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Abstract 

 

Rebecca Jansson och Linn Johansson (2017). Läsa originalversion eller bearbetad version?: 

En komparativ studie baserad på Robert Louis Stevensons Skattkammarön. Självständigt 

arbete, Svenska, inriktning 4-6, grundnivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

 

Uppsatsen analyserar Robert Louis Stevensons roman Skattkammarön från år 1977 och den 

bearbetade versionen av Maj Bylock 1995. Stevensons roman är en välkänd och populär barn- 

och ungdomsbok. Uppsatsen utgår från ett komparativt arbetssätt där närläsning av de båda 

versionerna är central. Syftet med studien är att jämföra två olika versioner av 

Skattkammarön. Vidare är syftet att se vad som skiljer dem åt inom utvalda delar av 

karaktärer, miljöer och för berättelsen viktiga händelseförlopp och hur dessa skildras. I 

studien kommer även elevers möjligheter till läsupplevelse beröras beroende på vilken version 

som läses, samt de didaktiska konsekvenser som kan uppstå i en klassrumssituation. 

Resultatet som presenteras i studien är att det är stora skillnader på de beskrivningar som vi 

fokuserat på. Det framgår att Stevensons (1977) roman består av detaljrika beskrivningar 

genomgående i hela boken som kan bidra till större läsupplevelse. Dessa detaljerade 

beskrivningar är nästintill bortplockade i den bearbetade versionen av Bylock (1995). Vidare 

framgår det i resultatet att originalversionen kan öka läslusten genom läsupplevelser och den 

bearbetade versionen kan öka läslusten genom att vara en mindre tung bok att läsa. Läsare av 

de båda versionerna kan vinna motivation till att vilja utveckla sin läsning. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: lättläst, originalversion, läsupplevelse, närläsning, detaljbeskrivningar, komparativ 
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1. Inledning 

I dagens samhälle och skola möter vi elever som alla har olika förutsättningar när det kommer 

till läsning. Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2008) vill poängtera att alla personer 

är i behov av en lättläst text. De menar att varje enskild individ kommer stöta på texter som 

upplevs som orimliga och svåra men för vissa grupper är behoven särskilt stora. 

Barnkonventionen säger att läsförståelse är en mänsklig rättighet och det är inte självklart för 

alla elever att ha en god läsförståelse, speciellt inte de elever vars läsförståelse inte är 

utvecklad (Gonzalez, Hugander, Jonsson, Pettersson, Trapp och Widmark 2014, s. 8).  

 

Barnkonventionens grundprincip syftar till att varje barn ska få möjlighet till att utvecklas och 

kunna nå sin maximala utvecklingspotential (Barnkonventionen 1989, s. 4). Enligt Gonzalez 

et. al (2014, s. 8) minskar läsförståelsen i dagens samhälle. En fråga som kan väckas är hur 

ska elever få möjlighet att utvecklas till sin maximala gräns. Anita Varga, Frances Hultgren & 

Olle Widhe (2015) vill förmedla att motivation är en av flera viktiga faktorer som förknippas 

med läsning. Utan motivation kan det bli svårt att få en läsupplevelse och utan läsupplevelse 

kan det bli svårt att få en ökad läslust, vilket är något som lärare bör arbeta med kontinuerligt 

för att öka. 

 

Efter att ha läst om att motivation till läsning bidrar till att få en större läsupplevelse så väckte 

det en nyfikenhet om elevers läsupplevelse och vad som bidrar till den. Vi funderade även 

kring lättlästhet då barnkonventionen slår fast att alla barn ska få nå sin maximala potential till 

utveckling och då inräknat de elever som har lässvårigheter. Vi beslöt oss därför att göra en 

närläsning av samma bok i två versioner för att jämföra dessa och se om läsupplevelsen kan 

skilja sig i de båda versionerna.  

 

I studien kommer boken Skattkammarön skriven av Robert Louis Stevenson stå i fokus. Vi 

har valt att använda oss av utgåvan från 1977 som är översatt av Harry Lundin. Vi valde att 

inte använda oss av originalutgåvan på engelska då vi gör en komparativ studie som vi baserar 

på svensk läroplan. Därmed ansåg vi att den engelska utgåvan skulle kunna förvirra oss i en 

jämförelse med en lättläst version skriven på svenska. Den bearbetade versionen vi valt att 

jämföra med är Maj Bylocks utgåva som kom 1995. Vidare i studien kommer dessa två 

benämnas som originalversion samt bearbetad version.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att göra en komparativ studie som innebär att jämföra två olika verk 

(Bryman 2008, s. 80). Meningen är att undersöka innehållet i de två versionerna, så därför 

kommer vi inte direkt beröra den språkliga detaljnivån. Med innehåll syftar vi på 

karaktärsbeskrivningar, miljöbeskrivningar och händelseförlopp som är centrala för 

berättelsens helhet och hur dessa skildras. 

 

Vidare kommer fokus vara att analysera båda versionerna och hur texternas beskrivningar kan 

bidra till elevers läsupplevelse, beroende på vilken version som har lästs. Slutligen kommer de 

didaktiska konsekvenser som kan uppstå beröras. Syftet mynnar ut i två frågeställningar som 

är följande: 

 

 Vilka skillnader finns i de båda versionerna, med fokus på karaktärsbeskrivningar, 

miljöbeskrivningar och händelseförlopp centrala för berättelsens helhet och hur dessa 

skildras? 

 Hur kan detta påverka elevers läsupplevelse?  

 

I en avslutande diskussion kommer vi att beröra frågan: 

 Vilka didaktiska konsekvenser kan arbete med lättläst version av Skattkammarön 

medföra i klassrumssituationer? 

 

 

3. Metod 

Denna studie är en komparativ studie, vilket innebär att man jämför två olika verk (Bryman, 

2008, s. 80). I detta fall kommer vi att jämföra originalversionen av Skattkammarön skriven 

av Robert Louis Stevenson (1977) och den lättlästa versionen bearbetad av Maj Bylock 

(1995). Vi kommer att göra en komparativ analys där vi kommer att titta närmare på, för i 

historien i stort, relevant innehåll i dessa två versioner av Skattkammarön för att se vad som 

skiljer dem åt. Med relevant innehåll menar vi delar ur böckerna som bidrar till elevers 

läsupplevelse. I studien görs en närläsning av dessa två verk, i detta fall kommer utvalda 

karaktärsbeskrivningar, miljöbeskrivningar och skildring av händelseförlopp som är viktiga 

för berättelsen i stort att detaljerat analyseras. Vi har valt att fokusera på utvalda delar inom 

dessa områden då vi är intresserade av beskrivningar som kan bidra till läsupplevelser för 
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elever. Begreppet läsupplevelse kan förklaras med att läsare kan göra kopplingar mellan den 

text de läser och till tidigare erfarenheter och på så sätt fantisera om hur det är att befinna sig i 

den värld boken beskriver. Läsupplevelsen kommer således diskuteras utifrån de kopplingar 

som elever kan göra mellan de tre fokusområden som vi ovan nämnt som vi analyserar ur 

Skattkammarön och till läsarens tidigare erfarenheter.  

 

3.1 Sökning av tidigare forskning 

För att finna tidigare forskning under detta område har vi sökt på databasen LIBRIS. Det 

sökord vi använde var lättläst med begränsning avhandling, det gav två träffar och vi valde att 

använda oss av en. Vi begränsade sökningen med avhandling för att vi fick för stort 

sökresultat när vi inte hade någon begränsning alls. Vi ansåg att avhandlingar var den mest 

relevanta begränsningen för oss. Vi använde oss även av DiVA portal där vi fick inspiration 

till relevant litteratur till vår studie baserat på andra studentuppsatser och deras referenslistor. 

Till sist har vi gjort egna sökningar där vi frågat kollegor, handledare och bibliotekarie om 

relevant litteratur och forskning till vår studie. Detta var den mest effektiva och givande 

sökningsmetod som vi använde oss av.  

 

3.2 Kort författarpresentation 

Robert Louis Stevenson 

Författaren Robert Louis Stevenson var en skotsk romanförfattare som levde mellan 1850–

1894. Han inledde sin arbetskarriär som advokat 1875. Han började redan som ung att skriva 

artiklar till studenttidningar under tiden han utbildade sig till advokat. Stevenson tyckte 

mycket om att resa och hans resor låg till grund för hans första utgivna böcker. Dessa innehöll 

reseskildringar från de resor han gjort som ung. Han flyttade till USA där han senare gifte sig 

med en kvinna vid namn Fanny Osbourne. Fanny hade sedan tidigare en son. Stevenson skrev 

en bok tillägnad bonussonen, denna döpte han till Skattkammarön. Boken blev en av hans 

mest kända äventyrsromaner. Det var när denna bok publicerats som Robert Louis Stevenson 

beslutade sig för att ägna sitt liv åt författarskap. Några andra mycket kända verk av Robert 

Louis Stevenson är bland annat Dr. Jekyll och Mr. Hyde, Den svarta pilen, Kidnappad och 

många fler (Stevenson 1977, s. 221–222). 
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Maj Bylock 

Maj Bylock föddes år 1931 på Gotland och är en författare som bland annat gjort läromedel, 

skrivit böcker och gjort bearbetningar av redan befintliga verk. Hennes författarkarriär i 

skönlitterära böcker startade efter en vinst i en författartävling. Hennes bidrag var boken 

Äventyret med grodan. Bylock har ett stort intresse för historia och många av hennes böcker 

utspelar sig i tidigare epoker. Några av hennes mest kända böcker är Äventyret med grodan 

och bokserien om Häxprovet. I senare delen av sin författarkarriär så har hon gjort bearbetade 

versioner av världskända verk som exempelvis Djungelboken, Robin Hood, Skattkammarön, 

Onkel Toms stuga och många fler. Bylock har belönats med många fina priser och stipendier. 

Ett av dessa är Astrid Lindgren-priset som hon belönades med år 1990. (Rabén och Sjögren, 

2009) 

 

 

3.3 Resumé av Skattkammarön 

Resumén består av en övergripande sammanfattning av den originalversion (1977) som den 

lättlästa versionen utgår ifrån. Denna bok består av 221 sidor uppdelade i 34 kapitel. Boken 

börjar med att huvudkaraktären Jim Hawkins möter en mystisk sjöman på värdshuset Amiral 

Benbow. Detta värdshus ägs av hans mor och far. Denna mystiska sjöman beskrivs detaljerat 

och presenteras som Kapten Bill. Det visar sig att denne kapten Bill har blivit svårt skadad av 

strider med sina före detta sjörövarkamrater vilket leder till att han avlider i värdshuset. 

Konflikten mellan sjörövarna hade startat på grund av en karta som ledde till en skatt som 

sjörövarna grävt ner på en ö. Kapten Bill som var ansvarig för kartan vägrade lämna den och 

detta ledde till hans död. Kapten Bill lämnade efter sig den kista där han bevarat kartan och på 

det viset får Jim tag på skattkartan. 

 

Jim behöver få ihop ett fartyg och en besättning som kunde hjälpa honom på hans 

äventyrsresa mot Skattkammarön där skatten låg gömd. Han tog hjälp av en god vän till sin 

far, en man vid namn Doktor Livesey, som Jim visste var en pålitlig man och en annan man 

vid namn Trelawney. I den besättning de plockat ihop dyker den sluge Long John Silver upp. 

Denne sluge sjörövare var en av dem som var med och seglade med Kapten Bill och grävde 

ner skatten på ön. Detta var dock okänt för Jim och hans två kamrater som anlitade 

besättningen. Silver framstår till en början som en god man men det framkommer under 

resans gång att han är en ond man som har planer att ta över skeppet och skatten när den är 

uppgrävd och resan hemåt är påbörjad. Long John Silver får med sig nästan hela besättningen 
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på sin sida och när de når ön utbryter en strid mellan de goda och de onda. Trelawney, Doktor 

Livesey och ett antal trogna i besättningen flyr till ett hus uppe i skogen på Skattkammarön. 

Jim ger sig iväg på egen hand och då stöter han på öns enda invånare, en man vid namn Ben 

Gunn. Det visar sig att Ben Gunn har levt på ön sedan tre år tillbaka och var en av de 

sjörövare som grävt ner skatten på ön tillsammans med Long John Silver och Kapten Bill. 

Ben Gunn berättar för Jim att han inte är på Long John Silvers sida. Han är på Jims sida mot 

denne sluge sjörövare. 

 

Long John Silver och hans gäng fortsätter striden mot de hus där de trogna 

besättningsmännen, Doktor Livesey och Trelawney befann sig. Blodiga strider utkämpades 

och flertalet sjörövare miste sina liv. Kvar på skeppet medan dessa sjörövare stred var två 

män som skulle vakta båten Hispaniola. En natt gav sig Jim iväg till en båt som Ben Gunn 

berättat om för honom, som fanns undangömd på ön. Jims mål var att komma ombord på 

Hispaniola och återta skeppet. De två sjörövare som befann sig på båten hade druckit sig fulla 

på rom och var i strid med varandra. Det slutade med att ena dog och den andra blev skadad. 

Jim lyckas att ta sig ombord på skeppet och besegra den skadade sjörövaren, nu var skeppet 

hans igen. Jim lyckades att ta skeppet i land och gömde det på andra sidan ön. Efter det 

återvänder Jim till det hus där de trogna hade gömt sig men upptäcker att alla är borta. I stället 

befann sig Long John Silver och hans män i huset och i handen hade han kartan. Det de inte 

visste då var att kartan var värdelös då Ben Gunn nämligen redan grävt upp skatten och gömt 

den på ett annat ställe. Detta visste Jim redan om då Ben Gunn hade blivit en god vän till 

honom och berättat om flytten av skatten. Även Doktor Livesey och Trelawney hade fått 

vetskap om detta och därför hade de lämnat kartan ifrån sig.  

 

De elaka sjörövarna med Long John Silver i spets började sin vandring mot skatten. När de 

väl kom fram och insåg att det inte fanns någon skatt att hitta så blev ledaren Long John 

Silver anklagad direkt. Sjörövarna blev vansinniga och gjorde uppror mot sin ledare och 

försökte döda honom. Det som de inte visste var att Long John Silver tidigare i smyg hade 

slutit fred med de trogna och gått över på deras sida, detta för att undgå att bli hängd när 

besättningen skulle komma tillbaka till England igen. Därmed kom de trogna till hans 

undsättning. Det uppstod en strid och de trogna vann i ett sista slag.  
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Boken avslutas med att den trogna besättningen finner skatten tillsammans med Ben Gunn 

sedan lastar de skeppet Hispaniola och börjar resan hem. De kvarvarande sjörövarna blir 

lämnade på ön tillsammans med mat och vapen. Under hemresan blir de tvungna att stanna till 

för att fylla på med mat vid en hamn och då ger sig Long John Silver iväg för att rädslan att 

bli hängd i England är för stor. Jim Hawkins, Doktor Livesey och Trelawney återvänder hem 

till England med skatten i tryggt förvar och vart Long John Silver tog vägen, det är det ingen 

som vet.  

 

3.4 Kort beskrivning av den bearbetade versionen av Maj Bylock 1995. 

Maj Bylocks bearbetning (1995) av originalversionen (1977) är 89 sidor lång och består av 16 

kapitel. Vi kan redan här förstå att mycket av det som skrivs i originalversionen är 

bortplockat, mestadels de detaljerade beskrivningar som originalversionen innehåller. De 

viktigaste händelseförloppen är med även i bearbetningen, trots den stora skillnaden mellan 

dem i sidantal. Den största skillnaden böckerna emellan i händelseförloppen är att i den 

bearbetade versionen är de inte i lika hög grad detaljerat som i originalet. Vi kommer att 

presentera några av dessa skillnader i senare del av studien. Vi kommer inte presentera en 

resumé av den bearbetade versionen då de viktigaste händelseförloppen inte skiljer sig från 

originalversionen. Den bearbetade versionen är baserad på originalversionen som vi ovan har 

gjort en resumé av. 

 

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den tidigare forskning som vi har valt att använda i 

studien. Läsning är ett stort debattämne i media i dagens samhälle. Därför finns också mycket 

forskande kring detta ämne. Vi hade dock svårt att finna tidigare forskning kring just lättlästa 

böcker i skolan och hur de används i undervisning. Den forskning vi valt att presentera anser 

vi relevant för denna studie.  

 

 

4.1 Vad är lättläst? 

Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2008) har skrivit en bok som heter Vad är 

lättläst? I boken diskuterar de vad begreppet lättläst innebär. Detta är baserat på beprövad 

erfarenhet och tidigare forskning. De presenterar några kriterier som en lättläst text ofta 
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uppfyller. De poängterar dock att alla lättlästa texter inte uppfyller alla dessa punkter men 

oftast några utav dem. 

 

 är inte särskilt långa 

 har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

 innehåller omväxlande korta och långa meningar 

 innehåller satskonnektorer 

 undviker substantiv 

 undviker främmande ord 

 innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

 undviker passiv form 

 undviker abstrakta begrepp 

 använder praktiska exempel (Lundberg och Reichenberg 2008, s. 8) 

 

Lundberg och Reichenberg (2008) skriver om vilka personer det är som behöver en lättläst 

text.  Enligt dem själva är det alla. Varje enskild individ kommer alltid att stöta på texter som 

är orimliga och tunglästa men för vissa grupper är behoven särskilt stora. De nämner ett flertal 

grupper bland annat barn, ungdomar och vuxna med varierande grad av 

koncentrationssvårigheter, till exempel ADHD.  

 

Fakta är att en växande andel av den svenska befolkningen har ett annat modersmål än 

svenska. Många som kommer till Sverige har levt i ett land där läsförståelse inte ses på 

samma sätt som i Sverige, den anses inte lika viktig (Lundberg och Reichenberg 2008, s. 25). 

Det visar sig i bland annat PISA att barn med invandrarbakgrund är starkt överrepresenterade 

i gruppen som anses som svaga läsare (Lundberg och Reichenberg 2008, s. 25). De nämner 

dock att personer med invandrarbakgrund kan ha lätt för sig att tolka ord rätt när de är skrivna 

men samtidigt kan personer som inte har svenska som modersmål ha svårt för att förstå 

ordförståelse och meningsbyggnad i det svenska språket. Det kan ta upp till flera år för en 

person som inte har svenska som modersmål att kunna uppnå ingående kännedom till det 

svenska språket jämfört med de som har svenska som modersmål (s. 25).   

 

Lundberg och Reichenberg (2008, s. 30) skriver att man som läsare måste göra inferenser, 

som innebär att kunna dra egna slutsatser och koppla dem till egna kunskaper och 

erfarenheter. En text innebär inte bara att tolka mening för mening utan man måste som läsare 
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kunna förstå att meningarna även hör ihop. Författarna skriver att innebörden av en text inte 

är endast enskilda beskrivande meningar, utan det är meningar ihop som bygger upp en 

meningsfull och innehållsrik text. De påpekar att en text som ger ut all information lätt kan bli 

omständlig och omöjlig vilket leder till att författaren av texten måste kunna utgå från att 

läsaren kan göra inferenser. Lena Johannesson (1995, s. 7) skriver att läsare som kan läsa och 

förstå innebörder i texter oftast bär på en förmåga att kunna läsa mellan raderna. Detta är 

detsamma som Lundberg och Reichenberg (2008) nämner, att en läsare kan göra inferenser i 

en text. Johannesson (1995, s. 7) poängterar starkt att det är skickliga läsare som bär på denna 

förmåga och att det innebär att läsaren kan se mönster och tyda tecken. Hon menar att de som 

läser på detta vis är lyhörda för nyanser inom skriftspråkets genrer och symboltraditioner. 

 

Regeringen beslutade den 25 oktober 2012 att tillsätta en särskild utredare för att göra en 

översyn av statens insatser på området lättläst. Denna referens används för att stärka 

förklaringen på hur en lättläst text anses ska vara uppbyggd. Lättlästutredningen (2013, s. 14) 

som den kallas, redovisar olika beskrivningar av vad lättläst anses vara. De skriver att 

Centrum för lättläst (CFLL) anser att en lättläst text kännetecknas av att den tar hänsyn till 

läsarens förutsättningar och förkunskaper. Texten ska även följa en logisk tanke och tidsföljd. 

Språket ska även ha konkreta och vardagliga ord som underlättar för läsaren att ta till sig 

texten. Som nämnts tidigare i studien påpekar även Lundberg och Reichenberg (2008, s. 8) att 

detta är viktiga faktorer som kännetecknar en lättläst text. Dock påpekar Lundberg och 

Reichenberg (2008) att man inte endast kan se på textens språkliga uppbyggnad om den är 

lättläst eller inte. Man måste utgå ifrån läsarnas upplevelser, allt från tolkningsramar, vilka 

föreställningar de har och vilka erfarenheter de bär på. Att förstå textens innebörd innebär 

alltid ett samspel mellan texten och läsaren. 

 

 

4.2 Läsares tolkning av texter  

Birgitta Qvarsell (1995, s. 54) skriver i boken Den olydiga boken. Om lättläst-bokens 

kommunikativa rum om att adapterade texter är omdebatterade. Hon skriver om att studier har 

gjorts om att barn föredrar originalberättelser framför adaptioner. Karin Sjønsberg (1982) 

förklarar att adaption innebär att man anpassar texten till en specifik målgrupp. Sjønsberg 

(1982, s. 147) menar att adaptioner används för flera syften, exempelvis att anpassa språket, 

korta ner innehåll eller ta bort formuleringar, händelser och tankar som kan vara opassande 

för just den målgruppen. 
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Det har visat sig att barn inte lockas av de pedagogiska bearbetningar som har gjorts och de 

får ingen förbättrad förståelse. I den studie som Qvarsell (1995, s. 54) hänvisar till har det 

kommit fram att människor som läst bearbetade texter kan känna sig förödmjukade på grund 

av det överdrivet enkla språket och därmed tappat intresse för läsning. Qvarsell (1995, s. 54) 

hänvisar även till en annan studie som har uppmärksammat att lässvaga barn ofta väljer 

skönlitterära texter än lättlästa versioner av dem. 

 

Qvarsell (1995, s. 55) poängterar att de skönlitterära verk som kulturens förespråkare, 

exempelvis en bibliotekarie eller en lärare, tar fram till de lässvaga inte motsvarar de 

läspreferenser som läsarna själva har. Det uppstår lätt en problematik med att skapa lättläst 

litteratur av hög kvalitet som är anpassad efter läsarens förväntningar. Gunnar Hansson (1975) 

skriver även han om hur en läsare kan tolka en text. Han menar att läsaren stöter på de ord i 

texten som ses som byggstenar och gör egna tolkningar av dem. Han poängterar att barn med 

lässvårigheter har svårt att skapa sig en helhetstolkning av innehållet i texten och därmed blir 

upplevelsen av texten oklar vilket leder till att läsaren inte förstår innebörden.  

 

Cristina Nordman (2016) har skrivit en artikel som heter Ska vi läsa lättlästa texter. I artikeln 

beskriver hon två författares arbetssätt när det kommer till att skriva lättlästa romaner. Hon 

menar att texterna måste skrivas på ett enkelt språk och att man inte ska sålla bort nödvändig 

information. I stället ska man bearbeta texter på ett mer lättläst språk. Nordman (2016) menar 

att författaren bör använda kognitiva händelser som eleverna kan koppla till tidigare 

erfarenheter. I en bearbetad text har varje ord en större betydelse än i en normal text. Detta 

bidrar till att författaren bör överväga varje ord. Genom denna bearbetning av texterna kan 

elevers läsförståelse och självförtroende öka. (Nordman 2016). 

 

 

4.3 Läsbarhetsindex 

Läsbarhetsindex, eller LIX som är en förkortning av namnet, kan användas för att se om en 

text är lätt eller svår att läsa. Genom att använda sig av LIX får man uppfattningen av hur pass 

svår texten är. Genom att titta närmare på medeltalet ord per mening och andelen långa ord, 

ord med fler än 6 bokstäver, får man ett uttryck i procent som ger oss ett LIX-värde. Genom 

att använda oss av läsbarhetsindex kan vi få en snabb överblick på svårighetsgraden på de 

stycken ur båda versionerna som vi har valt ut. Skaparen av läsbarhetsindex är 
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pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson. Han utvecklade LIX på 1960-talet och sedan dess 

är det ett av Sveriges mest använda redskap för att ta reda på hur lätt eller svår en text är att 

läsa (Björnsson 1968, s. 5). 

 

När man använder sig av LIX får man fram ett LIX-värde som man placerar in i en tabell. 

Denna tabell är tydligt uppdelad som gör det enkelt att se hur lätt eller svår en text är. Dock är 

LIX-värdet inte någon garanti på textens nivå utan man ska snarare se det som en indikation 

på vilken nivå texten ligger (Läsbarhetsindex, 2017). 

 

Tabellen ser ut på följande vis, 

 

<30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

(Läsbarhetsindex, 2017) 

 

En av de forskare som ställer sig kritisk till LIX är Maja Witting (1979). Hon menar att man 

inte endast kan utgå från LIX för att se vad det är för läsbarhet i en text. Hon skriver att det är 

viktigare att få en djup förståelse om varför en text är svår- eller lättläst. Lundberg och 

Reichenberg (2008, s. 39) nämner läsbarhetsindex i sin bok och skriver om att LIX har fått 

hård kritik. Delar man har kritiserat är att ord kan vara ovanliga fastän de är korta. Det är inte 

endast långa ord med fler än 6 bokstäver som kan anses som ovanliga och svåra. De nämner 

också att en annan hård kritik som riktas mot LIX är att flera faktorer inte kommer till uttryck 

när man använder LIX, så som långt avstånd mellan subjektet och predikatet. 

 

Christer Platzack (1973) skriver att anledningen till att en text upplevs som svår beror på flera 

olika faktorer som påverkar läsarens upplevelse av texten. Han menar att svårigheter med en 

text kan bero på texters olika språk, meningsbyggnad och tillhörande bilder. Platzack (1973, s. 

17) skriver om användning av läsbarhetsformler för att ta reda på vilken grad av svårighet en 
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text har och även han nämner formeln LIX. Platzack (1973, s. 17) skriver även han om att 

forskare ställer sig kritiska mot LIX, men trots det så står han fast vid att läsbarhet är en 

intressant egenskap hos texter där förmedling av information är huvudsyftet. 

Vi instämmer med kritiken som ställs till läsbarhetsindex men vi väljer att presentera och 

använda LIX som en del i vår studie. Vi använder läsbarhetsindex i vår studie för vi anser att 

den tillför en enkel överblick över skillnader i svårighetsgrad mellan de stycken vi valt ut att 

analysera ur de båda versionerna.  

 

 

4.4 Skönlitterära texter och faktatexter 

Lundberg och Reichenberg (2008, s. 57) skriver om skönlitterära texter och faktatexter och de 

nämner att skillnaden är stor mellan de två olika texttyperna. Det visar sig att barn oftast har 

lättare för att läsa skönlitterära texter än faktatexter. Maja Witting (1985, s. 82) skriver om 

barn som har svårighet med läsförståelsen. Hon menar dock att det inte betyder att alla har 

symbolfunktionssvårighet. Begreppet symbolfunktionssvårighet innebär att läsaren inte kan 

göra en tydning av symboler i form av bokstäver i ordning. Detta betyder att läsaren inte läser 

från vänster till höger kontinuerligt genom hela texten. Det kan även innebära att läsaren 

missar att läsa ändelser och även läser fel på småord, till exempel olika pronomen (Witting, 

1985, s. 78). 

 

Ett exempel på svårt språk i undervisningen kan vara att språk i läroböcker är för komplicerat 

eller att elever saknar tillräckliga förutsättningar att förstå. Den problematik som kan uppstå 

med svårare texter i läroböcker är att de innehåller för många faktaupplysningar (Witting 

1985, s.80). Det som Lundberg och Reichenberg (2008, s. 57) skriver, att elever har lättare för 

att läsa skönlitterära texter än faktatexter stärks ytterligare av det som Witting (1985) nämner, 

att läroböcker kan innehålla mer komplicerat språk än skönlitterära böcker. Witting (1985, s. 

82) skriver även om att det som påverkar elevers möjligheter till att förstå texter är alla de 

faktorer som präglar deras liv. Alla människor är olika och självfallet har alla elever då olika 

förutsättningar för att kunna förstå olika slags texter beroende på svårighetsgrad. 

 

 

4.5 Lättlästa böcker och läsbarhet 

I vårt samhälle krävs det läskunnighet. Läsning behövs både i arbetsliv och i privatliv, till 

skillnad från förr då skriften var vanligast hos den välutbildade eliten i samhället, exempelvis 



12 
 

präster. Läsning ger oss ett berikat liv genom att vi kan följa instruktioner, vidareutbilda oss, 

ta del av nyheter och nya bestämmelser och framförallt ger läsning oss en avkoppling i form 

av att läsa skönlitteratur (Lundberg och Reichenberg, 2008 s. 15) En viktig poäng som 

Lundberg och Reichenberg tar upp i sin bok är, “Ett liv utan läsning är ett liv i utanförskap” 

(2008, s. 10).  Utan läsning kan vi inte påverka demokratiskt i exempelvis föreningsliv eller 

inom politiken. För att undvika ett liv i utanförskap genom att inte kunna läsa så har lättlästa 

böcker varit en hjälp på vägen till en ökad läskunnighet.  

 

Skolöverstyrelsen la fram frågan om lättlästa böcker år 1966–1967 då det redan 1966 fanns en 

efterfrågan på lättlästa böcker. Eftersom det alltid har funnits människor som tar sig an en text 

med olika förutsättningar så ställdes denna fråga (Witting, 1979). Lättlästa böcker började ta 

form efter att Skolöverstyrelsen lagt fram ett förslag och dessa böcker blev då kallade för LL-

böcker. 1987 bildades LL-stiftelsen som fick uppdrag av regeringen att hantera utgivning av 

LL-material. LL-stiftelsen startade ett eget bokförlag 1991 som gavs namnet LL-förlaget. 

Förlaget utgav LL-böcker och startade en postorderbokhandel för försäljning av LL-böcker. 

LL-stiftelsen växte hastigt och 1997 bytte stiftelsen namn till Centrum för lättläst. 2007 fick 

Centrum för lättläst förtroende att ge ut material till skolor men 2015 upphörde stiftelsen och 

numera är det Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som har ansvaret för utgivning av 

lättläst (mtm.se, 2017). 

 

Regeringen gav MTM uppdrag att publicera nyheter, viktig samhällsinformation och litteratur 

i lättläst form på sin hemsida. Målgruppen för hemsidan ansågs vara vuxna, utvecklingsstörda 

och döva människor till en början men det utvecklades till att allt fler människor började ta 

del av informationen på MTM. Som Lundberg och Reichenberg (2008, s.15) poängterar är det 

fler människor i alla olika samhällsgrupper som är i behov av lättlästa böcker än endast 

vuxna, utvecklingsstörda eller döva personer. 

 

För att en bok ska klassas som en LL-bok bör ett antal kriterier följas. Karin M. Wennström 

(1995) skriver om dessa kriterier och detta är några utav de punkter hon tar upp, 

 

 Textens format bör vara minst storlek 14 

 Språket bör formuleras på ett enkelt och tydligt vis 

 En LL-bok får inte innehålla för många huvudkaraktärer 

 Karaktärer får inte tilldelas för många namn, det kan förvirra läsaren. 
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 Omvänd ordföljd, inre monologer och olika typer av förskjutningar gällande tid och 

plats bör undvikas.   

 

 

4.6 Elevers läsintresse 

Eva Bringéus (2017) skriver en artikel som heter ”Läsglädje och motivation väcks i 

textsamtalen”. Där skriver hon om att elever behöver få samtala om den text de har läst för att 

få en fördjupad förståelse av texten. Frågor som berör karaktärer, miljöer och händelser och 

de kopplingar som finns mellan dessa leder till en grundläggande förståelse för handledningen 

i stort. Eleverna kan behöva samtala om de inferenser som kan göras i texten för att få en 

förståelse för det som inte är uttryckt i skriften. Genom att associera till tidigare erfarenheter 

kan elever utveckla en mer ingående litterär förståelse (Bringéus, 2017). Detta kan vi koppla 

till Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (2011) då det står i kursplanen 

för ämnet svenska att elever i årskurs 4–6 ska ges möjlighet till att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk. Därmed kan eleverna känna sig mer säkra på sin språkförmåga så de kan uttrycka 

sig i olika sammanhang och för skilda syften (Skolverket 2011, s. 247) 

 

Anita Varga, Frances Hultgren och Olle Widhe (2015, s. 4) skriver att forskning på senare år 

har börjat betona de metakognitiva aspekternas betydelse för lärandet. Inom läsprocessen ska 

en metakognition förstås som en förmåga att kunna reflektera över sin egen läsprocess. Man 

ska kunna kontrollera och göra aktiva val av olika läsförståelsestrategier och kunna använda 

dem på ett systematiskt sätt för att förstå texten. Vidare skriver författarna om att ha ett 

metakognitivt förhållningssätt till läsprocessen. För eleven innebär detta att kunna reflektera 

över sina egna tankar. Eleven ska alltså kunna fundera över vad texten har för betydelse i 

relation till sitt egna liv och erfarenheter. De skriver om att forskning har påvisat att när elever 

utmanas i sitt tänkande i samtal kring läsning så betyder det att elever får goda förutsättningar 

till att utveckla läsförståelsestrategier (Varga, Hultgren och Widhe 2015, s.4). Det som 

framgår i den forskning som Varga, Hultgren och Widhe (2015) skriver om kan ses 

genomgående inom det svenska ämnet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011). Kursplanen i ämnet svenska inleds på följande sätt,  
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Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2011 

s.247). 

 

En elev som inte finner motivation till läsning kan få det svårt att uppfylla detta krav som står 

i läroplanen. Varga, Hultgren och Widhe (2015, s. 6–7) nämner att elevers motivation till att 

läsa beror på fler faktorer än bara eleven själv. Utöver den fysiska läsmiljön så spelar lärare, 

texterna och aktiviteterna en stor roll för att stimulera elevers läsintresse. Genom att läraren 

visar sitt läsintresse bidrar det till att eleven skapar en nyfikenhet kring läsning och därmed 

kan eleven bli inspirerad till egen vidare läsning. Genom att visa eleven att läsning inte bara är 

kopplad till skoluppgifter utan kan berika på en mängd olika plan kan elevers läsintresse 

utvecklas (Varga, Hultgren och Widhe 2015, s. 6–7). 

 

 

5. Analys 

I denna del av studien kommer det presenteras delar ur de båda versionerna av 

Skattkammarön som kommer att jämföras och diskuteras. Vi kommer först att presentera 

utvalda delar ur de båda böckerna. Fokus kommer att vara på de miljöbeskrivningar som vi 

anser är de viktigaste beskrivningarna ur en upplevelse-synpunkt. Med upplevelse-synpunkt 

menar vi den känsla som en bok kan ge läsaren med hjälp av en närbeskrivning av, i detta fall, 

miljö, karaktärer eller händelser som kan leda till association kring tidigare upplevelser och 

väcka känslor och sinnen. Därefter följer beskrivningar av karaktärer som varit viktiga för 

berättelsen i stort och till sist kommer vi att titta närmare på mindre händelser som varit 

viktiga för helheten i berättelsen och hur dessa skildras i de båda böckerna.   

 

I Maj Bylocks version (1995) börjar boken med att ge en kort historisk beskrivning av livet 

som sjörövare och innebörden av detta begrepp. Detta kan vara en hjälp för de elever som 

läser den lättlästa versionen och möjligtvis inte vet vad en sjörövare är, och en hjälp i den 

fortsatta läsningen som handlar om just sjörövare och skatter. 
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5.1 Miljöbeskrivningar 

 

Originalversionen 1977   

Det var en tidig januarimorgon, en bitande kall morgon. Viken var grå av rimfrost, och 

böljorna slickade stenarna. Solen stod ännu lågt och belyste endast bergstopparna och 

havet långt där ute. Kaptenen hade stigit upp tidigare än vanligt och givit sig iväg bortåt 

stranden med sin huggare dinglande under de breda skörten på den gamla blå rocken, 

mässingstuben under armen och hatten på nacken. (Stevenson 1977, s. 15) 

 

Bearbetad version 1995 

En isande kall morgon i januari steg kaptenen upp tidigare än vanligt. Han gick bortåt 

stranden med kikaren under armen och sabeln dinglande under rocken. (Bylock 1995, s. 

19) 

 

Originalversionen från 1977 målar upp en tydlig bild av ett landskap och ger läsaren en 

läsupplevelse med sina detaljerade beskrivningar. Författaren ger läsaren möjlighet att i 

minsta detalj skapa en fantasibild i huvudet om hur landskapet ser ut och väcka en känsla av 

hur det var just den där iskalla morgonen i januari. Här kan man ställa sig kritisk till det vi 

nämnt tidigare som Lundberg och Reichenberg (2008) skriver om, att författaren inte ska 

beskriva allt i minsta detalj, utan behöver utgå ifrån att läsaren kan läsa mellan raderna, som 

läsaren i detta fall ges möjlighet till i originalversionen. Å ena sidan ger utdraget ovan inte 

läsaren möjligheten att läsa mellan raderna då det är så detaljerat beskrivet i minsta detalj och 

lämnar således inte utrymme för fri tolkning. Å andra sidan om originalversionen inte skulle 

ha denna detaljerade beskrivning utan skulle utgå från det Lundberg och Reichenberg (2008) 

nämner, så kanske inte läsupplevelsen skulle vara lika stor. Detta med tanke på alla de 

beskrivningar som ger den målande bilden av denna kalla januarimorgon, som nästintill kan 

ge en känsla av hur kallt det faktiskt var där och då.  

 

I den bearbetade versionen är stora delar av dessa målande och detaljerade beskrivningarna 

bortplockade och ger utrymme för fri tolkning och läsning mellan raderna. I originalversionen 

där läsaren ges en beskrivning av hur kallt det är i januari kan läsaren koppla det till egna 

erfarenheter om att det är kallt i januari. Läsaren kan koppla det till att den själv har känt den 

kylan. Läsaren av den bearbetade texten ges inte liknande beskrivning av hur kallt det är en 

morgon i januari och därför ges den utrymme för fri tolkning. Dock kan elever som läser den 

lättlästa versionen sakna den förmåga som behövs för att göra denna fritolkning och läsning 
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mellan raderna. Christina Nordman (2016) beskriver att lättläst inte alltid är lättläst. Hon 

skriver att de lättlästa texterna kan kräva mer av elever än originalet vad gäller just läsning 

mellan raderna, något som många av de elever som har lässvårigheter har svårt för. Läsaren 

av den bearbetade versionen kan gå miste om den läsupplevelse som originalboken bidrar 

med. 

 

Nedanstående utdrag handlar om när Jim Hawkins och besättningen kommer till ön. De har 

precis stigit av båtarna när Jim ger sig av på en upptäcktsfärd ensam. Fokus är fortfarande på 

den beskrivande miljön i detta utdrag.   

 

Originalversion 1977 

Jag var så glad över att ha kommit undan Long John att jag började tycka att det var 

riktigt roligt och se mig omkring med stort intresse i den märkliga trakt jag befann mig 

i. Jag hade passerat en sumpmark, full med videbuskar, säv och underliga, främmande 

vattensjuka träd, och jag hade nu kommit ut i kanten av en öppen böljande sandmark, 

som var ungefär en och en halv kilometer lång, bevuxen med några tallar här och där 

och en mängd förvridna träd, inte olika ekar till växten men med blekt lövverk. På 

andra sidan av det öppna området reste sig ett av bergen med två egendomliga, 

skrovliga toppar som glänste i solen. … Ön var obebodd, mina skeppskamrater hade jag 

lämnat bakom mig och inget levande fanns framför mig utom vilda djur och fåglar. Jag 

gick hit och dit bland träden. Här och där växte blommor som var okända för mig, här 

och där såg jag ormar, och en av dem lyfte på huvudet från klipphyllan den låg på och 

väste åt mig med ett ljud som påminde om en snurras. Föga anade jag att det var en 

livsfarlig fiende och att ljudet var det berömda skallrandet. Sedan kom jag fram till en 

lång dunge av de där ek liknande träden - amerikanska ekar hörde jag sedan att de 

kallades - som växte utmed marken som törnbuskar med egendomligt förvridna grenar 

och ett lövverk som var tätt som ett halmtak. Dungen sträckte sig från toppen på en av 

sandkullarna och bredde ut sig och blev högre och högre tills den nådde kanten av ett 

brett vassbevuxet kärr, genom vilket en av bäckarna sökte sin väg mot ankarplatsen. 

Det ångade över sumpmarken i det starka solskenet, och konturerna av Kikaren dallrade 

genom diset. (Stevenson 1977, s. 90–91). 

 

Bearbetad version 1995 

Men jag sprang så fort kunde och var glad över att hade kommit undan honom. Jag 

började till och med tycka att alltihop var spännande igen. Det verkade som om inga 

människor bodde på ön, men runt mig tjattrade fåglar i träden. Underliga djur skymtade 
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här och var på marken. En orm väste med ett vinande ljud från en klipphylla. Jag visste 

inte att det var en giftig skallerorm jag hade träffat på. 

(Bylock 1995, s. 58) 

 

De båda utdragen beskriver Skattkammarön, men originalet beskriver betydligt mer detaljerat. 

Läsaren ges möjlighet att med hjälp av de beskrivande orden måla upp en bild av hur denna 

natur ser ut, kanske även väcks andra sinnen som exempelvis lukten. Vi skulle nästan kunna 

känna hur det luktar där Jim går runt, höra fåglarna kvittra och ormen väsa. Känna spänningen 

i att vandra runt och upptäcka och känna rädslan av att upptäcka ormen. Läsaren bjuds på en 

läsupplevelse som kan väcka många känslor. Originalversionen ger en närbeskrivning av 

Skattkammarön och meningsbyggnaden i de båda utdragen skiljer sig avsevärt då 

originalboken är uppbyggd av väldigt långa meningar med många beskrivande ord. Den 

bearbetade versionen är nedkortad i meningslängd. Många beskrivande ord är bortplockade 

och detta kan leda till att läsaren av den bearbetade versionen kanske inte får samma 

läsupplevelse som läsaren av originalversionen.  

Beskrivningarna av ormen som skallrar skiljer sig åt. I den lättlästa versionen så tydliggörs det 

för läsaren att det är en skallerorm som Jim Hawkins har stött på, det skrivs ut ordagrant. 

Detta kan bero på att läsaren kan ha svårt att göra den kopplingen på egen hand. I 

originalversionen så benämns inte ormen som just en skallerorm, utan som en livsfarlig orm 

som ger ifrån sig väsande ljud. Här blir det upp till läsaren att tillvarata den information som 

texten ger - att det är en orm, en livsfarlig varelse som ger ifrån sig ett väsande ljud likt en 

snurra eller skallra. Läsaren får göra inferenser och använda sig av tidigare kunskap om att det 

är just en skallerorm som passar in på den beskrivningen. 

I nästa utdrag beskrivs Jim Hawkins vandring längs en kaj med skepp från olika delar av 

världen. 

Originalversion 1977 

Herr Trelawney hade tagit in på ett värdshus långt nere i hamnen för att 

övervaka arbetet på skonaren. Dit var vi tvungna att gå till fots och till min stora 

glädje gick vägen längs kajorna och förbi en mängd fartyg av alla storlekar och 

nationaliteter och riggade på olika sätt. På ett sjöng sjömännen medan de 

arbetade, på ett annat hängde män uppe i riggen, högt över mitt huvud, i linor 

som inte föreföll vara tjockare än spindelväv. Fast jag hade bott vid kusten hela 
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mitt liv, tyckte jag mig aldrig ha varit så nära havet som nu. Lukten av tjära och 

salt var något nytt. Jag såg det underbaraste galjonsbilder, som alla hade varit på 

andra sidan havet. Jag såg också många gamla sjömän med ringar i öronen och 

lockiga polisonger och tjärade stångpiskor vanka omkring på sitt svajiga, 

klumpiga sjömanssätt, och jag kunde inte ha blivit mer förtjust om jag hade sett 

lika många kungar eller ärkebiskopar (Stevenson 1977, s. 53–54) 

Bearbetad version 1995 

Nyfiken gick jag längs en kaj där skepp från många länder trängdes. Sjömännen 

sjöng medan de lossade laster från andra sidan havet. Jag försökte gissa vad som 

gömdes i säckar och lådor. Högt ovanför mig klättrade andra sjömän omkring i 

rigg och mast. Det svingade sig vikt i rep som nerifrån kajen verkade tunna som 

spindeltrådar. (Bylock 1995, s. 40)  

 

Båda utdragen innehåller detaljerade beskrivningar men originalet består fortfarande av mer 

detaljerade och målande beskrivningar, jämfört med den bearbetade versionen. Dock kan vi se 

att detta utdrag ur den bearbetade versionen består till högre grad av detaljbeskrivningar än 

vad som är vanligt förekommande i boken. Läsarna av den bearbetade versionen får, baserat 

på detta utdrag, möjlighet till att bilda sig en uppfattning av Jims vandring längst kajen och 

därmed större chans till ökad läsupplevelse. Läsupplevelsenivån på den bearbetade versionen 

höjs en aning nu, jämfört med vad vi nämnt i tidigare utdrag.  

Trots den förhöjda detaljnivån i den bearbetade versionen så är originalversionen betydligt 

mer detaljrik, precis som i de övriga utdragen som vi har presenterat. I detta utdrag får läsaren 

i originalversionen tas med på en vandring längs kajen och läsarens sinnen kan återigen 

väckas till liv. De detaljerade beskrivningarna kan bidra till att läsaren känner att den går 

bredvid Jim längs kajen och känner hur vinden blåser i håret. Samtidigt som läsaren nästan 

kan höra hur sjömännen sjunger på skeppet och börjar eventuellt nynna i sitt egna huvud. De 

målande beskrivningarna på de sjömän som hänger uppe i riggen kan bidra med en känsla av 

oro för läsaren, håller sig sjömännen sig kvar eller kommer de att ramla ner? I båda 

versionerna får läsaren reda på att repen som sjömännen hänger i verkar vara tunna som 

spindeltrådar vilket kan medföra även en läsupplevelse för den som läser den bearbetade 

versionen. Rädsla och oro kan uppstå även för läsaren av denna version, precis som i 

originalversionen och därmed stärks läsupplevelsen.  
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Ett sinnesintryck som läsaren av den bearbetade versionen kan gå miste om i detta utdrag är 

hur det luktar på kajen där Jim går. I originalversionen beskriver man lukten av tjära och salt 

vilket kan hjälpa läsaren att känna lukten av havet som ligger precis intill kajen. Eftersom 

denna beskrivning är bortplockad i den bearbetade versionen kan läsaren ha svårare att bli lika 

påverkad av alla sina sinnen så som läsaren får chans till i originalversionen. Den bearbetade 

versionen kan däremot ge läsaren motivationen till att läsa klart hela boken då den boken inte 

anses som lika betungande som originalversionen.  

 

5.2 Karaktärsbeskrivningar 

En mycket viktig karaktär i boken är Jim Hawkins och han ses som huvudkaraktären i de båda 

versionerna. Han beskrivs inte till utseende eller ålder i någon av böckerna. I den bearbetade 

versionen av Maj Bylock (1995) finns ett antal illustrationer där det visas bland annat en ung 

pojke som då kan tolkas vara Jim Hawkins. Dessa illustrationer kan vara en hjälp till dessa 

läsare att skapa en bild av hur Jim Hawkins ser ut, i stället för att utmanas till att skapa sig en 

egen bild i fantasin. För de läsare som har svårigheter kan det vara en stor utmaning att 

tvingas använda sin fantasi för att bilda sig en uppfattning om exempelvis hur någon ser ut 

endast genom text. Därför kan det vara en stor fördel och hjälp med illustrationer. (LL-

forlaget.se, 2017) 

I originalversionen finns inga illustrationer och anledningen till detta kan vara att dessa läsare 

förväntas ha tillräckliga kunskaper att bilda sig en egen uppfattning genom att läsa mellan 

raderna och fantisera fram en bild av Jim Hawkins. Dock är det inte självklart att läsaren 

bildar sig en egen uppfattning om hur Jim kan se ut och en illustration kan vara till hjälp då. 

En annan anledning till att det inte finns några illustrationer kan vara att läsaren ska få 

möjlighet att fantisera fram en bild, utan illustrationer som kan ses som en störning i detta 

moment men i vissa fall kan illustrationer vara till hjälp. 

En annan viktig karaktär för boken i stort är Long John Silver. Han är en enbent sjörövare 

som vid första anblick framstår som en god man men det visar sig vara felaktigt. Han har 

planer på att ta över skeppet och skatten tillsammans med några av sina män vid slutet av 

resan. 

Originalversion 1977 

Medan jag stod och tvekade, kom en man ut ur ett sidorum, och vid första anblicken var 

jag säker på att det måste vara Long John. Hans vänstra ben var avtaget strax under 
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höften och under vänstra armen hade han en krycka, som han hanterade med enastående 

skicklighet när han hoppade omkring som en fågel. Han var mycket lång och kraftig 

och hade ett ansikte som var stort som en skinka - alldagligt och blekt men intelligent 

och leende. Han tycktes verkligen vara på sitt bästa humör, och han visslade när han 

rörde sig mellan borden och delade ut ett vänligt ord eller en klapp på axeln till de mera 

gynnade gästerna. (Stevenson 1997, s. 55). 

 

Bearbetad version 1995 

De flesta som höll till här var sjömän, men jag kunde genast se vem som var John 

Silver. Silver var lång och grov och ansiktet var runt som månen. Han var enbent! 

Stödd på en krycka hoppade han omkring bland borden. 

(Bylock 1995, s. 41–42). 

 

Som vi nämnt innan så beskriver originalversionen mer detaljrikt och har målande 

beskrivningar av hur Long John Silver ser ut. Läsaren av originalversionen ges en beskrivning 

som kan tolkas som att Long John Silver är en man som man bör ha respekt för. Han 

framställs som en stor och kraftig man med ett stort ansikte men som hade ett trevligt och 

glatt leende. Läsaren av den bearbetade versionen går miste om många av dessa beskrivningar 

av Silver. Där framställs han som en enbent sjöman med stort ansikte och som hoppar 

omkring med sin käpp. Läsaren går miste om många av de målande beskrivningar som kan 

skapa en upplevelse och väcka känslor som att man nästan står där själv vid dörren, när Long 

John Silver kliver fram.  

 

Upplevelsen kan komma att bli annorlunda för läsarna av dessa två böckerna när 

beskrivningarna av John Silver framställs så annorlunda. Hur kan detta påverka läsarna av de 

båda böckerna ur en didaktisk synvinkel? Alltså, hur kan läsarnas läsupplevelse skilja sig åt 

när de läser samma berättelse men framställs så olika? De didaktiska konsekvenser som kan 

uppstå kommer vi att beröra i diskussionen. 

 

Nästkommande utdrag är en karaktärsbeskrivning av den betydelsefulla karaktären i 

berättelsen, Ben Gunn. 

 

Originalversion 1977 

Nu kunde jag se att han var en vit människa liksom jag, och att hans anletsdrag 

till och med var vackra. Hans hud, det man kunde se av den, var solbränd. Till 
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och med hans läppar var mörka, och hans ljusa ögon såg egendomliga ut i ett så 

mörkt ansikte. Av alla tiggare som jag hade sett eller föreställt mig, var han den 

trasigaste. Han var klädd i gammal segelduk och vaxduk, och detta ovanliga 

lappverk hölls ihop av ett system av de mest olikartade och oenhetliga 

fästanordningar, mässingsknappar, kvistar och öglor av tjäriga snörstumpar. Om 

midjan hade han ett gammalt läderbälte med mässingsspänne, det enda solida i 

hela hans utstyrsel (Stevenson 1977, s. 96) 

 

Bearbetade versionen 1995 

Nu såg jag att han var en vit människa som jag, men hans hår var vildvuxet och 

huden brunbränd av solen. Kläderna var gjorda av trasig segelduk (Bylock 1995, 

s. 62) 

 

Dessa utdrag beskriver karaktären Ben Gunn. Han är en betydelsefull karaktär för berättelsen 

i sin helhet då han var en av de sjörövare som tidigare gömt skatten på ön och nu vet var den 

finns gömd någonstans, därmed kan han hjälpa Jim Hawkins att finna skatten. Läsupplevelsen 

kan komma att bli olika i de båda versionerna baserat på dessa utdrag. I originalversionen får 

läsaren en utförlig och detaljrik beskrivning som kan bidra till att läsaren får en känsla av att 

hen nästan kan se Ben Gunn framför sig. Läsaren kan nästintill se för sitt inre öga hur trasig 

och sliten han är och få en medkänsla att man på något vis kan tycka synd om denna karaktär. 

Genom att få reda på att Ben Gunn ser trasig ut och påminner om en tiggare så kan läsaren ta 

hjälp av tidigare erfarenheter och nästintill känna hur han luktade då när Jim mötte honom. En 

person som är sliten och trasig endast iklädd en segelduk och som påminner om en tiggare 

kan ha en annorlunda lukt vilket läsaren här kan få en känsla av. Baserat på de detaljerade 

beskrivningarna av hur Ben Gunn ser ut kan läsaren få ett första intryck av karaktären på 

liknande sätt som när den träffar en ny människa i verkligheten.  

 

Baserat på utdraget i den bearbetade versionen ser vi att läsaren inte får liknande chans till 

läsupplevelse än den som läser originalversionen. Bristen på detaljer gör så att läsaren kan gå 

miste om chansen till att få liknande känsla, till exempel som att se Ben Gunn framför sig 

eller känna det medlidande som man kan göra utifrån de detaljrika beskrivningarna i 

originalversionen. De beskrivningar som kan medföra denna känsla är bortplockade ur detta 

utdrag ur den bearbetade versionen.  
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5.3 Viktiga händelseförlopp 

De händelseförlopp som är viktiga för berättelsen i stort skiljer sig inte åt i de båda 

versionerna särskilt mycket. De största skillnaderna är att originalboken beskriver varje liten 

händelse detaljerat och målande. Här är nedan följer några exempel på hur detaljerade 

händelseförlopp skildras i de båda versionerna.  

Originalversion 1977 

Han rusade upp. Men just som han gjorde det, vacklade han, tog sig med handen om 

strupen och stod och vajade ett ögonblick, och med ett egendomligt ljud föll han sedan 

raklång framstupa på golvet (Stevenson 1977, s. 27). 

Bearbetad version 1995 

Sedan rosslade han till och föll framstupa på golvet (Bylock 1995, s. 26) 

Som vi tidigare nämnt så är originalversionen betydligt mer detaljerad i sina beskrivningar. 

Händelseförloppet i stort innehåller båda två de viktigaste detaljerna, men originalversionen 

innehåller mer målande beskrivningar. Läsaren får chans till en mer stämningsfull läsning i 

originalversionen. Beskrivningarna är så pass detaljerade att det kan väcka sinnesintryck hos 

läsaren. Kanske kan läsaren höra hur mannen faller till marken med en duns. Läsaren av den 

bearbetade versionen kan gå miste om dessa känslor och läsupplevelse då denna version inte 

bidrar med samma målande och detaljerade beskrivningar som originalversionen gör. Vi har 

tidigare ställt oss kritiska till idén om lättlästa böcker verkligen är lättlästa med tanke på hur 

mycket detaljerad information som utelämnas i den bearbetade versionen.  

En annan händelse som är viktig för berättelsen i stort är när Jim Hawkins återtar skeppet 

Hispaniola efter att Long John Silver tagit över det. Denna händelse skildras på 35 sidor 

uppdelade i sex kapitel (Stevenson 1977, s. 137–172). Samma händelseförlopp i den 

bearbetade versionen skildras på sju sidor varav tre sidor illustrerar händelseförloppen. Dessa 

sju sidor är uppdelade i två kapitel (Bylock 1995, s. 72–79). 

Båda versionerna innehåller samma händelser. Dock skildras dessa på olika antal sidor. 

Originalboken beskriver varje liten händelse detaljerat och läsaren får uppleva en äventyrlig 

resa blandad med den spänning som uppstår i varje strid, såsom glädje när det går bra och 

sorg när det går dåligt. Läsaren kan få uppleva en känslofull äventyrsresa. Hen kan få känna 

sig delaktig i händelsen, som att man befinner sig där på resan tillsammans med Jim. 
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Denna känslofyllda upplevelse kan läsaren av den bearbetade versionen gå miste om genom 

utelämnandet av de detaljerade och målande beskrivningarna av händelseförloppen. Läsaren 

ges endast de viktigaste händelseförloppen för berättelsen i stort och går miste om 

beskrivningar som kan göra att läsaren känner alla dessa känslor som vi nämnde ovan. I den 

bearbetade versionen erbjuds istället en mindre betungande bok att läsa som kan ge elever 

med bland annat koncentrationssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter möjligheten att läsa 

klart en hel bok.  

Nedanstående utdrag handlar om när Jim Hawkins och sjörövaren Israel Hands slåss för sina 

liv mot varandra och Jim gick vinnande ur striden. Israel Hands blev skjuten men innan han 

dog lyckades han sätta sin dolk i Jims axel. Jim satt därför fast i masten genom dolken.  

Originalversion 1977 

Blixtsnabbt förde han armen bakåt över axeln. Någonting ven som en pil genom 

luften. Jag kände en stöt och sedan en stickande smärta, och där satt jag med 

axeln fastnaglad vid masten. I ögonblickets våldsamma smärta och överraskning 

– jag kan knappast säga att det var med vett och vilja, och jag var säker på att 

jag inte siktade medvetet – brann båda pistolerna av och föll ur mina händer. Det 

föll inte ensamma. Med ett kvävt skrik släppte slupstyraren taget i vanten och 

störtade ner i vattnet med huvudet före. (Stevenson 1977, s. 166). 

Bearbetad version 1995 

Då flög hans dolk rakt genom luften och naglade fast min axel vid masten. Det 

gjorde fruktansvärt ont. Utan att jag viste hur det gick till brann ett skott av. Jag 

tappade pistolen som föll ner på däck. Skottet hade träffat sjömannen, som 

tumlade över relingen och huvudstupa ner i vattnet. (Bylock 1996, s. 77). 

Berättelsen fortsätter med att Jim ska försöka ta sig loss från masten.  

Originalversion 1977 

Jag hade knappt kommit till visshet förrän jag började känna mig illamående, 

svimfärdig och skräckslagen. Det varma blodet rann ner över ryggen och bröstet 

på mig. Dolken som hade naglat fast mig vid masten tycktes bränna som glödgat 

järn. Men det var ändå inte så mycket dessa verkliga lidanden som plågade mig, 

för de tycktes vara uthärdliga, utan det var min rädsla för att falla ner i det där 

stilla gröna vattnet bredvid rorgängarens döda kropp. Jag höll mig fast med 
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bägge händerna tills naglarna värkte och slöt ögonen för att inte se faran. Så 

småningom återvände min sinnesnärvaro, min puls saktade till mer normala 

värden, och jag blev åter herre över mig själv. Min första tanke var att dra ut 

dolken, men antingen satt den för hårt eller också svek mina nerver mig, för jag 

började skaka så att jag måste avstå från ett vidare försök. Egendomligt nog 

klarade dessa skakningar upp saken. Dolken hade i själva verket varit ytterst 

nära att inte träffa mig och hade bara gått igenom en flik av skinnet, som brast 

när jag skakade. Blodet rann visserligen ymnigare, men jag var fri igen och det 

var bara skjortan och rocken som höll mig fast vid masten. Jag slet mig loss med 

ett kraftigt ryck och klättrade ner på däck med hjälp av styrbordsvanten. 

Ingenting i hela världen skulle ha fått mig, så uppskakad som jag var, att 

använda mig av de över vattnet hängande babordsvanten, från vilka Israel hade 

fallit alldeles nyss. Jag gick ner i kajutan och skötte om mitt sår så gott jag 

kunde. Det gjorde ganska ont och blödde fortfarande ymnigt, men det var 

varken djupt eller farligt och hindrade mig inte så värst mycket när jag använde 

armen. (Stevenson 1977, s. 167–168) 

Bearbetad version 1995 

Själv stod jag ännu fastnaglad vid masten. Utom mig av fasa lyckades jag rycka 

mig loss från dolken. Det gjorde fruktansvärt ont och halvt medvetslös föll jag 

ihop på däcket (Bylock 1995, s. 80). 

I dessa utdrag ser vi stora skillnader mellan originalversionen och den bearbetade versionen 

främst genom att utdragen inte slutar på samma sätt. I den bearbetade versionen faller Jim 

halvt medvetslös efter att han frigjort sig från dolken och har känslan av att det gör 

fruktansvärt ont i axeln. I originalversionen klättrar Jim ner från masten efter att ha frigjort sig 

från dolken. Dessutom är hans känsla att det endast gör ganska ont i axeln. Anledningen till 

dessa stora skillnader kan vara att när man får en kniv i axeln bör det göra fruktansvärt ont 

enligt normen. Därför kan det bli en kognitiv konflikt för de elever som läser den bearbetade 

versionen om Jim inte har fruktansvärt ont i axeln. Bylock (1995) kan därmed medvetet ha 

tolkat berättelsen annorlunda för att underlätta för läsarens läsupplevelser.  

Utdraget från originalversionen jämfört med i den bearbetade versionen är betydligt längre 

och mer innehållsrik. Vi ser att det finns svårare begrepp i originalversionen som tas bort i 

den bearbetade versionen, exempelvis ”… klättrade ner på däck med hjälp av 
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styrbordsvanten” (Stevenson 1977, s.168). Begreppet styrbordsvante kan ses som ett 

svårtolkat ord och kan därför möjligen medvetet valts bort i den bearbetade versionen. Det 

mer komplicerade språket i originalversionen kan även vara en anledning till att Jim i den 

bearbetade versionen föll halvt medvetslös ner istället för att han klättrade som i 

originalversionen, för att läsaren av den bearbetade versionen ska förstå sammanhanget bättre. 

Det kan möjligtvis vara lättare för läsaren av den bearbetade versionen att se framför sig att en 

person som har fått en kniv i axeln har fruktansvärt ont och faller medvetslös, än att han 

klättrar ner efter att ha fått en kniv i axeln.  

Eftersom utdraget i den bearbetade versionen är väldigt kort och utesluter många detaljer och 

känslor kan det bidra till att läsaren inte får samma läsupplevelse som läsaren av 

originalversionen kan få. Dock lämnar den bearbetade versionen större utrymme för friare 

tolkning vilket kan bidra till att läsaren fantiserar mer. I originalversionen kan den höga 

detaljnivån i texten bidra till att läsarens sinnen väcks till liv. Läsaren kan känna den starka 

smärtan ila genom kroppen när dolken träffar axeln. I den bearbetade versionen får läsaren 

endast veta att det gör fruktansvärt ont att få en dolk i axeln. Detaljer och känslor utesluts och 

därmed kan läsaren möjligen gå miste om samma känsla och läsupplevelse som den som läser 

originalversionen får men samtidigt få en större tolkning av innehållet. 

 

6. Analys av de båda versionerna i LIX 

När vi första gången kom i kontakt med LIX, som står för Läsbarhetsindex, tyckte vi att det 

var ett intressant tillvägagångssätt för att ta reda på svårighetsgraden på en text. Vi 

fascinerades av metoden och beslutade oss för att undersöka LIX-värdet på de båda 

versionerna av Skattkammarön som vi presenterat i denna studie. Vi valde att använda oss av 

några av de utdrag vi presenterat i analysen av de båda verken för att sedan sammanställa ett 

ungefärligt resultat av LIX-värdet av originalversionen respektive den bearbetade versionen.  

Vi utgår ifrån Läsbarhetsindexs hemsida, LIX.se, där vi kommer att analysera dessa utdrag ur 

de båda böckerna och får då fram ett ungefärligt genomsnittsvärde på vilken svårighetsnivå 

dessa båda versioner har. 
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Den tabell som vi kommer att analysera våra LIX-värden i är den som följer nedan. 

 

<30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

(Läsbarhetsindex, 2017) 

 

6.1 Analys 1 

Beräkningen nedan är från originalversionen (1977) och är personbeskrivningen av Long John 

Silver som vi tidigare har analyserat under rubriken 5.2 Karaktärsbeskrivningar på sidan 19.  

Beräkning: 

Antal meningar (M): 4 

Antal ord (O): 112 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 21 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= O / M): 28 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 18,75 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 47 

 

 

Följande uträkning är samma personbeskrivning av Long John Silver men från den bearbetade 

versionen under rubriken 5.2 Karaktärsbeskrivningar på sidan 20.  
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Beräkning: 

Antal meningar (M): 4 

Antal ord (O): 41 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 3 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= O / M): 10,25 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 7,32 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 18 

 

 

Mätningen av dessa två utdrag ur de båda versionerna resulterar i ett LIX-värde motsvarande 

47 i originalversionen och ett LIX-värde motsvarande 18 i den bearbetade versionen. 

Analysen av dessa värden motsvarar medelsvår nivå på originalversionen och mycket lättläst 

nivå av den bearbetade versionen. 

 

6.2 Analys 2 

Nästa uträkning som görs är ett utdrag från originalversionen som vi tidigare nämnt i analysen 

under rubriken 5.1 Miljöbeskrivningar på sidan 16, det är miljöbeskrivning av 

Skattkammarön. 

  

 
Beräkning: 

Antal meningar (M): 10 

Antal ord (O): 292 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 52 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= O / M): 29,2 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 17,81 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 47 
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Följande uträkning är gjord på samma miljöbeskrivning som ovan fast i den bearbetade 

versionen. Utdraget finns under rubriken 5.1 Miljöbeskrivningar på sidan 16.  

 

Beräkning: 

Antal meningar (M): 6 

Antal ord (O): 73 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 12 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= O / M): 12,17 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 16,44 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 29 

 

Mätningen av dessa två utdrag ovan ur de båda versionerna resulterar i ett LIX-värde 

motsvarande 47 i originalversionen och den bearbetade versionen gav ett LIX-värde 

motsvarande 29. Originalversionen fick återigen värdet 47, precis som i första mätningen. 

Analysen på dessa värden motsvarar fortfarande medelsvår nivå på originalversionen. Den 

bearbetade versionen gav ett något högre LIX-värde på detta utdrag, men motsvarar 

fortfarande nivån mycket lättläst text. 

 

6.3 Analys 3 

Eftersom vi inte fick samma LIX-värde av den bearbetade versionen i de tidigare mätningar 

så valde vi att göra ytterligare en till mätning.  

Vi valde det utdrag som finns under rubrik 5.1 Miljöbeskrivningar på sidan 15 vilket är en 

beskrivning av den kalla januarimorgonen. 
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Beräkning: 

Antal meningar (M): 4 

Antal ord (O): 64 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 16 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= O / M): 16 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 25 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 41 

 

 

Följande mätning är samma miljöbeskrivning som ovan men i den bearbetade versionen. 

Utdraget finns under rubriken 5.1 Miljöbeskrivningar på sidan 15. 

 

Beräkning: 

Antal meningar (M): 2 

Antal ord (O): 25 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 7 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= O / M): 12,5 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 28 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 41 

 

När vi gjorde ovanstående analys så upptäckte vi stor skillnad från tidigare resultat från denna 

bok. Vi insåg att en anledning till detta avvikande resultat kunde vara att det första utdraget 

endast bestod av två meningar vilket gör det svåranalyserat och otillräckligt. Vi beslöt oss för 

att förlänga utdraget och fick då nedanstående resultat av LIX-analysen. 
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Beräkning: 

Antal meningar (M): 8 

Antal ord (O): 79 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 15 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= O / M): 9,88 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 18,99 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 29 

 

 

När ett förlängt utdrag av stycket mättes och analyserades så blev resultatet lägre. I det första 

stycket låg LIX-värdet på 41, samma nivå som originalversionen. Texten anses då vara en 

medelsvår text enligt LIX-tabellen. I det förlängda utdraget sjönk värdet ner till 29 och visar 

återigen att den bearbetade versionen är en betydligt mer lättläst text än vad originalversionen 

är. Precis som de andra analyserna av den bearbetade versionen visar så är den bearbetade 

versionen enligt LIX-tabellen en mycket lätt text. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att originalboken enligt läsbarhetsindex kan ses som 

en medelsvår text baserat på de tre utdrag som vi har analyserat. Den bearbetade versionen är 

på en nivå av mycket lättläst text och även denna slutsats baseras på ovanstående analys av 

LIX-värdet. Dock kan man inte endast förlita sig på LIX för att se om en text är lättläst eller 

inte. Enligt LIX-tabellen ses långa ord som svåra ord och korta ord som lätta vilket det väckts 

kritik mot. Även långa meningar ses som svårlästa men det kan vara svårare att läsa många 

korta meningar. Det kan upplevas som hackigt i läsningen och bryta sönder tankegången samt 

bidra till att förstöra språkrytmen (Björnsson 1968, s. 114).   

 

En annan kritik mot LIX som både Björnsson (1968, s. 115) och Platzack (1973, s. 17) 

nämner är att språket i sig inte analyseras. Fokus ligger endast på ord- och meningslängd men 

språket kan ha försvårats genom ett gammaldags språk eller djupa tankar formulerat i enkla 

ord vilket leder till att en text kan vara svårare än vad LIX-värdet säger.  
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I de båda versionerna ser vi att det finns både långa och korta ord som kan anses som svåra 

för en mellanstadieelev vilket gör att vi inte kan förlita oss hundra procent på 

svårighetsgraden vi fick fram av läsbarhetsindex. Det gäller även meningarnas längd i de både 

versionerna, vi ser att meningslängder varierar från långa till korta i de båda versionerna, 

vilket är något som motsäger resultatet vi fick fram genom analyser i LIX. Vad gäller den 

kritik som både Björnsson (1968, s. 115) och Platzack (1973, s. 17) nämner att språket i sig 

inte analyseras i LIX kan vi se i de båda versionerna. Språket innehåller bland annat svenska 

ord som användes förr i tiden vilket kan bidra till att mellanstadieelever anser att språket är 

svårt att förstå och boken blir således mer svårläst än vad läsbarhetsindex visar.  

 

 

7. Diskussion 

I denna del av studien kommer vi att diskutera de resultat vi fått i analysen och diskutera dem 

i förhållande till de didaktiska konsekvenser som de kan ha i en klassrumssituation. Utifrån 

analysen kan vi dra slutsatsen att de båda versionerna innehåller samma viktiga 

händelseförlopp men att de är beskrivna olika detaljerat och målande. Vi har tidigare nämnt i 

analysen att läsaren av originalversionen kan tas med på en känslofull äventyrsresa medan 

läsaren av den bearbetade versionen kan gå miste om denna upplevelse. Detta på grund av 

utelämnandet av de målande beskrivningar som finns i originalversionen. Originalversionen 

kan bidra till att läsaren utvecklar sin fantasiförmåga. Under tiden när boken läses kan läsaren 

uppleva många känslor och nästan känna att den lever i bokens värld tack vare den höga 

detaljnivån i berättelsen. Det beskrivs i detalj hur naturen ser ut och luktar, hur karaktärer 

framställs och hur händelser upplevs. I den bearbetade versionen där denna detaljnivå inte till 

lika hög grad uppfylls kan inte läsaren få lika stor chans till att bli berörd som läsaren av 

originalversionen kan bli. Beroende på vilken version som har lästs så kan läsupplevelsen 

skilja sig. Elever som läser originalversionen har större möjlighet och chans till en händelserik 

och målande läsupplevelse. Texten kan väcka många känslor så som rädsla och spänning när 

de läser om de olika striderna eller äventyren som läsaren tas med på, samt känslor som sorg 

eller förtvivlan när karaktärer avlider. Berättelsen kan även väcka andra sinnen så som lukt. 

Läsaren kanske kan känna hur det luktar tobak och tjära i värdshuset där Jim för första gången 

träffar Long John Silver.  

 

De elever som läser den bearbetade versionen kommer med största sannolikhet gå miste om 

denna sortens läsupplevelse på grund av att den bearbetade versionen utelämnar de flesta av 
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de detaljerade och målande beskrivningarna. Den bearbetade versionen innehåller i stort sätt 

endast det som är viktigt för i berättelsen och utesluter de som ger stämning i läsningen. Detta 

möjligen för att underlätta textmassan för läsaren. De styrkor som den bearbetade versionen 

erbjuder läsaren är en förkortad och förenklad beskrivning av viktiga händelseförlopp för 

historien. Läsaren underlättas att läsa betungande och för i historien i stort icke betydelsefulla 

händelseförlopp och beskrivningar. Det leder till att läsaren kan känna en motivation till att 

slutföra läsningen av boken vilket läsaren kanske inte kunde känna om den läste 

originalversionen.  

 

Som vi tidigare nämnt kan de elever med läs- och skrivsvårigheter ha svårt för att läsa mellan 

raderna och kan då behöva just de beskrivningar som originalet innehåller, för att underlätta 

detta. Frågan vi ställer oss är om det blir för mycket “onödig” text för dessa elever när de läser 

originalet, då de tvingas läsa många detaljerade beskrivningar som för händelsen i stort inte 

har någon större betydelse. Dock bidrar dessa detaljerade beskrivningar till en sinnesstämning 

som uteblir i den bearbetade versionen. Därför tvingas läsaren att läsa mellan raderna och det 

kan leda till att den bearbetade versionen framstår som svårare att sätta sig in i. Alla individer 

har olika läskapacitet. De elever med koncentrationssvårigheter, exempelvis ADHD eller 

elever med svenska som andra språk kan behöva den bearbetade versionen då texten i en 

bearbetad version kan ses som mindre orimlig eller tungläst. För de elever som har dessa 

svårigheter är det lättare att genomföra en läsning av en hel bok om den är lättläst.  

Elever som läser den bearbetade versionen kan tvingas associera till tidigare erfarenheter, 

påpekar Bringéus (2017), detta för att få en mer ingående förståelse för berättelsen. Nordman 

(2016) har en idé om hur lättlästa böcker kan byggas upp. Hon menar att lättlästa texter gärna 

får innehålla kognitiva händelser som elever kan koppla tidigare erfarenheter till, precis som 

Bringéus nämner. Dock kan en lättläst text ses som mer lättläst text om läsaren har 

erfarenheter om ämnet som texten handlar om. Kan läsaren göra inferenser och koppla till 

tidigare erfarenheter så kan texten ses som mer lättläst för just den läsaren än om läsaren inte 

kan associera till tidigare erfarenheter. Man kan inte utgå från att en text är lättläst utan att ta 

hänsyn till läsarens tidigare erfarenheter. Vidare anser Nordman att texter gärna får innehålla 

samma textinnehåll, men att den lättlästa versionen innehåller förklaringar av svåra begrepp. I 

den bearbetade versionen som analyserats i denna studie visar det sig att den versionen inte är 

utformad på detta vis. Genom det arbetssätt som Bringéus (2017) och Nordman (2016) 

förespråkar kan vi ställa oss kritiska till det som Lundberg och Reichenberg (2008) 

presenterar vad en lättläst text bör ha för egenskaper, att en lättläst text måste vara kort. En 
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lättläst text kan vara längre med förklaringar av begrepp och för normen svåra ord vilket 

stärks med vad Clio online arbetar för. 

 

Clio online är en läroportal från Bonnier Education som bildades 2015. Där sker all läsning 

via digitala verktyg. Deras läromedel baseras på läroplanen och alla deras texter har en lättläst 

version där samma text används, men svåra ord och begrepp förklaras för att underlätta för 

läsaren. Deras lättlästa texter blir således ofta längre än originaltexten. Vi ställer oss återigen 

kritiska till frågan om lättlästa texter måste vara korta, som Lundberg och Reichenberg (2008, 

s. 8) påstår i sin punktlista av egenskaper för en lättläst text. 

 

Vidare kan man ställa sig frågan om hur elever som läser originalversionen gynnas av det, 

respektive hur elever som läser den bearbetade versionen missgynnas. I en klassrumssituation 

där ett antal elever har svårare för läsning och läser den bearbetade versionen kan det resultera 

i att de inte upplever liknande upplevelse som de som läser originalet. Hur ska lärare arbeta i 

ett klassrum där eleverna läser olika versioner och därmed inte får samma förutsättningar till 

en helklassdiskussion? En metod kan vara att dela upp klassen i två grupper, där den ena 

gruppen läser originalversionen och den andra läser den bearbetade versionen. Fördelen med 

detta kan vara att lärare och elever lättare kan ha en halvklassdiskussion kring frågor om 

boken, då alla har läst samma version. En annan fördel kan vara att alla elever vågar och får 

utrymme att delta i en halvklassdiskussion när det är färre elever delaktiga. Eleverna får då 

tillfälle att, som Bringéus (2017) nämner, samtala om det som de har läst och får möjlighet till 

djupare förståelse för det lästa.  

 

Nackdelar med denna metod kan vara att eleverna känner sig förödmjukade, som Qvarsell 

(1995, s. 54) påstår, när de blir tilldelade den lättlästa versionen. För att undvika detta kan 

eleverna då få välja själva vilken bok de vill läsa. Nackdelen kan då vara att eleverna väljer en 

bok som ligger över eller under deras läskapacitet. Alltså, elever kan välja originalboken trots 

att detta kommer att bli en för stor utmaning, och elever kan välja den lättlästa versionen 

istället för originalet trots att de har högre kapacitet än så. En annan nackdel med uppdelning 

av klassen kan vara att eleverna känner sig kategoriserade och exkluderade. De elever som 

läser den bearbetade versionen kan känna sig sämre än de som läser originalet. 

De elever som läser den bearbetade versionen kan uppleva originalversionen som tung och 

besvärlig. Fördelar med den bearbetade versionen kan vara att eleverna som upplever att 
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originalversionen är besvärlig kan känna att de orkar med att läsa hela bearbetade boken. 

Detta eftersom sidantalet är betydligt mindre än i originalversionen samt innehåller ett 

förenklat språk. Tack vare detta kan elever få möjlighet att känna läsglädje av att läsa ut hela 

böcker. Lärare kan arbeta med de både versionerna av Skattkammarön som en gemensam bok 

i helklass och då fokusera på berättelsen i sin helhet. Detta tack vare att de både versionerna 

innehåller samma händelseförlopp i stort. Lärare kan medvetet välja bort att diskutera de 

händelseförlopp eller detaljer som skiljer versionerna åt. Ett arbetssätt med dessa versioner 

kan vara att elever läser de sidor som innehåller samma händelseförlopp och sedan diskuterar 

dessa i en helklassdiskussion. Frågor till helklassdiskussion kan förberedas genom att läraren 

medvetet fokuserar på berättelsen i sin helhet och utelämnar detaljer och det som skiljer 

versionerna åt. På detta arbetssätt kan eleverna läsa både originalversionen och den 

bearbetade versionen utan att känna sig kategoriserade och exkluderade.  

 

 

7.1 Diskussion av tillvägagångssätt 

Tittar vi närmare på tillvägagångssättet av bearbetning av materialet i denna studie ser vi att 

en liknande analys kan ske på olika sätt. I denna studie fokuserades det på närläsning av 

miljöbeskrivningar, karaktärsbeskrivningar och händelseförlopp. Fokuset landade på hur 

dessa delar kunde bidra till att elever får en ökad läsupplevelse. Hade vi istället fokuserat på 

en närläsning av de både versionerna med fokus på exempelvis språket hade läsupplevelsen 

inte blivit central för studien som den nu blivit i denna studie. Resultatet hade inte blivit 

detsamma som i denna studie. Vi har fått fram resultatet att originalversionen innehåller 

betydligt mer beskrivningar som kan leda till att läsare får större läsupplevelser än vad den 

bearbetade versionen innehåller. Hade språket hamnat i fokus så hade resultatet möjligen 

blivit annorlunda då den centrala biten skulle skilja sig från vad den är i denna studie. Vårt 

intresse föll på hur elevers läsupplevelse kan upplevas beroende på vilken version av 

Skattkammarön som de läser. Därför kom vi fram till att genomföra denna studie utefter en 

närläsning av de tre centrala delarna, miljöbeskrivningar, karaktärsbeskrivningar och viktiga 

händelseförlopp ur de båda versionerna av Skattkammarön. 

 

 

 

 

8. Sammanfattning  
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Sammanfattningsvis återgår vi till de frågeställningar som vi presenterade tidigare i studien 

som är följande, 

 

 Vilka skillnader finns i de båda versionerna, med fokus på karaktärsbeskrivningar, 

miljöbeskrivningar och händelseförlopp centrala för berättelsens helhet och hur dessa 

skildras? 

 Hur kan detta påverka elevers läsupplevelse?  

 

Vi kan se att de största skillnaderna i versionerna är att originalversionen innehåller betydligt 

mer detaljer och beskrivningar. Den bearbetade versionen innehåller för berättelsen i helhet 

viktiga händelseförlopp som utspelar sig i de båda versionerna. Den utelämnar i stort sett alla 

de beskrivande och målande detaljer som originalet framställer. Originalversionens höga 

detaljnivå, har vi kommit fram till, kan bidra till en mäktig läsupplevelse som väcker både 

känslor och sinnen till liv. Det är något som läsaren av den bearbetade versionen kan gå miste 

om. Dock besparas eleverna som läser den bearbetade versionen att läsa originalboken som 

kan ses som tung och besvärlig. Den bearbetade versionen innehåller färre antal sidor och 

förenklat språk. Detta kan ge mer energi till de elever som behöver det för att orka läsa klart 

boken.  

 

Vår slutsats utifrån det vi undersökt är att läsförståelse ökar läsupplevelsen, detta eftersom 

eleverna förstår vad de läser och därmed kan få en djupare läsupplevelse. Vi vågar påstå att 

läsupplevelse är en bidragande orsak till ökad läslust. Detta baserar vi på det vi kommit fram 

till i analysen, att elever som läser originalversionen får följa med på en resa där läsaren kan 

känna många känslor och där sinnen kan väckas till liv. Får elever känna detta är vi säkra på 

att läslusten kommer att öka, och därmed också läsförmågan och läsförståelsen. Dock tror vi 

att läsare som har lässvårigheter kan få en ökad läslust om de underlättas genom att läsa den 

bearbetade versionen då den anses som en mindre betungade bok att läsa. Det kan även bidra 

till att läsaren av den bearbetade versionen får en större motivation till läsning överlag om de 

får chansen till att läsa bearbetade texter istället för originaltexter.  

 

 

Vi har även diskuterat utifrån vår tredje frågeställning, 
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 Vilka didaktiska konsekvenser kan arbete med lättläst version av Skattkammarön 

medföra i klassrumssituationer? 

Vår slutsats kring denna frågeställning är att det går att arbeta med båda versionerna i helklass 

med elever med olika förutsättningar om läraren planerar noggrant. Med detta menar vi att 

läraren anpassar arbetssättet och frågor medvetet för att inkludera alla elever oberoende vilken 

version de läser. Genom detta kan lärare uppfylla Barnkonventionens krav på att alla elever 

ska få möjlighet till att nå sin maximala utveckling. 
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