
Hej!

Lättlästa böcker  
för barn och vuxna 
Hösten 2020



Bokförlaget Hedvig gör det enkelt att läsa 
Hedvig vill vara läsarens bästa vän. Vi vill att alla ska ha 
möjlighet att erövra språket och uppleva lustfylld läsning. 
Därför ger vi ut lättlästa böcker för barn och vuxna som vill 
lära sig svenska, som har lässvårigheter eller är ovana läsare. 
Bland våra titlar hittar du bearbetade klassiker, bästsäljare 
och aktuella faktaböcker, men även nyskriven litteratur i alla 
genrer.

Vadå lättläst?
I den lättlästa boken anpassar vi textens svårighetsgrad. Vi 
arbetar medvetet med orden, meningsbyggnaden och formen 
utifrån den tänkta läsaren. Viktigt är också berättartekniska 
aspekter som intrig, berättarröst, perspektivskiften och  
berättelsens logik. 

Lättläst bygger också på en förståelse för den specifika läsaren 
och lässituationen. Läsarens personliga intresse kan ibland få 
den svåraste text att upplevas lite lättare.
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Om Hedvig
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Vår utgivning

 

På Hedvig har vi två utgivningslinjer, lättläst allmänlitteratur
och lättlästa lärresurser som har ett tydligt pedagogiskt syfte.

 Lättläst allmänlitteratur
 
Här hittar du skönlitteratur och fackböcker för barn och  
vuxna. Ofta är det bearbetningar av samtida bästsäljare och
klassiker, men också nyskrivna titlar. Böckerna har ett lättläst
språk och är kortare än traditionell litteratur. Byte av berättar-
perspektiv och tidshopp kan förekomma, men framgår i så fall 
tydligt.

 
 Lättlästa lärresurser
 
Under våren 2021 kommer våra första lättlästa lärresurser.  
Utgivningen består av böcker för barn och vuxna som är  
pedagogiskt inriktade och har som primärt syfte att fungera i 
utbildningssammanhang. Lärresurserna kommer vara indelade 
i olika lättlästnivåer för att underlätta elevernas lästräning och 
läsprogression.



Lättläst allmänlitteratur hösten 2020
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Du vet kanske en hel del om Sveriges 
vanligaste husdjur, hund och katt. 
Men vad vet du om våra ovanligaste 
husdjur? Visste du till exempel att 
flygpungekorren är en mästare på 
att knyta upp knutar? Eller att mini- 
grisar kan väga mer än en fullvuxen 
människa? I den här boken får du 
träffa några av våra ovanligaste 
husdjur och veta vad som gör dem 
så speciella.
 
Det här är första boken i serien 
Saker du inte visste om … En serie 
böcker med enkla texter och mycket 
bilder som är fyllda med oväntade 
fakta om roliga och aktuella ämnen..

Virus kan påverka alla sorters levande 
organismer. Växter och djur, till och 
med pyttesmå bakterier, kan drabbas 
av virus. Men vad är egentligen ett 
virus och vad händer i din kropp om 
den blir infekterad? Detta och mycket 
mer får du veta i den här boken.

Virus ingår i Fatta svårt, en ny serie 
rikligt illustrerade faktaböcker om 
naturvetenskap och teknik.

Ur Ovanliga hudjur Ur Virus

Barn & unga

Ovanliga husdjur
9-12 år
28 sid. 
isbn 9789179710255

Virus
9-12 år
28 sid.
isbn 9789179710217
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I En dag som-serien får läsaren bekanta sig med olika 
spännande och aktuella yrken och livsstilar.  

En dag som läkare : En läkares jobb är att undersöka sina 
patienter och se till att de får den vård de behöver. Men hur 
är det egentligen att jobba som läkare? Vad behöver en läkare 
kunna? Få svar på dina frågor och följ med under en dag på 
jobbet som läkare!

En dag som utredare : En utredares jobb är att ta reda på 
om ett brott har skett och vilka som var med. Men hur är 
det egentligen att jobba som utredare? Vilka är utredarens 
viktigaste uppgifter?  Få svar på dina frågor och följ med 
under en dag på jobbet som utredare!  

Så här ser ett uppslag 
ut i En dag som - serien!  

Barn & unga

Ur En dag som utredare

Virus
9-12 år
28 sid.
isbn 9789179710217

En dag som läkare
9-12 år
28 sid.

isbn 9789179710224

En dag som utredare
9-12 år
28 sid.
isbn 9789179710248



Första äventyret i en ny serie om ett 
träd med en hemlighet och tre utvalda 
barn. 

Nära Wilmas skola finns ett träd med 
ett stort hål i.  Wilma vet att det är en 
helt vanlig ek. Men varför börjar det 
dyka upp hemliga lappar i hålet? Och 
varför drömmer Wilma så underliga 
drömmar om trädet på nätterna?

Helena Dahlgren har skrivit en lättläst 
berättelse där spänning och magi tar 
plats mitt i den grå vardagen.  
Tillsammans med Elisabeth Widmarks 
illustrationer blir serien en egen värld 
att kliva in i.
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Armand Duplantis har världsrekordet 
i stavhopp, men hur tog han sig dit? 
I den här serieromanen får läsaren 
följa Armand från när han som fyra- 
åring hoppade stavhopp hemma 
på den egenbyggda banan fram till 
världsrekord. I boken finns även fakta 
om stavhopp och stavhoppshistoria.

Det här är första delen i en biografisk 
serie om olika äventyrar- och 
sporttalanger. Perfekt för ovana och 
ovilliga läsare som gillar sport, fakta 
och framgångssagor.   

Ur Mot toppen. Armand DuplantisUr Trädets hemlighet. Wilma

Barn & unga

Trädets hemlighet. 
Wilma
Helena Dahlgren &
Elisabeth Widmark
9-12 år
78 sid. 
isbn 9789179710187

Mot toppen. 
Armand Duplantis 
Andreas Palmaer &
Henri Gylander
12-15 år
80 sid. 
isbn 9789179710200



Bearbetningar

En ö i havet 
Annika Thor

Bearb. Cecilia Davidsson
12-15 år
110 sid.

isbn 9789179710071
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Nu också som lättläst! I Värsta bästa  
nätet vänder sig kriminologen Maria 
Dufva direkt till barnen för att berätta 
hur man blir mer nätsmart. Möjlig-
heterna att hitta vänner, intressen och 
kunskap på nätet är fantastiska. Men 
i en digital värld lurar också många 
faror i form av utnyttjande, mobbning 
och näthat. Här ges tips och råd om hur 
man kan undvika farliga och jobbiga 
situationer. 

Annika Thors älskade skildring av 
två systrars liv i skuggan av andra 
världskriget nu på lättläst svenska. 
Steffi och Nelli är tolv och sju när de 
lämnar sitt hemland Österrike för att 
fly nazisterna. De hamnar på en
fiskeö utanför Göteborg. Men det 
nya livet i Sverige blir inte riktigt 
som de tänkt sig. En varm berättelse 
om att komma till ett nytt land som 
många säkert kan känna igen. 

En gåtfull berättelse som tar plats 
i byn Ringaryd i Småland. Jonas, 
hans syster Annika och deras vän 
Daniel tar läsaren med på ett 
spännande äventyr när de kommer 
över brev om en mystisk egyptisk 
staty.  
 
En av Maria Gripes mest lästa och 
älskade klassiker i förkortad version 
med ett lättare språk.

Barn & unga

Mot toppen. 
Armand Duplantis 
Andreas Palmaer &
Henri Gylander
12-15 år
80 sid. 
isbn 9789179710200

Värsta bästa nätet
Maria Dufva
Bearb. Mats Ahlsén
9-12 år
88 sid.
isbn 9789179710026

Tordyveln flyger i 
skymningen
Maria Gripe
Bearb. Niklas Darke
9-12 år
ca 130 sid.
isbn 9789179710354
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Fjärde riket 
Maria Nygren
Bearb. Andreas  
Palmaer
Unga vuxna
144 sid.
isbn 9789179710101

Blenda, LSD och Penny använder 
sig av Hitlers retorik för att störta 
skolans härskare Hedvig. Fjärde 
riket handlar om sociala hierarkier 
och maktmissbruk på en högstadie-
skola. En bearbetning som passar 
den med lässvårigheter och som 
tycker originalet är för långt.

En av Selma Lagerlöfs mest lästa och mest älskade 
verk som bygger på verkliga händelser. De rika 
Ingmarssönerna är storbönder i Dalarna i slutet av 
1800-talet. De äger bygdens största gård och är vana 
att bestämma. Men livet är inte alltid enkelt. 
Ingmarssläkten drabbas ofta av olyckor och grym död. 
Kärleken är inte heller lätt att förstå sig på. När nya 
församlingar och idéer kommer till Dalarna förändras 
livet för många. 

Om en illasinnad dvärg vid en italiensk 
renässansfurstes hov. Fylld med hat 
känner dvärgen bara glädje vid krig 
och död. Dvärgen från 1944 ses som en 
av 1900-talets viktigaste verk och har 
bland annat tolkats som en kritik av
Europas växande främlingsfientlighet
och nazism.

Unga & vuxna

Dvärgen
Pär Lagerkvist
Bearb. Cecilia 
Davidsson
140 sid.
isbn 9789179710378

Jerusalem. Del 2
Selma Lagerlöf
Bearb. Hanna Wallsten
154 sid.
isbn 9789179710194

Jerusalem. Del 1
Selma Lagerlöf

Bearb.  Hanna Wallsten
 160 sid. 

isbn 9789179710095



1794
Niklas Natt och Dag
Bearb. Niklas Darke
ca 200 sid. 
isbn 9789179710149
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Niklas Natt och Dag

STINA JACKSON

Stina Jacksons prisade spännings-
roman om Lelle som söker efter sin 
försvunna dotter längs med  
Silvervägen. En bladvändare med 
både hjärta och djup som kan hitta 
många lättlästläsare.

En brutal och naken skildring av det sena 1700-talets 
mörkaste vrår. 1793 och 1794 är de första delarna i 
Niklas Natt och Dags populära Bellman Noir-triologi. 
Passar alla som gillar spännande berättelser och 
historiska miljöer. Bearbetningarna innehåller en 
prolog som sätter in läsaren i miljön, tiden och 
karaktärerna för att underlätta förståelsen.

Goda grannar
Mattias Edvardsson
Bearb. Pamela  
Jaskoviak
ca 170 sid.
isbn 9789179710262

Goda grannar utforskar hur väl vi 
egentligen känner våra närmaste. 
En välskriven psykologisk spännings-
roman som drar in läsaren från första 
sidan. Passar spänningsälskare som 
gillar när obehaget smyger sig på och 
finns under ytan.

Vuxna

1793
Niklas Natt och Dag
Bearb. Niklas Darke

196 sid.
isbn 9789179710132

Silvervägen
Stina Jackson
Bearb. Hanna Wallsten
154 sid. 
isbn 9789179710125



Patrik Lundbergs gripande porträtt 
av sin mamma som växte upp 
under rekordårens Sverige, men 
hamnade i en helt annan verklighet 
under finanskrisen. För de som är 
intresserade av samhälle och politik.

Gustavs 
grabb En 

berättelse 
om min 
klassresa.

Memoar av landets mest folkkära 
person Leif G. W. Persson. Passar 
läsare som är nyfikna på Leifs liv 
och polisens arbete. Boken bjuder 
också på mycket igenkänning för 
läsare i samma generation.

”En kvinnas hämnd är vacker och brutal”

Camilla Läckbergs succéserie om Faye. Två
relationsromaner som kretsar kring hämnd 
och upprättelse. Riktiga bladvändare som 
passar rastlösa, ovana läsare.
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Vuxna

Fjärilsvägen
Patrik Lundberg
Bearb. Johan  
Werkmäster
ca 110 sid.
isbn 9789179710279

Gustavs grabb
Leif G. W. Persson
Bearb. Johan  
Werkmäster
184 sid.
isbn 9789179710057

Vingar av silver
Camilla Läckberg
Bearb. Åsa Sandzén
ca 190 sid.
isbn 9789179710040

En bur av guld
Camilla Läckberg

Bearb. Åsa Sandzén
208 sid.

isbn 9789179710033



Mellan himmel och hav
Anna Fredriksson
Bearb. Åsa Sandzén
176 sid.
isbn 9789179710064

I Hjärnstark berättar överläkaren 
Anders Hansen varför träning är så 
bra för hjärnan. Han tipsar också om 
hur man tränar sin hjärna på bästa 
sätt. Det är enklare än vad man kan 
tro.  

Berättelsen om en grupp människor 
som drömmer om himmelriket på 
jorden. Men där maktspel, sex och 
religion gör tillvaron till ett helvete.
Spännande för den som är nyfiken  
på händelserna i Knutby. 

Första delen i Anna Fredrikssons 
Pensionat Pomona-triologi. En varm 
berättelse om tre generationer kvinnor 
på Österlen.

Första delen i deckardrottningen Mari 
Jungstedts nya serie som utspelar sig 
i Malaga. Mystiska mord leder långt 
tillbaka i Spaniens blodiga historia. 
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Vuxna

Hjärnstark 
Anders Hansen
Bearb. Niklas Darke
Vuxen
156 sid.
isbn 9789179710019

Innan molnen kommer
Mari Jungstedt
Bearb. Åsa Sandzén
Vuxen
170 sid.
isbn 9789179710118

Knutby
Jonas Bonnier
Bearb. Pamela  
Jaskoviak
208 sid.
isbn 9789179710088



12

Vem läser lättläst?
Hedvigs personas

Hej! 
Jag heter Annika

Bor i: Stockholm
Ålder: 23
Jag pluggar teater. Jag är en omotiverad 
läsare som läser mödosamt och som ofta 
behöver stanna upp och pausa. Blicken 
stannar gärna på prepositioner och långa, 
ovanliga ord. Jag hakar upp mig på  
krångliga bokstavskombinationer, läser fel 
och utelämnar hela eller delar av ord. För 
mig är en läsvänlig text till stor hjälp, där  
layouten är luftig och den ojämna höger-
marginalen hjälper blicken att hitta ny rad. 

Bor i: Borås
Ålder: 27
Jag är en omotiverad läsare som väljer 
internettexter framför böcker när jag vill 
läsa på om något ämne. Antalet böcker 
som jag har läst i mitt liv kan jag räkna 
på ena handens fingrar. På nätet skrollar 
jag vant mellan braskande rubriker och 
koncentrerade artiklar med drivet innehåll. 
Fastnar jag för ett ämne försvinner både 
tid och rum, och jag kan ägna timmar åt 
att googla vidare för att få veta mer.

Hej! 
Jag heter Andreas

Hej! 
Jag heter Alma

Bor i: Kristinehamn
Ålder: 14
Jag går i åttonde klass. Jag är en omotiv- 
erad läsare som har lätt för läsning men  
som tycker böcker är tråkiga. Jag läser 
texter snabbt och skummande, har inte 
tålamod att läsa det jag på förhand tror 
är tråkigt och avancerat. Men om något 
fångar mitt intresse sugs jag in och läser 
koncentrerat och reflekterande. Rätt  
motivation kan få mig att övervinna de 
flesta textutmaningar.

Hej! 
Jag heter Agneta

Bor i: Ystad
Ålder: 73
Jag är pensionär. Jag är en motiverad läsare 
som läser de flesta slags böcker obehindrat, 
men numer krävs ett större driv och en  
uppslukande berättelse för att jag ska behålla 
intresset och engagemanget. Texten får gärna 
vara lite större och boksidan luftig. Jag kan inte 
läsa pocket längre eftersom texten är för liten. 

Hej! 
Jag heter Ariana

Bor i: Göteborg
Ålder: 39
Jag läser på sfi, studieväg 2, kurs B. Jag är 
en omotiverad läsare som läser långsamt 
ord för ord, och som kämpar med att förstå 
innebörden i alla begrepp och att uttala 
dem korrekt. Jag får hjälp av bildstöd i min 
läsning och tycker det underlättar  
förståelsen att få sätta meningarna i ett 
sammanhang genom en berättelse.
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Hej! 
Jag heter Zahra

Jag läser på sfi, studieväg 3, kurs D. Jag är 
en motiverad läsare som jobbar hårt för att 
förstå nya ord, begrepp och sammanhang. 
Jag tar ofta hjälp av bild och film som stöd 
i läsningen. Överlag tycker jag att det är 
enkelt att förstå det övergripande innehållet 
och handlingen, även i en lite mer komplice-
rad text.

Bor i: Burlöv
Ålder: 32

Hej! 
Jag heter Siri

Bor i: Stockholm
Ålder: 19
Jag går sista året på gymnasiet. Jag är 
en omotiverad läsare som har svårt för 
abstrakt tänkande och att uppfatta vad 
som sägs mellan raderna. Det gör att jag 
inte riktigt kan hoppa in och ut ur olika 
föreställningsvärldar, och jag behöver ofta 
läsa om för att förstå vad jag har läst. Jag 
bedömer texten genom hur den ser ut och 
första intrycket av boken och texten är 
avgörande för mig.

Hej! 
Jag heter Arvid

Bor i: Mariestad 
Ålder: 11
Jag går i femte klass. Jag är en motiverad 
läsare som ibland läser intresserat men har 
svårt att hålla fokus på texten. Samverkan 
mellan text och bild är viktig både för att 
uppehålla mitt intresse och för att ge en 
förklarande innebörd. Jag har svårt att få en 
reflekterande läsförståelse för det jag läser, 
att dra slutsatser och se komplexa samband.
Därför uppskattar jag särskilt faktaböcker 
som förklarar världen för mig.

Hej! 
Jag heter Zev

Bor i: Östersund
Ålder: 13
Jag går i sjunde klass. Jag är en omotiverad och 
okoncentrerad läsare som har svårt för rörig 
layout och låg läsbarhet. Jag har lätt att förstå 
innehållet i det jag läser, men texten och struktu-
ren bråkar ofta och är ologisk. Det gör att jag får 
ägna mycket energi åt att hitta informationen. 
Jag blir irriterad på stavfel, ologiska resonemang 
och när jag tvingas ta in och bearbeta störande 
inslag som stjäl fokus från det jag har uppfattat 
som centralt i texten.

Hej! 
Jag heter Sickan

Bor i: Skövde
Ålder: 79
Jag är en pensionär. Jag är en motiverad 
läsare som aldrig har varit intresserad av 
skönlitterära böcker men däremot av  
tidskrifter och facklitteratur om intressanta 
ämnen. Sedan ett par år kan jag emellertid 
inte längre läsa och ta in allt innehåll i långa 
texter utan att bli trött, och jag glömmer 
lättare vad jag har läst. Idag föredrar jag 
ljudböcker och lättlästa texter.



Vi jobbar på Bokförlaget Hedvig

Hanna Larsson
Förlagschef

Erika Larsson
Förläggare

Lisa Söderberg
Redaktionskoordinator

Sandra Svensson
Sälj- och marknadsansvarig

Hanna Bäärnhielm
Sälj- och marknadskoordinator
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Vill du komma i kontakt med oss? 
Mejla namn.efternamn@bokforlagethedvig.se
Vi ser fram emot att höras!

Hej!



Här hittar du våra böcker!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Vill du ha förhandsinformation, inspiration och boktips rakt ner i 
inkorgen? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev via www.bokforlagethedvig.
se/nyhetsbrev eller mejla hej@bokforlagethedvig.se

Följ oss via sociala medier

                         

Bokförlaget Hedvig
Sveavägen 56

111 34 Stockholm 
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@bokforlagethedvig

Adlibris
www.adlibris.se

Bokus
www.bokus.se 

Läromedia
www.laromedia.se

Akademibokhandeln (online)
www.akademibokhandeln.se

BTJ
www.btj.se

Våra böcker finns även som 
e-bok och ljudbok. Du hittar 
dem hos nätbokhandlare och 
streamingtjänster. 
 



Hedvig vill vara förmedlarens bästa vän. Vi vill göra 
det enkelt för dig som arbetar med böckerna att göra 
urval, lektionsupplägg och få inspiration. Till alla våra 
böcker finns därför kostnadsfria arbetsmaterial. 

På www.bokforlagethedvig.se hittar du alla våra  
handledningar.

Elevhandledning

Värsta bästa nätet
Maria Dufva

1

Boken

Värsta bästa nätet ger information om vad du ska tänka på när du är på nätet. Den 
lyfter fram olika jobbiga situationer som du kan hamna i och ger också tips på vad 
du kan göra för att undvika dem.

Författaren

Författaren till Värsta bästa nätet heter Maria Dufva. Hon är kriminolog. Det 
innebär att hon studerar brottslighet. Hon är specialiserad på brottslighet på nätet 
och framför allt på barns och ungas situation på nätet.

Ämne: 

Svenska och samhällskunskap

Årskurs: 

4–6

Antal lektioner:

2–10

Lärarhandledning

Värsta bästa nätet
Maria Dufva 

Om handledningarna:

Till boken Värsta bästa nätet finns förutom 
denna lärarhandledning en elevhandledning. 
Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på 
egen hand eller tillsammans med andra. Vill man 
kan också elevhandledningen vara grund för ett 
gemensamt klassarbete med boken. 

I denna lärarhandledning presenteras kort boken 
och författaren. Därefter ges förslag på hur 
Värsta bästa nätet kan introduceras, en plan för 
gemensam läsning och en avslutande gemensam 
klassuppgift. Sist presenteras viskningsleken, vilken 
kan användas för att få igång elevernas kritiska 
tänkande. I handledningen lyfts också några av de 
begrepp som kan vara svåra för eleverna och som 
man kan behöva uppehålla sig vid för att skapa en 
förståelse.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson, 
www.jennyedvardsson.se
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PS! 
Vill du sprida den här foldern till en kollega, 
elev eller vän? Vill du fortsätta få utskick från 
oss? Mejla till hej@bokforlagethedvig.se 
så hjälper vi dig!

Hej förmedlare!


