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Vad arbetar du med?



Tillgänglig information 

● Teknisk tillgänglighet  följa standard för webb
- Lyssna  på sidan
- Ändra textstorlek och typsnitt
- Kontraster, färger

● Teckenspråk
● Punktskrift
● Bilder, film, bildstöd
● Lättläst svenska



Lättläst för vem?



Avkodning
Omfång
Meningslängd
Ordförståelse



• Hitta
• Läsa
• Förstå

Alla är olika!
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128 SVT Text        Torsdag 17 nov 2011 

Ubåtslarm Efter analys av oförklarliga
iakttagelser i Göteborgs skärgård den 
12 september säger Försvaret att det  
inte går att med säkerhet dra vidare  
slutsatser än att rörelserna inte hade
orsakats av den svenska marinen. 

än
inte

inte







Begriplig information  lättläst svenska 

• Innehåll
• Språk
• Form
• Bild



Innehåll 

• Varför
• Intresse
• Omfång
• Förkunskaper



Innehåll
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Kvitto på lån av bok

Du har lånat boken 

Svenska kryptobedrifter
av författaren Bengt Beckman.

Du ska lämna tillbaka boken senast: 1 mars 2013
-----------------------------------------------------------

Högdalens bibliotek
Telefon 508 30 900

Biblioteket är öppet klockan
12 till 19 måndag
10 till 19 tisdag
12 till 19 onsdag
12 till 19 torsdag
10 till 18 fredag
10 till 15 lördag och söndag. 

Du kan låna om eller reservera böcker 
via internet på www.ssb.stockholm.se



Hjälp läsaren att förstå 
vad som är viktigt i texten!



Begriplig information  lättläst svenska 

• Innehåll
• Språk
• Form
• Bild



Språk 

• Vanliga ord
• Undvik uttryck
• Konkret
• Aktiv form
• Du-tilltal
• Tydliga rubriker





Tack!



ersättning utgår



damallsvenskan



Alvedon® 
munsönderfallande tablett



Undvik uttryck 

Mjölken har gått ut



Konkret 

Välfärd
Kommunikation
Miljö
Kultur
Medier



Ur individuell plan…
När vi besöker din lägenhet
står du i centrum.



Aktiv form 

Passiv:

Biljetten stämplas vid bordning av bussen.



Aktiv form 

Passiv:

Biljetten stämplas vid bordning av bussen.
Aktiv:

Föraren stämplar din biljett på bussen.



Tydliga rubriker

DN 7 maj 2015

Flygplanet Gripen 
i allvarlig incident 





Siffror är svåra





Språk 

Skriv begripliga meningar



Språk 

Korrläs!





Begriplig information  lättläst svenska 

• Innehåll
• Språk
• Form
• Bild



Form – lätt att läsa 

• Korta rader
• Blankrad
• Typsnitt och storlek
• Rubriker
• Tydlig layout
• Radfall
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Frasanpassat radfall 

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

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



Text utan frasanpassat radfall 

Vi skriver ofta lättlästa texter med ojämn 
högermarginal. Vi bryter raderna efter punkt 
och efter komma. Mellan stycken har vi 
blankrad. Det hjälper våra läsare att få rytm i 
läsningen och ger dem också en chans att vila.



Mats Ahlsén kan (som få) 
konsten att berätta en historia
på lättläst svenska





Begriplig information  lättläst svenska 

• Innehåll
• Språk
• Form
• Bild



Bilder 

• Stöd till texten
• Tydliga och konkreta



En bra dag att åka skidor!






