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Abstract 

Agnes Eriksson (2017). Från lång version till lättläst: En komparativ textanalys av Maj 

Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe, samt en längre version av Robinson Crusoe. 

Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4-6, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen 

för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.   

Denna uppsats är en komparativ textanalys av Maj Bylocks lättlästa version av Daniel Defoes 

Robinson Crusoe (1995) och en längre version av Daniel Defoe, översatt av Britt Edlund 

(2010). Syftet med analysen är att i jämförelse med den längre versionen, undersöka hur 

kriterier för en lättläst bok kommer till uttryck i Bylocks lättlästa version. Syftet är även att 

urskilja fördelar och nackdelar med den lättlästa versionen. Analysen görs utifrån olika 

kriterier för lättläst från Reichenberg och Lundberg (2008/2009) och Ahlén (2003), och 

analysens resultat diskuteras främst utifrån Wittings (1979) teorier om handling och språk i en 

lättläst bok.  

Analysens resultat visar att flera kriterier för en lättläst bok kommer till uttryck i Bylocks 

lättlästa version. Vissa kriterier synliggörs dock på ett mer otydligt sätt, bland annat 

handlingen, där flera detaljer försvunnit i Bylocks lättlästa version. Utifrån analysen visas 

flera positiva och negativa aspekter. På den positiva sidan visas bland annat att 

illustrationerna i Bylocks lättlästa version ger stöd till texten och att meningarna är så pass 

korta att läsaren hinner ta till sig eventuella svåra ord. På den negativa sidan visas bland annat 

att definitioner på okända ord inte finns med, samt att karaktärerna i boken ges en vag 

beskrivning vilket kan medföra svårigheter för läsaren att knyta an till karaktärerna.  

 

Nyckelord: Robinson Crusoe, lättläst, Maj Bylock 
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1. Inledning 

Läskunnighet är en självklarhet för att kunna klara sig i det samhälle vi lever i och är därför 

även en viktig del av elevers skolvardag. Därmed får även skönlitteratur en central roll i 

skolan. I grundskolans läroplan från 2011 (Skolverket 2011) finns läsning med på flera 

ställen, bland annat i kursplanen för svenska i grundskolan, lgr11, där syftestexten säger 

följande ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva […] I 

undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen […]” (Skolverket 2011, s. 247). Sammanfattningsvis ska utbildningen 

bland annat syfta till att elever utvecklar förmågan att ”läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften” (Skolverket 2011, s. 247). Läsning av skönlitteratur finns även 

med i det centrala innehållet för årskurs 4-6, samt i kunskapskraven för slutet av årskurs 6. 

Pedagogerna Annika Löthagen och Jessica Staaf (2009) beskriver i boken Skön litteratur: 

vägar till läslust och språkutveckling, att ett mål i undervisningen är att alla elever ska känna 

läslust och läsa på egen hand av intresse. Detta är ett svårt mål att nå för vissa elever, bland 

annat elever som har svårt för läsning, samt elever med bristande läslust. I båda fallen 

kommer lärarens roll att vara viktig, eftersom dessa elever behöver, som Löthagen och Staaf 

(2009) framhåller, motivation, inspiration och stimuli för att utvecklas (s. 7–9). 

Didaktikprofessorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg beskriver i boken Vad är 

lättläst (2008/2009), sex olika typer av böcker som passar till de elever som behöver extra 

stöd vid läsning. Dessa böcker är bland annat: 

 Bilderböcker, som innehåller få ord 

 Förutsägbara böcker med rim och upprepningar 

 Böcker som innehåller mycket vanliga ord, där läsaren lär sig känna igen orden 

 Lättlästa böcker (s. 67–70) 

 

Denna uppsats kommer behandla ett exempel på den senare typen av böcker, det vill säga 

lättlästa böcker. Uppsatsen analyserar Maj Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe 

(1995), vilket är en anpassad version av en vuxenvariant av Robinson Crusoe, som istället är 

anpassad för personer som inte utvecklat en fullständig läsförmåga ännu, exempelvis barn på 

mellanstadiet. Under mina VFU-perioder under utbildningen har jag sett ett stort behov av 

lättlästa böcker bland elever, utan att lättlästa böcker har använts, vilket är problematiskt. 

Detta är därför ett viktigt ämne för mitt framtida läraryrke. Löthagen och Staaf (2009) 
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beskriver en risk med att inte rätt bok används, nämligen att eleverna istället sitter och 

låtsasläser, vilket gör att tillfällena för eleverna att träna läsning går förlorade (s. 8).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur några kriterier för en lättläst bok kommer till 

uttryck i Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe, genom att studera den i förhållande till 

en längre version av Robinson Crusoe, skriven av Daniel Defoe, men översatt av Birgit 

Edlund 1982. Utgåvan jag använder mig av är från 2010. Jag gör jämförelsen för att tydligt 

kunna diskutera hur bokens karaktär förändras. Utifrån detta är även syftet att se vilka fördelar 

och nackdelar som kan finnas med att läsa den lättlästa versionen av Robinson Crusoe. Detta 

leder oss till följande frågeställningar: 

 

 Utifrån en jämförelse med en längre version av Robinson Crusoe, hur kommer 

kriterier för en lättläst bok till uttryck i Maj Bylocks lättlästa version av Robinson 

Crusoe? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar går att finna med att läsa Maj Bylocks lättlästa 

version av Robinson Crusoe?  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsens första kapitel, inledningen, fortsätter nedan med genomgång av bakgrunden. Efter 

det kommer ett kapitel där tidigare forskning om lättlästa klassiker beskrivs. Detta följs av en 

presentation av teoretisk forskning, där bland annat Wittings (1979) teorier om handling och 

språk i en lättläst bok. Där efter presenteras metod och material, vilket följs av analysen där 

den första frågan i frågeställningen besvaras. Efter analysen kommer en diskussion, där den 

andra frågan i frågeställningen besvaras utifrån den teoretiska forskning jag presenterat. 

Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning, samt en didaktisk avslutande diskussion 

där vikten av lärarens roll tas upp. 

 

1.3 Bakgrund om lättläst 

I följande avsnitt presenteras relevant bakgrund till analysen, där först lättläst som begrepp 

presenteras, följt av urval och avgränsningar och där efter bakgrundsforskning. Bakgrunden 
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finns med för att ge läsaren en uppfattning om vad lättläst innebär. Bakgrunden kommer inte 

att användas i analysen eller diskussionen.  

 

1.3.1 Lättläst som begrepp 

Frågan vad som anses med lättläst är inte enkel att svara på, på grund av att det är svårt att 

hitta en tydlig definition av begreppet. Nationalencyklopedin beskriver lättläst genom 

följande generella förklaring: ”som man snabbt och lätt läser och förstår: en ~ och spännande 

roman” (Nationalencyklopedin 2017). 

 

Svenska akademins ordlista ger ingen förklaring av lättläst, bortsett från att det är ett adjektiv. 

Granskar man definitionen av lätt, beskrivs det som ”enkelt, inte svårt”, och läst som ”i en 

bok” eller ”studera” (SAOL 2006, s. 769–770). Lättläst går utifrån dessa två definitioner att 

tolka som en bok som inte är svår att läsa. Dock är detta, precis som nationalencyklopedin 

ovan, en generell förklaring och inte en vetenskaplig begreppsdefinition. 

 

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet som producerar bland annat 

lättläst litteratur. De bedriver även forskning om ny teknik för läsning. Denna myndighet 

beskriver lättlästa texter som bland annat en text som är anpassad efter läsaren och innehåller 

ett enkelt språk, där läsaren inte behöver ha några förkunskaper. ”Vi arbetar medvetet med 

innehåll, språk, bild och form och ser hela tiden till helheten” (http://www.mtm.se/produkter-

och-tjanster/lattlast/om-latta-texter/). Som MTM beskriver är det inte bara språket som är av 

betydelse för en lättläst text, utan även innehåll, bilder, samt strukturen, vilket jag kommer ta 

hänsyn till vid analysen av Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe.  

 

Även om en tydlig definition av lättläst är svårt att hitta, finns mycket forskning kring vad det 

innebär, vilket de nästkommande avsnitten handlar om. 

 

1.3.2 Urval och sökning 

Vid sökning av bakgrundsforskning valde jag att söka på ordet ”lättläst”, på grund av att 

denna studie främst handlar om lättläsligheten i Bylocks Robinson Crusoe. Efter att ha sökt på 

”lättläst” fann jag en hel del användbar litteratur, vilket gjorde att jag endast sökte en gång på 

ett engelskt alternativ för ordet för lättläst: ”easy read*”. Där fick jag inte den mängd litteratur 

jag hade önskat, och valde därför att använda mig av de svenska alternativen. 

http://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/lattlast/om-latta-texter/
http://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/lattlast/om-latta-texter/
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Vid sökning av bakgrundsforskning sökte jag via Svenska barnboksinstitutets katalog, ELSA, 

på teoretisk litteratur, på ”lättläst”. Jag fick fram 25 träffar och gick igenom samtliga. Jag 

valde att använda mig av två av dessa 25: ”Vad är lättläst” av Ingvar Lundberg och Monica 

Reichenberg (2008/2009), samt ”Lättläst” av Lättlästutredningen (2013).  

 

Jag sökte även via Libris, med sökordet ”lättläst” och kriterierna ”svenska” och ”bok”, där jag 

fick 154 resultat. Av dessa fann jag ett stort antal böcker om läsinlärning och lässvårigheter 

som var användbara i denna studie. De presenteras senare i kapitlet. Jag fann även den 

teoretiska forskningen genom att söka på ”lättläst” via Libris. Den presenteras i kapitel 3.   

 

Nästa avsnitt av min uppsats handlar om en god läsförståelse, med anledning att läsförståelse 

och lättlästa böcker är sammankopplat. Det är just vid bristande läsförståelse som lättlästa 

böcker kan bli ett verktyg för att förbättra både läsningen och läsförståelsen.  

 

1.3.3 En god läsförståelse 

Läsförståelse är både avkodning och förståelse för språket. Både avkodning och förståelse för 

språket är genetiskt betingat, men beror även på lärandemiljö, pedagogisk satsning och 

viljestyrka. Det framhåller Mats Myrberg, professor i pedagogik, i lättlästutredningens 

dokument Lättläst (2013). Han uttrycker även att övning är en viktig del i 

läsförståelseträningen. Han betonar att övning ger färdighet (s. 31). Didaktikprofessorn 

Monica Reichenberg (2013) beskriver i samma dokument som ovan, olika faktorer som kan 

hindra en god läsförståelse. Bland annat kan bristande språk hos eleven, så som svagt 

ordförråd eller svårigheter när det gäller meningsuppbyggnad, hindra eleven från att utveckla 

en god läsförståelse. Även svårigheter med lässtrategier, låg läshastighet och bristande 

motivation är faktorer som påverkar läsförståelsen (Reichenberg 2013, s. 33).  

 

1.3.4 Vem behöver lättläst? 

Vilka är det som har de problem som jag i tidigare avsnitt räknat upp? Alla barn lär sig att läsa 

i olika takt. Vissa barn lär sig avkodningen snabbt, medan andra lär sig avkodningen 

långsamt. Sedan finns det barn som har problem med att knäcka koden, och får diagnosen 

dyslexi. Oavsett hur bra man är på att läsa, kan man stöta på texter som är lite tyngre att läsa, 

och därför behöva en lättläst variant (Lundberg & Reichenberg 2008/2009, s. 15). Lundberg 

och Reichenberg (2008/2009) svarar snabbt och enkelt på frågan vilka som behöver lättlästa 

böcker: alla, barn som vuxna. Men några specifika grupper som kan behöva lättlästa böcker är 
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bland annat de som nämnts ovan: barn och vuxna som lär sig läsa och individer med dyslexi, 

detta för att underlätta avkodningen av bokstäver och därmed underlätta läsinlärningen. Fler 

grupper som kan behöva lättlästa böcker är barn och vuxna med funktionshinder, 

utvecklingsstörning eller koncentrationssvårigheter, som ADHD, Aspergers syndrom eller 

hörselnedsättning. Lundberg och Reichenberg (2008/2009) framhåller att även barn och 

vuxna med annan kulturell bakgrund, som elever med svenska som andraspråk, eller barn och 

vuxna som allmänt inte har någon vidare läserfarenhet, kan behöva lättlästa böcker (s. 15). 

 

Reichenberg (2013) menar emellertid att man inte ska välja en text till en elev enbart utifrån 

att denna tillhör en av ovanstående homogena grupper. Alla individer är olika och behöver 

texter utifrån sina egna behov (s. 32-33). Lättläst handlar inte endast om skönlitterära böcker 

utan också om lättlästa läromedel, vilket jag presenterar i nästa avsnitt.  

 

1.3.5 Lättlästa läromedel 

Reichenberg (2008) beskriver i boken Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet, hur 

allt fler elever har svag läsförståelse. Hon beskriver även konsekvenser av detta, bland annat 

bristande självbild och ängslan för att misslyckas (s. 11).  Att som lärare granska ett 

läromedel kan därför vara av stor vikt. Reichenberg tar upp ett antal exempel på vad man ska 

se över i ett läromedel, sådant som bokens framsida, samspelet mellan text och bild, samt hur 

författarens röst känns vid under läsningens gång. Ännu en aspekt, som är betydelsefull i 

denna undersökning, handlar om textens språk, i form av svåra eller lätta ord och meningar. 

Murbruk, alltså ord som binder samman två meningar, bidrar till att läsaren får en större 

förståelse för texten genom att tydligare se logiska samband och där med öka sin läsförståelse 

(s. 25).  

 

När det gäller ord, säger Reichenberg (2008) utifrån sin egen forskning, att framför allt elever 

med invandrarbakgrund har svårt för sammansatta ord. Författaren trycker ändå på att svåra 

ord är något som eleverna behöver ta sig igenom för att öka sin ordförståelse och att texter 

utan svåra ord inte gynnar eleverna. När det gäller svåra ord, behöver eleverna få en klar 

definition av ordet i texten, alternativt att ordet får en uppenbar betydelse av sammanhanget 

(s. 35–37). Meningsuppbyggnaden är även betydelsefull för hur enkel texten anses vara. 

Författaren beskriver att en mening antingen är ett tungt eller ett lätt led. En bisats är ett tungt 

led och kan orsaka svårigheter för eleven att läsa hela meningen. Att verbet i huvudsatsen 

kommer sent i meningen medför också svårigheter för läsaren. Det som är svårt för eleven är 
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att arbetsminnet måste anstränga sig för att komma ihåg det som tidigare skrevs, för att inte 

tappa hela förståelsen av meningen (s. 38–39).  

 

2. Tidigare forskning om lättlästa böcker 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om Robinson Crusoe som lättläst, samt lättlästa 

versioner av andra klassiker.  

 

2.1 Urval och sökning   

För att söka tidigare forskning om den lättlästa versionen om Robinson Crusoe, sökte jag i 

DiVA och Libris, på både ord som ”Robinson Crusoe” och ”Robinson Crusoe lättläst”. Av 

dessa sökningar fann jag endast analyser av Robinson Crusoe med olika 

litteraturvetenskapliga inriktningar, men ingen inriktning på en lättläst version. För att se 

tidigare studentuppsatser om lättlästa versioner av klassiker, sökte jag på ”lättläst” i DiVA, 

och fick fram tre studentuppsatser, som beskrivs i avsnittet nedan.  

 

2.2 Tidigare uppsatser om lättlästa böcker 

Kiri Matsubara (2007) gjorde i det svenska språket en komparativ textanalys i sin D-uppsats, 

fast av två versioner av Jan Guillous Ondskan, varav den ena versionen är lättläst. 

Jämförelsen riktar in sig på de språk och innehåll utifrån fyra kriterier: strykningar, 

perspektiv, ord och meningsuppbyggnader. Denna analys resulterar främst i skillnader mellan 

de två böckerna, där originalberättelsens innehåll sågs som större, det fanns fler långa och 

svåra ord, samt hade längre meningar och fler bisatser än den lättlästa versioner. Det som inte 

hade blivit bearbetat i den lättlästa versionen av Ondskan var att berättelsen nästan endast 

visas ur huvudpersonens synvinkel.  

 

Alexandra Persson (2015) har gjort en liknande studie i sin uppsats Vad kan läsaren vinna 

respektive förlora genom valet av en lättläst version av en roman, A-nivå, 15 hp, i det svenska 

språket. Studien är en komparativ textanalys av två versioner av klassikern Oliver Twist, 

varav ena versionen är lättläst, där författaren visar att läsupplevelsen förändras på vissa 

ställen i den lättlästa versionen, på grund av att författaren har strukit innehåll och karaktärer. 

Bland annat framhåller Persson att empati för huvudpersonen gått förlorad eftersom mycket 

känslor och tankar fallit bort.  
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En tredje uppsats som liknar den undersökning jag ska göra är Elin Österbergs komparativa 

textanalys av en lättläst och en längre version av boken Robin Hood (2015), A-nivå, 15 hp. 

Även denna uppsats skrevs i det svenska språket. Hon undersöker skillnader och likheter 

mellan texterna, samt konsekvenser den lättlästa versionen av Robin Hood för med sig. 

Författaren får fram att både innehåll och språk har förändrats i den lättlästa versionen. Detta 

är logiskt, eftersom den lättlästa versionen ska vara en förenklad version. Det läsaren missar 

vid läsning av den lättlästa versionen menar Österberg är läslusten och spänningen, på grund 

av att visst innehåll har prioriterats bort.  

 

3. Teoretisk forskning kring lättlästa böcker 

Detta avsnitt avser teoriforskningen, där delar kommer användas som grund för mina kriterier, 

och resterande delar i diskussionen. Teoriforskningen svarar i denna uppsats på hur språk och 

handling bör se ut i en lättläst bok, vilket jag har valt på grund av att det är intressent att ställa 

forskningen emot det resultat analysen ger. Kärnhändelser och sidohändelser beskrivs i avsnitt 

3.3, och kommer att användas vid analys av handlingen, avsnitt 5.3.1.  

 

3.1 Kriterier för lättläst 

I följande avsnitt redogör jag för den forskning som jag utgått från vid min analys och i 

samband med diskussionen av analysens resultat.  

 

Vad karaktäriserar en lättläst text? Att läsa handlar inte bara om den språkliga bearbetningen. 

Den innehållsliga bearbetningen är en lika stor del av förståelsen för en text. Reichenberg och 

Lundberg (2008/2009) beskriver det som att flera ord och meningar tillsammans skapar en 

förståelse för sammanhanget, och att förståelse för enskilda ord utan ett sammanhang inte har 

någon betydelse (s. 28–30).  

Samtidigt skiljer Reichenberg (2013) på textens läslighet och läsbarhet. Läslighet handlar om 

textens utseende, och läsbarheten handlar om själva språket (s. 33).  

Att ge tydliga kriterier för en lättläst bok är inte enkelt, eftersom behovet av stöd och hjälp är 

individuellt, beroende på vilka svårigheter man har. En läsare kan behöva enklare språk, och en 

annan läsare tydligare innehåll, vilket pedagogen Birgitta Ahlén (2003) beskriver i boken 

Läslust & Lättläst, i avsnittet ”Vem behöver lättlästa böcker och vad är en lättläst bok?” (s. 

192). I de två nästkommande styckena har jag samlat kriterier från två olika böcker. Den första 
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boken är Reichenberg och Lundberg (2008/2009). Den andra boken innehåller Ahléns (2003) 

kriterier. 

Lundberg och Reichenberg (2008/2009) utgår ifrån att: 

 

Lättlästa texter: 

 är inte särskilt långa 

 har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

 innehåller omväxlande korta och långa meningar 

 innehåller ord som får meningar att hänga ihop 

 undviker långa substantiv 

 undviker främmande ord 

 innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

 undviker passiv form 

 undviker abstrakta begrepp 

 använder praktiska exempel  

 

(Lundberg & Reichenberg 2008/2009, s. 8) 

 

 

Ahlén (2003) beskriver en lättläst bok utifrån: 

 

 Stilstorleken – gärna en stor tydlig stil (LL-förlaget säger 14 punkter) 

och ett bra ”rent” typsnitt. 

 Radavståndet – gärna dubbelt radavstånd. 

 Textmassans uppdelning – tydlig kapitelindelning, illustrationer, luftig 

sidlayout, marginaler, frassättning. 

 Textmassans omfång – korta kapitel, genomtänkt kapitelindelning. 

 Meningarna – inga långa krångliga meningar utan huvudsatser med få 

bisatser. 

 Bildmaterialet – många illustrationer. Man diskuterar om teckningar 

eller foton är bäst. Många tycker att det blir tydligare med foton… 

 Ordvalet – korta och enkla ord; en läsbarhetsgräns anses gå vid 6-7 

bokstäver. 

 Abstrakta ord och nya begrepp – förklaras bäst i sitt textsammanhang. 

 Innehållet – bör vara intresseväckande för åldersgruppen. 
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 Antalet personer – endast ett mindre antal. 

 Handlingen – rak handling och gärna mycket dialog. 

 Fängslande ämne – man vill gärna känna igen sig eller läsa om ett 

faktaområde som intresserar.  

(Ahlén 2003, s. 192–193) 

 

Dessa kriterier har likheter sinsemellan, men skiljer sig också ifrån varandra i vissa 

avseenden. Därför har jag valt att ha båda listorna som utgångspunkt när jag väljer kriterier 

till min analys. Åtta av dessa punkter har valts ut och presenteras i metoddelen, avsnitt 4.1.2. 

Jag utgår främst ifrån Ahléns (2003) kriterier, på grund av att de utgör både innehållsliga och 

språkliga kriterier, vilket både Reichenberg (2013) och Reichenberg och Lundberg 

(2008/2009) beskriver vikten av. Ahlén (2003) anger flera kriterier som är innehållsliga, 

medan Reichenberg och Lundberg (2008/2009) endast anger ett innehållsligt kriterium (se 

ovan).  

 

3.2 Språk och handling i en lättläst bok 

De två nästkommande avsnitten behandlar den teoriforskning som kommer ställas emot 

analysens resultat i diskussionen, avsnitt 6. Teoriforskningen handlar både om språk och 

handling i en lättläst bok, samt vikten av läsarens intresse.  

 

Pedagogen Maja Witting (1979) beskriver i boken LL boken, vad är det för en bok? vad som 

är viktiga aspekter när det gäller språk och handling i en lättläst bok. En boks handling kan 

störas och försvåras av tillbakablickar och inre monologer. Antalet huvudpersoner får inte 

vara för stort och dessa huvudpersoner behöver en tydlig karaktärsbeskrivning, så att inte 

personernas roll i boken blir oklar. Alla personer bör även nämnas vid endast ett namn, för att 

undvika förvirring hos läsaren. Just huvudpersonerna i boken är en viktig aspekt, på grund av 

att läsaren knyter an till huvudpersonerna och kan känna empati. Men även handlingen i sig 

bör vara så pass detaljrik att spänningen inte går förlorad, menar Witting (s. 14–15). 

 

Språkmässigt trycker Witting på vikten av att skriva på ett sätt som gör att svåra ord och 

begrepp förklaras till den grad att läsaren förstår orden i sammanhanget. Detta genom att 

lägga till en förklaring. Vissa svåra ord kan även bytas ut, så att en förklaring inte längre 

behövs. Även upprepningar är av betydelse för läsarens förståelse (s. 16). Witting redogör för 



14 
 

att förklaringen av svåra ord och begrepp oftast gör textmassan större, och därmed boken 

längre, vilket är något som författare till lättlästa böcker bör se upp med. Däremot visar 

Witting på att läsarens intresse för en bok gör språkbearbetningen enklare. Om en elev gillar 

båtar och boken handlar om båtar, kan exempelvis svåra ord i boken minska på grund av att 

orden redan finns i läsarens ordförråd (s. 18). Enkla och korta meningar med rak ordföljd har 

betydelse för en lättläst bok, och kopplingen mellan meningar och innehåll är viktig. 

Innehållet i sig behöver inte vara svårt. Däremot försvåras förståelsen för handlingen vid allt 

för krångliga meningar, där svåra ord finns med utan punkt emellan, menar Witting. Witting 

trycker på att det ändå är viktigt att ha med svåra ord, så länge texten ger läsaren tillfälle att ta 

till sig dem (s. 20).  

 

Universitetslektorn Karin M Wennström (1995) hänvisar genom sin avhandling Å andras 

vägnar: LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment: en 

kommunikationsstudie, till Witting, som framhåller vikten av illustrationer i en lättläst bok. 

Hon antyder att illustrationerna ska vara enkla, tolknings- och föreställningsbara. Witting 

menar att bilderna inte ska vara abstrakta, utan att motivet ska vara tydligt så att man ser vad 

bilden föreställer. Även spännande händelser passar bra att illustrera. Illustrationer finns i 

lättlästa böcker för att komplettera texten och förmedla information. Dock trycker hon på att 

för många bilder inte är positivt vid läsinlärning, eftersom bilder aldrig är lika uppenbara som 

ord (s. 178). Som jag har uppfattat det menar Witting att en bild kan ge olika budskap 

beroende på hur den tolkas, och att det i sin tur kan ställa till problem för läsinlärningen 

eftersom fokus läggs på bilden istället för texten.  

 

3.3 Läsarens intresse 

Ahlén (2003) redogör för att spännande böcker ger läslust. Helst ska något hända redan i 

början av boken. Hon citerar ett par pojkar: ”Det måste ha hänt något senast på rad 10, annars 

får det vara” (s. 193). Ahlén (2005) framhåller emellertid i en annan bok, Läslust & Läslist, 

kapitlet ”Livet, kärleken, döden – och så litet spänning däremellan”, att alla sorters böcker 

som berör ger läslust. Vad som berör kan vara individuellt, allt från böcker om kärlek och död 

till spännande böcker (Ahlén 2005, s. 82). Detta styrker Löthagen & Staaf (2009) som skriver 

om elevnära texter (s. 54–55).  

 

Något som lektorn Cai Svensson (1989) diskuterar i sin bok Index eller intresse? Om 

läsbarhet, adaption och barns läsning, är litteratur som betyder något för läsaren, och hur det 
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skapar en motivation till att läsa mer komplexa böcker. Författaren påstår att intresse och 

motivation är begrepp som ligger nära varandra (s. 37). Det barn, i jämförelse med vuxna, 

föredrar att läsa är böcker med en handling som är konkret och som ligger nära barnet. Böcker 

som speglar vuxenangelägenheter är inte av intresse. Språket ska vara enkelt, med lätta 

begrepp och mycket dialog, menar Svensson (s. 79).  

 

3.4 Kärnhändelser och sidohändelser 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva beskriver i boken Barnbokens byggklossar (2004)  

kärnhändelser och sidohändelser. Kärnhändelser är de händelser som inte kan uteslutas utan 

att bokens handling förändras. De är viktiga för bokens syfte. Sidohändelser är de händelser 

som är av betydelse för textens innehåll, men är inte avgörande för bokens handling. 

Nikolajeva menar att det är sidohändelser som ofta tas bort vid bearbetning från 

vuxenversioner av böcker till barnversioner (s. 55).  

 

4. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras materialet och metoden. Materialet presenteras utifrån tre 

underrubriker: urval och avgränsningar, handling och författarporträtt, medan metoden 

presenteras utifrån kriterier för denna analys.  

 

4.1 Material 

De böcker som analyseras i denna studie är två versioner av Robinson Crusoe av Daniel 

Defoe. Den längre versionen är översatt av Birgit Edlund 1982 och tryckt i en ny utgåva 2010. 

Originalet kommer ifrån 1719 (Svenskt översättarlexikon). Den lättlästa versionen är 

bearbetad av Maj Bylock, år 1995.  

 

4.1.1 Urval och sökning 

Jag valde boken Robinson Crusoe på grund av att det är en känd klassiker som jag visste att 

Bylock gjort en lättläst variant av. Edlund (2010) beskriver Robinson Crusoe som en av 

världens mest älskade böcker (s. 9). Jag upptäckte också att ingen tidigare forskning om 

Robinson Crusoe som lättläst version gjorts, vilket var avgörande i mitt val av bok. Både 

Bylocks lättlästa version och den längre versionen fann jag vid sökning på Örebro 

stadsbiblioteks hemsida.  
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4.1.2 Robinson Crusoe – en kort presentation 

Robinson Crusoe handlar om en ung man som trotsar sin familj och ger sig ut på äventyr till 

havs. Väl ute på havs stöter han på många hinder. Bland annat blir han utsatt för storm på 

havet, han blir fångad av sjörövare och blir en slav, han rymmer till Brasilien där han blir 

plantageägare och näst intill rik. Men han åker ut på havet igen, blir fast i en storm och 

hamnar på en öde ö. På ön spenderar Crusoe 28 år, och är med om olika händelser. Han 

hämtar förnödenheter från skeppsvraket, bygger sig en bostad med en mur runt om och 

utforskar ön. Han lär sig jaga och tillverka förnödenheter för sin överlevnad. Efter ett antal år 

upptäcker Crusoe kannibaler på ön. Han räddar ett av kannibalernas offer, Fredag, som blir 

hans tjänare och kamrat under Crusoes sista år på ön. Som räddning, efter 28 år på ön, 

kommer ett skepp, där kaptenen och hans närmaste råkat ut för myterister. Crusoe och Fredag 

räddar kaptenen och åker med skeppet hem till fastlandet igen.  

 

4.1.3 Daniel Defoe och Maj Bylock 

Enligt förordet i den längre versionen av Robinson Crusoe (2010), skrivet av författaren Birgit 

Edlund, föddes Daniel Defoe år 1660 i London. Han kom från en rik bondefamilj som satte 

honom i utbildning till att bli frikyrkopredikant. Defoe avbröt utbildningen och valde att hålla 

på med affärer av olika slag. Under sitt liv hann han med mycket. Han reste, skaffade familj 

och intresserade sig för politiska och religiösa frågor. På grund av sina åsikter spenderade han 

en viss tid i fängelse. Han dog år 1731 efter att ha lämnat sin familj och varit på flykt på grund 

av skulder. Defoe skrev Robinson Crusoe när han var runt 60 år gammal. Han skrev även en 

mängd andra romaner, och alla böcker han skrev blev ytterst populära. Trots det var inte 

Defoes författarskap uppskattat av alla. Han fick mycket kritik och förakt runt om i samhället, 

antagligen för att han fortsatte skriva om främst politik. Ändå är Defoe en av de mest flitiga 

skribenter som levt (Edlund 2010, s. 9–14). Andra verk som Defoe har skrivit är bland annat 

Moll Flanders (1722) och A Journal of the Plague Year (1722) (Svenskt översättarlexikon).  

 

Maj Bylock föddes år 1931 i Visby, Gotland. Enligt Svenska författare för barn och ungdom 

(1998) utbildade hon sig och arbetade sju år som lärare innan hon år 1969 debuterade med sin 

första skönlitterära bok Äventyret med grodan. Hon har fått många litterära priser och 

stipendier genom sina år som författare, bland annat Astrid Lindgren-priset 1990, samt 

Bonniers jubileumspristävling för bästa barnbok 1987. Bylock har både skrivit böcker med 

minnen från sin egen barndom, gjort klassikerbearbetningar, vuxenböcker och historiska 

tidsskildringar. Exempel på böcker som Bylock har skrivit är Drakskeppet (1997), Tigern Lisa 
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och monstret (1997) och Häxprovet (1989) (Svenska författare för barn och ungdom 1998, s. 

268–275).  

 

4.2 Metod 

I detta avsnitt presenterar jag den metod som jag använt mig av, samt de kriterier som jag 

utgått från i analysen.   

 

Analysen är en komparativ textanalys, det vill säga en jämförande analys, av två versioner av 

Robinson Crusoe. Vid analysen av de två böckerna utgår jag från utvalda kriterier för en 

lättläst bok (se avsnitt 4.2.1). Analysen av textens utseende och textens innehåll (se kriterierna 

nedanför) görs översiktligt utifrån hela boken. Vid analysen av textens språk, utgår jag från s. 

16–20 i Bylocks lättlästa version, samt s. 31–32 i den längre versionen. Jag har valt att göra 

på det sättet på grund av uppsatsens begränsande omfång. Att undersöka språket i två hela 

böcker är inte rimligt. Just de utvalda sidorna valdes enbart på grund av att jag personligen 

tycker de är spännande, då Crusoe blir tillfångatagen av pirater.   

 

4.2.1 Kriterier för analysen 

Utifrån Reichenbergs teori om textens läsbarhet och läslighet, samt kriterierna för lättläst som 

beskrivs i avsnitt 3.1, har jag valt kriterier som denna analys kommer utgå ifrån: 

 

Textens utseende (läsligheten): 

 Illustrationer räknas och analyseras kort.  

 Kapitelstrukturen kommer att undersökas och jämföras. Hur långa är kapitlen och hur 

är de uppbyggda? 

Textens språk (läsbarheten): 

 Meningsbyggnaden ses över. Hur många huvudsatser och bisatser finns i en mening? 

Hur lång är en mening?  

 Ordlängden undersöks, samt ordens svårighetsgrad. 

 Undersökning av svåra ord och dess definition. Förklaras de och på vilket sätt? 

Textens innehåll: 

 Handlingen undersöks. Är den rak och enkel att förstå? Vad har skalats bort i Bylocks 

lättlästa version? 
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 Finns det utrymme för dialoger? 

 Hur ser personskildringen ut? 

 

Dessa kriterier kan vara svåra att definiera, i den bemärkelsen att exempelvis mycket dialoger 

kan betyda olika för olika personer. Jag har ändå valt dessa kriterier för att min analys är 

komparativ. Jag kommer att se hur dessa kriterier kommer till uttryck i Bylocks lättlästa 

version av Robinson Crusoe i jämförelse med den längre versionen. Därför behövs ingen klar 

definition.  

 

5. Analys 

I detta kapitel redovisas analysen, utifrån kriterierna som beskrevs i avsnitt 4.2.1. Först 

analyseras textens utseende, följt av textens språk och slutligen textens innehåll. Slutligen 

presenteras en sammanfattning av analysen.  

  

5.1 Textens utseende  

I detta avsnitt gör jag en jämförelse utifrån kriterierna illustrationer och kapitelstruktur. 

 

5.1.1 Illustrationer 

Illustrationer finns med i de båda versionerna av Robinson Crusoe. I Bylocks version (1995) 

finns det sammanlagt 32 bilder på 68 sidor. Av dessa 32 bilder är 10 helsidesbilder, och 22 av 

dem finns på halva eller delar av sidor. Detta innebär att det finns bilder på ungefär varannan 

sida, och det går inte mer än tre sidor utan ännu en bild. Den längre versionen från 2010 

innehåller 18 bilder, där alla är bilder på halva eller delar av sidor. Denna version är på 316 

sidor. Det innebär att det är hälften så många bilder som i Bylocks lättlästa version. I relation 

till sidantalet, går det ungefär 17 sidor med endast text innan en bild visas och som mest går 

det 25 sidor utan bilder. Därför kan man poängtera att det finns många fler bilder per sida i 

Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe. 

 

Om man jämför de båda versionerna ser man många likheter mellan bilderna. Bilderna är 

enkelt gjorda, svartvita, och de är tydliga av den anledningen att man ser vad de föreställer. 

Ingen av bilderna är exakt likadana. Bilderna i Bylocks lättlästa version stämmer helt överens 

med bokens handling och de händelser som utspelar sig. Ett exempel på det är bilden på s. 17, 
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som visar två sjörövare med vapen, en tillfångatagen ung man (antagligen menad att vara 

Crusoe, därför att det finns likheter med en annan bild som föreställer honom), samt en 

tillfångatagen äldre man. Denna illustration stämmer överens med en händelse där Crusoe är 

på väg till Afrika, men blir tillfångatagen av sjörövare. Texten där händelsen beskrivs finns på 

sidan bredvid bilden, på samma uppslag. I den längre versionen (2010) finns det en bild i 

början av varje kapitel. Dessa bilder är små och inte sammankopplade med specifika 

händelser på samma sätt som i Bylocks lättlästa version. Andra kapitlet börjas exempelvis 

med en bild på ett skepp ute på havet, och sjunde kapitlet börjas med en bild på Crusoe 

knäböjd på stranden. Dessa bilder är mer knutna till bokens tema och miljöer, än någon 

händelse. Sju av bilderna i boken är större bilder som, likt i Bylocks lättlästa version, 

illustrerar en händelse som sker i kapitlet. Ett exempel är en bild på s. 66 som föreställer 

Crusoe på väg till skeppsvraket för att hämta förnödenheter.  

 

5.1.2 Kapitelstruktur 

Bylocks lättlästa version (1995) innehåller 15 kapitel, som alla är mellan 2-6 sidor långa. 

Medellängden på ett kapitel är cirka 4,5 sidor. Den längre versionen (2010) innehåller 14 

kapitel som är 11–35 sidor långa. Medellängden på ett kapitel är cirka 22,5 sidor. I 

jämförelsen ser man tydligt att kapitlen är klart mycket kortare i Bylocks lättlästa version.  

 

Med tanke på det stora bildantalet i Bylocks lättlästa version som analyserades i avsnitt 5.1.1, 

innebär det att trots sidantalet, är inte sidorna helt fyllda med text, utan det förekommer både 

hela sidor med bilder istället för text, samt delar av sidor med bilder. Det gör att textmassan 

blir ännu mindre i varje kapitel i Bylocks lättlästa version.  

 

5.2 Textens språk 

De tre kriterier som avsnittet behandlar, meningarna, långa ord och svåra ord. De analyseras 

utifrån ett kapitel i Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe, samt de sidor i den längre 

versionen som motsvarar detta kapitel. Jag har valt att göra på det sättet på grund av att 

uppsatsens omfång inte tillåter en analys av hela boken.  

 

5.2.1 Meningarna 

Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe (1995), s. 16–20, har meningar på 4–17 ord. 

Längden på meningarna varierar, vilket innebär att både huvudsatser och bisatser finns med i 

texten. Exempel 1: 
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Tidigt en morgon upptäckte vi ett fartyg som följde efter oss. Det var sjörövare 

ombord. Trots att vi hissade alla våra segel hann de upp oss. Sjörövarna äntrade 

vårt skepp. Vi sköt på dem och slogs så gott vi kunde, men de var många fler än vi. 

(Bylock 1995, s. 16) 

 

Textutdraget visar fem meningar med både huvudsatser och bisatser. Vissa meningar 

innehåller endast huvudsatser och vissa meningar är blandade:  

 

Mening 1: HS+BS1 

Mening 2: HS 

Mening 3: HS + BS 

Mening 4: HS 

Mening 5: HS+BS+BS 

 

I den längre versionen (2010) är meningarna betydligt längre än i Bylocks lättlästa version. 

Meningarna innehåller upp till 75 ord vardera, och varvas med meningar som innehåller färre 

ord (5–10 ord). Med anledning av att meningarna innehåller fler ord, innehåller meningarna 

även fler huvudsatser och bisatser. Exempel 2: 

 

Vid pass klockan tre på eftermiddagen hade han hunnit upp oss, och då han av 

misstag drejade bi tvärs vår låring i stället för akter om, som han hade avsett, förde 

vi över åtta av våra kanoner på den sidan och gav honom en bredsida, så att han 

tvingades att falla av, sedan han först hade besvarat vår eld och den nära tvåhundra 

man starka besättningen dessutom hade överöst oss med regn av kulor från sina 

musköter. Emellertid träffades ingen av våra män eftersom de hade tagit skydd. 

(Defoe 2010, s. 32) 

 

Dessa två meningar visar vilka skillnader det är mellan längden på meningarna. Mening 1 

består av 75 ord, och innehåller flera huvudsatser och bisatser, medan mening två består av 11 

ord, och en huvudsats och en bisats. Det finns få meningar på de två analyserade sidorna som 

endast består av en huvudsats.  

 

                                                           
1 Förklaring: HS= huvudsats, BS= bisats 
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5.2.2 Långa ord 

Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe, innehåller ungefär ett långt ord (det vill säga ett 

ord som är längre än sju bokstäver) per mening. I vissa meningar förekommer det två ord som 

är längre än sju bokstäver, och vissa meningar innehåller inga ord som är längre än sju 

bokstäver. Om man ska räkna långa ord per rad, är det aldrig mer än ett långt ord per rad. 

Exempel 3: 

 

Tidigt en morgon upptäckte vi ett fartyg som följde efter oss. Det var sjörövare 

ombord. Trots att vi hissade alla våra segel hann de upp oss. (Bylock 1995, s. 16) 

 

I exemplet ovan ser vi tre meningar från Bylocks lättlästa version, med ett långt ord i varje 

mening. De långa orden är upptäckte, sjörövare och hissade, varav de första två är ord som 

läsaren känner igen. 

 

Den längre versionen (2010), s. 31–32, innehåller mellan ett och sju långa ord per mening. På 

varje rad är det mellan noll och tre ord som är långa. Exempel 4: 

 

Då vårt fartyg styrde kurs mot Kanarieöarna, eller snarare genom farvattnen mellan 

dessa öar och den afrikanska kusten, blev vi i gryningen överrumplade av ett 

turkiskt sjörövarskepp från Salé, som jagade oss för fulla segel. (Defoe 2010, s. 

31–32) 

 

Denna mening innehåller sju långa ord. Skillnaden mot exempel 3 är att de ord som är långa i 

denna mening är ord som inte är självklara i läsarens ordförråd. Både ordet farvatten och 

överrumplade kan vara okända för läsaren.  

 

En skillnad mellan dessa böcker som behöver pekas ut är att meningarna är betydligt längre i 

den längre versionen. Det medför svårigheter när det ska jämföras långa ord per mening i de 

två versionerna, på grund av att en mening i den längre versionen är lika lång som två-tre 

meningar i Bylocks lättlästa version. Ännu en skillnad som är av betydelse är att textstorleken 

är större i Bylocks lättlästa version, vilket innebär att det får plats färre ord per rad. I den 

lättlästa versionen innehåller varje rad mellan sju och tio ord, medan den längre versionen 

innehåller mellan nio och tolv ord per rad. Detta innebär att när det gäller långa ord i de två 

böckerna, skulle jag dra slutsatsen att det är ungefär lika många, dock att de ser olika ut och är 
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olika svåra. Den slutsatsen leder vidare i uppsatsen till nästa avsnitt som kommer behandla en 

annan typ av svåra ord.  

 

5.2.3 Svåra ord 

En del ord som finns på s. 16–20 i Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe kan ses som 

svåra, trots att de inte innehåller fler än sju bokstäver. Exempel på sådana ord är äntra och 

tordes. Min personliga uppfattning är att dessa ord tillhör en äldre svenska och används inte i 

allas vardagsspråk. Därför kan dessa också ses som svåra att förstå. Dessa ord ges ingen 

definition på, utan används enligt svensk synonymordbok som en synonym av gå ombord och 

våga.  

 

Exempel 5: 

 

Jag hittade en skyddad ankarplats intill en flodmynning och tänkte gå iland. Vilda 

djur ylade och röt i snåren. Ett av dem plaskade runt i vattnet och dök flåsande upp. 

strax intill båten (Bylock 1995, s. 18) 

 

Denna mening innehåller både ankarplats och flodmynning, vilket är ord som inte heller 

används vardagligt och som kan vara svåra att förstå sig på. Dessa hör snarare hemma inom 

ett visst ämnesområde. Det ges ingen tydlig definition på begreppen. Inte heller förklaras 

orden i sammanhanget på grund av att meningen är början av ett nytt stycke och följs av en 

beskrivning av djuren som finns runt om. Det man har att gå efter är själva orden: ankarplats 

innehåller ankar som i ankare och flodmynning innehåller ordet flod, som ger läsaren en 

möjlighet att se ordens betydelse. Dessa ord nämns inte vid andra tillfällen i boken.  

 

Ett annat ord som kan ses som ett nytt ord och som finns med i den lättlästa versionen, är 

ordet infödingar. Exempel 6: 

 

Ibland kom infödingar ner till stranden. De var nakna och alldeles svarta. Först 

blev jag rädd och trodde att de skulle anfalla mig. Som vapen hade de spjut […] 

Några av dem svimmade och föll ihop på marken. De hade aldrig sett så 

fruktansvärda vapen förut. (Bylock 1995, s. 19–20) 
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De första två meningarna är ett stycke där begreppet infödingar presenteras. Av 

sammanhanget får man reda på att det är någon form av varelse, antagligen en människa 

eftersom de har spjut som vapen. I de andra två meningarna, som presenteras senare i kapitlet, 

får man reda på att infödingarna inte är vana vid vapen. På ett senare ställe i samma kapitel 

nämns infödingarna som vildar (s. 19). Vad själva ordet infödingar innebär ges ingen vidare 

förklaring på, utan istället ges en bild av vilda människor. I den längre versionen nämns 

infödingarna som negrer (s. 44) och vildingar (s. 222).2 

 

Medan det i Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe (1995), s. 16–20, finns ett fåtal nya 

ord (9 st), finns det närmare 36 nya ord i den längre versionen, s. 31–32. Många av dessa är 

äldre svenska och knutna till bokens ämne. Exempel 7: 

 

Jag tog med mig knappt hundra pund av min nyförvärvade förmögenhet, och den 

resterande summan lämnade jag kvar hos min väns änka, som på det redligaste sätt 

förvarade den åt mig. (Defoe 2010, s. 31) 

 

 

Denna mening innehåller 31 ord, varav fem av orden är ord som kan ses som svåra. 

Nyförvärvade, förmögenhet, resterande, änka och redligaste är ord som inte alla är bekanta 

med. Dessa ord förklaras inte i sitt sammanhang, utan det lämnas till läsaren att antingen ta en 

paus i läsningen och slå upp orden i en ordlista, eller gissa sig fram vilken betydelse orden 

kan ha. I just detta exempel är det fem svåra ord i en och samma mening, vilket kan försvåra 

förståelsen ännu mer, eftersom det blir fler ord som läsaren stannar upp vid.  

 

5.3 Textens innehåll 

Detta avsnitt behandlar kriterierna handling, antal personer och dialoger. 

 

5.3.1 Handling 

När det gäller handlingen utgår jag ifrån Nikolajevas teori om kärnhändelser och 

sidohändelser (se avsnitt 3.3).  

 

                                                           
2 Negrer är en kontroversiellt beteckning som inte anses lämpligt som benämning på människor i dagens 
samhälle. Även vildingar kan ses som kontroversiellt. Boken är översatt från originalet som skrevs 1719, och 
den första utgåvan av översättningen kom 1982. 
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De första tre kapitlen i den längre versionen (s. 15–61) och de första tre kapitlen i Bylocks 

lättlästa version (s. 11–23) handlar om äventyren innan Crusoe hamnar på ön. Handlingen 

beskrivs utifrån de fyra resor som Crusoe gör på havet: det första som efter en storm tar 

honom till London, det andra som ska ta honom till Afrika, men där de istället blir 

tillfångatagna av sjörövare. Det tredje äventyret när Crusoe rymmer ut på havet, träffar 

infödingar på en ö, och blir upplockad och förd till Brasilien där han blir plantageägare i flera 

år. Det fjärde och sista äventyret sker ute på havet igen på väg till Afrika, när stormen bryter 

ut och strandsätter Crusoe på ön.  

 

Dessa kallar jag för kärnhändelser, eftersom de är av central betydelse för bokens handling. 

Delarna finns med i båda versionerna av Robinson Crusoe. Den största skillnaden mellan 

versionerna är att detaljerna, beskrivningarna och Crusoes tankar tar större plats i den längre 

versionen.  

 

Exempel 8: 

 

En dag bad de mig segla till Afrika och ta fångar. Vi ska ha dem som slavar på våra 

plantager. 

- Du skulle få bra betalt och vi tar hand om din plantage medan du är borta, sa de.  

Pengar… Jag tänkte på min gamla dröm att snabbt bli rik. Därför kunde jag inte 

säga nej. (Bylock 1995, s. 22) 

 

Detta stycke i Bylocks lättlästa version handlar om när Crusoe bestämmer sig för att ge sig ut 

på havet igen. I den längre versionen tar detta stycke mer plats, en och en halv sida, vilket är 

50 rader. Crusoe spenderar en kväll med köpmän och andra plantageägare och de får där för 

sig att segla till Afrika och ta med sig fångar som de kan göra till slavar, trots att detta är 

olagligt. Crusoe känner sig manad att åka, på grund av äventyrslust, och tillsammans planerar 

Crusoe och de andra männen resan, testamenterar Crusoes plantage och rustar upp skeppet (s. 

54–55). Allt detta är detaljer runt beslutet att åka iväg, vilket jag kallar för sidohändelser. De 

finns inte med i Bylocks lättlästa version. 

De avsnitt som skildrar den tid som Crusoe tillbringar ensam på ön, upptar i den längre 

versionen kapitel 4-10 (s. 62–217) och i Bylocks lättlästa version kapitel 4–11 (s. 24–61). I 

dessa kapitel finns de huvudsakliga händelserna, kärnhändelserna, med i båda versionerna: 
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Crusoe samlar saker från skeppsvraket, bygger sig ett hem, skriver dagbok, lär känna 

papegojan Polly, blir allvarligt sjuk och bygger en båt. Efter 21 sidor i Bylocks lättlästa 

version och 110 sidor i den längre versionen, upptäcker Crusoe att han inte är ensam på ön 

efter att ha upptäckt fotspår i sanden. Han ser vildingar stiga i land på ön. Precis som i de tre 

första kapitlen, är händelserna med i båda versionerna av Robinson Crusoe, men händelserna 

är mer utförligt skildrade i den längre versionen, vilket det ges exempel på i nästa stycke.  

I det femte kapitlet i den längre versionen, som heter Dagboken (s. 88–115), för Crusoe 

dagbok, från den 30 september 1659 till den 3 juli 1658. Där beskriver han sitt arbete ute på 

ön, och tiden han är sjuk. Dagboken finns inte med på samma sätt i Bylocks lättlästa version. 

Istället nämns den i kapitel fem (s. 28–32), där endast två rader ur dagboken citeras. Delar av 

det som står med i dagboken från den längre versionen finns istället med på andra ställen i 

Bylocks lättlästa version, exempelvis att Crusoe blir sjuk. Det beskrivs i ett eget kapitel (s. 

38–40). I den längre versionens kapitel om dagboken (s. 88–115) och motsvarande sidor i 

Bylocks lättlästa version (s. 28–32, 28–40), får man ut i stort sätt samma information av de 

båda versionerna, på grund av att varken kärnhändelser eller sidohändelser är borttagna. 

Ordningen är istället omkastad och skeendet förenklat. Handlingen kan ses som enklare i 

Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe, i jämförelse till den längre versionen.  

De sista kapitlen består av kapitel 10-15 (s. 218–332) i den längre versionen och kapitel 11–

15 (s. 56–78) i Bylocks lättlästa version. Kapitlen handlar om hur Crusoe räddar Fredag och 

två andra fångar från vildingarna, samt när Crusoe tar sig ifrån ön på ett skepp som kommer 

till ön. Även på detta ställe är detaljer och handling bortplockade i Bylocks lättlästa version. 

Exempel 9: 

 

Kaptenen kände sina karlar och visste vilka av dem som var de verkliga 

myteristerna. Dem band vi, och sedan stängde vi in dem i en grotta. Kaptenen var 

överlycklig för att vi hjälpt honom att få tillbaka skeppet. (Bylock 1995, s. 72–73) 

 

I detta stycke har Crusoe precis räddat kaptenen och hans två underlydande från myteristerna. 

Händelsen utspelar sig på stranden, och har alltså, mellan den andra och tredje meningen i 

citatet, ett avsnitt om hur de tar tillbaka skeppet, försvunnit. Den längre versionen beskriver 

händelsen på s. 284–295. Där berättas hur de tillsammans planerar och sedan tar över skeppet 

från myteristerna. Detta innebär att ett spänningsmoment har gått förlorat i Maj Bylocks 
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lättlästa version, genom att ett avsnitt som innehåller action och spänning tagits bort. Det 

innebär emellertid att handlingen är enklare att ta till sig i Bylocks lättlästa version än den 

längre versionen.  

 

5.3.2 Antal personer 

Huvudpersonen i båda versionerna är Crusoe, som finns med från början till slutet. Ännu en 

person som är av betydelse och finns med i båda versionerna är Fredag, som Crusoe räddar 

från kannibalerna i den sista halvan av böckerna. Förutom dessa två personer, nämns även en 

del andra personer, som inte har stora roller i boken, men är ändå av vikt för bokens handling.  

 

I Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe (1995) nämns i första kapitlet hans vän, vars 

far äger skeppet som Crusoe åker iväg på. Denna vän nämns aldrig mer igen (s. 13). Ännu en 

kapten nämns, på det andra skeppet som Crusoe åker iväg på. Kaptenen nämns endast i två 

meningar, som beskriver kaptenen som en god vän till Crusoe (s. 14). I kapitel två nämns 

sjörövarkaptenen, som gör Crusoe till slav. Han finns med på s. 16–18, och ytterligare en 

gång på s. 21, men nämns aldrig mer igen efter det. I kapitel tre åker Crusoe på ytterligare ett 

skepp, där ännu en kapten nämns men endast i en mening (s. 21). När Crusoe väl hamnat på 

ön, går det sju kapitel innan en ny person presenteras, vilket är Fredag (s. 57). I kapitel 13 

räddar Crusoe och Fredag ytterligare två fångar från vildarna, varav ena fången är Fredags far. 

I kapitel 15 och 16 blir de räddade av ett annat skepp, och där nämns en kapten.  

 

Utöver de nämnda personerna ovan, nämns också följande: besättningen, sjörövare, 

infödingar, vildingar, vänner och sjömän. Dessa nämns inte som personer, utan som grupp, 

och därför räknas de inte med i ovanstående stycke.  

 

Den längre versionen (2010) innehåller samma personer som ovan, men i större utsträckning. 

Ett exempel är Crusoes vän, som övertalar honom att följa med ut på havet. Enda skillnaden 

från Bylocks lättlästa version är att vännen nämns vid namn, Bob, vilket gör personen mer 

konkret och av större betydelse. Denna vän finns med på s. 21–27, och på s. 27 förklaras det 

att Crusoe aldrig mer såg sin vän efter att de skiljts åt efter stormen på havet. På dessa sidor 

finns även vännens far, kaptenen. Både vännen och kaptenen är med i ett större omfång text 

än i Bylocks lättlästa version, och båda håller dialoger med Crusoe, vilket gör dem mer 

konkreta, och inte abstrakta.    
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En person som finns med i den längre versionen, men inte i Bylocks lättlästa version är en 

slav som Crusoe bekantar sig med när han blir tillfångatagen av sjörövare. Hans namn är 

Xury och han är med i hela andra kapitlet som Crusoes följeslagare på havet, tills Robinson 

Crusoe, med Xurys samtycke, säljer honom till en kapten på ett fartyg (s. 33–47). Denna 

person nämns inte heller igen i boken. Detta är ändå en stor skillnad från Maj Bylocks lättlästa 

version på grund av att de scenerna som kapitlet med Xury utspelar, ändå finns med i den 

lättlästa versionen, men då är Crusoe ensam.  

 

Ytterligare en person finns med i den längre versionen men inte i Bylocks lättlästa version. 

Personen heter Moley, som är en släkting till sjörövarkaptenen som tillfångatog Crusoe. Han 

följer med på fisketuren när Crusoe tillsammans med Xury ska rymma (s. 36).  

 

Huvudpersonerna, Crusoe och Fredag, får en mycket utförligare karaktärsbeskrivning i den 

längre versionen än i Bylocks lättlästa version. Exempel från båda böckerna kommer att ges, 

med start med Bylocks version av Robinson Crusoe. Exempel 10: 

 

Jag heter Robinson Crusoe och föddes i England år 1632. Min far var köpman och 

han ville att jag skulle gå i skolan. Själv brydde jag mig inte alls om skolan. Jag 

ville inget hellre än att gå till sjöss. (Bylock 1995, s. 11)  

 

Detta exempel är den beskrivning man får av Crusoe i början av Bylocks version. I den längre 

versionen beskrivs huvudpersonen och hans bakgrund mycket mer ingående och detaljerat, 

och hans relation med föräldrarna tar stor plats. Genom detta avsnitt får man en förståelse för 

Crusoes känslor, hur han känner efter att han svikit sina föräldrar och rest iväg på havet (s. 

15–19).  

 

Fredag beskrivs i Bylocks lättlästa version på följande sätt: Exempel 11: 

 

Fredag var tjugosex år gammal. Det svarta håret var långt och rakt. Huden var 

gyllenbrun. Ögonen glänste och för det mesta log han ett vänligt leende. (Bylock 

1995, s. 58) 
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På s. 224 i den längre versionen beskrivs Fredag mycket mer detaljrikt än exemplet ovan. 

Bland annat beskrivs samma som ovan, men med mer detaljer, som kroppsbyggnad och hur 

ansiktet ser ut.  

 

5.3.3 Dialoger 

I Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe finns det i de elva första kapitlen fyra dialoger 

som består av både direkta och indirekta anföringar. Den första finns på s. 13 och är Crusoes 

kamrat som ber honom följa med ut på havet. Den andra finns på s. 22, där Crusoes vänner 

ber honom lämna plantagen och hämta slavar i Afrika. Den tredje anföringen är på s. 45, där 

papegojan Polly ropar på Crusoe. Dessa är korta och markeras med ett talestreck i boken, men 

ges inget svar, eller en fortsättning av något slag.  

 

Det finns även dialoger som både består av direkta och indirekta anföringar efter kapitel 11. 

Dessa hade kunnat göras till dialoger med endast direkt anföring. Exempel 12: 

 

Fredag frågade om sjömännen skulle tända en eld och äta upp sina fångar så som 

man gjorde i hans stam. 

- Vad de än gör med fångarna, så inte äter de upp dem, svarade jag. (Bylock 1995, 

s. 70–71) 

 

I detta exempel skulle Fredags fråga kunnat vara med mer tydligt i dialogen, som en direkt 

anföring, med ett talstreck framför. Fler exempel på liknande anföringar finns på s. 62 och 68. 

 

På endast ett ställe i hela boken utspelar det sig en dialog framställd med endast direkt 

anföring. Exempel 13: 

 

- Var inte oroliga, lugnade jag dem. Jag är er vän. 

- Är ni en gud eller en människa? frågade en av dem och tårarna rann nerför 

hans kinder.  

- Hade jag varit sänd av Gud hade jag nog haft bättre kläder, svarade jag. 

(Bylock 1995, s. 71–72) 
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Denna dialog består av tre yttranden, och det är den längsta dialog som finns med i denna 

version av Robinson Crusoe. 

 

I den längre versionen ges det mer utrymme för dialoger, och det finns även en del 

monologer. I de kapitel som skildrar när Crusoe befinner sig ensam på ön, talar Crusoe flera 

gånger för sig själv, både högt och tyst, vilket gör det till monologer. Exempel finns på s. 74, 

80, 111. När han räddar Fredag från kannibalerna, uppstår det efter ett tag dialoger mellan 

dem två (det dröjer ett tag eftersom de inte talar samma språk i början). Det är längre dialoger 

än vad som ges utrymme i Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe. Ett exempel finns på 

s. 232-233, där Crusoe och Fredag talar om Fredags hemland och folk. Dialogen består av 15 

yttranden. Men även dialoger som liknar de som finns i Bylocks lättlästa version, med både 

direkt och indirekt anföring, finns med i den längre versionen. Exempel 14: 

 

Jag frågade ifall han visste hur jag skulle bära mig åt för att komma iväg från ön 

och träffa dessa vita män, och han svarade: 

- Ja, ja, jag vet. Du far i två kanoter. (Defoe 2010, s. 234) 

 

Detta stycke hade kunnat, likt dialogerna i Bylocks lättlästa version, göras om till en dialog 

med endast direkt anföring. Fler exempel på sådana dialoger finns på s. 235 och 241.  

 

Både innan Crusoe kommer till ön (rättare sagt kapitel 1–2, s. 15–48), samt när han räddat 

Fredag från kannibalerna (kapitel 10–14, s. 218–331) utspelas samtal regelbundet. I det första 

kapitlet för han samtal med sin vän Bob, samt Bobs far kaptenen. I det andra kapitlet för han 

samtal med Xury, Moley (sjörövarkaptenens släkting) och den spanska kaptenen som tar 

honom till Brasilien. Kapitel 10 och 11 har Crusoe flera samtal med Fredag, kapitel 12 och 13 

innehåller samtal med (och mellan) kaptenen, myteristerna, den gamla mannen som tagit hand 

om Crusoes plantage och kapitel 14 innehåller samtal mellan Crusoe och Fredag. Samtalen är 

dialoger, som främst är direkta anföringar, men även några indirekta anföringar.  

 

Det innebär att det finns många fler dialoger med endast direkt anföring, som dessutom är 

längre än de i Bylocks lättlästa version, i den längre versionen av Robinson Crusoe. 

 

5.4 Sammanfattning 
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Jag har undersökt textens utseende utifrån illustrationerna och kapitelstrukturen i de båda 

versionerna av Robinson Crusoe. Illustrationerna är svartvita i de båda versionerna, men 

Bylocks lättlästa version innehåller fler illustrationer än den längre versionen. När 

kapitelstrukturen skulle undersökas räknades medellängden på ett kapitel ut i de båda 

versionerna. Medellängden på ett kapitel i Bylocks lättlästa version är betydligt kortare än 

medellängden på ett kapitel i den längre versionen. 

 

Textens språk undersöktes utifrån meningarna, långa ord och svåra ord. Undersökningen av 

meningarna (avsnitt 5.2.1) visade att Bylocks lättlästa version om Robinson Crusoe har mest 

huvudsatser, men allt eftersom även bisatser. Varje mening innehåller 4–17 ord. I jämförelse 

med den längre versionen, där meningslängden ligger på 5–75 ord och varje mening 

innehåller flera huvudsatser och bisatser, har texten i Bylocks lättlästa version enklare 

meningsstruktur. När det gäller långa ord (avsnitt 5.2.2) har Bylocks lättlästa version om 

Robinson Crusoe färre långa ord per mening (cirka 1 långt ord per mening) än den längre 

versionen (mellan 1–5 långa ord per mening). Även ord som inte är långa kan vara svåra, 

vilket gör att vi kommer in på avsnitt 5.2.3, okända ord. Där visar både Bylocks lättlästa 

version och den längre versionen att de innehåller ord från ett äldre svenskt språk, som kan 

ses som svåra ord. Även svåra ord som är knutna till bokens ämne finns i båda versionerna av 

Robinson Crusoe, och ingen av orden ger någon förklaring. Det går ändå att påstå att den 

längre versionen av Robinson Crusoe innehåller betydligt fler svåra ord än vad Bylocks 

lättlästa version gör. 

 

Textens innehåll har undersökts utifrån handlingen, antal personer och dialoger. Handlingen 

(avsnitt 5.3.1) i de båda versionerna av Robinson Crusoe stämmer överens i det stora hela, 

men många detaljer och sidohändelser har försvunnit i Bylocks lättlästa version. Det som 

bland annat försvunnit är detaljer kring Crusoes beslut att ge sig av från plantagen ut på havet, 

samt hur Crusoe och Fredag hjälper kaptenen ta tillbaka skeppet. Antal personer (avsnitt 

5.3.2) som finns med i de båda versionerna stämmer till viss del överens. Det är två personer 

som fallit bort i Bylocks lättlästa version. Övriga personer, som finns med i båda versionerna, 

tar större plats i den längre versionen. Avsnitt 5.3.3 visar att dialogerna tar större plats i den 

längre versionen, och det finns endast en dialog som endast innehåller direkta anföringar i 

Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe.  
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6. Diskussion och avslutande reflektioner 

I detta kapitel för jag först en diskussion kring analysens resultat, där analysen ställs i relation 

med litteraturen som presenterades i avsnitt 3.2. Efter det presenteras förslag till den fortsatta 

forskningen, följt av avslutande didaktiska reflektioner.  

 

6.1 Diskussion 

Diskussionen delas in, precis som analysen, i de tre områdena textens utseende, textens språk 

och textens innehåll. I följande avsnitt kommer dessa tre områden att diskuteras utifrån teorier 

och forskning angående lättlästa böcker, för att ge svar på frågan vilka fördelar och nackdelar 

det finns med att läsa Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe.  

 

6.1.1 Första området: textens utseende 

Analysdelen, avsnitt 5.1, visar att Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe innehåller en 

mängd bilder, som föreställer olika händelser i boken. Bilderna är tydliga på så sätt att man 

ser vad de föreställer, och de är svartvita illustrationer. Detta ses som något positivt med tanke 

på att Wennerström (1995) beskriver illustrationer i lättlästa böcker som ett hjälpmedel för att 

förstå texten (s. 178), vilket bilderna i Bylocks lättlästa version uppfyller, enligt avsnitt 5.1.1. 

I jämförelse med den längre versionen, som har ett fåtal tydliga bilder, men desto fler bilder 

som inte är kopplade till någon specifik händelse, uppfyller bilderna i Bylocks lättlästa 

version sitt syfte som hjälpmedel till texten, speciellt med tanke på att det finns bilder på 

varannan/var tredje sida i boken. Det visar också att Bylocks lättlästa version av Robinson 

Crusoe uppfyller ett av Ahléns (2003) kriterier för en lättläst bok, det vill säga många 

illustrationer (s. 192-193). Detta kan ses som en positiv aspekt av att läsa Bylocks lättlästa 

version av Robinson Crusoe, i jämförelse med den längre versionen.  

 

6.1.2 Andra området: textens språk 

Analysdelen visar att meningarna i Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe består av 

flest huvudsatser, men även bisatser. I jämförelse med den längre versionen, där meningarna 

innehåller upp till 75 ord, innehåller inte den lättlästa versionen några långa och krångliga 

meningar. Detta beskriver Witting (1979) som betydande för en lättläst bok, eftersom långa 

och svåra meningar med flera svåra (långa och okända) ord även kan försvåra förståelsen av 

textens innehåll (s. 20). Exempel 7 i analysdelen består av en mening med 31 ord. Denna 
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mening innehåller fem ord som kan ses som svåra, och därmed svåra för läsaren. Meningen är 

så pass lång att läsaren inte hinner ta till sig och lära sig de nya orden, enligt Witting (1979, s. 

20). I jämförelse med exempel 6, från Bylocks lättlästa version som består av sex meningar 

och 47 ord, är ett av orden, ”infödingar”, ett ord som kan ses som nytt och svårt för läsaren. 

Enligt Witting (1979) hinner läsaren i ett sådant stycke ta till sig ordet och eventuellt se över 

betydelsen, utan att tappa fokus på innehållet. Med tanke på att det är en klar nackdel att det 

inte finns definitioner av okända ord i Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe, finns 

ändå fördelen, i jämförelse med den längre versionen, att en mening inte innehåller mer än ett 

långt och krångligt ord. På grund av det hinner, som Witting nämner, läsaren ändå få en 

uppfattning om ordet i sammanhanget (Witting 1979, s. 16–20).  

Ordet ”infödingar” i exempel 4, ges ingen förklaring till, varken genom en definition eller i 

sammanhanget. Witting (1979) trycker på vikten av att lägga till en förklaring av svåra ord. 

Även upprepningar kan vara till hjälp för läsaren (s. 16). Förklaringar av ordet infödingar 

finns inte med i boken, och inte heller upprepningar av ordet. Men som analysens resultat 

visar, ger sammanhanget ordet befinner sig i, ledtrådar till vad ordet kan innebära. Trots 

bristen på definition, förstår läsaren sammanhanget, just på grund av ledtrådarna. Detta 

beskriver Witting som det viktigaste (s. 16).  

 

6.1.3 Tredje området: textens innehåll 

Som analysdelen visar, innehåller Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe endast en 

dialog som endast består av direkta anföringar. Övriga dialoger i versionen är korta och består 

av både direkta och indirekta anföringar. Enligt Ahlén (2003) ska en lättläst bok innehålla 

mycket dialog (s. 192–193), vilket även Svensson (1989) trycker på (s. 79). Vid jämförelse 

med den längre versionen, som innehåller betydligt fler och längre dialoger, kan man tolka 

dialogerna i Bylocks lättlästa version som få. Speciellt med tanke på att det i de elva första 

kapitlen endast finns fyra korta dialoger. 

Witting (1979) påstår att en boks handling kan bli svårare att förstå om det finns med 

monologer (s. 14–15). Detta kan därför vara till Bylocks lättlästa versions fördel eftersom det 

inte finns några monologer där i, medan den längre versionen har en del monologer.  

Witting (1979) nämner även huvudpersonernas betydelse för en bok, på grund av att det är 

huvudpersonerna som kan fånga läsaren på ett personligt plan (s. 14–15). Bylocks lättlästa 

version av Robinson Crusoe innehåller en mindre detaljrik beskrivning av Crusoe och Fredag 
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än vad den längre versionen gör. Även andra personer blir presenterade på ett otydligare sätt i 

Bylocks lättlästa version, i jämförelse med den längre versionen. Ett exempel på det är Bob, 

som inte nämns vid namn i Bylocks lättlästa version. Denne Bob är med i mindre utsträckning 

i Bylocks lättlästa version, vilket Witting (1979) framhåller gör en karaktärs roll osäker i en 

bok. Läsaren kan inte heller knyta an till karaktären, på grund av att karaktären är mer 

abstrakt än i den längre versionen (Witting 1979, s. 14–15).  

Förutom detaljrika karaktärsbeskrivningar säger även Witting (1979) att handlingen ska vara 

detaljrik, till den grad att spänningen bibehålls (s. 14–15). Många sidohändelser och detaljer 

har tagits bort i handlingen i Bylocks lättlästa version, bland annat sista scenen i den längre 

versionen där Crusoe och Fredag tar tillbaka skeppet åt kaptenen, vilket innebär att läsaren går 

miste om ett spänningsmoment. Vissa sidohändelser som tagits bort i Bylocks lättlästa version 

har å andra sidan enligt min åsikt inte tagit bort spänning. Ett exempel på en sådan 

sidohändelse är när Crusoe ska åka ifrån plantagen ut på havet igen. Avsnittet har skalats ner i 

Bylocks lättlästa version.  

Ahlén (2003) citerar två pojkar som menar att spänning innebär att något ska hända redan i 

början av en bok (s. 193). Analysens resultat visar att Crusoe är med på flera resor ute på 

havet i de båda böckerna. Redan i kapitel 2 i de båda versionerna blir Crusoe tagen av 

sjörövare. När Crusoe väl hamnat på ön, går det några kapitel, utan att någon specifik 

händelse sker. Detta omfång är mycket större i den längre versionen, men upptar ändå 21 

sidor i Bylocks lättlästa version. Jag ser en risk att läsaren tappar läslusten, eftersom 

spänningen dör ut under dessa sidor, på grund av för få händelser. 21 sidor i en bok med 73 

sidor är näst intill en tredjedel av boken, där spänning, enligt mig, går förlorad. 

 

6.1.4 Fördelar och nackdelar 

För att förtydliga fördelar och nackdelar med att läsa Bylocks lättlästa version sammanfattar 

jag punktvis, utifrån diskussionen ovan: 

 

En fördel med att läsa Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe är att: 

 Det finns många illustrationer med i versionen, vilket innebär stöd till texten. 

 Meningarna är korta, vilket innebär att läsaren hinner ta till sig orden. 

 Trots nya och svåra ord, förstår läsaren sammanhanget orden finns i.  

 Versionen innehåller inga monologer. 
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En nackdel med att läsa Bylocks lättlästa version av Robinson Crusoe är att: 

 Inga definitioner på svåra ord finns. Läsaren måste alltså själv slå upp orden. 

 Det finns för få och korta dialoger. 

 Karaktärerna ges inte en utförlig utseende- eller känslomässig beskrivning, vilket kan 

medföra svårigheter för läsaren att knyta an till karaktärerna.  

 En spännande händelse i slutet av boken har försvunnit. 

 Kapitlen där Crusoe befinner sig själv på ön är långa och händelselösa.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning om lättlästa böcker, få analyser av lättlästa böcker och desto 

mindre om just Robinson Crusoe som lättläst. Eftersom detta område är aktuellt för läraryrket, 

speciellt min inriktning som är år 4-6, skulle fortsatt forskning om Robinson Crusoe som 

lättläst, men även analyser av andra lättlästa böcker, vara till stor fördel för lärare. Forskning 

och analyser om och av lättlästa böcker innebär att lärare inte behöver analysera böckerna 

själva, vilket minskar arbetsbördan, samtidigt som individanpassade och bra bokval kan göras 

till eleverna.  

 

6.3 Avslutande didaktiska reflektioner 

I inledningen av denna uppsats tryckte jag på att detta uppsatsämne är viktigt för mitt framtida 

läraryrke, på grund av att det finns ett stort behov av lättlästa böcker ute på skolor. En lättläst 

bok ska uppfylla ett visst antal kriterier. Detta för att den ska vara lättillgänglig för dem som 

behöver extra stöd vid läsning. Jag vill påstå att en lättläst bok inte behöver vara givande för 

en elev, bara för att boken klassas som lättläst. Det har denna analys av Bylocks lättlästa 

version av Robinson Crusoe visat, genom att nackdelar med versionen pekats ut. Det visar 

även att lärarens roll är viktig vid val av bok. 

Ett mer konkret exempel på hur lärarens roll kan se ut inleds med Wittings (1979) påstående 

om att ett intresse för boken viktigt, på grund av att det gör boken enklare att läsa. Ett intresse 

för boken kan exempelvis hjälpa till med språkförståelsen under läsningen, exempelvis svåra 

ord (Witting 1979, s.18). Jag ser en viktig roll hos läraren: läraren behöver känna sina elever 

så pass bra att rätt bok till rätt elev väljs. Att som lärare vara medveten om elevens intressen, 

ser jag därför som viktigt att ta med sig i framtiden. Som exempel har jag i analysdelen pekat 



35 
 

ut vissa svårigheter i de båda versionerna av Robinson Crusoe, bland annat hur svåra ord inte 

ger läsaren någon klar definition. Om läraren tagit sig tid att hjälpa eleverna välja ut böcker 

som matchar elevernas intressen, hade det som Witting säger, inte spelat något större roll om 

definitioner på svåra ord ges i boken.  
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