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Abstract 

There are many people that are in need of texts that are easy-to-read. These texts can for 

example be adaptations from original texts. This study will compare the original version of 

Robin Hood, written by Pyle, with the adapted version written by Bylock. The aim of this 

study is to compare two versions of the same text. The comparison between these two 

versions of Rodin Hood will determine what a reader can gain and lose if he or she only reads 

the adapted version and not the original. By comparing the two texts we will also find out 

how the original version is being adapted. The comparison will also show how the adapted 

text is altered for its specific reader, which is a reader in need of an easy-to-read text.  The 

method that is being used to conduct this study is three types of analysis-models combined. 

These are structural analysis, readability analysis and a comparison analysis. To be able to 

analyze the two texts a method called close reading will be used. This method makes it 

possible to understand the texts and to fully examine them. Moreover, the result of the study 

shows that there are both similarities and differences between the original text and the adapted 

text. One similarity is for example that the main plot remains the same in both versions. A 

difference on the other hand is, for example, that the adapted version is plain and less 

exciting. The results also show that both the content and the language are being altered in the 

adapted version. Furthermore, the conclusion of the study is that texts that are easy-to-read are 

a big asset for schools, and others, but it is important to remember that everyone, whether a 

child or an adult, needs to face challenges to be able to develop their reading skills.  
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1. Inledning  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att ”skolan 

ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem” (s.13). En kunskap som är nödvändig att besitta för att 

verka i vårt demokratiska samhälle är att kunna läsa och ha tillgång till texter. Trots detta är 

det inte självklart att alla människor kan läsa obehindrat eller har tillgång till texter att läsa. 

Om vi håller oss inom Sveriges gränser så är det omkring en halv miljon vuxna människor 

som har olika lässvårigheter (Ekarv och Johansson, 1988). Att en halv miljon människor inte 

har tillgång till texter, eller möjligheten att läsa är en dyster verklighet. Vems skyldighet är det 

då att alla människor ska kunna läsa eller ha tillgång till texter de faktiskt kan läsa? Jag vill 

påstå att det är skolans, eftersom det står i Lgr 11 att skolan ska ansvara för att eleverna ska 

utveckla nödvändiga kunskaper för att verka i vårt demokratiska samhälle.  

Gällande ämnet svenska kan man i läroplanen (Lgr 11) läsa att undervisningen ska få eleverna 

att vilja lära och att de ska utveckla sin språkliga förmåga bl.a. genom att läsa. Trots skolans 

ansvar att lära eleverna att läsa kommer det alltid att finnas elever som kommer att uppleva 

svårigheter när det kommer till läsning. Detta kan bero på olika orsaker, exempelvis dyslexi 

eller andra medfödda språkliga störningar. Då gäller det inte bara att skolan består av kunniga 

pedagoger, utan också att det finns texter tillgängliga för de som är i behov av lättlästa texter. 

Det behöver finnas material för att hjälpa alla elever, oavsett problematik, att kunna utveckla 

de kunskaper som krävs för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle. 

Lättlästa texter behöver inte enbart rikta sig till personer med språkstörningar, utan de kan 

också vara ämnade för barn och unga. Ett exempel på hur lättlästa texter kan användas i 

skolan är Maj Bylocks texter. Hon bearbetar klassiker, så som bland annat Robin Hood, till 

lättlästa versioner som barn kan läsa på egen hand. Bylock påstår själv att hon vill föra vidare 

klassikerna och få dem att nå en bredare publik (Bylock 1997, bakre pärm). I Lgr 11 kan man 

även läsa att ”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen” (s. 222). Att bearbeta klassiker till lättlästa texter 

lättillgängliga för barn, som Bylock gör, hjälper skolan att uppfylla detta ansvar. När lärare 

använder sig av bearbetade klassiker i sin undervisning uppfylls kriteriet att eleverna ska möta 

texter från olika tider. Men om eleverna enbart läser de bearbetade versionerna och inte 

originalen, vad kan de då gå miste om?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra ett originalverk med en lättläst version av samma bok 

för att undersöka på vilka sätt texten bearbetas. Det verk som i denna uppsats analyseras är 

Robin Hood som är skriven av Howard Pyle (1883). Jag har använt mig av en svensk 

översättning av originalberättelsen (Mosell 1978) och jämför den med den lättlästa versionen 

(Bylock 1997). De frågeställningar som jag avser besvara är följande: 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan texterna? 

- Hur bearbetas texten efter den tänkta målgruppen? 

- Vilka konsekvenser får denna bearbetning för läsaren? 

Uppsatsen fokuserar på texternas språkliga och innehållsliga struktur. Det innebär att språket 

kommer att undersökas, bland annat hur det har bearbetats i den lättlästa versionen. Jag 

kommer bl.a. undersöka meningslängd och ordval. Även innehållet kommer att studeras, 

exempelvis genom att se på likheter och skillnader texterna emellan. Slutligen diskuteras 

konsekvenserna av att läsa en bearbetad version istället för en originalversion. 

1.2 Tillvägagångssätt vid insamling av litteratur 

Jag började med att söka efter tidigare forskning i DiVA för att se vad som studerats tidigare. 

De sökord jag använde då var ”jämförelse” och ”lättläst”; jag begränsade även genom att 

välja endast texter som fanns i fulltext. Genom denna sökning kom jag fram till två 

studentuppsatser som båda behandlade jämförelser mellan ett original och en lättläst version. 

Jag valde att ögna igenom dessa för att se om jag kunde komma över relevant material. 

Genom att läsa de båda uppsatserna och undersöka deras referenslistor kom jag över en hel 

del tidigare forskning som nu även ligger till grund för denna uppsats. Exempel på detta 

material är LL-boken - vad är det? skriven av läraren och forskaren Maja Witting 1979, Att 

bearbeta lättläst för vuxna skriven av författarna Margareta Ekarv och Molly Johansson 

1988, Ett dokument om lättläst (Centrum för lättläst 2013), Den olydiga boken skriven av 

forskarna Birgitta Qvarsell och Lena Johannesson 1995 samt Index eller intresse? Om 

läsbarhet, adaption och barns läsning skriven av forskaren Cai Svensson 1989. Att finna 

material på detta sätt kallas snöbollseffekt (Eriksson Barajas et al., 2013) och innebär att man 

genom en källa finner flera.  
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För att komplettera min sökning i DiVA sökte jag i LIBRIS. Där använde jag mig av sökordet 

lättläst och avgränsade min sökning genom att endast söka på avhandlingar. Genom denna 

sökning kom jag över två avhandlingar, varav den ena passade mitt syfte. Denna avhandling 

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

kommunikationsstudie av Karin Wennström (1995). Jag valde också att söka på databasen 

ERIC EBSCO för att finna internationell litteratur. Vid den sökningen använde jag mig av 

sökorden easy reading AND readability; jag avgränsade sökningen genom att endast använda 

peer reviewed. Genom denna sökning fick jag 25 träffar, och jag valde att se på titlar och läsa 

abstract på dessa 25 träffar och detta gav mig då vetskapen om att en text passade för mitt 

syfte. Det är en artikel skriven av Burke och Greenberg (2010). Anledningen till att det enbart 

blev en text som användes är på grund av att de andra träffarna antingen låg närmare det 

medicinska fältet eller sådant som ligger utanför mitt syfte. 

1.3 Tidigare forskning och annan litteraturbakgrund 

1.3.1 Vad innebär lättläst? 

Centrum för lättläst förklarar att en lättläst text är en text som är anpassad för den tänkta 

läsaren. Det är en text med vardagliga ord och inte allt för långa meningar. Lättlästa texter bör 

också ha en tydlig röd tråd som hjälper läsaren genom texten. De personer som är i behov av 

lättläst är allt ifrån barn och vuxna till personer med annat modersmål. Centrum för lättläst 

påvisar att cirka 800000 svenska vuxna är i behov att lättlästa texter (http://lattlast.se/om-

lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det). 

För att en text ska vara lättläst ser Centrum för lättläst gärna att texten har en tydlig röst, så att 

läsaren känner att någon talar till hen. Språket i en lättläst text är väldigt viktigt, förutom 

ordval och meningsbyggnad bör texten inte innehålla några metaforer, då detta kan förvirra 

läsaren (http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det). När det 

kommer till skönlitteratur, som är fokus i denna uppsats, finns det kriterier som texten bör 

uppfylla för att den ska ses som en lättläst text. Dessa är, förutom en tydlig röd tråd, en 

kronologi som är lätt att uppfatta och texten bör ha sambandsmarkörer såsom eftersom, därför 

att och så vidare. Metatext är också något som lyfts som viktigt, då den hjälper läsaren att veta 

vad som kommer att ske (Centrum för lättläst: Ett dokument om lättläst, 2013). 

http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det
http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det
http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det
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1.3.2 Varför bearbeta böcker? 

Ekarv och Johansson (1988) konstaterar att det finns omkring en halv miljon vuxna i Sverige 

som har olika slags lässvårigheter. Att läsa och att kunna ha tillgång till texter bör, enligt 

Witting (1979) vara en demokratisk rättighet. Hon menar att litteratur är en naturlig del i 

vardagen och att alla människor ska ha tillgång till texter på sin egen nivå. Ekarv och 

Johansson (1988) instämmer och säger att personer i behov av lättläst också ska få möta rika 

läsupplevelser och få chans att läsa alla texter. Ekarv och Johansson (1988) tar i sin bok 

främst upp lättläst i förhållande till vuxna och det gör även Burke och Greenberg (2010) i sin 

artikel. Burke och Greenberg menar att vuxna som har svårt att läsa gärna undviker aktiviteten 

helt och att de därmed inte kommer att kunna läsa svåra texter. Burke och Greenberg (2010) 

skriver att ”to improve their reading skills, adults need engaging, authentic texts written at 

appropriate reading levels” (s. 40). Det är alltså här behovet av lättlästa texter kommer in i 

bilden. 

Witting (1979, s. 46) skriver att de lättlästa böckerna från början var ämnade för psykiskt 

utvecklingsstörda personer, samt barndomsdöva. Detta breddades senare något till läsare med 

speciella behov. Qvarsell (1995, s. 30) skriver om hur Skolöverstyrelsen i slutet av 1960-talet 

startade LL-gruppen. Denna grupps syfte var att arbeta fram/med litteratur för handikappade. 

Denna grupp började då diskutera vem som faktiskt är i behov av lättlästa texter. De grupper 

som kom på tal var, utöver handikappade, skolbarn, skolungdomar, invandrare och läsovana 

personer. Qvarsell visar på utvecklingen av synen på den lättlästa bokens tänkta läsare och 

skriver att LL-boken 1988 var en ”viktig kulturell insats för människor med svag läsförståelse 

(1995, s. 35).  

Svaret på frågan varför man bearbetar är kortfattat för att alla människor, oavsett 

kunskapsnivå eller handikapp, ska ha möjlighet att läsa vilka texter de önskar, vare sig det är 

lagtexter eller skönlitterära böcker. Alla ska ha tillgång till texter, både barn och vuxna, och 

det är det som de lättlästa texterna eftersträvar att möjliggöra. 

1.3.3 Hur går bearbetning till? 

Ekarv och Johansson (1988) lyfter flera gånger balansgången som bearbetande författare står 

inför, balansgången mellan att vara trogen originaltexten och att göra texten så lättläst som 

möjligt. Författarna enas om att bearbetning är detsamma som översättning. De förklarar att 

när man bearbetar en text till lättläst arbetar man med ett översättningsarbete inom det egna 
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språket (Ekarv och Johansson, 1988, s. 14). De fortsätter och menar att ”den som bearbetar en 

annans text renodlar, tar bort och lägger till för att göra texten lättläst” (s. 22). Författarna 

diskuterar även att det inte finns ett enda sätt att bearbeta texter på, utan förklarar att varje 

enskild text har sin egen metod. De menar också att olika bearbetare arbetar på olika sätt. 

Ekarv och Johansson (1988) tar också upp att en del författare väljer att själva skriva om sina 

egna verk till lättlästa texter, medan andra inte vill bearbeta sina egna verk utan låter andra 

författare göra det åt dem.  

Då det inte finns någon mall för hur texter bearbetas bör det resultera i att lättlästa texter ter 

sig olika. Ytterligare en aspekt av bearbetning som Ekarv och Johansson (1988) lyfter är att 

den bearbetande författaren kan välja att kalla sitt bearbetade verk för återberättat istället för 

att kalla det för en bearbetning. Skillnaden mellan ett bearbetat verk och ett återberättat är att 

den återberättade är en tolkad version av originalet. Vid en återberättad version av en text 

återges texten mer fritt och behöver inte ligga lika nära originaltexten som en bearbetad 

version förväntas göra (Ekarv och Johansson 1988, s. 35). 

1.3.4 Möjliga negativa konsekvenser av bearbetade texter? 

Ovan presenterades vad som kännetecknar en lättläst text och vad den bör uppfylla för 

kriterier. Detta får oss att inse att en text kan bearbetas på många olika sätt för att till slut bli 

en så kallad lättläst text. Qvarsell (1995) lyfter fram att många författare inte själva vill 

bearbeta sina egna texter till lättlästa, utan låter istället en annan författare göra bearbetningen. 

Qvarsell citerar en författare som förklarar sina tankar när det gäller bearbetning av andras 

texter. Författaren säger att: 

 

Det borde vara ett samarbete, om det går. Det kan vara stor skillnad i tolkning av en bok, 

men behoven av bearbetad litteratur är stora. 

Bearbetningar kan dock bli av så olika karaktär. Ibland kanske man hellre skulle tala om att 

återberätta […] (Qvarsell 1995, s. 39). 

 

Qvarsell (1995) håller med författaren om att bearbetning är något som är svårt och 

skriver att vid en bearbetning kan texten komma att ändras väldigt mycket och i viss 

mån bli något nytt. Qvarsell ställer sig då frågande till vem det egentligen då är som är 

”författaren”. Detta visar att det förmodligen är stora skillnader mellan de bearbetade 

texterna och deras original. När Qvarsell diskuterar bearbetning poängterar hon att det 

är viktigt att ”förenkla utan att förlora i kvalitet” (1995, s. 43). Svensson (1989) håller 



9 

 

med Qvarsell om att det är viktigt att inte bearbeta texten till dess att texten förlorar sitt 

”attraktions- och läsbarhetsvärde” (1989, s 53). Han menar att texten inte får bli tråkig 

för läsaren, eftersom bearbetningen då inte har gjort texten mer tillgänglig för läsaren.  

 

Svensson (1989) fortsätter och ställer sig kritisk till bearbetning av texter. Han menar att 

i många fall förstår läsaren den autentiska texten bättre än den (allt för bearbetade) 

lättlästa texten. Han menar också att personer som läser lättlästa versioner av texter kan 

få en sämre läsförmåga, eftersom de ej upptäcker nya ord. Svensson anser att det är 

viktigt att de bearbetade texterna innehåller en del obekanta ord och inte bara 

vardagsord, för att förbättra läsarens ordförråd och läsförmåga.  

2. Material och Metod 

Detta avsnitt börjar med en motivering av valet att jämföra de två versionerna av Robin Hood. 

Därefter presenteras när de två böckerna gavs ut och kort om hur de båda böckerna är 

uppbyggda. Originalförfattaren Howard Pyle och Maj Bylock som är författaren till den 

bearbetade versionen presenteras. Materialavsnittet avslutas med en kort sammanfattning av 

boken Robin Hood. Metoddelen börjar med en redogörelse för mitt tillvägagångssätt vid 

närläsningen av de båda versionerna. Vidare följer presentation av analysmetoder och 

teoretiskt perspektiv. Avsnittet avslutas sedan med begreppsförklaring. 

2.1 Material  

Att just Robin Hood är den bok som i denna uppsats har undersökts har en särskild anledning. 

Jag såg att den lättlästa versionen, återberättad av Maj Bylock, användes som 

gruppläsningsbok i ett klassrum. Detta gjorde mig intresserad av att se vilka skillnader som 

finns mellan ett original och en lättläst version, och vilka konsekvenser detta kan få för 

eleverna. 

Originalversionen av Robin Hood är skriven av Howard Pyle år 1883. Pyle var den författare 

som skrev ner berättelsen om Robin Hood, men det var inte helt ur hans fantasi. Innan Pyle 

skrev ner sin berättelse om Robin Hood fanns det muntliga berättelser om honom. Medeltida 

dikter och ballader berättar om en man vid namn Robin Hood, som stal från de rika och gav 

till de fattiga. Ingen vet säkert om Robin Hood fanns på riktigt, men han sägs ha en 

verklighetsbakgrund (http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/robin-

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/robin-hood
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hood). Jag har i denna uppsats undersökt en översättning skriven av Åke Mosell 2012. Mosells 

version ska vara en direkt översättning av Pyles originalverk. Jag valde att använda Mosells 

översättning för att ha både originalet och den lättlästa boken på samma språk. Mosells 

översättning av Robin Hood består av 317 sidor, 8 delar och 20 kapitel, samt prolog och 

epilog. Bylocks lättlästa version består i sin tur av 89 sidor och 15 kapitel, hennes version 

består inte av olika delar. 

2.1.1 Kort om Howard Pyle 

Amerikanen Howard Pyle föddes 1853 och dog 1911. Under sina levnadsår var han verksam 

som illustratör, författare och lärare. Pyle blev först uppmärksammad för sina illustrationer i 

tidningar och i äventyrsböcker, samt för flera historiemålningar. Han fortsatte sin karriär med 

att själv skriva äventyrberättelser, som riktade sig till barn. Dessa berättelser var baserade på 

historiska motiv och folklore. Ett av Pyles mest kända verk är berättelsen om Robin Hood, 

och den gavs ut 1883. Utöver sin litterära karriär var Pyle även lärare och grundade en 

konstskola utanför Philadelphia 1900 

(http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/howard-pyle). 

2.1.2 Kort om Maj Bylock 

Maj Bylock föddes på Gotland år 1931. Likt Howard Pyle är även Bylock författare och 

lärare. Bylock har skrivit både läroböcker och skönlitterära böcker. Att Bylock har ett 

historiskt intresse visar sig i hennes skönlitterära verk, då de innehåller historiska skildringar. 

Utöver sina egna verk har även Bylock bearbetat kända klassiker, exempelvis Robin Hood, till 

lättlästa versioner. Dessa bearbetningar gör hon för att göra klassikerna mer tillgängliga för en 

större läsarskara. Bylock menar att hon, med hjälp av sina bearbetningar, vill föra vidare ett 

rikt, internationellt kulturarv (http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/B/Maj-Bylock/). 

2.1.3 Sammanfattning av Robin Hood 

Följande sammanfattning är baserad på originalversionen och inte den lättlästa. 

Berättelsen om Robin Hood utspelar sig i England omkring 1150, och handlar om en man 

som genom ett ögonblick av ilska blir fredlös. När berättelsen tar sin början är Robin omkring 

18 år gammal och är redan väldigt duktig med pil och båge. På väg till en bågskyttetävling 

stöter han ihop med några skogvaktare som börjar reta honom. Detta leder vidare till att en 

skogvaktare mister livet och att Robin Hood måste leva som fredlös i skogen. Han gömmer 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/robin-hood
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/howard-pyle
http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/B/Maj-Bylock/
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sig i Sherwood forest för att inte bli tillfångatagen och hängd för det han har gjort. När han 

flyr in i skogen möter han andra fredlösa och blir deras ledare.  

Robin Hood upplever tillsammans med andra fredlösa många äventyr och lär känna många 

människor. Det dröjer inte länge efter att Robin beger sig in i skogen till dess att människorna 

i staden Nottingham får höra talas om honom. Han blir nämligen känd som den som stjäl från 

de rika och ger till de fattiga. De människor som inte har det vidare gott ställt gör allt för att 

Robin inte ska bli tillfångatagen, medan de med större kapital är rädda för honom. 

Många av bokens kapitel börjar med att Robin Hood är på jakt efter äventyr, möter någon 

främling, börjar slåss med främlingen och slutar alltid med att främlingen erbjuds att vara med 

i Robins följe. Många karaktärer tillkommer i berättelsen genom denna serie händelser. På 

detta sätt lär vi känna Lille John, en storvuxen man som lyckas slå ner Robin i en bäck. Lille 

John blir snabbt Robins högra hand och är en av huvudkaraktärerna i boken.  

Förutom ovanstående sätt att få fler följeslagare är det många karaktärer vi möter genom att 

de är i nöd och Robin, eller någon i hans följe, hjälper dem att lösa sitt problem. På detta sätt 

möter vi Allan a Dale, en olyckligt kär man som med hjälp av Robin Hood får gifta sig med 

sin älskade. Vi möter också den sorgsna riddaren Rickard av Lea som till slut blir lycklig och 

rik igen tack vare Robin. 

Genom bokens alla kapitel är sheriffen i Nottingham på jakt efter Robin Hood och hans 

följeslagare, men lyckas aldrig fånga honom. Ibland beror det på att Robin gång på gång 

överlistar sheriffen, men också på att Robin har Nottinghams invånare på sin sida. Sheriffen 

blir bland annat lurad till Sherwood forest och tvingas betala dyrt till Robin. Robin Hoods 

högra hand lyckas till och med få en tjänst hos sheriffen och luras i nästan 6 månader innan 

han avslöjar vem han är. 

Via äventyr, bågskyttetävlingar och en och annan hjälpinsats följer vi Robin Hood och hans 

män under flera år i Sherwood forest. Robin lär känna en drottning, blir jagad av en kung för 

att sedan gå i tjänst hos näste kung. Det är mycket man som läsare får uppleva genom Robin, 

för att till sist erfara hur han blir dödad av sin egen kusin, en abbedissa. Det sista vi får läsa är 

hur Robins män, efter hans bortgång, blir hederliga män som berättar historier om Robin 

Hood för sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 
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2.2 Metod  

I denna uppsats studeras två versioner av en text, genom en kombination av tre 

analysmetoder. Jag kommer dels att jämföra innehållet i de båda versionerna om Robin Hood, 

genom att undersöka likheter och skillnader i handlingen. Jag kommer även att undersöka 

språket och ge exempel på hur det varierar mellan de två texterna.  

För att jämföra de två texterna med varandra började jag med att se till antal sidor och kapitel. 

När jag skapat mig en bild av bokens yttre, började jag jämföra innehållet med varandra. För 

att göra detta läste jag först originalversionen i sin helhet, följt av den lättlästa versionen i sin 

helhet. När jag läste den lättlästa antecknade jag innehåll som fallit bort eller andra tydliga 

skillnader så som bearbetade karaktärer eller ändrad handling. Jag började på detta sätt för att 

skapa mig en överblick av de båda böckerna. För att kunna jämföra originalkapitlen med 

motsvarande lättlästa kapitel, valde jag att analysera ett kapitel i varje bok i taget. Detta 

tillvägagångssätt gjorde att jag först kunde se förändringar när det gäller innehållet i kapitlen. 

När denna något översiktligare analys var genomförd började jag jämföra språket. För att 

jämföra språket började jag med att uppmärksamma de olika språkstilarna. Hur skrev de olika 

författarna? Därefter gick jag över till att studera meningarnas längd och ordval. Jag utgick 

hela tiden från originalversionen och jämförde den med den bearbetade versionen. På detta 

sätt kunde jag tydligt se när olikheter framträdde, så som förändrade meningar eller ändrade 

ordval. 

2.2.1 Analysmetoder  

För att analysera originalversionen och den lättlästa versionen har jag använt mig av en 

kombination av tre analysmetoder. De tre metoderna är strukturell analys, komparativ analys 

och läsbarhetsanalys. Innan jag går in på vad dessa tre analysmetoder innebär vill jag först 

diskutera boken jag hämtat dem från. Det är en bok som främst handlar om hur man 

analyserar brukstexter och inte skönlitterära texter. Hellspong och Ledin (2001, s.13) förklarar 

att brukstexter skiljer sig från skönlitterära texter på så sätt att brukstexter har praktiska eller 

informativa syften, medan skönlitterära texter har estetiska syften. Författarna ger även 

exempel på brukstext och nämner bland annat tidningsnyheter, lexikon och reklam. Trots att 

Hellspong och Ledins bok riktar sig till den som avser analysera brukstexter medger de ändå 

att det går att applicera deras metoder på andra typer av texter. De skriver bland annat ”att 

läsa är att tolka, att söka en mening hos orden” (Hellspong & Ledin 2001, s.13). Författarna 
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vill att man ska ställa frågor till texten när man gör sin analys. Även om jag avser analysera 

två skönlitterära texter tänker jag ändå använda mig av Hellspong och Ledins metoder. Jag 

anser att de går att överföra på mitt material och kommer jag därför att använda dem i denna 

uppsats. 

Hellspong och Ledin (2001, s. 61) beskriver syftet med en strukturell analys som följande: 

”att ge en mångsidig beskrivning av en texts språkliga, innehållsliga och sociala struktur mot 

bakgrund av dess kontext.” Med kontext syftar jag på det sammanhang där boken läses och 

används, till exempel i skolan. Med hjälp av denna metod kan jag undersöka hur texten är 

uppbyggd och hur språket är komponerat exempelvis språkstil, ordval samt meningslängd. Jag 

kan också undersöka om det finns en synlig berättare eller inte. Finns metatext och ifrån vilket 

perspektiv läses texten? Detta är bara några av de frågor som den strukturella analysmetoden 

hjälper mig att undersöka. Metoden hjälper mig också att förstå texternas strukturer i 

förhållande till deras respektive sammanhang. Med detta menar jag att ett visst innehåll, samt 

en språklig skillnad, är att förvänta. Inte enbart för att det är ett original och en lättläst version 

som läses, utan också för att de båda böckerna är skrivna med ca 100 år emellan.  

Författarna föreslår att en strukturell analys med fördel kan kombineras med andra 

analysmetoder, vilket jag har tagit fasta på och använder även en komparativ- och en 

läsbarhetsanalys. Vidare förklarar Hellspong och Ledin (2001, s. 79) att syftet med en 

komparativ analys är ”att jämföra olika texter eller genrer för att undersöka likheter, 

skillnader eller påverkan mellan dem”. Den komparativa analysen flyttar sedan mitt fokus 

från texternas språk och innehåll, till det faktiska jämförandet dem emellan. Alltså när jag 

skapat mig en förståelse för texterna, deras uppbyggnad och språkanvändning, kan jag gå över 

till att ställa texterna mot varandra. Med den komparativa analysen kommer likheter och 

skillnader att synliggöras. Både förändringar i innehållet och förändringar i språket kommer 

att undersökas. Några av de frågor som Hellspong och Ledin (2001, s. 79) vill att man ställer 

till texten när man använder sig av den komparativa metoden är: hur liknar/skiljer sig texterna 

språkligt, meningslängd, ordförråd et cetera? Berättas texten ifrån samma perspektiv? Har 

texterna samma målgrupp, samma språkdrag? 

Hellspong och Ledin (2001) beskriver slutligen att läsbarhetsanalysens syfte är ”att bedöma 

hur tillgänglig en text är för vissa läsare med vissa mål, hur stora krav den ställer på 

motivation och förkunskaper och hur lätt den är att avläsa för ögat” (Hellspong & Ledin, 
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2001, s. 86). Här tänker jag främst att läsbarhetsanalysen används vid närläsningen av 

Bylocks lättlästa version, för att undersöka hur den anpassas till den tänkta läsaren. 

Jag tänker mig att genom att kombinera dessa tre analysmetoder kommer mitt syfte att 

uppnås. Den strukturella analysen ser till den språkliga delen av uppsatsens syfte, alltså 

textens uppbyggnad och språkstil, medan den komparativa ser till texternas likheter och 

skillnader. Läsbarhetsanalysen ser slutligen till texternas tillgänglighet och relateras därför till 

min frågeställning om den anpassade textens konsekvenser.  

2.2.2 Begreppsförklaring 

Ett begrepp som jag använder genomgående i denna uppsats är begreppet bearbetning. Med 

hjälp av det begreppet visar och diskuterar jag hur originaltexten om Robin Hood bearbetas 

till en lättläst text. Att bearbeta innebär bland annat att anpassa och förändra. Detta är något 

som Bylock gör med originaltexten för att få fram sin lättlästa version av Robin Hood. I den 

tidigare forskning som ligger till grund för detta arbete används begreppet adaption eller 

adaptation istället för begreppet bearbetning. Jag väljer att använda adaption/adaptation och 

bearbetning som synonymer till varandra och därav använder jag bearbetning som begrepp i 

denna uppsats. Trots att jag valt att byta ut adaption mot bearbetning kommer jag att kort 

redogöra hur tidigare forskning definierar begreppet adaption. 

Lundqvist (1992, s. 8) förklarar detta begrepp som nivåanpassning och skriver att ”Termen 

adaption kan allmänt definieras som anpassning till mottagargruppens egenskaper och 

förutsättningar”. Att anpassa texten till mottagargruppen är något som Bylock gör i sina 

bearbetningar av originalverk. Bylock säger själv att hon vill ”göra innehållet mer tillgängligt. 

Avsikten är att förmedla delar av en rik kulturskatt, ge läsglädje och väcka lust att läsa mer.” 

(Bylock 1997, baksida). Lundqvist (1992, s.9) förklarar fyra olika typer av adaption och dessa 

fyra är: mediaväljande adaptation, stoffväljande adaptation, formväljande adaptation och 

stilväljande adaptation. Mediaväljande adaptation innebär att böckernas utseende måste 

anpassas efter den tänkta läsaren. Stoffväljande adaptation innebär att texten måste anpassas 

efter den tänkta läsarens kunskaper, erfarenheter och intressen. Formväljande adaptation 

betyder att texten anpassas på så sätt att ämnen och problem begränsas. Texten kan även 

skrivas ur ett barns perspektiv och handlingen blir mer koncentrerad. Stilväljande adaptation 

handlar om att språket måste ligga på rätt nivå för den tänkta läsaren, både när det gäller 

ordkunskap och läsförmåga. 
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2.3 Tillförlitlighet  

Valet av metod, vilket är en kombination av tre analysmodeller, gjorde jag för att komma åt 

både innehållsliga förändringar och språkliga sådana. Jag avsåg att både se till ytliga 

skillnader men även att komma in på djupet i texterna, till exempel antal sidor, meningslängd 

med också hur texterna kan tolkas på olika sätt. Jag anser att mitt metodval hjälpt mig att 

besvara mina frågeställningar, då metoderna har hjälpt mig att fokusera på flera aspekter. Att 

jag dessutom använde mig av närläsning medför att min analys kunde bli än mer spetsad och 

komma in djupare i texterna och göra tolkningar. Nackdelen med att använda en kombination 

av analysmodeller som metod kan vara att endast vissa delar av de tre modellerna användes, 

och det kan tänkas att jag valde ut det som passade mitt syfte och sedan förkastade resten. 

Detta kan mycket väl vara troligt, men Hellspong och Ledin (2001) påvisar själv att dessa tre 

analysmetoder med fördel kan kombineras.  

Utöver mina metodval är det också viktigt att poängtera att jag i detta arbete jämfört två 

skönlitterära texter. Jag har alltså läst, jämfört och tolkat. Alla människor läser och tar till sig 

texter på olika sätt, så därför är det inte givet att en annan person skulle komma fram till exakt 

samma som jag. Det är också viktigt att vara medveten om att jag inte har någon rätt att påstå 

vad som är rätt och fel när det gäller bearbetningar av texter. Bylock har gjort ett ytterst bra 

arbete med att bearbeta originaltexten om Robin Hood till en lättläst version. Jag vet, efter att 

ha genomfört detta arbete, att det inte finns en konkret metod att använda vid adaption (Ekarv 

och Johansson, 1988). Därför är det av vikt att poängtera att det resultat jag har kommit fram 

till i detta arbete är mina egna tolkningar av de två versionerna av Robin Hood, men förankrat 

i tidigare forskning om adaption och lättläst. Eftersom jag hela tiden kopplar mitt resultat till 

tidigare forskning betyder det att resultatet ändå är giltigt, trots att mycket är baserat på vad 

jag upplever och mina tolkningar. Skulle någon annan ha tillgång till den tidigare forskning 

jag har använt mig av, samt läsa både originalversionen och den lättlästa versionen, skulle 

förmodligen diskussionen och slutsatserna blir någorlunda samma. 

Jag skulle vilja påstå att detta arbete är av hög validitet och reliabilitet, trots att jag har jämfört 

skönlitterära verk och alltså inte enbart baserat mitt arbete på tidigare forskning. Det viktiga 

för mig när jag har genomfört denna studie har varit att vara medveten om att jag inte har rätt 

att förkasta en annan människas arbete, Bylocks exempelvis, utan jag har hela tiden påvisat 

vad jag tycker och sedan motiverat det med tidigare forskning och konkreta textexempel. 

Genom att arbeta på detta sätt anser jag att mitt resultat är giltigt.  
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3. Analys och Resultat 

I följande avdelning kommer tre avsnitt att presenteras: övergripande förändringar, som rör 

strukna kapitel och strukna karaktärer, förändringar i innehåll som handlar om hur innehållet 

som inte blivit struket bearbetas och förändras, och slutligen kommer jag att ta upp språklig 

anpassning där jag visar på och diskuterar hur språket skiljer sig åt från original- till 

lättlästversion.  

Här vill jag poängtera att både Mosells översatta version om Robin Hood och Bylocks 

återberättade version båda utgår från originaltexten som är författad av Howard Pyle (1883). 

Nedan analyseras Mosells text och Bylocks text och därför kommer jag att referera till deras 

texter och inte till det engelska originalet av Pyle. 

3.1 Övergripande förändringar  

3.1.1 Strukna kapitel  

Nedan presenteras kort de kapitel som finns med i originalversionen men som inte finns med i 

den lättlästa versionen. Det är sammanlagt 8 kapitel som kort kommer att sammanfattas och 

därefter följer en diskussion om varför Bylock kan ha valt att stryka just dessa kapitel ur sin 

bearbetade version. De fem första kapitlen här nedan, har förmodligen strukits av samma 

anledning och sammanfattas därför i följd, innan någon diskussion görs. Därefter beskriver 

jag ytterligare ett struket kapitel och diskuterar möjliga orsaker till Bylocks val. Till sist 

presenteras två kapitel som båda har tagits bort ur Bylocks version, förmodligen av samma 

anledning. 

Lille John beger sig till den stora mässan i staden Nottingham 

Sheriffen kan inte bestämma sig för om han ska anordna den mässa de har i Nottingham vart 

femte år. Anledningen till detta är att han inte vill locka Robin Hood till staden. För att inte bli 

till åtlöje och kallad feg beslutar han sig för att trots allt anordna mässan. Men för att 

förhindra att Robin kommer och deltar i mässans tävlingar byter sheriffen ut priserna, detta 

för att de ej ska passa Robin och hans män. Robins högra hand Lille John bestämmer sig ändå 

för att bege sig till mässan, utklädd förstås. Väl under mässan besegrar Lille John en man i en 

duell och vinner även bågskyttetävlingen. Eftersom han är utklädd känner inte sheriffen igen 

honom och erbjuder Lille John ett arbete. Lille John accepterar och blir sheriffens tjänare 

under namnet Reynold Grönlöv. 
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Hur Lille John levde i sheriffens slott 

Eftersom Lille John, Reynold Grönlöv, tagit tjänst hos sheriffen får han bosätta sig i hans 

slott. Lille John lever ett gott liv hos sheriffen i omkring sex månader. En dag hör han ett 

avlägset jakthorn och bestämmer sig för att åter ansluta till sina vänner i skogen. Från att han 

bestämmer sig för att bege sig till Sherwood till dess att han är framme, hamnar Lille John i 

två slagsmål. Det senare av de två slagsmålen slutar i att sheriffens kock ansluter sig till Robin 

Hoods gäng. Detta kapitel slutar med att Lille John, som Reynold Grönlöv, lockar in sheriffen 

i Sherwood och berättar vem han egentligen är. Sheriffen blir rasande. 

Lille John och garvaren från Blyth  

Det här kapitlet börjar med att Robin är i behov av Lincolngrönt tyg till sina mäns kläder och 

skickar Lille John att köpa nytt. Lille John ger sig i väg med en påse guldmynt, men stannar 

till på värdshuset istället för att gå raka vägen. När han druckit klart ger han sig vidare. Då 

möter Lille John en garvare som han genast börjar munhuggas med, vilket resulterar i ett 

slagsmål. Robin Hood har under tiden detta händer fått reda på att Lille John kommit på 

avvägar. Robin beger sig då för att finna Lille John för att skälla på honom. På sin vandring 

ser han slagsmålet mellan Lille John och garvaren, men istället för att hjälpa lägger han sig 

och tittar på. Garvaren vinner slagsmålet och Robin träder fram. Han ber garvaren, som heter 

Artur att bli medlem i hans band, vilket han accepterar. 

Hur sir Rickard av Lea betalade igen sina skulder till Emmetklostret  

I den lättlästa versionen får vi veta att en riddare, Rickard av Lea, är sorgsen och skuldsatt. I 

detta kapitel, som endast är med i originalversionen, får vi veta hur det gick till när sir Rickard 

betalade tillbaka sin skuld till klostret. Sir Rickard beger sig till klostret där en fest pågår. Han 

stampar in och påstår att han inte har några pengar att betala av sin skuld med. Människorna 

där inne gottar sig i detta påstående, särskilt sheriffen som är intresserad av sir Rickards ägor. 

Rickard lyckas sänka sin skuld med 100 pund och betalar genast av den. Han har då 100 pund 

kvar från Robin Hoods lån. Berättelsen hoppar fram ett år och sir Rickard har återigen blivit 

rik. Han återvänder till Sherwood för att betala tillbaka till Robin. På väg dit räddar han livet 

på en man vid namn David, som visar sig tillhöra Robins män. Väl framme i Sherwood blir 

han bjuden på middag och ger alla Robins män varsin pilbåge. Till Robin ger han en speciell 

båge med guldpilar.  
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Lille John blir barfotamunk 

Här får vi följa Lille John när han klär ut sig till munk för att undersöka vad som då kan hända 

honom. På sin vandring möter han tre damer som han samtalar med och hjälper dem att bära. 

Han följer dem till Nottingham, men går inte med in för att undvika sheriffen. Lille John går i 

stället vidare och kommer till ett värdshus. Där möter han två riktiga munkar som han slår 

följe med. Dessa två munkar tycker att Lille John är en skam och vill bli av med honom, men 

Lille John går ingenstans. Han följer istället efter munkarna hela dagen och skämmer ut dem 

gång på gång. När dagen går mot kväll går han åter igen till Sherwood.  

Möjliga orsaker till ovan presenterade strykningar 

Ovan presenterade fem kapitel handlar alla om andra karaktärer än Robin Hood. Vi får följa 

Lille Johns äventyr i fyra av dem och Rickard av Lea i ett. Dessa fem kapitel blev 

förmodligen strukna då de handlar om andra karaktärer än huvudpersonen. I originalversionen 

av Robin Hood, anser jag att Lille John också är en av huvudkaraktärerna och inte bara Robin. 

I Bylocks version är Lille John istället i bakgrunden. Att Bylock kan ha valt att stryka dessa 

kapitel av den anledningen kan vara för att underlätta för läsaren. Jag tänker mig att 

konsekvenserna dessa strykningar leder till är att texten blir mer sammanhängande och inte 

skiftar mellan olika perspektiv. Wennström (1995) förklarar att lättlästa texter bör ha en 

kronologisk handling som inte byter perspektiv. I Bylocks version får vi enbart följa Robin 

Hood och behöver inte förflytta oss mellan olika karaktärers upplevelser. Den röda tråden blir 

tydligare för läsaren i Bylocks version jämfört med i Pyles version. Ekarv och Johansson 

(1988, s. 13) tar bland annat upp att det krävs, av en lättläst bok, att handlingen är rak och att 

författaren inte skiftar perspektiv, vilket Witting (1979) också tar upp som ett kriterium för 

lättläst. Bylock är noga med att koncentrera sin bearbetning på en huvudintrig. Detta lyckas 

Bylock väl med och strykningarna som hon gör leder alltså till ett bättre läsflyt och ett 

tydligare sammanhang. Trots dessa positiva konsekvenser ser jag ändå att i och med dessa 

fem kapitels bortfall blir historien och Robin Hood och hans män något plattare. Utan de olika 

karaktärernas äventyr blir inte historien lika händelserik och mångsidig. Vi förlorar 

spänningen i om Lille John ska bli påkommen av sheriffen och vi missar hur sir Rickard av 

Lea lyckas bygga upp sina rikedomar igen. Witting (1979, s. 15) skriver att det är viktigt för 

den lättlästa texten att spänningen blir bevarad, och jag anser att Bylock dessvärre skalar bort 

flera spännande händelser i sin lättlästa version av Robin Hood. Den lättlästa versionen blir 

alltså lättare att läsa, men inte nödvändigtvis roligare att läsa.  
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Robin Hood blir tiggare 

Robin bestämmer sig en dag för att prova på livet som tiggare och ger sig iväg på äventyr. 

Han möter en tiggare på glatt humör och erbjuder öl för att få ta del av hans mat, vilket 

tiggaren accepterar. När de ätit färdigt berättar Robin att han gärna skulle vilja prova på att 

vara tiggare, vilket resulterar i ett slagsmål dem emellan. Robin vinner och tar tiggarens 

kläder som pris. Väl utklädd till tiggare ger sig Robin vidare, och då möter han fyra andra 

tiggare. När dessa kommer på att han är Robin Hood attackerar de honom. Robin lyckas slå 

ner en av dem, vilket leder till att de alla flyr i hast. Kvar hade då de fyra tiggarna lämnat sina 

intjänade pengar och dessa tar Robin för att ge till ”välgörande ändamål”. Robin fortsätter 

sedan sin dag som tiggare och möter lite senare en spannmålshandlare. Denne vet inte vem 

Robin är och skryter om hur mycket pengar han har på sig. Robin berättar då vem han är och 

stjäl spannmålshandlarens pengar. Detta sätter punkt för Robins dag, och han beger sig hem 

igen till Sherwood och sina mannar och berättar om sin dag som tiggare. 

Möjliga orsaker till strykningen 

Detta kapitel handlar om Robin själv, och kan därför inte ha strukits av samma anledning som 

de fem ovan presenterade kapitlen. Jag tänker mig att detta kapitel blivit borttaget delvis för 

att det inte tillför något till huvudhandlingen. Witting (1979) tar upp att då lättlästa texter 

utgår från ett längre original leder det till att vissa delar av berättelsen måste skalas bort för att 

texten ska bli kortare. Robin finner inga nya medlemmar utan hamnar bara i slagsmål och stjäl 

pengar av de människor han möter. Förutom att kapitlet inte tillför något i handlingen kan det 

också ha tagits bort för att skydda läsaren, för att göra berättelsen lite mjukare. I Bylocks 

version får vi ta del av Robins slagsmål, men de slutar alltid positivt, personerna blir vänner 

och allt blir bra. I detta kapitel, när Robin är tiggare, leder inte slagsmålen till något positivt. 

Jag tror därför att Bylock vill skydda läsaren från det negativa i kapitlet.   

Robin och två av hans följeslagare skjuter med sina långbågar inför drottning Eleonora på 

Finsburyfältet 

Det här kapitlet börjar med att drottning Eleonora sänder iväg sin hovsven Rickard Partington 

för att hitta Robin Hood. Rickard ger sig i väg och stannar vid ett värdshus. Där finner han 

några av Robins män och berättar att drottningen vill träffa Robin Hood. Rickard berättar 

också att drottningen, förutom att träffa Robin, vill att han ska delta i en bågskyttetävling. 

Männer tar med Rickard till Robin och Robin går med på att besöka drottningen i London. 
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Han tar med sig tre av sina medlemmar och de ger sig av. Väl framme äter de tillsammans 

med drottningen och berättar om alla sina äventyr. Drottning Eleonora ber kungen att ge 

Robin och hans tre följeslagare fri lejd, vilket kungen accepterar, och ger dem 40 dagar. 

Drottningen slår vad med kungen om att Robin Hood och hans män kan slå kungens bästa i 

bågskytte. Drottningen vinner vadet och kungen blir rasande. I sitt raseri sviker kungen sitt 

löfte om fri lejd och börjar jaga Robin Hood.  

Robin Hood jagas  

Eftersom Robin vann över kungens bäste man fick de snabbt ge sig av från London för att 

undvika att bli tillfångatagna. Drottningen hade hunnit varna Robin, så därför hann de ge sig 

av innan kungen började sin jakt. De tar in på ett värdshus för natten, men får där besök av 

drottningens hovsven Rickard P, som talar om för dem att kungen har skickat 1000 soldater 

efter dem. Robin avlägsnar sig från sina tre följeslagare för att ge dem en chans att komma 

hem oskadda, vilket de gör. Robin försöker undgå kungens soldater och lägger sig och vilar i 

en glänta. Plötsligt blir han överröst av pilar, men ingen träffar honom lyckligtvis. Han 

kommer återigen undan och stöter på en skomakare, ber denne om att få byta kläder, vilket de 

gör. Robin lyckas flera gånger undgå soldaterna och möter en dag sir Rickard av Lea, som 

hjälper honom att ta sig tillbaka till London för att få hjälp av drottningen. Kapitlet slutar med 

att drottning Eleonora lyckas få Robin oskadd till Sherwood. 

Möjliga orsaker till strykningen  

I dessa två kapitel presenteras många nya karaktärer för läsaren, och detta kan vara en tänkbar 

orsak till strykningen. För att en text ska vara lättläst ska det inte finnas allt för många 

karaktärer och/eller namn (Ekarv & Johansson, 1988 & Witting, 1979). Kapitlen handlar 

också om ytterligare en bågskyttetävling, och jag kan tänka mig att Bylock inte gärna 

upprepar en händelse flera gånger, återigen för att underlätta för läsaren. Jakten på Robin 

Hood kan förmodligen, för en yngre läsare, vara tung att läsa. Bylock väljer kanske därför att 

utesluta denna handling för att skydda läsaren. Detta är något som Lundqvist (1992, s. 9) tar 

upp, och hon menar att barn inte upplever spänning och skräck på samma sätt som vuxna och 

därför kan texter behöva bearbetas för att skydda den yngre läsaren. Att skriva bort dessa två 

kapitel innebär också att handlingen inte byter stad, då dessa kapitel utspelar sig i London. 

Det kan tänkas att det är lättare för läsaren om hela boken utspelar sig i samma miljö, 

Sherwood och Nottingham. Genom att göra den bearbetning som Bylock gör hålls berättelsen 

mer samman, här kommer vi återigen in på den samlade intrigen. Lundqvist (1992, s. 9) tar 
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upp att en koncentrerad handling är att föredra när det gäller att bearbeta texter för yngre 

läsare. Bylock behöver heller inte skriva in lika många karaktärer som originalförfattaren har i 

sitt verk, genom att göra dessa bearbetningar. Detta bör leda till en positiv och mer tillgänglig 

läsning för Bylocks tänkta målgrupp. Trots de positiva konsekvenserna med Bylocks 

bearbetning vill jag återigen poängtera hur hennes adaption gör handlingen platt. Jag var inne 

på detta ovan också, och vill även här visa på hur spännande moment försvinner i den lättlästa 

versionen. Personligen tycker jag att kapitlet där Robin Hood jagas av kungens soldater är det 

mest spännande. Jag kan tänka mig att även andra läsare känner så, så varför finns det då inte 

med i den lättlästa som vänder sig mer till barn än till vuxna? 

3.1.2 Strukna karaktärer  

Här presenteras de karaktärer som helt har tagits bort ur Bylocks lättlästa version, men som är 

en del av Pyles berättelse. Utöver dessa väsentliga karaktärer har Bylock bearbetat många av 

originalkaraktärerna. Hon har till exempel valt att byta namn, ta bort namn och ändra 

relationer karaktärer emellan. Dessa bearbetade karaktärer kommer dock att presenteras 

längre ner, under avsnitt 3.2.1. 

Drottning Eleonora  

Denna karaktär är i originalversionen gift med kung Henrik. Eleonora beskrivs som en 

självständig drottning som fattar sina egna beslut. Hon bjuder till exempel in Robin Hood till 

sitt slott för att delta i en bågskyttetävling mot kungens riddare. Vi får lära känna en kvinna 

som suktar efter äventyr och som även räddar livet på Robin Hood. Eleonora får kung Henrik 

att avsluta jakten på Robin och räddar kanske därmed Robin Hoods liv. 

Att denna karaktär inte är med i den lättlästa versionen menar jag är en förlust. Eleonora är, i 

Pyles version, den enda kvinnliga karaktär som beskrivs för något annat än sitt vackra yttre. 

Förutom genusperspektivet anser jag också att Eleonoras karaktär tillför mycket till historien. 

Hon står upp för det hon tror på och går emot männens vilja. Självklart var Bylock tvungen att 

minska ner originaltexten för att komma fram till den lättlästa versionen, men jag önskar att 

Eleonora hade fått vara kvar.  

Drottning Eleonoras hovsven 

Denna karaktär, Rickard Partington, lär vi känna i de strukna kapitlen som handlar om hur 

drottning Eleonora vill träffa Robin Hood. Rickard är en karaktär som för Robin Hood till 
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London och till drottningen. Men han är också den som räddar Robin och hans män när 

kungen blivit rasande. Med sin varning lyckas Robin Hood undgå kungen och hans soldater 

en första gång. Rickard P. hjälper även Robin Hood längre fram och får honom att fly från 

värdshuset. 

Liksom drottning Eleonora försvinner denna karaktär på grund av att kapitel har blivit 

strukna. Rickard Partington är kanske inte en av originaltextens viktigaste personer, men han 

räddar ändå livet på Robin Hood och tre av hans män. Jag har förståelse för Bylocks val att 

stryka båda kapitel och karaktärer och inser hur svårt det måste ha varit att göra de val som 

hon gjort. Men som Witting (1979) skriver så kräver en bearbetning att texten minskas och 

det innebär att karaktärer och händelser måste tas bort, och de som tas bort är vanligvis de 

som huvudhandlingen inte är beroende av. Ekarv och Johansson (1988) diskuterar också detta 

och skriver att en bearbetning innebär att författaren måste ta bort för att göra texten lättläst. 

3.2 Förändringar i innehåll 

Ovan presenterade jag de kapitel och karaktärer som finns med i originaltexten, men som inte 

finns med i den lättlästa texten. Att kapitel och karaktärer måste skalas bort är givet vid en 

bearbetning, då det är lättare för en läsare i behov av lättläst att möta få karaktärer och en rak 

handling (Ekarv och Johansson, 1988). Härnäst kommer jag att visa hur Bylock väljer att 

bearbeta det innehåll som ingår i originalet. Jag kommer att diskutera förändringar av 

karaktärer, miljö och textens struktur. 

3.2.1 Bearbetning karaktärer 

Flera karaktärer med samma namn, hur bearbetas detta dilemma? 

I Pyles originalversion möter man som läsare tre karaktärer vid namn Rickard. Den första 

Rickard som presenteras är den sorgsne riddaren, hans fulla namn är sir Rickard av Lea. Pyle 

skriver ut det fulla namnet Rickard av Lea vid flera tillfällen och presenterar endast honom 

som ”den sorgsne riddaren”. Bylock väljer att, i sin bearbetade version, enbart kalla sir 

Rickard av Lea för den sorgsne riddaren. Hon tar alltså bort hans tilltalsnamn och han blir 

”döpt” efter vad han är. Detta val gör förmodligen Bylock för att inte läsaren ska bli förvirrad, 

med varken för många olika namn på karaktärer, eller Pyles frekventa användning av namnet 

Rickard. Jag ställde mig själv frågande till Pyles val att kalla tre karaktärer för Rickard när jag 

läste originalversionen. Jag förstår inte riktigt varför. Jag kände inte att det var svårt att hålla 

isär de olika ”Rickard”, men det var trots allt något jag funderade på under min läsning. 
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Därför vill jag ställa mig bakom Bylocks val att bearbeta bort två av de tre Rickard. Jag anser 

att det är bra att hon väljer att döpa om sir Rickard av Lea till den sorgsne riddaren. 

Tilltalsnamnet har ingen betydelse för historien eller karaktären. Jag tror enbart att det blir 

lättare för läsaren med ”den sorgsne riddaren”.  Witting (1979) diskuterar användningen av 

tilltalsnamn och många karaktärer och menar att det lätt kan förvirra läsaren med många namn 

och många karaktärer. Det Bylock gör är att ta till sig Wittings råd och skriver bort namn på 

karaktärer för att underlätta för läsaren. 

Den andre Rickard vi får möta i Pyles originalversion av Robin Hood, är drottning Eleonoras 

hovsven. Karaktären i sig har jag presenterat ovan och här ligger inte fokus på vem han var 

utan att även han heter Rickard. Jag ställer mig frågande till Pyles val att döpa hovsvennen till 

Rickard. För denna karaktär har inte namnet någon betydelse och tillför inget för karaktären 

eller handlingen. I Bylocks lättlästa version finns inte hovsvennen Rickard med 

överhuvudtaget då ”hans” kapitel är struket. På det viset finns ingen anledning för Bylock att 

fundera kring dilemmat med hovsvennens namn. Men jag är väldigt nyfiken på hur Pyle 

tänkte när han döpte hovsvennen. För mig hade han kunnat heta vad som helst. Rickard 

kanske var ett väldigt tidstypiskt namn under 1100-1200-talet då Robin Hood ska utspela sig. 

Om det är så skulle jag förstå Pyles val bättre, för med flera karaktärer med tidstypiska namn, 

desto mer verklighetstrogen blir berättelsen om Robin Hood.  

Den tredje och sista Rickard man bekantar sig med i originalversionen av Robin Hood är kung 

Rikard Lejonhjärta. Denna karaktär heter Rikard eftersom Englands kung på den tiden hette 

precis så (http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rikard-i-

lejonhj%C3%A4rta). Här står jag helt bakom Pyle i att namnge en tredje karaktär Rikard. Pyle 

eftersträvar en så ”sann” berättelse som möjligt, och de andra kungligheter som han 

presenterar i sin bok har funnits på riktigt. Att göra som Pyle och ha med verkliga karaktärer 

anser jag ger berättelsen ett djup. Det blir mer verklighetstroget och som läsare tror man att 

Robin stridit vid kungens sida. Kung Rikard Lejonhjärta är den enda Rikard som finns med i 

Bylocks bearbetade version, och det valet gör hon förmodligen för att vara sann mot 

originalet. Med det menar jag att Bylock behåller de verklighetstrogna inslagen som 

originalversionen innehåller. Bylock skriver även i sin inledning av den bearbetade boken, att 

”De kungar som nämns i den här boken är Henrik II och hans son Rikard Lejonhjärta. De 

regerade i England på 1100-talet.”(Bylock 1997, s. 6).  

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rikard-i-lejonhj%C3%A4rta
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rikard-i-lejonhj%C3%A4rta
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När det gäller dilemmat att flera karaktärer har samma tilltalsnamn anser jag att Bylock löst 

det väldigt bra. Bylock renodlar karaktärernas namn med hänsyn till läsaren och detta är något 

som Ekarv och Johansson (1988) menar är vanligt vid en bearbetning. Bylock tar bort namnet 

på en av dem och kallar den karaktären endast för ”den sorgsne riddaren”, den andre 

karaktären bearbetat hon bort helt och den sista behåller hon trogen originalet. Detta val 

underlättar mycket för läsaren (Witting, 1979) och leder inte, enligt mig, till en snedvriden 

eller manipulerad version av originaltexten.   

Abbedissan, Robins släkting eller ej? 

Karaktären abbedissan möter vi i slutskedet av berättelsen om Robin Hoods liv. I Mosells 

översättning av originalversionen beskrivs avsnittet med abbedissan som följer:  

[…] och han grubblade över det så att han till slut fick feber. […] Sålunda kom 

det sig, att han på fjärde dagens morgon kallade till sig Lille John och talade om 

för denna, att han inte kunde bli av med den svåra febern och därför ämnade söka 

upp sin kusin, abbedissan i nunneklostret nära Kirklees i Yorkshire, som var 

skicklig i åderlåtning. (Mosell 1978, s.311-312).  

Här står det tydligt förklarat att abbedissan är Robin Hoods kusin, och Pyle nämner det även 

flera gånger efter ovanstående citerade avsnitt. I Bylocks lättlästa version beskrivs samma 

sekvens om nunnan så här: 

[…] han blev sjuk av sorg. För att få hjälp sökte han upp en nunna som kunde 

bota sjuka. (Bylock 1997, s. 88). 

Bylock väljer alltså i sin version att inte göra nunnan (abbedissan) till Robins släkting. 

Detta val förstår jag, men ställer mig ändå kritisk till det då det, enligt mig, förvränger 

sättet Robin avlider på. När jag läste originaltexten blev jag väldigt chockad över att det 

var en släkting till Robin som tog hans liv. Abbedissan gjorde detta för att inte hamna 

på ”fel sida” hos landets viktiga män. Robins kusin väljer alltså att ta sin egen släktings 

liv i fruktan för de mäktiga i landet. Att hon väljer att göra det tycker jag visar tydligt på 

hur det var att leva i England under 1100-1200-talet. Att Bylock väljer att göra nunnan 

”okänd” förvränger enligt mig slutet på Robin Hoods liv. Att nunnan inte är någon som 

Robin känner skildrar inte Robins död på samma sätt som Pyle beskriver i sitt original. 

Enligt mig blir slutet helt annorlunda när nunnan ”bara är en rädd nunna”. Samtidigt 
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förstår jag Bylocks val, hon gör förmodligen nunnan till en okänd för att återigen 

skydda läsaren (Lundqvist 1992, s.9). Robins död blir inte lika hemsk när det ”bara är 

en nunna som dödar honom”, som den är i Pyles version. Jag tror att Bylock vill skydda 

läsaren från det hemska att Robin faktiskt blir dödad av sin egen kusin. Det blir på något 

sätt lättare för läsaren om nunnan inte ”är någon”. Trots att jag förstår Bylocks val att 

förändra slutet ställer jag mig inte bakom hennes val. Jag anser som sagt att slutet blir 

helt annorlunda. Ekarv och Johansson (1988, s. 5) tar till exempel upp att en 

bearbetning ska förmedla andan i ett verk. Det anser jag inte att Bylock förmedlar just i 

avsnittet om Robin Hoods bortgång. 

3.2.2 Förändringar miljöbeskrivningar 

Robin Hoods tillhåll i Sherwood Forest 

Platsen där Robin och hans män håller till i Sherwoodskogen beskrivs i både 

originalversionen och i den bearbetade versionen. Dock beskrivs de på olika sätt. I det som 

följer kommer jag att först visa hur det beskrivs i original, för att sen visa hur Bylock 

beskriver det. Slutligen kommer jag att diskutera skillnaderna mellan de båda 

beskrivningarna. I originalversionen beskrivs deras tillhåll på detta sätt: 

Sedan följde de sina egna spår, tills de kom till den plats där de hade sitt läger 

djupt inne i skogen. Där hade de byggt hyddor av grenar och näver från träden 

samt gjort bäddar av mjuk säv, som de lagt dovhjortshudar över. Här växte ett 

stort ekträd, som förgrenade sig vitt omkring. Under detta träd fanns en plats 

täckt med grön mossa, där Robin Hood själv brukade sitta under fester och andra 

glada tillställningar med sina käcka män runt omkring sig. (Mosell 1978, s.16).  

Samma tillhåll beskrivs i Bylocks lättlästa version som följande: 

De fredlösas läger var gömt djupt inne i Sherwoodskogen. Kojorna var byggda 

av grenar och tätade med bark. Bäddarna var av mjuk säv, som man hade lagt 

djurhudar över. Medan männen gjorde upp eldar och stekte knapriga hjortstekar, 

satt Robin under skogens största ek. Platsen där han satt var klädd med mjuk 

mossa. (Bylock 1997, s. 15-16). 

Här ser vi tydligt hur Bylock väljer att korta ner originaltexten och gör den mer precis. 

Likt Pyle (Mosell) beskriver Bylock tydligt och beskrivande hur det ser ut, men hon gör 

det på ett sätt som ligger närmare yngre läsare. Trots att de två ovan citerade 
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textavsnitten skiljer sig från varandra innehåller de ändå detsamma. Vi får inte som 

läsare av de två texterna särskilt olika bilder i våra sinnen, utan Bylock lyckas beskriva 

detsamma som Pyle, men på ett mer kort och koncist sätt. I ”Ett dokument för lättläst” 

(Centrum för lättläst 2013, s.4) kan man läsa att läsare i behov att lättläst blir hjälpta av 

beskrivningar av ovanstående slag. Det hjälper dem att skapa inre bilder och på så sätt ta 

till sig texten bättre.  Svensson (1989, s.75) skriver däremot i sin avhandling att 

bearbetade texter lätt kan bli livlösa och tråkiga då den som bearbetar skalar bort för 

mycket av beskrivningar och dylikt. Detta lyckas Bylock undgå i sin bearbetning och 

bearbetar texten på ett sätt som håller den vid liv, men som ändå gör den mer 

lättillgänglig för läsaren. 

Skattkammaren 

Robin Hoods skattkammare är även något som beskrivs i de båda versionerna. Även här 

kommer jag att göra som ovan, först visa de båda beskrivningarna från de två böckerna för att 

slutligen diskutera skillnaderna dem emellan. I Pyles originalversion beskrivs skattkammaren 

på följande sätt: 

Inte så långt från den gamla ädla eken som var deras mötesplats fanns ett stort 

klippblock, under vilket man grävt ut en kammare. Ingången var tillbommad med 

en massiv ekdörr, två handflator bred i tjocklek och låst med ett stort hänglås. 

Detta var deras skattkammare, och dit gick Robin. (Mosell 1978, s. 88). 

 Samma skattkammare beskrivs av Bylock som följande: 

Robin öppnade sin skattkammare. Den fanns bakom ett klippblock och hade en 

ekdörr, tjock som två handflator. (Bylock 1997, s. 45). 

Till skillnad från Bylocks beskrivning av Robins tillhåll, skiljer sig hennes beskrivning av 

skattkammaren ganska mycket åt vid en jämförelse med originalet. Läser man Pyles 

beskrivning av skattkammaren får i alla fall jag en väldigt tydlig bild framför mig, men detta 

får jag inte alls på samma sätt när jag läser Bylock beskrivning. Ovan tog jag upp att 

Svensson (1989, s. 75) förklarar att bearbetade versioner lätt bli livlösa och det anser jag att 

Bylock dessvärre lyckas åstadkomma med beskrivningen av skattkammaren. Här förlorar 

läsaren av den lättlästa versionen det tydliga sinnesintrycket vid läsningen, som ”ett dokument 
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för lättläst” (Centrum för lättläst 2013, s. 4) poängterar är så viktigt för den som är i behov av 

lättlästa texter.   

De ovan presenterade två exemplen på miljöbeskrivningar, både i Pyles originalversion och i 

Bylocks lättlästa version, visar tydligt hur olika man kan lyckas med en bearbetning när det 

kommer till miljöbeskrivning. Enligt mig lyckas Bylock bättre när hon beskriver Robin 

Hoods tillhåll i Sherwoodskogen, än med sin beskrivning av skattkammaren. Jag tror dock att 

hon är medveten om att de två beskrivningarna hon gör skiljer sig åt. Jag föreställer mig att 

hon väljer att beskriva tillhållet mer tydligt då det är en central plats i berättelsen om Robin 

Hood. Berättelsens karaktärer återkommer flera gånger till denna plats och därför är det 

viktigt för läsaren att ha denna plats tydligt beskriven. Skattkammaren däremot nämns bara en 

gång i texten och får därför inte lika stor plats i den lättlästa versionen, som ska vara tunnare 

än originalet. Jag förstår därför Bylocks val att göra beskrivningen av tillhållet mycket 

fylligare än beskrivningen av skattkammaren. Jag anser inte att hennes tunna beskrivning av 

skattkammaren påverkar läsaren av den lättlästa versionen negativt, utan det är bara en 

bearbetning hon måste göra. 

3.2.3 Förändringar i textens struktur 

Metatext 

Metatext brukar förklaras som en text som hjälper läsaren framåt i berättelsen; metatexten tar 

läsaren i handen. Man visar tydligt vad som kommer att hända härnäst i texten. Detta, att 

använda metatext, är något som Pyle gör mycket i sin berättelse om Robin Hood. Nedan 

kommer jag att ge exempel på olika typer av metatexter som finns med i originalversionen om 

Robin. 

Varje avsnitt i originalversionen inleds med metatext. Den kan tillexempel vara skriven så 

här: 

Berättelsen om hur Nottinghams sheriff svor på att han skulle besegla Robin 

Hoods öde och hur han gjorde tre försök men missade med en god båglängd 

varje gång. (Mosell 1978, s. 18). 

I denna berättas det om hur Robin Hood mötte Guy från Gisbourne i Sherwood 

och om den berömda strid som följde mellan dem. Vidare förtäljes hur Lille John 

tillfångatogs när han räddade livet på tre ynglingar, samt slutligen hur den gode 
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kung Rickard Lejonhjärta kom till Nottinghamshire och besökte Robin Hood i 

Sherwood forest. (Mosell 1978, s. 274). 

Denna typ av metatext som Pyle använder sig av förbereder läsaren på vad avsnittet kommer 

att handla om. När han väljer att skriva på detta sätt känns det som att författaren 

(berättarrösten) ligger nära texten vilket kan vara positivt. Det som kan tänkas negativt med 

ovan citerade metatext är att den tar bort spänningen något då den, som det första citatet, 

berättar att sheriffen kommer att misslyckas med att ta fast Robin Hood. Jag tror att Pyles 

syfte med metatexten är att göra berättelsen mer spännande, men också att föra läsaren framåt 

genom texten. Detta tycker jag att han lyckas med, samtidigt som han misslyckas då han 

spoilerar nyfikenheten inför vad som kommer att hända. 

Andra typer av metatext som Pyle använder sig av är till exempel: 

Sålunda slutar det farligaste äventyr som Robin Hood och Lille John någonsin 

råkade ut för. Härnäst ska vi få höra hur den tappre kung Rickard Lejonhjärta 

besökte Robin i Sherwood Forest. (Mosell 1978, s. 290). 

Och nu, käre vän, du som har färdats med mig genom alla dessa glada upptåg, 

tänker jag inte be dig följa mig vidare utan lämnar dig här och släpper din hand 

med ett ”god afton”, om du så önskar, ty det som nu följer handlar om alltings 

förgänglighet och visar hur glada och lyckliga dagar, som en gång varit, för alltid 

är borta och förbi. Jag tänker inte utbreda mig över detta ämne för länge utan 

ämnar berätta så skyndsamt jag kan […]. (Mosell 1978, s. 308).  

Genom att skriva metatext på detta sätt får texten en tydlig berättarröst. Berättaren blir synlig i 

texten. Läsupplevelsen blir, speciellt i det sista citerade stycket, att både berättaren och 

läsaren är en del av berättelsen. Som läsare får man känslan att man varit med om alla 

äventyr. Jag tycker att Pyle gör detta på ett väldigt bra sätt. Trots att jag är en vuxen läsare 

lever jag mig ändå in i historien i originalversionen av Robin Hood, mer än vad jag gör i den 

lättlästa versionen. I Bylocks version finns ingen metatext överhuvudtaget. Det finns heller 

ingen närvarande berättarröst, utan som läsare glider man bara med. Detta tycker jag gör att 

Pyles version bli mer spännande och till och med bättre än Bylocks version. Jag tänker mig att 

metatext är något som hjälper läsflytet, håller i den röda tråden och tar läsaren i handen. Dessa 

tre punkter är viktiga för den lättlästa texten (http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-

lattlast/lattlast---vad-ar-det). Jag förmodar att Bylock, genom att ha med en viss del metatext, 

http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det
http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det
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hade underlättat för sina läsare. Hennes bearbetade verk vänder sig främst till barn, och vilket 

barn skulle inte vilja känna att hen är med i texten, vilket man känner i originalversionen? 

Metatext är därför något jag saknar i den bearbetade versionen. I ett dokument om lättläst 

(Centrum för lättläst 2013) står det att metatext kan hjälpa en svag läsare i hens läsning. 

Frågan är då varför Bylock valt att inte använda sig av metatext. Jag anser inte att Bylock 

borde ha gjort på samma sätt som Pyle, och inleda varje del med vad som komma skall, utan 

jag efterfrågar den typ av metatext som gör att jag som läsare känner mig delaktig i 

handlingen. Hade den typen av metatext varit med, tror jag som jag nämnts, att Bylocks 

version hade blivit ännu bättre anpassad till hennes tänkta läsare: barn, unga vuxna och 

personer som behöver lättlästa texter. 

Sångtexter 

Under de flesta av sina äventyr möter Robin Hood nya människor. En del flyr sin kos och 

andra slår sig samman med honom och hans följeslagare. Många möten mynnar ofta ut i 

sånger, och varje gång står sångtexterna utskrivna i originalversionen. Vissa sångtexter fyller 

ut ett stycke, medan andra är flera sidor långa. Exempel på hur sångtexterna presenteras kan 

vara såhär: 

[…] medan han sjöng högt med munter röst: Kom hit, ni töser och ni mina 

damer, och köp ert kött av mig. Ty kött för tre pence jag säljer för en, så ni hör 

att det lönar sig. (Mosell 1978, s. 55). 

Då blinkade den andre med ena ögat och började genast sjunga med munter röst: 

Jag sitter på en sten och sjunger så glad, allt medan jag väntar på min kära. Ty i 

solens sken bland buskarnas blad den lilla fågeln sjunger hon är nära. (Mosell 

1978, s. 217). 

Varför Pyle väljer att ha med sångtexter i sin berättelse kan jag inte svara på. Men jag tror 

återigen att det har att göra med att berättelsen ska bli så verklighetsnära som möjligt. Genom 

sångtexterna får läsaren känslan av att hen sitter med och lyssnar till sångerna. Jag tror också 

att det har att göra med att läsaren ska uppleva att hen hör sångerna och på så vis uppleva att 

hen är med i handlingen. Jag vill därför påstå att sångtexterna, i viss mån, fyller samma 

funktion som metatexten. Den finns med för att göra berättelsen mer tillgänglig för läsaren. 

Att Bylock däremot väljer att bearbeta bort alla låttexter tror jag främst handlar om att skala 

ner på texten, vilket både Witting (1979) och Ekarv och Johansson (1988) menar är 
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nödvändigt vid en bearbetning av en originaltext. Sångtexterna tillför inte något till 

handlingen och genom att ta bort dem går inte läsaren miste om något, handlingsmässigt i alla 

fall. Jag önskar däremot att Bylock valt att ha någon sångtext med för att hålla sig närmre 

originaltexten. Men jag förstår helt och fullt att en lättläst version måste innehålla färre sidor 

text. Och då faller det sig ganska naturligt att sångtexter faller bort. 

Ett kapitel blir flera  

Som jag tagit upp tidigare har Bylock valt att stryka några av de kapitel som finns med i 

originalversionen av Robin Hood. Det Bylock även gör för att förändra textens struktur är att 

ändra på så sätt att ett kapitel i originalet blir fler kapitel i hennes bearbetade version. 

Originalversionen inleds exempelvis med en prolog. Denna innefattar hur Robin blev fredlös 

och hur det gick till när han träffade Lille John för första gången (Mosell 1978, s. 5-17). 

Bylock väljer att i sin lättlästa version bearbeta prologen till två separata kapitel. Det första 

handlar då om hur det gick till när Robin blev fredlös (Bylock 1997, s. 7-11). Att hon väljer 

att ändra från ett kapitel till flera lär ha med den röda tråden att göra. Genom att separera 

dessa två, hur Robin blev fredlös och hur han mötte Lille John, kan läsaren hålla isär de två 

händelserna. De två kapitlen har egentligen inget med varandra att göra, vilket förmodligen 

ligger bakom Bylocks val att separera dem. Genom separationen behöver inte läsarens fokus 

flyttas mellan olika händelser, utan i Bylocks version får man först reda på varför Robin blev 

fredlös, för att därefter lära känna Lille John. Här väljer Bylock, i viss mån, att lägga till 

snarare än att ta bort text. Detta är återigen något som Ekarv och Johansson (1988) skriver om 

som vanligt förekommande vid bearbetning av texter. De menar att tillägg av text kan vara 

nödvändigt för att göra texten mer lättläst än tidigare. 

 Att bearbeta texten genom att skapa flera kapitel gör Bylock ytterligare en gång, utöver den 

som nyligen presenterats, och det handlar om hur Robin möter Guy från Gisbourne och sedan 

hur Lille John hamnar i galgen. I originalversionen skrivs alltså dessa två händelser ihop i ett 

kapitel (Mosell 1978, s. 274-290). Kapitlet handlar om hur Robin möter Guy och lyckas döda 

honom i en kamp, och detta händelseförlopp är sammanlänkat med hur Lille John hamnar i 

galgen. Eftersom detta kapitel, i originalet, handlar om två olika händelser, men som ändå är 

sammanlänkade förstår jag varför de är beskrivna i samma kapitel av Pyle. Bylock väljer att 

ge dessa två händelser, Guy och galgen, ett varsitt kapitel i sin bearbetade version. Återigen 

bör det vara för att underlätta för läsaren. Läsaren kan då fokusera på en händelse i taget. 

Författaren Birgitta Ahlén (2003, s.192) tar upp att det är viktigt med en tydlig 
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kapitelindelning i lättlästa texter. Först beskrivs hur Robin tar Guys liv och därefter hur det 

påverkar Lille John i galgen. Jag anser att det är positivt att Bylock gör på detta sätt. Hade de 

två händelserna funnits i samma kapitel tror jag att texten lätt hade kunnat uppfattas som 

övermäktig för läsaren i behov av lättläst, då det är viktigt att texten är sammanhängande och 

inte skiftar perspektiv. Ekarv och Johansson (1988, s. 13) tar bland annat upp att en lättläst 

text inte får vara för lång, för då kan läsaren ha problem att ta sig igenom texten. Det 

underlättar för läsaren om det finns många kapitel, rubriker och inte alltför långa textavsnitt. 

3.3 Språklig anpassning 

Tidigare har jag fokuserat på att analysera de båda texternas innehåll och inte ägnat mig åt de 

språkliga förändringarna. De förändringar som rör de språkliga aspekterna är också de en del 

av att bearbeta ett original till en lättläst text. Därmed kommer denna avslutande del av 

analysen att handla om den språkliga anpassningen. 

3.3.1 Från förtälja till berätta 

Originalet av Robin Hood skrevs på engelska år 1883. Jag har dessvärre inte haft tillgång till 

den engelska versionen av boken. Den version av Robin Hood som jag har använt mig av i 

denna uppsats är Åke Mosells översättning från 1978. Mosells version ska, vilket jag tagit upp 

tidigare, vara en fullständig översättning av Pyles originaltext. I sin översättning av originalet 

har även Mosell ämnat bevara den äldre språkstilen. Detta kan jag se i och med att Mosell har 

valt att i sin översättning ha med de bilder som finns med i den engelska versionen. Dessa 

bilder, tecknade av Pyle själv, innehåller bildtexter. Dessa texter ger mig en bild av 

språkstilen i Pyles original. Exempel på språkstilen är bland annat: 

 Sir∙Richard∙pleadeth∙before∙the∙Prior∙of∙Emmet (Mosell 1978, s. 189). 

Varje bild som Mosell har med visar på den äldre språkstilen, och det är den han valt att 

bevara i sin översättning. Mosell hade likväl haft möjlighet att översätta språket till det språk 

vi använder idag. Att han valde att lägga sig så nära den ursprungliga språkstilen som han gör 

leder till att hans översättning blir än mer trogen originalet. Mosells översatta text hade lika 

gärna kunnat vara publicerad under 1800-talets senare hälft, precis som Pyles originaltext.   

Mosells översättning innehåller flera ord vi inte vanligtvis stöter på i dagens texter, och som 

läsare upplever man bestämt texten som äldre än från 1978. Utöver en del ord som vi inte är 
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vidare bekanta med i dag, innefattar stilen även ett annorlunda sätt att samtala än vi gör i dag 

(se nedersta exemplet). Två typer av textutdrag följer härnäst som exempel på hur Mosell 

använder en äldre språkstil:  

När Robin var en yngling på aderton år, muskelstark och orädd, hände det sig att 

sheriffen i Nottingham utlyste en tävling i bågskytte och satte upp en tunna öl i 

pris till den bäste bågskytten i grevskapet Nottinghamshire. (Mosell 1978, s. 6). 

Du frågar verkligen ogenerat, svarade munken med surmulen röst, fastän du inte 

blivit hitbjuden. Likväl är jag förvissad om att jag är en alltför god kristen för att 

neka en törstande man att dricka. (Mosell 1978, s. 143). 

Att Bylock inte väljer att bevara denna äldre språkstil känns självklart då hennes version är en 

lättläst text. Då krävs det att språket är enkelt och inte innehåller några ord som läsaren inte är 

bekant med (Ekarv och Johansson 1988, Centrum för lättläst: ett dokument om lättläst 2013). 

Bylocks språkstil är därmed modernare än Mosells översättning. Bylocks språk är alltså det vi 

använder idag. Detta göra att böckerna, utöver den innehållsliga bearbetningen, även skiljer 

sig en hel del åt i själva stilen. Där Mosell använder ordet förtälja skriver Bylock berätta, Att 

språket är så pass bearbetat påverkar dock känslan i texterna. Läser vi originalet upplever vi 

boken som äldre än vad vi gör när vi läser den lättlästa versionen. Även om handlingen i de 

båda böckerna utspelar sig under 1100-1200-talet, upplever jag att originaltexten blir mer 

autentisk än den lättlästa texten. Med det menar jag att, utöver handlingen, uppfattar jag att 

originalversionen blir mer verklighetstrogen. Bylocks version däremot upplever jag som 

fiktiv, och när jag läser den versionen av Robin Hood tänker jag att det är en påhittad karaktär 

som en författare har hittat på. Språkstilen och känslan i Pyles, och därmed Mosells, version 

gör att berättelsen känns äkta då texten skapar en sorts illusion av autenticitet via äldre 

språkformer. Originaltexten känns inte påhittad vilket jag anser att den har en tendens att göra 

i den lättlästa versionen. 

3.3.2 Ordval 

Som jag ovan nämnt har originaltexten en äldre språkstil än vad den lättlästa versionen har. 

Därför har jag här valt att ta upp några exempel på ord som finns i originalet, för att sedan 

diskutera hur Bylock valt att ändra dem. Det finns många ord att välja på från originalet, jag 

har dock valt att ta upp fem ord som förekommer frekvent i originaltexten. 
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Sålunda 

Detta ord använder Mosell ofta då han ska berätta hur något gick till, exempelvis ”Sålunda 

slutade den beryktade…” (Mosell 1978, s.69). Jag valde att ha med detta ord då det inte är ett 

ord vi använder mycket idag. När Bylock ska berätta hur något gick till väljer hon att använda 

ord som ”så” eller ”sedan”(Bylock 1997, s. 72,77). Att byta ut små ord som dessa gör att 

läsaren av den lättlästa texten inte behöver stöta på ord som hen kan tänkas vara obekant med, 

eller ord som kan kännas något ålderdomliga. Både Ekarv och Johansson (1988) och ett 

dokument om lättläst (Centrum för lättläst 2013) poängterar att obekanta eller svåra ord är 

viktigt att läsaren av en lättläst text inte stöter på. 

Tjog  

Detta räkneord, tjugo, använder Mosell väldigt ofta i sin översättning. Tjog används nästa 

varje gång Robin Hood kallar på sina män, pratar om sina män och dylikt. Det står många 

gånger i texten om att Robin blåser i sitt jakthorn och att ett tjog grönklädda män dyker upp. 

Bylock använder inte detta äldre ord för tjugo, utan hon väljer att inte benämna Robins män 

med ett antal. Hon skriver till exempel ”några av”, ”flera av” och så vidare. Varför hon väljer 

att inte ange Robins män i antal kan man undra. Jag förmodar att det är för att antalet inte 

påverkar handlingen, utan kan leda till att läsaren fastnar vid antalet och inte läser vidare. 

Genom att skriva några eller flera håller Bylock antalet öppet och avleder läsarens 

uppmärksamhet från Robins antal män och riktar den mot Robin själv, vilket bör underlätta 

för läsaren. 

Råbarkade  

Detta ord används när Robins män beskrivs, och betyder att de är råa eller härdade. När de 

beskrivs med detta ord får man som läsare en bild av att männen ser otäcka och hårda ut. 

Pyle/Mosell använder denna beskrivning av Robins män för att spegla hur invånarna runt 

omkring Sherwood ser på dem. Robin Hood poängterar själv att de ”är råbarkade, men de 

menar dig ändock väl” (Mosell 1978,s. 126). Med det vill förmodligen författaren ge bilden 

av att Robins mäns hårda utsida inte speglar deras inre. Bylock beskriver aldrig karaktärernas 

utsida, mer än vilka kläder de har på sig. De bilder hon har med visar ”tecknade” män med 

skägg. Männen ser snälla ut och jag tror att detta återigen är ett sätt att skydda läsaren och ta 

bort de litet grymmare inslagen i originalet. Visserligen är ordet råbarkade aningen 

ålderdomligt, men Bylock hade ändå kunnat beskriva männen med ett modernare ord. Att 
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detta uteblir påverkar dock inte handlingen i sig, utan visar bara återigen hur hennes text är 

ämnad för yngre läsare och är därmed mer skyddande än originalet. 

Genmälte  

Detta är ett annat ord för svarade, detta används flitigt i originaltexten. Vanligtvis när 

konversationer beskrivs: ”-Du frågade mig faktiskt inte, genmälte broder Tuck…” (Mosell 

1978, s.152). Detta ord förändrar Bylock på grund av dess ålderdomlighet. Det är inte ett ord 

dagens läsare, speciellt de yngre, är bekanta med och hon väljer därför att använda det 

vanligare ordet ”svarade”. Denna bearbetning förändrar heller ingenting, utan görs för att 

texten ska passa det mer moderna språk läsare är vana vid idag. Förändringen från genmälte 

till svarade gör därmed texten mer lättåtkomlig och lättläst för läsaren av Bylocks version av 

Robin Hood. 

Gnolade  

Detta ord, som betyder småsjungande, används av Pyle/Mosell när någon karaktär går och 

småsjunger helt enkelt. Likt ordet genmälte, är även gnolade ett ord som Bylocks läsare 

förmodligen inte är bekanta med utan det ändras till sjungande.  

Ovan har jag lyft några utvalda ord som förekommer i originaltexten som bearbetats eller 

tagits bort helt ur den lättlästa texten. Varför jag valde att göra på detta sätt är för att visa på 

att det inte bara är ett innehåll som kan bearbetas texter emellan utan även språket (Lundqvist 

1992, s.9). Några av de ord jag presenterat har betarbetats för att göra texten mer nutida och 

på så sätt lättare för Bylocks tänkta läsare, vilket Wennström (1995) tar upp och skriver att 

lättlästa texter bör undvika ålderdomliga uttryck för att inte skapa problem för läsaren. Vissa 

ord kan ha bearbetats bort helt då deras innebörd inte tillför något till handlingen, eller för att 

skära ner beskrivningar. Orden kan även ha tagits bort för att skydda läsaren. Witting (1979) 

skriver att ibland behöver inte den bearbetande författaren byta ut svåra ord. Hon menar att 

om en text är spännande är det inte väsentligt att läsaren förstår vartenda ord. Witting menar 

istället att läsaren, genom sammanhanget, kommer att kunna förstå. Trots att det, enligt 

Witting, kan vara acceptabelt med svåra ord i lättlästa texter förstår jag Bylocks val att ändra 

ovanstående ord. Jag förmodar att den främsta anledningen till hennes språkliga bearbetning 

dock har med stilen att göra. Hennes text är omkring 100 år nyare och kräver därför ett 

språkligt lyft. Lundqvist (1992, s.9) skriver att språket måste relateras till den tänkta läsarens 

ordkunskap och läsförmåga. Detta är vad Bylock gör i sin bearbetning av originaltexten. 
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3.3.3 Långa meningar 

Då språkstilarna skiljer sig mellan de båda texterna innebär det att meningarnas uppbyggnad 

förändrats. Jag ämnar inte att gå in i detalj på meningarnas beståndsdelar, utan ämnar bara att 

belysa skillnader på hur meningar är skrivna av Pyle/Mosell jämfört med hur de är skrivna av 

Bylock. Originalversionen innehåller genomgående längre meningar än den lättlästa texten. 

Detta på grund av att språkstilen är annorlunda, men också eftersom Bylocks version riktar sig 

till läsare av lättlästa böcker och kräver på så sätt ett annat tillvägagångssätt vid skrivandet. 

När man skriver texter riktade till läsare i behov av lättare texter gäller det, enligt Ahlén 

(2003) att man som skribent undviker långa och/eller krångliga meningar för att underlätta för 

läsaren. 

Härnäst tänker jag visa ett exempel på hur långa meningar kan te sig i originaltexten: 

Ni har redan hört att en belöning på tvåhundra pund hade satts på Robins huvud 

och att sheriffen hade svurit på att han själv skulle gripa Robin, dels därför att 

han gärna skulle vilja ha de tvåhundra punden för egen räkning, och dels därför 

att den man som Robin hade dödat, var en nära släktning till honom. (Mosell 

1978, s. 18). 

Denna ovan presenterade mening består av 57 ord, tre kommatecken och en punkt. Långa 

meningar av detta slag är vanligt förekommande i originalet. Att texten innehåller så pass 

långa meningar bör bero på språkstilen, som jag tidigare diskuterat, men även ha som syfte att 

skapa ett tempo och en takt i läsningen. Att skriva på dessa vis ger texten vanligtvis ett flyt 

och förhindrar att den känns stapplande och platt. Witting (1979) skriver till exempel att 

kortare meningen inte alltid hjälper texten att bli lättläst. Hon menar istället att det är 

innehållet man ska se till först, för att därefter bearbeta meningsbyggnaden. Witting menar att 

om handlingen är lättillgänglig för läsaren kan det överbrygga svårigheter att ta sig fram i 

texten på grund av långa meningar. 

Svensson (1989, s. 73) menar att texter som bearbetats till lättläst lätt kan uppfattas som 

livlösa och tråkiga. Flytet som jag talar om ovan kan då förloras. Bylock, som skriver lättlästa 

texter, måste hela tiden i sin bearbetning tänka på meningsbyggnaden. När hon skriver måste 

hon hålla ner meningarnas längd, allt för att underlätta för läsaren (Centrum för lättläst: ett 

dokument om lättläst, 2013). Exempel på hur meningarna är skrivna i Bylocks version är 

”Tävlingen fortsatte. Snart var det bara tre män kvar. Sedan var det bara den halvblinde 
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tiggaren” (Bylock 1997, s. 28). Meningarna i den lättlästa versionen är markant kortare än de 

flesta meningar i originaltexten. Att skriva meningar på detta sätt underlättar för en läsare i 

behov av lättlästa texter, men blir det som Svensson fruktar? Blir texten livlös och tråkig? 

Ekarv och Johansson (1988, s. 14) tar upp dilemmat med att skriva texter i form av lättläst. De 

förklarar att det kan vara ett problem att hitta rätt nivå att lägga sig på språkligt, samtidigt som 

bearbetaren vill vara rättvis mot originalet. När jag läste Bylocks version av Robin Hood 

upplevde jag inte meningsbyggnaden som stapplande, men jag fann inte riktigt det där flytet 

man vill uppnå när man läser. Jag upplevde att rytmen och känslan som finns i originalet 

saknades i den lättlästa versionen. Jag är inte beredd att helt och fullt hålla med Svensson 

(1989) i det han påstår att bearbetade texter blir tråkiga och livlösa. Det jag däremot är beredd 

att hålla med om är att den lättlästa texten inte skapar lust att läsa vidare på samma sätt som 

originalet.  

4. Diskussion och slutsatser  

Tidigare i arbetet har jag lyft olika aspekter av bearbetning från en text till en annan. Jag har 

hittills diskuterat dessa olika aspekter något, men väljer att diskutera dem ytterligare härnäst. 

För att inte upprepa mig allt för mycket har jag valt att föra diskussion genom tre 

övergripande rubriker. Dessa tre är; likheter och skillnader mellan texterna, hur bearbetas 

texten från original till lättläst? och slutligen möjliga konsekvenser för läsaren. Efter detta 

avsnitt om diskussion och slutsatser avslutas arbetet med en sammanfattning. 

4.1 Likheter och skillnader mellan texterna 

Jag avser här inte att återigen gå in i detalj på vad som finns och inte finns med i den lättlästa 

texten i förhållande till originalet, utan min avsikt här är att hålla en mer övergriplig 

diskussion gällande likheter och skillnader mellan texterna. 

4.1.1 Likheter 

Trots att originaltexten av Pyle, översatt av Mosell, består av 317 sidor och den lättlästa 

versionen skriven av Bylock består av 89 sidor, finns ändå väldigt många likheter texterna 

emellan. Handlingen är i huvudsak den samma i båda böckerna. Trots av Bylock varit 

tvungen att bearbeta bort stora delar av originaltexter har hon ändå fått med de mest 

väsentliga delarna. Ekarv och Johansson (1988, s.33) skriver att ”en bearbetare behöver inte 

transponera text mening för mening. Det viktiga är att fånga in och förmedla det väsentliga i 
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texten” och det har Bylock lyckats med i sin version av Robin Hood. Vi får i båda versionerna 

reda på hur det gick till när Robin blev fredlös och vi får möta de personer han möter och vi 

får slutligen vara med vid hans dödsbädd. Trots att miljöbeskrivningarna i många fall saknas i 

Bylocks version upplever man som läsare ändå att hennes text utspelar sig för länge sen. De 

båda texterna, trots sina skillnader, andas ändå spänning och en tid för länge sedan.  

4.1.2 Skillnader 

Självklart finns också stora skillnader mellan de båda versionerna av Robin Hood, sidantalet 

har blivit nedskuret från 317 till 89. Det förefaller då självklart att skillnader förekommer. De 

största skillnaderna mellan original och lättläst är alla de kapitel som finns i Pyles version, 

men som inte är med i den bearbetade versionen av Bylock. Utöver strukna kapitel så saknas 

även karaktärer i Bylocks version. Trots alla de strykningar som Bylock måste göra för att 

bearbeta originalet till en lättläst text finner jag ändå att det viktigaste är kvar. Texterna är mer 

lika än olika, förutom en sak: slutet. I originalversionen är det en släkting till Robin som tar 

hans liv, medan det i den bearbetade versionen är en okänd (för Robin). Denna förändring 

påverkar texten väsentligt. Här handlar det inte om att stryka och förändra på grund av 

platsbrist utan Bylock gör detta val av en annan anledning. För mig medför denna förändring i 

textens avslut att Bylock inte förhåller sig till originalet. Det blir en helt annan stämning i 

Pyles slut än vad det blir i slutet av den lättlästa texten. Jag har tidigare i arbetet tagit upp 

möjliga orsaker till varför Bylock valde att förändra slutet så pass drastiskt som hon ändå gör. 

Det är samma karaktär som tar livet av Robin, men det blir helt annorlunda beroende på 

huruvida hon är Robin Hoods kusin eller ej. 

4.1.3 Tankar kring likheter och skillnader  

Som jag ovan nämnt är likheterna fler än skillnaderna texterna emellan. Bylock bevarar det 

väsentliga i originaltexten och bearbetar bort eller förändrar det som inte tillför något extra till 

handlingen. Det är förhållandevis enkelt för mig att påstå vad som är lika och vad som är 

olika texterna emellan. Men jag tycker ändå att det har varit en svår uppgift. Det är inte 

självklart att se skillnader och likheter genom att bara studera texternas innehåll. Jag vill påstå 

att mycket ligger i tolkningen när man läser texterna. Jag började med att läsa originaltexten, 

för att därefter läsa den lättlästa. Kanske gjorde detta att jag undermedvetet visste mer än vad 

som framgår i Bylocks lättlästa, och på så sätt accepterar de bearbetningar hon gjort, för att 

jag vet vad som står i originalet?  
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Att bearbeta är att översätta, som Ekarv och Johansson (1988, s. 14) upplever det. De tar 

också upp att bearbetning handlar om att renodla, lägga till och ta bort för att göra texten 

lättläst (s.22). Därför måste ett original och en bearbetad version skilja sig åt, det är 

acceptabelt. Det som däremot inte är godtagbart är om ett material bearbetas så pass mycket 

att texten känns stympad eller tråkig, att läslusten försvinner och att den nya texten enbart 

upplevs som platt (Lundqvist 1992, Svensson 1989). Jag har tidigare diskuterat hur Bylock 

gått tillväga vid sin bearbetning av Robin Hood. Jag har påvisat positiva och negativa följder 

för de val hon gjort. Ibland har hon lyckats bevara den röda tråden bättre än vad 

originalförfattaren har lyckats med. Andra gånger har hon tyvärr lyckats omvandla bort en del 

spänning och givande karaktärer. I all tidigare forskning som ligger till grund för detta arbete 

finns enighet om en sak: att det är svårt att bearbeta en text till lättläst. Det är förknippat med 

svåra val och överväganden, och många väljer därför att avstå från att bearbeta. Med detta 

sagt, anser jag ändå att Bylock gjort ett väldigt bra arbete med sin lättlästa version av Robin 

Hood. Hon behåller känslan i texten, upprätthåller den röda tråden och lägger sig nära 

huvudkaraktären.  

4.2 Hur bearbetas texten från original till lättläst? 

Inte heller här är min avsikt att gå in i detalj på hur texten bearbetas från original till lättläst. 

Detta har redan blivit diskuterat tidigare i arbetet. Här avser jag istället att diskutera hur 

handlingen och språket förändrats från original- till lättlästtext, vilket jag varit inne på delvis 

redan i avsnitt 4.1. 

4.2.1 Handling 

Tidigare i arbetet har jag visat hur kapitel har tagits bort, bearbetats eller blivit tillagda i 

Bylocks version. Detta påverkar givetvis handlingen i den lättlästa texten. Läser man enbart 

den bearbetade versionen av Robin Hood går man miste om en hel del. Då får man inte träffa 

drottning Eleonora, eller uppleva den spännande jakten där Robin jagas av kung Henrik. Man 

går även miste om hur Lille John lurar sheriffen så pass att Lille John får arbeta och bo i 

sheriffens slott. Detta är bara några av de händelser man som läsare går miste om genom att 

läsa den lättlästa versionen. Men trots att så mycket av innehållet tagits bort, blir ändå 

handlingen på något sätt densamma. Bylock behåller det mest väsentliga för berättelsen. Hon 

tar endast bort sådant innehåll som inte för berättelsen framåt, eller sådant innehåll som gör 

att läsaren måste byta perspektiv. De val hon gör, till exempel att läsaren inte behöver byta 
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perspektiv, leder till att texten blir mer tillgänglig för sina tänkta läsare (Witting 1979, s.14). 

Bylock lyckas även behålla den röda tråden, och på så sätt göra handlingen mer framträdande. 

Med detta menar jag att hennes version av Robin Hood är mer sammanhållen än vad Pyles 

originaltext är. Pyles text däremot är mer spännande och mer händelserik. Att handlingen 

påverkas vid en bearbetning är givet; det går inte att ha med allt innehåll, då skulle det inte 

resultera i någon bearbetning. Som jag påpekat tidigare i arbetet är jag för de flesta val Bylock 

gör i sin bearbetade text, men emot andra. Som bearbetare kan man nog aldrig få alla läsare 

nöjda. Det handlar mycket om hur läsaren tolkar en text, för ingen läser helt på samma sätt. 

Wennström (1995, s.161) jämför bearbetning av texter med framförandet av ett musikstycke. 

Hon menar att noter kan tolkas olika av olika dirigenter eller musiker och detsamma gäller 

texter. När en författare bearbetar så tolkar hen en annan text, därför kan bearbetningar skilja 

sig mer eller mindre mycket från originaltexten. Min åsikt är ändå att Bylock behåller 

originalhandlingens huvudintrig och därför blir handlingen nästan den samma i 

originalversion och lättläst version. 

4.2.2 Språkligt 

Att det skiljer omkring 100 år mellan originalversionen av Robin Hood (Pyle, 1883) och den 

lättlästa versionen (Bylock, 1997) medför en ganska tydlig förändring mellan språkstilarna. 

Medan originaltexten, översatt av Mosell (1978), söker bevara en äldre språkstil, längre 

meningar och ord något obekanta för oss i dag, är Bylocks version ämnad för unga och 

personer i behov av lättlästa texter. Detta leder till att Bylock måste förändra språket helt i sin 

lättlästa version. Då lättlästa texter behöver innehålla enkla ord och inte allt för långa 

meningar (Ekarv och Johansson 1988, Centrum för lättläst: ett dokument om lättläst 2013), 

krävs en hel del förändringar. När Bylock skriver sin bearbetade version förändras texten på 

många olika sätt. Hon ändrar allt från ordval till meningsbyggnad. Hennes meningar är 

kortare och orden enkla. Trots att Bylock moderniserar sin text om Robin Hood, behåller hon 

ändå känslan av att den utspelar sig för länge sedan. Hon behåller en del äldre ord, men 

förklarar dem eller skriver in dem i ett sammanhang. Att göra på detta sätt underlättar för 

läsaren i behov av lättläst (Witting, 1979). På hemsidan Centrum för lättläst 

(http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det) diskuteras hur språket 

ska skrivas i lättlästa texter. Bland annat tas det upp att det ska vara vardagliga ord och 

uttryck som används och att krångligare ord ska sättas in i ett sammanhang för att underlätta 

för läsare. Enligt min åsikt lyckas Bylock uppfylla dessa kriterier och jag anser att hennes text 

är lättläst. Trots att Bylocks text är skriven för att passa läsare i behov av lättläst finns det en 

http://lattlast.se/om-lattlast/vanliga-fragor-om-lattlast/lattlast---vad-ar-det
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risk i att bearbeta texter för att de ska passa. Det är något som Svensson (1989, s.72) 

diskuterar och påpekar att en alltför bearbetad text kan leda till att texten blir mer allmän och 

inte längre blir lika tillgänglig för läsaren. Svensson (1989, s.53) uttrycker också att en 

bearbetad text kan förlora sitt attraktions- och läsbarhetsvärde. Som bearbetare måste man 

alltså vara vaksam på att inte förändra texten i den utsträckning att den blir för allmän 

och/eller tråkig. Jag har tidigare nämnt att jag ibland upplever att Bylock, tyvärr, gör sin 

lättlästa text något för allmän, men jag anser ändå överlag att hon skriver en bra version av 

Robin Hood som leder till att allt fler läsare kan få ta del av berättelsen. 

4.3 Möjliga konsekvenser för läsaren 

4.3.1 Vad läsaren kan vinna på att läsa en lättläst version i stället för originalet 

Ovan har jag visat på styrkor i Bylocks lättlästa version av Robin Hood. Vad är det då konkret 

som läsaren kan vinna genom att läsa en bearbetad version? Jag kommer här att lyfta fyra 

aspekter som jag anser är de största vinsterna; det finns säkerligen flera och många går i 

varandra, men jag känner att de fyra jag har valt ändå innefattar väldigt mycket. 

För det första, genom att bearbeta klassiker till lättlästa texter ämnade för unga läsare som 

Bylock gör, leder det till att ett syfte som finns för ämnet svenska i Lgr 11 uppfylls. Hennes 

texter möjliggör att elever får ”möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen” (Lgr 11, s.222). Detta är för mig en vinst, då läsarna av Bylocks 

texter får möta skönlitteratur från äldre tider; de får med andra ord ta del av klassikerna om än 

i något annorlunda skepnad.  

Förutom att Bylocks lättlästa versioner leder till att läsaren får uppleva klassiker, kan även 

läsningen av en lättläst version leda till ökad läslust. Genom att läsa en lättläst version av en 

text istället för ett original, möter läsaren en text anpassad för hens nivå. Texter upplevs då 

inte som övermäktiga, utan som något överkomligt. Detta ser jag också som en stor vinst, då 

de lättlästa texterna resulterar i självkänsla hos läsaren. Självkänsla är även något som Lgr 11 

(s.10) tar upp och menar att självkänslan har en stor roll när det gäller elevernas utveckling. 

Alla människor, oavsett vem man är, vill känna att hen lyckas med det hen tar sig för. Genom 

att då, likt Bylock, bearbeta texter till en nivå som lämpar sig för personer i behov av lättläst 

resulterar det i en bättre självkänsla hos de som läser hennes verk. 
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En tredje vinst som läsaren av den lättlästa texten kan göra är att hen möter en tydlig text, en 

text med rak och sammanhållen handling, där fokus ligger på en sammanhållen huvudintrig 

(Centrum för lättläst: ett dokument om lättläst, 2013 och Wennström, 1995). Läsaren som 

möter en bearbetad text behöver inte bli bortkommen i texten och på så sätt tappa motivation 

till att fortsätta läsa. Den bearbetade texten hjälper läsaren att bibehålla fokus och hjälper 

läsaren att erövra texten. Ahlén (2003, s. 191) tar upp att motivationen är en viktig del i 

läsningen. Hon menar att utan motivation kan läsresultatet bli lika med noll. Därför är det 

ytterst viktigt att de texter elever möter bevarar deras motivation till att läsa. Här ser vi 

exempel på hur vinsterna man kan erövra genom att läsa lättläst går i varandra. Genom en 

tydlig text tar läsaren sig igenom boken, och kan då känna att hen har klarat av något som hen 

kanske inte trodde var möjligt från början. Som Burke och Greenberg (2010) erfarit kan svaga 

läsare undvika texter för att inte känna sig misslyckade. Genom att exempelvis skolan bistår 

med lättlästa texter kan även de svaga läsarna få känna att de kan lyckas i sin läsning. 

Den fjärde och sista vinsten jag vill nämna innan vi går vidare till möjliga förluster med 

lättlästa texter, är att de lättlästa texterna, i alla fall de ämnade för yngre läsare, oftast är 

konstruerade så att de skyddar läsaren. Jag har varit inne på detta tidigare och diskuterat hur 

en del av de bearbetningar som Bylock gjort i sin version av Robin Hood (1997), är gjorda för 

att skydda läsaren. Jag vill påstå att den lättlästa versionen är ”mjukare” än vad originalet är. 

Med detta menar jag att de båda böckerna har samma handling, men att originalet är aningen 

tuffare än den lättlästa versionen. Stämningen vid slagsmålen är lättare än vad de är i Pyles 

original (1883), jakten på Robin bearbetas bort och hur hans död går till skiljer sig också 

mellan original och lättläst.  Lundqvist (1992, s.9) tar, som redan nämnts, upp att barn inte 

upplever skräck på samma sätt som vuxna, och därför bör texter ämnade för barn vara 

anpassade därefter. Att som ung läsare bli något skyddad i sin läsning av en bearbetad text ser 

jag som en vinst, boken kan då användas för yngre barn och öppnar då upp dörrarna för att allt 

fler ska möta klassikerna.  

4.3.2 Vad läsaren kan förlora på att läsa en lättläst version i stället för originalet 

Tidigare har jag fastslagit att en lättläst version måste utesluta delar som finns med i en 

originaltext (Ekarv & Johansson 1988). Av den anledningen är det givet att läsaren av den 

lättlästa texten går miste om olika saker. Likt ovan väljer jag även här att gå in på några 

aspekter som läsaren kan förlora genom att läsa en lättläst version istället för originaltexten. 
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För det första, genom att läsa en bearbetad text går man automatiskt miste om vissa delar. Jag 

har tidigare i arbetet visat vilka dessa delar är när det gäller Robin Hood. Genom att välja den 

lättlästa versionen av Robin Hood i stället för originalet går läsaren också miste om andan i 

texten, och inte bara vissa i kapitel. Med andan menar jag berättelsens djup och känsla, 

metatexten försvinner, lika så sångtexterna och i många avsnitt försvinner även spänningen. 

Den lättlästa texten förlorar känslan av att man som läsare rycks med och lever sig in i 

berättelsen. Originaltexten (Pyle 1883) får läsaren att leva sig in i texten på ett helt annat sätt 

än vad Bylock (1997) lyckas med sin lättlästa version. Man går helt enkelt miste om djupet. 

Vi får i båda böckerna uppleva i princip samma handling och möta samma karaktärer, men 

ändå är det något som fattas. Jag personligen tycker att det är svårt att sätta fingret på exakt 

vad det är som är så pass olika texterna emellan, men jag vill ändå påstå att det är djupet och 

känslan som försvunnit när texten blev lättläst.  

När handlingen blir rakare, alltså när det ”överflödiga” bearbetas bort i den lättlästa versionen, 

blir texten tydligare men ytligare (Svensson, 1989). Som jag var inne på under vinster, tog jag 

upp att en vinst kan vara att den lättlästa versionen framställs som mjukare än 

originalversionen. Detta tycker jag även kan ses som en förlust. Jag ställer mig frågan; blir 

läsaren för skyddad? Var går egentligen gränsen för att skydda läsaren, går den vid att göra 

slagsmålen mer lättsamma eller vid att faktiskt helt ändra hur Robin Hoods död går till? Min 

avsikt här är inte att bestämma vad som är rätt och fel, men jag vill ändå lyfta skyddandet av 

läsaren. Det skydd som Bylock skapar för sin läsare går så pass långt att slutet blir 

annorlunda. Som jag tagit upp tidigare låter Bylock nunnan, som i originalet är Robins kusin, 

vara en helt okänd nunna. Detta är för mig en förlust, för varför ska läsaren av den lättlästa 

texten få ta del av ett annat slut än vad läsaren av originalet får? 

Det sista jag vill lyfta när det gäller förluster gäller ordförråd och läsförmåga. När vi läser och 

stöter på ord vi kanske inte helt förstår kan vi ändå, utav sammanhanget, förstå vad en text 

handlar om. Vi lär oss medan vi läser. Om då en text är bearbetad för att ligga på en relativt 

låg nivå, utvecklas då läsaren av att läsa texten? Svensson (1989) tar upp att de som läser 

lättlästa texter kan få en sämre läsförmåga och ett sämre ordförråd. Jag påstår inte att Bylocks 

version av Robin Hood inte skulle öka läsaren läsförmåga, utan det jag vill påvisa här är att 

bearbetade texter kan hålla tillbaka läsarens utveckling. Jag tänker mig att genom att enbart 

läsa lättlästa texter får läsaren ingen utmaning, vilket krävs för att man ska utvecklas.  
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Avslutningsvis vill jag poängtera att lättlästa texter är en stor tillgång för både skolor, hem 

och bibliotek. Alla ska ha rätt att läsa, men alla ska även ha rätt att utvecklas. Därför är det 

viktigt för mig som lärare, men även för andra, att vara uppmärksam på att elever inte fastnar i 

att enbart läsa lättlästa texter. Det är även viktigt att utmanas och utvecklas med andra typer 

av texter, exempelvis original. 

Sammanfattning 

Uppsatsen analyserar och jämför två olika versioner av Robin Hood. Howard Pyles original 

från 1883 (översatt av Mosell 1978) och Maj Bylocks lättlästa version från 1997. Uppsatsens 

syfte är att jämföra dessa två verk för att undersöka vilka likheter och skillnader som finns 

mellan texterna, hur texten bearbetas för den tänkta målgruppen och slutligen vilka 

konsekvenser en bearbetning får för läsaren. Utöver dessa tre analysmodeller har jag använt 

mig av metoden närläsning och med hjälp av denna metod kommit in i de båda texterna för 

att, både ytligt och djupare, kunna diskutera mina frågeställningar. 

Analysen visar att det finns flera likheter mellan originalversionen av Robin Hood och den 

lättlästa versionen, men visar också att det finns skillnader. Exempel på dessa skillnader är att 

den bearbetade texten har en rakare handling och en tydligare röd tråd än vad 

originalversionen har. Dock bibehåller originalet läslusten och spänningen på ett helt annat 

sätt än den lättlästa versionen, som inte är lika nöjsam att läsa. Både innehåll och språk har 

förändrats från original till lättläst, och detta beror dels på att det är omkring 100 år mellan 

utgåvorna, men även på att den lättlästa versionen skall vara mer tillgänglig för läsare i behov 

av lättläst.  

Analysen visar också att genom att läsa en bearbetad version istället för texten i original, får 

läsaren möjlighet att ta del av läsupplevelser hen annars inte hade haft förmåga att uppleva. 

Självkänslan ökar och likväl läslusten, vilket är viktigt när det gäller läsning i skolan. Att 

klassiker bearbetas leder också till att en vidare publik kan ta del av dem, som exempel unga 

eller personer med svag läsförmåga. På samma sätt som det finns flera vinster med att läsa 

lättlästa versioner av original finns det även förluster. Exempel på dessa kan vara att man som 

läsare inte får möta hela historien utan man får möta en återberättad version som skiljer sig 

från originalet. Som läsare av anpassade texter får man heller inte möta någon utmaning som 

man annars kunnat stöta på i läsning av mer krävande böcker, utan man stannar kvar på 

samma nivå och stöter ej på några direkta problem i sin läsning. Lättlästa texter är en enorm 
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tillgång för vårt samhälle, både för skolor, hem och bibliotek. Det viktiga att komma ihåg är 

att alla behöver möta olika typer av texter för att utmanas och utvecklas. 
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