisk 

aspekt som också är kopplad till ord är att de mer enkla orden oftast kan ha många olika 

innebörder. Som Lundberg och Reichenberg visar i exemplet på sida 72 i sin artikel kan den 

förenklade formen vara fågel, men ordet fågel kan associeras med mycket olika arter, som 

kolibri eller gås. Skolverket (2011a, s. 19) konstaterar att elever som har ett större ordförråd 

har visat sig ha större studieframgång jämfört med de elever som har ett mer begränsat 

ordförråd. De med begränsat ordförråd har nämligen mindre möjlighet att kunna sätta ord på 

sina tankar och att kunna göra beskrivningar. Lundberg och Reichenberg (2009) refererar 

även till en analys som gjordes av Crossley m.fl. (2007, s. 73) där studien visade att 

autentiska böcker oftast använder sig av mer verb och orsaksmarkeringar jämfört med lättlästa 

varianter. Sundin (2007, s. 219) refererar till Mats Myrberg som uttrycker att den tydligaste 

nackdelen med lättlästa böcker är att när innehållet kortas ner kan läsaren få svårigheter med 
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att kunna skapa sig inre bilder vid läsningen. Reichenberg (2012, s. 46) gjorde en studie där 

hälften av eleverna fick läsa originalet och den andra hälften fick läsa den lättlästa varianten. 

Resultatet visade att eleverna med svårigheter i sin avkodning av texten inte hade någon 

fördel av att läsa den lättlästa varianten.  

 

Sammanfattning	  av	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  lättlästa	  böcker	  

Sammanfattar man forskningens resultat rörande vilka fördelar och nackdelar det finns med 

lättlästa varianter av ett original så visar det på att det finns vissa fördelar, men även 

nackdelar. De som försvarar de lättlästa versionerna lyfter fram att det är viktigt att de elever 

som har svårigheter att läsa kan bli hjälpta av när en text är lättläst. De som ser nackdelarna 

anser däremot att det finns mycket som kan gå förlorat när eleverna inte får möjligheter att 

utveckla sitt eget ordförråd. 

 

Undervisning 

Johannesson och Qvarsell (1995, s. 54) hänvisar till en studie som Svensson gjorde år 1989, 

som visade att eleverna föredrog att läsa originalet framför den lättlästa varianten. Eleverna 

uttryckte att anledningen till det var att de inte kände sig tillräckligt utmanade i sitt eget 

lärande när de fick möjlighet att läsa den lättlästa varianten och tappade då snabbt sitt intresse 

för boken. Även Sundin (2007, s. 219) menar att undervisningen kan bli något negativt om 

läraren låter alla elever enbart läsa lättlästa varianter. Många elever kan nämligen tycka att de 

inte möter något motstånd alls vilket resulterar i ett tappat intresse för boken. Enligt Roger 

Säljö (2012, s. 193) som hänvisar till Vygotskiljs teori om ”den proximala utvecklingszonen” 

bör alltid elevernas eget lärande ligga ett steg högre än den nivå de redan har uppnått för att 

de ska känna sig utmanade i sitt eget lärande. Ligger den på en för låg nivå kommer eleverna 

att tappa sitt intresse, medan om den ligger på för hög nivå blir istället målen omöjliga för 

eleverna att nå. SOU 2013:58 (s. 51) skriver att för lärare är en av de mest centrala 

uppgifterna att inspirera sina elever till att vilja läsa böcker, eftersom att läsningen ger 

eleverna möjligheter till att utveckla sitt eget ordförråd.  

 

Enligt Reichenberg (2012, s. 55) kan eleverna få sämre självförtroende om de får reda på att 

de inte ens har möjlighet att knäcka koden i den lättlästa boken. Därför är det viktigt som 

lärare att finnas där och stötta elever i deras läsning. Det är viktigt enligt Westlund (2009, s. 
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51) att eleverna inte får känna att det blir en tävling om vem i klassen som läser ut boken 

snabbast, då detta kan bli en negativ spiral för eleverna 

 

 

Vad	  säger	  Skolverkets	  kunskapskrav	  för	  elever	  i	  årskurs	  6?	  
För betyget E För betyget C För betyget A 

 

Eleven kan läsa skönlitteratur 

och sakprosatexter för barn 

och ungdomar med flyt 
genom att använda 

lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt.  

 

(Skolverket 2011b, s. 233) 

 

 

Eleven kan läsa skönlitteratur 

och sakprosatexter för barn 

och ungdomar med gott flyt 
genom att använda 

lässtrategier på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

(Skolverket 2011b, s. 233) 

 

 

Eleven kan läsa skönlitteratur 

och sakprosatexter för barn 

och ungdomar med mycket 
gott flyt genom att använda 

lässtrategier på ett 

ändamålsenligt och 
effektivt sätt.  

(Skolverket 2011b, s. 233) 
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Metod 

Hur	  har	  jag	  gått	  tillväga? 

Jag har i min metod valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning eftersom min studie 

fokuserar mer kring ord än siffror (Bryman, 2002, s. 249) Bryman (2002, s. 252) skriver att i 

en kvalitativ undersökning behövs det ställas en eller flera relevanta frågeställningar, sedan 

bör material sökas upp som antingen stödjer eller säger emot den frågeställningen eller de 

frågeställningar som ställts, och slutligen ska resultatet redovisas och diskuteras. De båda 

första delarna har jag redovisat i avsnittet syfte och frågeställningar, och den andra i avsnittet 

Sökning av tidigare forskning.  

För att åstadkomma en studie som kan redovisas och diskuteras har jag valt ut mitt material 

som blir närmare presenterat här nedan. Den metod jag använt i studien kan sägas vara 

närläsning och komparation av de valda texterna.  

I min analys har jag valt att utgå ifrån Centrum för lättlästas kriterier som jag tagit upp i min 

teoretiska bakgrund under kategorin Lättlästa böckers uppbyggnad. Detta för att kunna göra 

en jämförelse mellan vad kriterierna kräver för att boken ska klassas som lättläst och om 

dessa kriterier uppnås i den lättlästa varianten. 

Presentation	  av	  det	  undersökta	  materialet  

Min undersökning kommer att utgå ifrån romanen Mina drömmars stad som är skriven av Per 

Anders Fogelström. Originalet publicerades år 1960, medan den lättlästa varianten 

publicerades år 2014. Per Anders Fogelström står som författare, men den lättlästa varianten 

är en bearbetning gjord av Arne Säll och Johan Werkmäster. Boken Mina drömmars stad är 

den första delen av fem i en serie som brukas kallas för Stadserien. Jag valde att enbart 

fokusera på den första delen, eftersom jag vill kunna avgränsa mitt område och även för att få 

en bättre överblick av mitt sökområde. Den lättlästa boken är utgiven av LL-förlaget och 

enligt deras hemsida ska den lättlästa Mina drömmars stad ligga på läsbarhetsindex nivå 3. 

Efter att ha sökt fakta kring både romanen Mina drömmars stad och författaren Per Anders 

Fogelström kom det fram att Stadserien där Mina drömmars stad ingår blivit framröstad som 

en av de hundra bästa svenska böckerna genom tiderna. Uppdraget genomfördes av Svenska 
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akademien, olika författare och bibliotekarier med flera. (Världsbiblioteket, 2016, 26 april, 

Wikipedia)  

Resumé	  av	  romanen	  

Min resumé avser originalet, inte bearbetningen eftersom den lättlästa ändå utgår ifrån 

originalet.	  

 

Handlingen i romanen Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström centreras kring en 

karaktär vid namn Henning Nilson som vi får följa genom hela boken. Det hela startar med 

Henning som är en femtonårig kille söker sig till Stockholm för att få ett bättre liv. Det är vad 

han drömmer om, och det kan också ses som motivering till att romanen fått titeln Mina 

drömmars stad. Det är dock extremt fattigt i Stockholm mellan 1860 och 1880 vilket 

resulterar i att Henning verkligen får kämpa för att få någon plats att sova och få råd med mat. 

Han träffar några vänner på vägen vid namn Kerstin, Maja och Olle. Maja vill starta en 

framtid med Henning nästan direkt, medan Henning är något tveksam eftersom hon är fem år 

äldre och för att han tycker att Kerstin är vacker. Kerstin däremot ska gifta sig med Olle. Efter 

sommaren drar både Kerstin, Maja och Olle hem till Dalarna. De är nämligen säsongsarbetare 

som bara arbetar i Stockholm på vintrarna och åker hem till Dalarna på våren. Henning 

däremot väljer att stanna kvar i Stockholm, eftersom han inte vill lämna staden. Henning 

träffar en pojke som heter Ture Lindgren men som går under namnet Tummen, eftersom han 

saknar sin tumme på vänster hand. Efter att Henning träffat Tummen börjar han att känna sig 

mer hemma i Stockholm. Han och Tummen tar långa promenader längs Stockholms smala 

gator. Tummen och Henning blir bra vänner och Tummen hjälper Henning att få en sovplats 

hos en som kallas för Storsäcken. Hos honom bor många människor som hyr en sovplats. Där 

träffar Henning tre personer vid namn Matilda, Annika och Klara. Annika är dotter till 

Storsäcken och drömmer om ett bättre liv än det hon har hemma där de är väldigt fattiga. 

Matilda är en blyg, men snäll flicka Henning och Matilda får upp ögonen för varandra, men 

vågar aldrig riktigt ta steget. Klara är istället en flicka som tycker om alkohol och män lite för 

mycket. Annika lever ett tufft liv hos Storsäcken då hon ofta blir slagen av honom. Han har 

ett extremt temperament särskilt efter det att han tagit sig några järn, vilket han gör ibland. 

Annika bestämmer sig en dag för att ge sig av eftersom hon har förhoppningar om ett bättre 

liv med högre status någon annanstans. Hon bryter all kontakt med sin familj och gifter sig 

sedan med en rikare man. Storsäcken går hela resten av sitt liv och längtar efter Annika, men 

hon vägrar att förlåta honom. Henning träffar Annika lite då och då, men lovar henne att inte 
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berätta om deras korta möten. Annika skickar med Henning lite pengar som han ska ge till 

Annikas mamma, eftersom de är så fattiga. Annika kommer dock och hälsar på familjen efter 

faderns död. De flesta flyttar ut ifrån Storsäcken sakta men säkert, men Henning och Matilda 

bor kvar ett tag delvis för att Henning är rädd att lämna Matilda ensam kvar.  

 

En dag ska Henning på bröllop hos en arbetskamrat som kallas för Skräcken, han ska gifta sig 

med en som kallas för Tvätt-Johanna. Tvätt-Johanna är arbetskamrat med Tvätt-Malin som är 

mor till en kvinna vid namn Lotten som är 18 år medan Henning 21 år. På bröllopet träffar 

Henning Lotten för första gången och de fattar tycke för varandra. Henning tycker nämligen 

att Lotten påminner honom om Kerstin. Henning är tvungen att bli godkänd av Lottens mor 

Tvätt-Malin innan de kan få möjlighet att gifta sig med varandra. Tvätt-Malin kommer bra 

överens med Henning och han får hennes godkännande att gifta sig med Lotten. 	  

Tummen och Henning hittar en stuga där de tänker starta sitt liv tillsammans med Lotten och 

Matilda. Så de tar med sig flickorna ut till stugan och överraskar dem. De startar ett liv ihop 

och låter Tummens kusin Anna-Kajsa och en vän till henne flytta in. Tummen och Matilda får 

sitt första barn tillsammans och barnet får namnet Knut. Henning och Lotten får sitt första 

barn och väljer att döpa det till August efter den kända författaren August Blanche. Efter 

några år så har de fått två barn till som får namnen Emelie och Gertrud.  

 

En dag står Olle och Kerstin utanför Hennings hem. De är fattiga och har ingenstans att ta 

vägen. Henning erbjuder dem att få bo hos honom, eftersom han känner att han står i skuld till 

de två som hjälpte honom att fixa hans första arbete i Stockholm. De flyttar in och alla bor 

tillsammans. Lotten är bekymrad och tycker att det blivit lite för trångt i huset. Henning sliter 

och tar på sig ett alldeles för stort ansvar och frågar aldrig om hjälp. Henning börjar bli sämre 

och må dåligt. Tummen ser det och ber honom att ta några dagar ledigt från sitt jobb, men 

Henning kan inte eftersom att han inte vill oroa Lotten i onödan och för att de behöver 

pengarna för att överleva. Henning blir bara sjukare och magrare. Men han fortsätter att 

förneka att det är något fel på honom utan skyller på att det är en vårhosta. Han gör allt för att 

undvika att gå till doktorn, eftersom de inte har råd med alla behandlingar som doktorn 

kommer att föreslå. Annika hjälper till och tar August under en tid för att underlätta för 

Henning och Lotten. Annika och hennes man kan ge August ett tryggt hem och har råd med 

förnödenheter. Annika utvecklar starka känslor för August och skulle kunna göra allt för att få 

ha August som sin son. August växer till sig och blir bättre, men längtar ändå hem till sin far 
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och mor. Henning blir till slut skickad till doktorn av sina kamrater på arbetet efter att han 

ramlat ihop. Doktorn ger Henning diagnosen lungtuberkulos som gått väldigt långt och 

kommit till ett stadium där den drabbat hela kroppen. Henning får rådet av läkaren att ta det 

lugnt och äta bra mat. Han får stanna kvar ett tag på sjukhuset och får medicin som 

underlättade för honom. Kerstin kommer en dag till Henning med ett vitt ljus från sitt arbete i 

stearinfabriken. Hon pratar med Henning om sitt liv och hur Olle oftast är sjuk, trots att 

Henning vet att det handlar mer om att han dricker för mycket. Henning beger sig ut senare på 

dagen på en promenad för att få lufta sina tankar, men efter en stund faller han ihop igen. 

Henning avlider senare på kvällen och kvar lämnar han Lotten tillsammans med sina barn. 

Lotten är förtvivlad över hur hon ska få råd att ta hand om hushållet och sina barn och väljer 

då att låta Annika adoptera August för att hon inser att Annika kan ge August ett mer värdigt 

liv. Boken avslutas med att August lämnar Lotten för att flytta till Annika och Fredrik.  

	  

Analys	  av	  romanerna 

I detta avsnitt kommer jag analysera de två olika versionerna utifrån språk, utformning och 

framställningskonst.  

 

Jag har utifrån min första frågeställning valt att titta närmare på betydande likheter och 

skillnader i utformningen av själva språket, som ordval och meningars uppbyggnad, den 

typografiska utformningen och själva handlingen och hur den presenteras. Den andra 

frågeställningen, som tar upp frågan om hur böckerna skulle kunna användas i 

undervisningen, spar jag till ett senare avsnitt under rubriken ”Diskussion”.  

 

Under rubriken ”Språk och utformning” har jag samlat allt som handlar om hur själva språket 

med ordval och meningarnas uppbyggnad. Jag tar också upp frågan om själva den 

typografiska utformningen, t.ex. vilket typsnitt och vilken textstorlek som valts. 

I den andra kategorin ”Framställningskonst” försöker jag jämföra skillnader som har mera 

med litterär analys att göra. Kommer den lättlästa varianten t.ex. att ge en mindre ”litterärt” 

intryck genom förenklingarna än originalet? 
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Språk	  och	  utformning	  -‐	  Original	  

I originalromanen är det mer text på varje sida och texten är något mindre jämfört med den 

lättlästa varianten. Det finns dåligt med ”utrymme” mellan raderna vilket gör att texten känns 

tyngre och inte lika luftig som den är i den lättlästa varianten. Språket i originalromanen är 

väldigt beskrivande, målande och ofta med bildspråk, detta är något som Centrum för lättläst 

kriterier motsätter sig då de menar att det kan missuppfattas av de elever som på något vis har 

svårigheter med sin egen läsning. Därför försöker de lättlästa varianterna undvika att ha ett 

alltför beskrivande språk. I originalet finns det ett något mer avancerat språk som till exempel 

i dessa två meningar: ”I begynnelsen fick staden sitt sigill och märke: murar och torn intill 

vatten” (s. 9) eller ”Under sommaren som gått hade staden erövrats av de många nya små 

ångsluparna” (s. 11).  Till kriterierna formuleras av Centrum för lättläst hör att förklaringar 

ska finnas med om det förekommer svåra ord eller meningar i den bearbetade texten. I 

originalromanen finns det ingen förklaring varken till orden som kan vara ovanliga som till 

exempel begynnelsen, sigill och ångsluparna eller till vad som egentligen sägs med dessa ord 

i sammanhanget. I originalromanen är sidantalet 290 jämfört med den bearbetade versionens 

128 sidor. Skillnaden säger något om att handlingen i de båda versionerna inte helt kan 

överensstämma med varandra. 

Språk	  och	  utformning	  -‐	  Lättläst 

För att romanen ska kunna klassas som lättläst krävs det enligt Centrum för lättlästa bland 

annat förändringar på den rent typografiska nivån. Det ska finnas gott om utrymme mellan 

raderna, det ska vara större storlek på bokstäverna än det normalt är i originalen, och själva 

typsnittet ska väljas med omsorg. Orden ska förstås också vara valda med omsorg, så att inte 

läsaren kommer att ha svårigheter att förstå vad det betyder.  

 

I den lättlästa versionen finns det gott om utrymme mellan raderna och bokstäverna är större 

än de man finner i originalet. Typsnitten skiljer sig också mellan versionerna. Orden är 

betydligt enklare i den lättlästa bearbetningen, och några ord eller formuleringar som skulle 

kunna ses som svåra förekommer knappast. Här skiljer sig böckerna åt i hög grad, som vi ska 

se nedan. 

 

Kapitlen i romanen är 1- 4 sidor långa vilket gör att de svaga läsarna främjas av det. Boken 

har ett betydligt mindre antal sidor, 128 mot originalets 290, som påpekats ovan. Det kan 
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betyda att originalets handling är kraftigt komprimerad men ändå hel i den meningen att inga 

delar av händelseförloppet saknas. Vad som skiljer är då utförligheten i framställningen. Det 

kan också betyda att handlingen i de båda versionerna inte är riktigt densamma, därför att 

vissa handlingsförlopp helt enkelt inte finns med i bearbetningen. Vi skulle då få en avkortad 

handling. Jag kommer att visa vilket av alternativen som gäller.  

Framställningskonst 

Textanalys	  1. 

LL-versionen:  

Det var en kväll mot slutet av sommaren år 1860.  
En pojke kom gående på landsvägen.  
Hans kläder var trasiga. Han var barfota.  
Pojken hette Henning Nilsson.  
Han var femton år gammal och kom från landet. 
Nu var han på väg till Stockholm.  
Han hade gått på landsvägen i snart en vecka.  
Han frågade dem han mötte  
om det var långt kvar.  
(Fogelström 2014, s. 7)  
 

Originalet: 

Sommarkväll, i ångans år 1860.  
  Under sommaren som gått hade stadens vatten erövrats av de många nya små 
ångsluparna. Och snart väntade den stora revolutionen, när isens välde skulle brytas för 
alltid och den långa vinterisoleringens tid var slut. Järnvägen höll    på att byggas, 
sprängskotten dånade från Nybodatunneln.  
  Som om han kom tillsammans med den nya tiden, just i det rätta ögonblicket. Henning 
Nilsson hade varit på väg snart en vecka.  
(Fogelström 2009, s. 11) 

Min analys:  

I den lättlästa romanen krävs det inte som CFLL skriver inga svåra eller flertydiga ord som 

kan sätta stopp för läsförståelsen. Originalet däremot kräver att läsaren klarar av att förstå 

betydelsen av svåra och ibland flertydiga ord. Som svårt ord kan t.ex. ”ångsluparna” tas upp. 

Det är svårt därför att det har en betydelse som kräver att man vet något både om teknikens 

historia och tekniska termer för båtar. Ångbåtar ser man inte idag annat än som museiföremål, 

och en ”slup” är ett ord som många nog måste slå upp i en ordbok. I originalet finns förstås 
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inga förklaringar, eftersom man tar för givet att en läsare har de förkunskaper som måste till 

för att man ska kunna läsa boken med full behållning. 

I originalet blir det inte bara handling, alltså vad som händer karaktärerna, utan vi får också en 

mer beskrivande bild av Stockholm som stad och vi får även indikationer som läsare att en ny 

tidsepok är på gång. Den nya tidsepoken har inletts. Den som kommer att kallas 

”industrialismen” tog fart under 1860-talet, alltså den tiden som sammanfaller med 

romanhandlingen. När man läser den lättlästa varianten så får man som läsare inte alls ta del 

av sådan information, utan den väljer istället att redan från början leda in läsaren till 

huvudkaraktären Henning och sedan är det handling och inte beskrivning.  

Något som har med stil i romanen Mina drömmars stad att göra är användningen av målande 

framställning och bildspråk. Man hittar bland annat många exempel på så kallad 

antropomorfism, vilket även kallas för besjälning enligt NE innebär det att saker som inte är 

levande framställs som levande. Detta kan vi se i till exempel meningen ”Och snart väntade 

den stora revolutionen när isen välde skulle brytas för alltid och den långa vinterisoleringens 

tid var slut” (Fogelström 2009, s.11). I denna mening får man som läsare för första gången i 

originalromanen möta antropomorfism. Man får som läsare känsla av att isen och 

vinterisoleringen får liv och beskrivs som levande. Meningen i sig har också ett underliggande 

budskap som kan kopplas till det som beskrevs tidigare angående starten av industrialismen. 

Detta är något som man som läsare inte får ta del av i den lättlästa versionen, då det 

förmodligen är för metaforiskt för att elever som har svårigheter ska kunna uppfatta det 

medan de läser. 

Textanalys	  2 

Ett ganska långt kapitel i originalet handlar om hur Maja försöker få Henning, som emellertid 

tvekar och inte riktigt vill det. I den lättlästa varianten nämns inte ens något kring deras 

förhållande.  

Originalet:  

  När det blev som mörkast stannade Maja plötsligt och slog armarna omkring Henning.    
Och han trycktes in i ett svällande mjukt mörker, hon fanns runt omkring honom, 
överallt. Kände hennes läppar hala av flott och fjuniga av pudersocker söka sig över hans 
ansikte, doften av karameller, hennes våga, breda mun över hans.  
  Jag vill stanna med dig i stan, Henning, flåsade hon. Du måste låta mig stanna! 
  Jaja, svarade han fast han inte förstod hur det skulle ske, fast han velat ropa nej.  
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  Du låter mig väl? Frågade hon och sköt honom litet ifrån sig för att söka hans ögon i 
mörkret.  
  Men jag kan ju inte gifta mig, jag är för ung, försökte han. 
  Du vill inte, sa hon trumpet och började gå igen.  
  Han svarade inte men gick efter, ifatt henne.  
(Fogelström 2009, s. 21-22) 
 

Min analys: 

Ännu en gång finns det flera svåra ord och meningar som kan göra att läsaren får svårigheter 

med att tolka det som står vid till exempel ord som ”svällande mjukt mörker”. Det finns även 

med bisatser, men inga svåra. Så här kan det låta: ”Jaja, svarade han fast han inte förstod hur 

det skulle ske, fast han velat ropa nej.” (Fogelström 2009, s.22)  

Språket är beskrivande vilket gör att det inte är anpassat för den som bara har möjlighet att 

klarar av att läsa lättlästa böcker. Ett exempel från samma situation:  

Nu lyste ljusen från varvschefens bostad, de hade inte långt kvar till fabriken. 
Vandrade tysta vidare. Svaga ljus glödde ur träkåkarna som hängde på berget ovanför. 
(Fogelström 2009, s. 22) 

Att just detta tas upp i den lättlästa romanen är möjligtvis för att det inte ansågs ha någon 

betydande effekt, som skulle påverka handlingen eller för att den inte ansågs vara relevant. I 

detta stycke från originalet på sida 16-17 framgår det hur komplexa känslor som Henning 

känner. Man får som läsare bli mer delaktig i hans känslor och även de tankar som han hinner 

tänka när Maja vill starta ett liv med honom. Som läsare får man känslan av att läsa stycket 

som att Henning verkligen inte vill starta ett liv med Maja utan försöker komma med 

bortförklaringar för att inte såra Maja. Det här betyder att man får händelserna utifrån 

huvudpersonens perspektiv. Det blir hans subjektiva upplevelser.  

Textanalys	  3 

I både originalet och den lättlästa boken träffar Henning i början tre vänner vid namn Kerstin, 

Maja och Olle.  

I originalet har ett helt kapitel ägnats åt att beskriva när Kerstin, Maja och Olle lämnar 

Henning och Stockholm för att fara hem till Dalarna.  

  Tidigt nästa morgon följde Henning sina vänner över malmen, de gick vägen han gått 
med Tummen, nerför Stora Glasbruksgatan och över Slussen. Han följde dem fram till 
Norrbro där basarerna ännu inte hade öppnat. De sa farväl, Henning stod kvar vid 
brofästet och såg de tre bli mindre och mindre, komma längre och längre bort. Maja 
travade tungt men målmedvetet, var ivrig och ville hem nu, hade tydligen alldeles glömt 
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bort att hon talat om att stanna i staden. Olle var lite trött efter nattens fröjder, snubblade 
ibland, tyngdes av den packade ränseln. Men Kerstin vände sig om ännu några gånger 
och vinkade och fast hon var så långt borta visste Henning precis hurdant hennes 
ansiktsuttryck var. Han vinkade tillbaka och tänkte att han aldrig skulle möta henne mer, 
att det nog blev tomt utan Kerstin.  
  Vände ensam tillbaka till stadens vardag. Men han gick med säkra steg, kände staden, 
visste vägen.  
(Fogelström 2009, s. 37-38) 

Min analys: 

I den lättlästa	  versionen står det ingenting om Hennings avsked av Kerstin, Olle och Maja. 

Man får heller inte som läsare veta att de är säsongsarbetare och ska hem till Dalarna under 

våren efter att ha arbetat hela vintern. Däremot dyker både Olle och Kerstin upp i slutet av 

båda böckerna eftersom de åter igen söker sig till Stockholm inför vintern då de tänkt att de 

ska arbeta. Men den här gången kommer de för sent – det finns varken arbete eller bostad till 

dem. Den här episoden är något som är väldigt intressant att lyfta fram eftersom den som läser 

den lättlästa varianten kan uppleva det som något onaturligt i handlingen att Olle och Kerstin 

bara dyker upp utan att man fått reda på att de varit hemma i Dalarna och att det inte är så att 

Henning tappat kontakten med dem. Det kan möjligtvis leda till missförstånd hos dem som 

läser den lättlästa varianten.  

Igen kan vi se att språket i originalet är beskrivande vilket kan göra att de med svårigheter 

med sin läsning kan ha svårt att ta del av det som står. Det finns även en del svåra ord som 

”basarerna”, ”brofästet” och meningar som ”Olle var lite trött efter nattens fröjder, snubblade 

ibland, tyngdes av den packade ränseln” (Fogelström 2009, s.38). Vad står ”nattens fröjder” 

för och vad har det att göra med att Olle snubblar ibland? Här måste man sätta ihop det ena 

med det andra. Vi kan också se att vi som läsare får följa händelsen ifrån Hennings eget 

perspektiv. Det är genom hans ögon som vi ser hela situationen: ”De sa farväl, Henning stod 

kvar vid brofästet och såg de tre bli mindre och mindre, komma längre och längre bort.” 

(Fogelström 2009, s.37) Här kommer en annan viktig skillnad in mellan original och 

bearbetning. Hennings perspektiv, hur han ser hur Maja, Kerstin och Olle försvinner bort ifrån 

hans synfält genom att bli mindre och till slut inte längre kan ses, skapar stämning, vilket är 

ovanligt in den lättlästa versionen.	  

Textanalys	  4 

Här träffar Henning Lotten för första gången.  

Lättläst:	  
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Hon gick några varv runt bordet  
och letade efter en plats.  
Sedan stod Lotten plötsligt alldeles bakom honom. 
 
Är det ledigt här? frågade hon 
 
Henning nickade.  
 
Nu började alla äta och dricka allt vad de orkade.  
De drog upp sillarna direkt ur tunnan.  
Sedan slet de ut inälvorna med fingrarna.  
Sillhuvudena bröt de av och kastade under bordet.  
 
- Ska jag ta upp en sill åt dig? frågade Henning.  
 
Det var första orden han sade till Lotten.  
Men snart började de bli bekanta och började prata.  
Det var som att träffa en gammal vän, 
tyckte Henning.  
Det var som att han alltid hade känt Lotten.  
Han var inte blyg längre.  
Han blev ivrig och pratsam. 
Han berättade om sitt liv i staden 
för Lotten.  
Lotten berättade  
att hon arbetade på en handskfabrik.  
Hon var 18 år gammal.  
Tvätt-Malin var hennes mor.  
Och det var Tvätt-Johanna  
som hade bjudit henne på festen.  
(Fogelström 2014, s. 87-88) 
 

Original:  
Så kom tvätterskans dotter nerför trappan och såg sig om efter en plats. Det var en glugg 
bredvid Henning, han hade hamnat litet i utkanten.  
  Flickan gled över brädan och satte sig.  
  Det är väl ledigt här?  
  Han nickade. Ska jag ta en sill? frågade han  
  Han tog som de andra, med fingrarna, och lade sillen framför henne.  
Såg en gaffel som gömt sig någonstans på bordet och gav henne den. Hon log tacksamt 
men undrade om han inte kunde hitta en kniv också.  
  Hon hette Lotten och var arton år. Arbetade på en handskfabrik.  
Hon var inte en dröm längre men han tyckte att verkligheten också var vacker att se: 
flickan i den enkla mörka kjolen, den vita blusen.  
(Fogelström 2009, s. 87)  

Min analys:  

Det första man kan lägga märke till i den här episoden är att den lättlästa versionen ändrar på 
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den ordningsföljd som berättelsen har i originalet. I originalet kommer först en beskrivning av 

hur man äter sillen och sedan hur ”tvätterskans dotter” kommer och sätter sig bredvid 

Henning. I den lättlästa blir det tvärtom. Här är det också noga med att tala om att det är 

”Lotten” som kommer och sätter sig så att ingen läsare ska behöva undra vem ”tvätterskans 

dotter” är. I originalet är det som vanligt målande beskrivningar, som hur man tar hand om 

sillen: ”skallen vreds av, ett finger försvann in i det mörka innanmätet och krokade tag i 

inälvorna som slets ut” (Fogelström 2009, s. 87) I den lättlästa blir det bara: ”Sedan slet de ut 

inälvorna med fingrarna.” (Fogelström 2014, s. 87) 

I den lättlästa varianten talas det hela tiden om att det och det händer och det och det sägs av 

antingen Henning eller Lotten. Sedan berättas det hur Henning känner sig, och det talas om 

vad de berättar för varandra om sig själva. I originalet är framställningen annorlunda. I den 

lättlästa står det tillexempel ”Är det ledigt här? frågade hon” (Fogelström 2014, s. 87) medan 

originalet har: ”Flickan gled över brädan och satte sig. Det var väl ledigt här?” (Fogelström 

2014, s. 87) Läsaren ska förstå att repliken kommer från henne utan att det sägs ”frågade 

hon”.  

I originalet möter vi meningarna ”Hon hette Lotten och var arton år. Arbetade på en 

handskfabrik.” (Fogelström 2009, s. 87) I den lättlästa står det däremot: ”Lotten berättade att 

hon arbetade på en handskfabrik” (Fogelström 2014, s. 87) Dessa två meningar är intressanta 

att granska eftersom originalet har språkliga formuleringar som bryter LL-kravet på mesta 

möjliga klarhet. Läsaren måste räkna ut att det är repliker från Lotten och inte en författare 

eller berättare som talar om för läsaren vad hon heter och var hon arbetar. I den lättlästa blir 

det någon som berättar för oss att Lotten berättar för Henning. Originalet skapar igen den här 

känslan av att det är Hennings upplevelser det handlar om. Fogelström vill skapa litteratur 

med stämningar medan den lättlästa versionen bara vill att läsaren ska få handlingen så klar 

som möjligt för sig.  

Vad beträffar den språkliga utformningen kan man se att den lättlästa versionen är noga med 

att det ska vara fullständiga meningar med rak ordföljd medan det i originalet finns 

ofullständiga meningar som kräver att man tänker efter vad de egentligen säger. 

Textanalys	  5 

Såhär avslutas respektive bok. 

Lättläst: 
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Lotten lutade huvudet mot Hennings axel.  
Han tyckte att han aldrig hade haft det så bra förr.  
Lotten sade att hon hade något viktigt att berätta.  
Den kvällen fick Henning reda på 
att han skulle bli far.  
(Fogelström 2014, s.128)  

Originalet 

  Lotten följde honom till porten i planket, stannade där och vinkade. Såg honom gå, bli 
mindre, försvinna i skymningen. Gatan låg tom och tyst, vinden blåste några papper förbi 
henne, ryckte i porten. (Fogelström 2009, s.288) 

Min analys: 

Det finns en logisk tanke i båda romanerna att avsluta som de gör, någonting nytt börjar. I den 

lättlästa romanen får Henning veta att Lotten är med barn. Det är ett lyckligt slut på romanen. 

Men det bryter helt med originalet som vi sett av resumén av handlingen tidigare. Där är 

Henning död när romanen avslutas. Ändå är inte den lättlästa versionens slut helt annorlunda, 

för originalet avslutas, som vi kan se av citatet ovan, med att barnet som fick namnet August 

ger sig iväg för att få bo hos Annika istället. Det hela handlar alltså om något nytt ska ta vid 

som gör att det kan kännas som ett lyckligt slut även om det finns ett vemod i scenen där 

Lotten är ensam kvar och ser sin ende son ”försvinna in i skymningen”. 

I originalromanen får vi som läsare ännu en gång möjlighet att utgå ifrån ett perspektiv, men 

denna gång är det Lottens upplevelse som vi får möjlighet att följa via hennes ögon. Detta 

stycke kan kopplas samman med den analys som gjordes i textanalys 3 av hur Maja, Kerstin 

och Olle blir mindre och till slut försvinner ur Hennings syn. Också här är det stämning som 

skapas, Lotten blir ensam kvar och det känns vemodigt. Den tomma gatan och vinden blir en 

bild för den stämningen. 

 

Textanalys	  6 

En ny längre episod i originalet startar gärna med ett beskrivande inslag som inte har 

betydelse för den direkta handlingen, men som ändå framstår som en betydande detalj i den 

här boken. I romanens inledning sägs detta: 

  Staden väntade. På den femtonårige pojken som ännu inte sett något av dess härlighet - 
och på alla andra som sökte sig till den.  
  Den fanns i deras drömmar och bjöd alla möjligheter.  
  Men en ung pojke varken kunde eller ville se att de flesta var mörka, att glädjens och 
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livets möjligheter var mycket färre än sorgens och dödens.  
Pojken drömde. Staden väntade.  
(Fogelström 2009, s. 10) 

Min analys:  

Tanken bakom utformningen är nog att Per Anders Fogelström vill ge läsarna ett budskap 

kring varför romanen fick just titeln Mina drömmars stad. Han vill ge en bild av en stad som 

för honom själv har haft den lockelse som den har för Henning när han kommer dit, en bild av 

att Stockholm är en fantastisk stad som ger folk möjligheter till att starta ett nytt liv men som 

också kan innebära lidande och umbäranden. Det som Fogelström väljer att göra är att vid 

sidan av romanhandlingen med dess litterära stämningar också ge oss Stockholms, hans 

älskade stads, historia. Det som man brukar kalla dokumentation.   

Det är även intressant att notera att just i dessa stycken är det inte Henning som är den så 

kallade avsändaren utan det är istället staden Stockholm som tagit över rollen som avsändare. 

Det är klart att Stockholm som stad med gator och vad som är innanför och utanför murarna 

finns också i bearbetningen, men de avsnitten ger inte samma känsla av att vilja dokumentera 

något av det gamla Stockholm. 

Resultat 

Frågeställningarna:  

- Vilka betydande likheter och skillnader finns det mellan originalromanen och den lättlästa 

varianten beträffande språk, utformning och handling? 

- Hur kan böckerna användas i undervisningssammanhang? 

 

För att kunna besvara den första frågeställningen i min studie så återgår jag till analysen som 

jag genomfört och gör en liten sammanfattning av vad man kan konstatera utifrån den. Det 

har framgått tydligt att de likheter som finns mellan originalromanen och den lättlästa 

varianten är att handlingen och det material som finns i båda liknar varandra utifrån de 

stycken som valdes ut. Alla karaktärerna från originalromanen finns med i den lättlästa 

varianten vilket även är en betydande likhet.  

Däremot finns det tydliga skillnader gällande språket, utformningen och framförallt de 

perspektiv som vi som läsare får utgå ifrån. Språket i originalet är svårare när det gäller hur 

meningar formas och hur avancerade ord används. Den lättlästa innehåller inte några svåra 

ord som skulle kunna störa den som har svårigheter att läsa. Utformningen skiljer sig då 
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stilstorleken är större, annat typsnitt, mer ”mellanrum” mellan raderna. Det åstadkoms av 

radbrytningen som helt skiljer sig från originalet. I bearbetningen är det oftast en enda mening 

som får bilda en rad. Perspektivet som vi som läsare får utgå ifrån är Hennings eget i 

originalet där vi som läsare oftast får möjlighet att se genom hans ögon. I den lättlästa 

versionen är det information om själva handlingen, den som kan summeras i ett referat, som 

är huvudsaken. Originalromanen har ett mer beskrivande språk som gör det möjligt för 

läsaren att skapa sig inre bilder, medan den lättlästa varianten istället bara försöker ge 

tillräckligt med information för att läsaren ska kunna förstå handlingen.  

Jag har valt att svara på min andra frågeställning i min resultatdiskussion istället för här i 

resultatet, därför att frågan om de stora skillnaderna mellan att som läsare möta den lättlästa 

versionen eller originalet vill jag diskutera i samband med hur man kan tänka sig undervisa 

med hjälp av böcker antingen i original eller i bearbetad form.  

Diskussion 

I detta avsnitt kommer först en resultatdiskussion som kopplas till den teoretiska bakgrunden, 

därefter en metoddiskussion och slutligen några förslag på vad den fortsatta forskningen kan 

fokusera på.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns delar som både försvinner och förstärks när man bearbetar ett 

original till en lättläst variant. Delar av handlingen försvinner samtidigt som handlingen är 

vad som kommer i fokus jämfört med vad som skulle kunna ses som de litterära inslagen: stil, 

bildspråk, stämning, karaktärernas inre. Det finns många fördelar som tagits upp i 

presentationen av den teoretiska bakgrunden. Ett exempel är Sundin (2007, s. 35) som 

understryker att den lättlästa texten når en större läsekrets jämfört med ett original, eftersom 

den är mer anpassad för de som har svårigheter med sin läsning. Jag kan se det som en stor 

fördel att elever som har svårt att läsa får möjlighet att använda sig av de lättlästa böckerna 

som ett hjälpmedel när de läser. Sundin (2007, s. 36) ser det som en fördel att det inte krävs 

någon förkunskap hos läsaren av de lättlästa böckerna, eftersom ord och meningar oftast 

förenklas för att kunna läsas av alla oavsett graden av läsförmåga. Detta är något man kan se i 

romanen Mina drömmars stad. Analyserna visar att meningarna och orden är enklare i den 

lättlästaversionen jämfört med originalet som använder sig av ett mer avancerat språk.  



24	  
	  

Men jag kan även hålla med om de nackdelar som lyfts fram av till exempel Lundberg och 

Reichenberg (2009, s. 72) som menar att de lättlästa böckerna oftast väljer att ersätta svåra 

ord och genom det kan orden få en helt annan innebörd. Detta är något som jag valt att lyfta 

fram i min analys. Man får som läsare av originalet en mycket tydligare bild av varför boken 

titel är Mina drömmars stad. Det har att göra med karaktärernas inre upplevelser, 

stämningarna. I den lättlästa versionen får man inte alls någon konkret förklaring till varför 

boken fått den titeln, eftersom karaktärerna där aldrig befinner sig i några drömska 

stämningar. Sundin (2007, s. 219) som refererar till Mats Myrberg ställer sig också negativ till 

vissa aspekter av de lättlästa böckerna eftersom deras innehåll oftast är nerkortat i förhållande 

till originalet vilket gör att läsaren kan uppleva problem med att skapa sig inre bilder. Min 

analys visar att i originalet får vi som läsare ta del av huvudpersonen Hennings känslor, därför 

att vi får skildringen av vad som händer utifrån hans perspektiv. Sådant förekommer i mycket 

liten grad i bearbetningen. I originalet får vi också Per Anders Fogelströms detaljerade bild av 

det historiska Stockholm, alltså det dokumentära, medan man inte alls lägger lika stor fokus 

på det i bearbetningen.  

Något som jag anser är viktigt att påpeka är att i den lättlästa Mina drömmars stad avslutas 

romanen med att Lotten berättar för Henning att hon är gravid med en son som senare får 

namnet August. I originalet däremot fortsätter handlingen och avslutas med att Henning och 

Lottens son August flyttar till Annica för att få ett bättre liv än vad Lotten har möjlighet att ge 

honom. Det innebär att den som läser den lättlästa romanen kommer att förlora en ganska stor 

del av den handling som man som läsare får när man läser originalet. Där för är det viktigt 

som lärare att avgöra om man anser att elever som väljer den lättlästa kommer att förlora för 

mycket av handlingen eller om den lättlästa boken är värd det priset eftersom den underlättar 

för elever med lässvårigheter att ta sig igenom texten.  

 

Utformningen av de två romanerna har visat att texten i den lättlästa är större, har mer 

utrymme och annat typsnitt jämfört med originalet. Detta är något som SOU 2013:58 s.36-37 

lyfter fram som något positivt eftersom det har en positiv inverkan på de elever som upplevs 

ha svårigheter med sin läsning. Texten i den lättlästa innehåller knappt några bisatser vilket 

gör att eleverna med svårigheter har lättare att ta in texten och det uppstår färre missförstånd. 

Thomas M. Duffy och Paula Kabance (1982) tar upp att texten måste få möjlighet att anpassas 

för att alla ska få tillgång till den. De tar upp fyra olika dimensioner som de anser måste 
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samspela för att en text ska kunna integrera med läsaren. Det är tillgång, noggrannhet, 

fullständighet och begriplighet. Den lättlästa versionen av Fogelströms roman skulle då svara 

mot kravet på tillgång också för dåliga läsare, då den är anpassad så att den kan möta olika 

svårigheter som läsaren kan ha. Den är noggrant utarbetad med till exempel ett mindre 

beskrivande språk, och med enklare meningar och mera vardagliga ord och uttryck än 

originalet. Den ger kanske ”fullständighet” som Duffy och Kabance talar om, men det gäller 

enskilda meningar bara, där det inte får förutsättas att läsaren ska ”fylla i” information utifrån 

sina förkunskaper. Men i relationen till originalet blir det inte fullständighet, eftersom mycket 

av de inslag som finns där, beskrivningarna, känslorna, bildspråket, helt enkelt utelämnas 

därför att de inte anses vara relevanta eller Påverka handlingen. Men frågan är om Duffy och 

Kabance tar med skönlitteratur bland sina ”texter”. Det verkar inte så, och då blir det problem 

när man bara kräver fullständighet i själva handlingen, för skönlitteraturen är ju mycket mer 

än så. Men som jag tidigare påpekat, det är inte klart att Duffy och Kabance tar in 

skönlitteraturen i sin modell över hur texter ska bli tillgängliga för flera än som nu är fallet.  

Man behöver inte använda svåra ord och meningar, menar Duffy och Kabance, för det finns 

även en begriplighet genom enklare former. Om man bara tar den lättlästa versionen av Mina 

drömmars stad kanske man tycker att alla deras fyra dimensioner finns här. Men då läser man 

boken som en ”textform” bara som vill tala om ”vad som hände, när och var”. Originalet är 

mindre begripligt med sin form, det har ett mer avancerat språk jämfört med den lättlästa, och 

genom att det är litteratur och inte bara en ”text” som vill tala om något, kommer en 

omarbetning att ge läsaren något annat än vad romanförfattaren tänkt.  

Så för en lärare blir det två saker att ta ställning till. Ska jag träna den enklaste formen av 

läsning av text eller ska jag pröva lässtrategier också för svårare saker? En sak som 

Skolverket (2011a, s. 12) tar upp är att forskning har visat att om eleverna får möjlighet att 

träna upp sina läsningsstrategier blir resultatet att dessa elever får en djupare förståelse för den 

text som de läser. Jag som blivande lärare kan se fördelen med att låta eleverna öva på mer 

och mer avancerade lässtrategier, till exempel genom att få möjlighet att analysera och 

sammanfatta det som de läst, istället för att bara läsa texten utan någon närmare eftertanke, 

bara för att sätta ihop ord till meningar.  

Min andra frågeställning var hur dessa två romaner kan användas i 

undervisningssammanhang.  
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Det man först tänker på är förstås hur de kan användas för att träna läsförståelse. Här kommer 

ju den stora skillnaden in mellan en bok som kräver mycket av läsaren och en som är gjord för 

att kräva så lite som möjligt. Den lättlästa versionen är uppbyggd som en läsebok för 

nybörjare med sina korta och enkla meningar och lättförståeliga ord och enkla handling. Är 

syftet att träna just dåliga läsare i läsfärdighet så kan den här boken säkert fungera. Men är 

syftet att träna mer avancerad läsfärdighet där man ska göra bekantskap med olika genrer så 

är det originalet som gäller. Här får läsaren möta ett exempel på litteratur.  

Man kan också fråga om det finns andra undervisningssammanhang som böckerna skulle 

kunna användas i. Jag tänker på historia då boken skildrar hur det var att leva under 1800-

talet. Men man får också lär sig om vårt land och vår huvudstad, Stockholm. Originalromanen 

ger flera bra möjligheter för eleverna att få en bra beskrivning både av Stockholm och av 

folks levnadsvillkor vid mitten av 1800-talet. Den lättlästa romanen ger inte läsaren en lika 

tydlig bild av Stockholm som originalet gör.  

 

Den lättlästa boken Mina drömmars stad ligger på en läsbarhetsindex på nivå 3 vilket enligt 

Reichenberg (2012, s. 53) liknar ett talspråk. Denna bok ger elever som har svårigheter med 

sin läsning ändå möjlighet till att läsa en klassisk bok, men då med kraftigt reducerat språk 

och handling vilket min analys tydligt har påvisat. Sedan kan man diskutera om man anser att 

den läsare som läst den lättlästa varianten verkligen har läst Mina drömmars stad på riktigt. 

Syftet är ju lästräning för svaga läsare, inte att dessa ska göra bekantskap med Fogelströms 

litterära konst. Den som läser originalet istället får läsa det på det sättet som Per Anders 

Fogelström skrivit det utan någon som helst bearbetning som någon annan har gjort. Läsaren 

får också möjlighet att skapa sig inre bilder, då det finns meningar i boken som har ett 

underliggande budskap miljö fram mycket tydligare i originalromanen jämfört med i den 

lättlästa. 

 

Att kunna läsa är en viktig faktor för att man ska kunna delta i samhället. Läsningen är en del 

av vårt vardagliga liv och vi använder oss av vår läskunnighet varje dag. Trots detta är det ett 

faktum enligt Sundin (2007, s. 35) att en av fyra svenskar har svårigheter med sin läsning. 

Ändå refererar Johanesson och Qvarsell (1995, s. 54) till en studie som kom till resultatet att 

eleverna föredrog att läsa ett original jämfört med den lättlästa varianten, eftersom de ansåg 

att de snabbare tappade sitt intresse för de lättlästa böckerna och för att de inte blev utmanade 

i sitt lärande. Även SOU 2013:58 (s. 51) skriver att man måste kunna inspirera eleverna till att 

vilja läsa böcker och utifrån det också vara medveten om hur man bör nivåanpassa böckerna 
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utifrån elevernas olika förutsättningar. Detta därför att eleverna måste få känna ett sådant 

motstånd att de inte tappar intresse och motivation. Detta är två bra exempel som visar varför 

det som lärare är viktigt att kunna nivåanpassa för eleverna så de får möjlighet till att lära sig 

lättare. Tanken från början var enligt Johansson och Qvarsell (1995, s. 16) att böckerna som 

gjordes om till lättlästa inte skulle användas i undervisningen. Men eftersom behovet av lätta 

texter ändå finns så ser jag det bara som en positiv sak att man har tillgång till lättlästa 

varianter.  

Metoddiskussion	  
Den metoden som jag använde mig av i min teoretiska bakgrund skulle i slutändan behövt 

breddats och minskats ner. Vissa av sökningarna på SwePub och DiVA blev något 

begränsade, medan Libris gav ett alldeles för stort antal träffar, vilket innebar att jag var 

tvungen att läsa igenom rubriker vilket tog en del tid. Jag har verkligen märkt hur viktigt det 

är att man använder sig av sökord som är väldigt precisa och även att man kan använda sig av 

flera olika synonymer som antingen finns med som ett tillägg eller för att man byta ut ord för 

att få en relevant sökning. Jag kan även känna att mina sökord var något begränsade, eftersom 

jag hade svårt att hitta bra synonymer som kunde motsvara mitt sök intresse. Särskilt svårt 

blir det när man ska söka bra sökord för artiklar på engelska. 

Fortsatt	  forskning 

Den fortsatta forskningen skulle behöva fokusera på vilka betydande likheter och skillnader 

det finns mellan ett original och en lättläst bok. Det är vad min undersökning har fokuserat på, 

men det fanns ett begränsat material av forskningspublikationer angående likheter och 

skillnader vilket gjorde att det var svårt för mig att ha med olika teorier från olika forskare. 

Det finns som jag visat tydligt i min teoretiska bakgrund många fördelar och nackdelar kring 

att elever läser en lättläst bok. Dock anser jag att materialet vara något begränsat och det 

skulle krävas mer forskning kring för- och eventuella nackdelar för att kunna kartlägga om 

lättläst är att föredra eller inte för eleverna. Det skulle också vara intressant att fortsätta denna 

studie för att kunna gå in djupare och sedan kunna göra jämförelser med en annan bok och en 

bearbetad variant av den för att se ifall det skulle ge ett resultat som liknade det jag har 

kommit fram till eller om det skulle visa något helt annat.  
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Sammanfattning 

I denna undersökning har man kunnat läsa om likheter och skillnader som finns när man 

bearbetar ett original till en lättläst variant. I denna undersökning har boken Mina drömmars 

stad av Per Anders Fogelström i originalet och bearbetningen använts för att kunna ge svar på 

två frågeställningar. De två frågeställningarna är: 

- Vilka betydande likheter och skillnader finns det mellan originalromanen och den lättlästa 

varianten beträffande språk, utformning och handling? 

- Hur kan böckerna användas i undervisningssammanhang?  

 

 

Svaret på min första frågeställning blir i stark förkortning detta: När man bearbetar en litterär 

text kommer handlingen att påverkas genom att den inte blir lika detaljerad och en del av 

handlingen försvinner helt enkelt. Språket förenklas både på ord- och meningsnivån. Sådana 

inslag som känns ”litterära”, som skildringar av karaktärernas inre liv, bildspråk och 

symboler, försvinner i stort sett. 

Svaret på min andra frågeställning blir det följande:  

Boken kan användas som ett komplement i undervisningen, eftersom originalet ger en bra och 

detaljerad bild av Stockholm och även den levnadsstandard som fanns hos dem som inte hade 

bra levnadsvillkor. Detta är något som man framförallt kan använda sig av vid 

historielektioner. Den lättlästa är också ett bra komplement eftersom att den når till många 

fler läsare och kan fungera som hjälp för elever som har någon form av svårighet med sin 

läsning.  
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